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Einar Mattsson Fastighets AB
äger fastigheter med ett långsiktigt 
innehavs perspektiv. Med sin starka 
balansräkning är bolaget koncernens 
finansiella muskel.

Einar Mattsson Byggnads AB
levererar förvaltnings- och byggtjänster till 
fastighetsägare i Storstockholm. 

Heirloom Asset Management AB
investerar i och förvaltar andra tillgångar 
än de som koncernen i övrigt är verksam i.

Einar Mattsson Projekt AB
arbetar med bostads - och ägande rätter 
för försäljning samt hyresrätter för syster-
bolaget Einar Mattsson Fastighets AB.

Våra verksamheter är organiserade i fyra bolag. 
De ägs i sin helhet av Einar Mattsson AB där 
även de koncerngemensamma resurserna som 

stödjer bolagen finns samlade.
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32 Fokus på förbättringar
För att säkra långsiktig maximal totalavkastning för Einar 

Mattssons fastighetsbestånd har förvaltningsorganisa

tionen nu infört ett nytt kvalitetssystem.

34 Hyresrätt med det mesta runt husknuten
Ett besök hemma hos familjen NelsonDinnetz i deras 

nya hyreslägenhet på Vartoftagatan på Södermalm.

37 Lärlingar – en tradition som håller
 Einar Mattsson har länge tagit emot lärlingar ute på 

arbetsplatserna.

38 Han filmar för förändring
 I sitt forskningsprojekt hos Einar Mattsson använder 

KTHforskaren Simon Elvnäs kameran som verktyg för 

ett bättre ledarskap.

40 seniorrådgivaren som fortfarande  
har roligt
Porträtt av Einar Mattssonprofilen Björn Johansson.

 
42 Varumärket som löfte till kunden

Intervju med varumärkesexperten Åsa Myrdal Bratt.

43 Ekonomin 2011 i korthet

46 i vimlet

47 Milstolpar ur Einar Mattssons historia

4 ”Vi vill skapa framtidens stockholm”
Krönika av koncernens VD Stefan Ränk.

6 Året i korthet

8 Lyriskt lyft för Hotel tapto
Känsligt ROTuppdrag på Starrbäcksringen utökade 

antal hotellrum och fräschade upp.

 
12 ”Vi blir bättre på att bemöta våra  

kunder”
Affärsområdescheferna på Einar Mattsson Byggnads AB 

ger sin syn på 2011.

14 Modern styrning för framtida tillväxt
Einar Mattssonkoncernens struktur har skapats för att 

lägga en bra grund för sund tillväxt.

16 Det är vi som är Einar Mattsson

17 Från mjöl och makaroner till unika hem 
med utsikt

 I bästa läge vid kajen på Kvarnholmen omvandlar nu 

Einar Mattsson KF:s tidigare magasin till bostadsrätter. 

22 ”Vi vill vara en ledande stadsutvecklare”
Einar Mattsson Projekt AB:s VD Per Jutner berättar  

om bolagets roll för framtidens Stockholm.

24 Fastighetsbeståndet
Einar Mattsson Fastighets AB:s bestånd presenteras.

30 ”En välfungerande drift ger oss nöjda 
hyresgäster”
Diligentia AB:s Fredrik Brorsson berättar varför man låter 

Einar Mattsson sköta driften av bostadsfastigheterna  

i Stockholm.
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Vi vill skapa 
framtidens  
Stockholm

I årets upplaga av Einar Mattsson i ord & bild har vi frågat olika 
intervjupersoner om deras bästa Stockholmstips. På så vis vill vi 
understryka att Stockholm är vårt hem. Storstockholm har alltid 
varit vår huvudmarknad och vi vill vara med och skapa en bra 
framtid här, både genom att hitta nya bostadsprojekt att satsa 

på, som en långsiktig ägare av bostadsfastigheter och genom att bygga om och 
förvalta fastigheter med ett livscykelperspektiv i åtanke.

Vi är lämpade för denna roll i utvecklingen av Storstockholm inte minst 
eftersom vi är stora nog att finnas och verka i många olika delar av staden. Vad 
som kännetecknar storstadsliv är just mångfald. här finns plats och utveck-
lingsmöjligheter för en stor mängd olika färdigheter. Men för att storstaden 
ska blomstra krävs även tolerans och hänsyn. Vi måste acceptera varandras 
olikheter, att vi har skilda behov och vill bo på olika sätt. 

På Einar Mattsson har vi känsla för storstadens mångfald. Det ger oss goda 
förutsättningar att förstå och möta de skiftande behoven. Vi är helt enkelt 
väl skickade att forma rätt hus till rätt plats för att åstadkomma så goda och 
trivsamma boendemiljöer som möjligt utifrån de enskilda förutsättningarna.

Framtidens Stockholm är också mycket mer än den gamla innerstaden 
med omgivande förorter. Nu utvecklas nya, dynamiska knutpunkter längre 
ut från det historiska centret. Till exempel kring Järvafältet, där nu Sveriges 
största trafikplats planeras vid bygget av Förbifart Stockholm. Rätt utformad 
kan den bli en kraftfull ekonomisk dynamo för sina omgivningar. Vi bejakar 
den utvecklingen och är fast beslutna att se till att vårt bestånd i hjulsta blir en 
del av den. 

Varumärket som övergripande process
Det finns även en inbyggd mångfald i Einar 

Mattsson-koncernen som gör helheten 
till något mer än dess delar. Vi är ett 

av få företag som under samma 
tak både arbetar fram idéer om 
hur en bostad kan utformas 
och tar hand om dem med ett 
livslångt förvaltningsperspektiv. 

Foto: Åke Gunnarsson
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Einar Mattsson är väl positionerat för att bidra till Stockholms 
framtida utveckling. Vår gedigna erfarenhet i kombination med nya 
och engagerade krafter är en god plattform att arbeta utifrån. 

Det skänker oss kunskap om fastigheter genom hela deras 
livscykel, något som våra olika bolag kan dra nytta av i 
sina respektive verksamheter.

Att helheten tillför något utöver dess delar är själva 
anledningen till att det finns en koncern. Varje ingående 
bolag måste ha en fördel av att kalla sig Einar Mattsson. 
Denna fördel, vårt varumärke, är något som alla medarbe-
tare varje dag bidrar till att bygga och stärka. På sätt och 
vis är detta vår övergripande huvudprocess. 

Det är bakgrunden till att vi under hösten 2011 drog 
i gång ett omfattande varumärkesprojekt som involverar 
ett 60-tal medarbetare. Målsättningen är att förtydliga 
vad namnet Einar Mattsson står för genom att forma 
ett varumärkeslöfte. Under våren 2012 slipar vi vidare 
på detta. Samstämmighet råder dock redan nu om att 
formuleringar kring engagemang och omtanke kommer 
med, liksom ett driv framåt präglat av nyfikenhet.

Glädjeämnen under 2011
Ser jag tillbaka på året som gått kan jag notera flera 
styrke besked och lyckade insatser som stärker varumär-
ket. Samtidigt finns det områden där vi behöver lägga ned 
större ansträngningar. Ett glädjeämne är att vi har fått 
markanvisningar för att bygga hyresrätter på årstafältet 
och i hammarbyhöjden. Det visar att arbetet vi lagt ned 
på att bygga upp bra processer för vår projektverksamhet 
ger utdelning och att det finns förtroende för namnet 
Einar Mattsson. 

Under 2011 har vi hittat former för hur våra egna 
fastigheter ska förvaltas, ett viktigt steg för att vårda och 
stärka varumärket. Med de nya arbetssätt och rutiner som 
nu införs, etableras en tydlig ansvarsfördelning som ger 
god förvaltning och hög trivsel bland hyresgästerna. Vår 
styrka vad gäller fastighetsförvaltning demonstreras också 

av nya uppdrag från kunderna Diligentia och PP Pension. 
På samma sätt visar ett antal nya ROT-uppdrag förtroen-
det för vad vi kan leverera inom byggentreprenad. 

Vill vara en attraktiv arbetsplats 
Mindre positivt under 2011 var att vi i vår iver att 
förändra blev otydliga i kommunikation och ledarskap. 
Det medförde att vi, med våra mått mätt, fick en hög 
personalomsättning. här ser jag orsakerna till att några av 
våra byggentreprenader drar ned resultatet för 2011.

Vår ambition är att vara en väldigt attraktiv arbets-
plats och under 2012 är detta därför en viktig fråga för 
oss att arbeta med. Ett verktyg för att vårda varumärket 
ur denna aspekt är den stora medarbetarundersökning 
som vi genomförde i december 2011. Denna kommer 
att hjälpa oss att skapa den attraktiva arbetsplatsen där 
medarbetarna känner att de bäst kommer till sin rätt. 

Andra grundläggande orsaker till förlusterna, utöver 
personalomsättningen, har också identifierats och ett 
åtgärdsprogram har inletts för att undvika motsvarande 
händelser framöver.

Vidgas vyerna till den allmänna utvecklingen under 
2011 får jag konstatera att det var ett otroligt händelse-
rikt år på alla plan. Inte minst har vi sett stora kast och 
allvarliga kriser i världsekonomin. Sverige, och i synner-
het Stockholm, har relativt sett tuffat på förvånansvärt 
bra. När väl ekonomin sätter fart igen finns all anledning 
till optimism. Då ligger Stockholm väldigt bra till. Under 
tiden arbetar Einar Mattsson vidare med förbättringar, så 
att vi kan fortsätta att bidra till Stockholm under lång tid 
framöver.

Stefan Ränk
VD för Einar Mattsson AB

Mitt Stockholmstips
ta en tur på långfärdsskridskor 
från Hässelby till Stora Essingen 
en solig vinterdag, för att sedan 
gå på konsert med en världsartist 
på Globen.
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den arabiska våren 
skördade sitt första diktators-
offer när Ben Ali flydde tuni-
sien i ett privatjet. Fler skulle 
följa under ett omtumlande år.

arkitekttävlingen om 
den så kallade Stockholmspor-
ten avgjordes. BiG:s och 
Grontmijs vinnande förslag om 
utformning av landskapet kring 
trafikplats Hjulsta innefattar en 
jättelik silverballong.

eurokrisen dominerade EU:s 
toppmöte i juni och under hela 
året. Efter ett mönster som 
gick igen beviljades Grekland 
krispaket i utbyte mot åtstram-
ningar. på hösten resulterade 
krisen i historiskt låga långräntor.

i slutet av januari startade försäljningen i det 
nya bostadsområdet Margretero alldeles invid bro-
fästet på Brommasidan av Bällstaån, fem minuters 
gångväg från Sundbybergs centrum. Projektet är 
ett samarbete mellan Einar Mattsson och Besqab. 
Intresset för de totalt cirka 130 lägenheter och 
stadsradhus som byggs i området har varit 
mycket stort. Inflyttning är planerad från hösten 
2012 till sommaren 2013.

den 14 april fick Marianne Ränk 
vid en ceremoni i Riddarhuset ta 
emot Kungliga Patriotiska Sällska-
pets Näringslivsmedalj ur prins Carl 
Philips hand. Denna utmärkelse 
delas ut sedan 1982 för att hedra 
berömvärda, individuella insatser 
inom svenskt näringsliv. Sällskapet 
lyfte särskilt fram Mariannes fokus 

på estetiskt tilltalande utformning av bostäder samt hur hen-
nes sätt att arbeta har präglats av kvalitet, långsiktighet och 
omtänksamhet. 

– Jag tycker det var oväntat och väldigt hedrande. Jag ser 
det som att jag representerar hela vårt företag och alla som 
genom sitt arbete bevarar det goda rykte som 
Einar Mattsson står för, kommenterade hon själv 
medaljen.

i maj tillträdde Per Jutner 
som ny VD för Einar Mattsson 

Projekt AB. Han efterträdde 
Olof Ramberg som på som-

maren gick i pension efter drygt 30 år inom företaget. Närmast 
kommer Per från Wallenstam och posten som chef för deras 

avdelning för projektutveckling, men han har också erfarenhet 
av såväl entreprenad som förvaltning. Nu har han tagit över an-

svaret för att nå Einar Mattssons mål att varje år nyproducera 
150 bostadsrätter och 150 hyresrätter.

den nyrenoverade sekelskiftesfastighe-
ten i kvarteret Båtsmannen stod i maj färdig 
för inflyttning. Ett stenkast från Nytorget 
flyttade de nya ägarna till 15 lägenheter och 
fem stadsradhus in i brf Kocksgatan 43–45 
som bjuder på toppmodernt boende med 
bevarad ursprungskaraktär, med till exempel 
hög takhöjd och bevarade stuckaturer.

januari februari mars april maj juni

Foto: Scanpix Foto: BIG och Grontmij

ny vd för  
EINAR MATTSSON  

PROJEKT AB

medalj till MARIANNE RäNK

SälJSTART VID bällstabron

INFlyTTNINg PÅ kocksgatan

Foto: Kajsa Hartig/Jonas Ekströmer
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juli augusti september oktober november december

i sista stund enades kongressens demokrater och 
republikaner om att 
höja USA:s skuldtak, 
men landets kredit-
betyg sänktes ändå 
ett par dagar senare.

efter långvarig 
debatt och högljudda 
protester fälldes till 
slut den flera hundra 
år gamla ”tv-eken” på 
Östermalm.

stockholmaren tomas 
tranströmer blev den första 
svenska nobelpristagaren i 
litteratur på 37 år ”för att han i 
förtätade, genomlysta bilder ger 
oss ny tillgång till det verkliga”.
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i augusti öppnade Einar Mattssons 
nyrenoverade platskontor på Hjulsta 
backar 8 och månaden därpå öppna-
des förvaltningens egen bemannade 
kundtjänst/felanmälan på plats. Syftet är 
att ge hyresgästerna i Hjulsta bättre ser-
vice och enklare kontaktvägar till Einar 
Mattsson. Under hösten genomfördes 
en enkät bland ett urval av hyresgäster 
som tydde på att platskontoret har tagits 
emot positivt i området och att möjlighe-
ten till direktkontakt är uppskattad. 

efter en upphandling som vanns i hård 
konkurrens med andra entreprenörer påbörjade 

Einar Mattsson Byggnads AB i septem-
ber arbetet med en stamrenovering 

åt HSB-föreningen Sagoängen i 
Järfälla. Föreningens hus, som 
uppfördes 1964–66, inrymmer 

382 bostadsrättlägenheter som nu 
ska få nya stammar och renoverade 

våtrum. Arbetet sker med kvarboende 
och beräknas ta cirka ett år.

i slutet av oktober påbörjades inflyttningen i brf Åparken 
som Einar Mattsson har byggt i Annedal. Husens 69 lägenheter 

med sina karaktäristiska trekantiga balkonger hjälper nu till att 
väcka liv i Brommas nya stadsdel som i augusti 2012 står värd 

för en stor bostadsutställning. Einar Mattsson Byggnads AB 
fick dessutom i uppdrag att totalförvalta föreningens fastighet. 

nytt platskontor öPPNAS I HJulSTA

STAMByTE I järfälla

annedal FÅR lIV
B

ild
: W

in
gå

rd
h

i juni beslutade Stockholms stad att starta planläggningen av 
30–80 nya hyresrätter med underbyggt garage för den markanvis-
ning som Einar Mattsson tidigare fått vid slutet av Finn Malmgrens 
väg i Björkhagen. Det anvisade området ligger alldeles i närheten 
av Nackareservatet, på en höjd med fin utsikt över staden några 

hundra meter från Hammarbyhöjdens tunnelbanestation.  
Planeringsarbetet av två lamellhus går nu vidare.

HyRESHuS I hammarbyhöjden
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Lyriskt lyft  
för Hotel Tapto

Under sista etappen i förnyelsen och expansionen av försvarets gamla 
hotell på Gärdet byggde Einar Mattsson om tidigare lägenheter till  

hotellrum samt hela entréplanet och relaxavdelningen i källaren. Efter 
ett och ett halvt års arbete under drift är såväl fastighetsägare som  

hotellverksamhet mycket nöjda med slutresultatet. 

TExT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson
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I nnanför entrén till Clarion Collection hotel 
Tapto vid Starrbäcksringen på Gärdet möts 
besökaren av en toppmodern, fräsch och 
välkomnande miljö. Inredningen i reception 
och lounge går i toner av svart, marmor-

grått och silver, med djärva detaljer och färgklickar som 
sticker ut – som stora ornamenterade metallspeglar, en 
guldmönstrad tapet, ett draperi av kristall och limegröna 
sammets kuddar i de rymliga fåtöljerna.

På bottenplan finns också servering och restaurang, 
där man har arbetat med mer jordnära toner, koppar och 
guld. Rummen är inredda i samma moderna stil, bekväma 
och fräscha, om än inte i lyxstandard. I källarplanet kan 
hotellgästerna koppla av i en helt ombyggd relaxavdel-
ning med bastu och ångbastu samt en fantastisk bar i val-
nöt, med sköna stolar i retrostil och ett vackert böljande 
mosaikmönster på den välvda väggen.

Satsning rätt i tiden
Dagens attraktiva, fyrstjärniga hotell är resultatet av en 
stor renovering och ombyggnad vars sista etapp slut-
fördes hösten 2011, efter ett och ett halvt års arbete. 
Einar Mattsson Byggnads AB fick förtroendet av fastig-
hetsägaren FAB Svea Artilleri att omvandla fyra tidigare 
lägenheter till 16 nya hotellrum, bygga om entréplan, 
med reception, lobby, restaurang, matsal och lounge samt 
att helt ersätta den gamla relaxavdelningen i källarplan 
med en ny. 

– Nu när det är klart, kan jag sammanfatta min syn på 
resultatet i ett ord: lyrisk, säger Olov Ettefalk, förvalt-
ningschef på FAB Svea Artilleri. Samtliga i vår ledning 
och styrelse är väldigt nöjda och känner att det här är en 
riktig satsning som ligger helt rätt i tiden. 

Stiftelsen MhS-Bostäder är en statlig stiftelse som 
grundades på tidigt 60-tal för att ordna boende för elever 
och lärare på Militärhögskolan. Man äger i dag fem fastig-
heter med cirka 400 lägenheter på Gärdet.

år 2002 köpte stiftelsen det fastighetsbolag som 
ägde fastigheten hotel Tapto ligger i och döpte om det 
till Fastighets AB Svea Artilleri. Avsikten var att komma 
över en byggrätt för att utöka det egna beståndet. Denna 
byggnation planerades åren därpå, men sedan ändrades 
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direktiven från Försvarsmakten i slutet av 
2004. Behovet av militärbostäder i Stockholm 
minskade och tomten såldes till en bostadsrätts-

förening. kvar blev fastigheten med hotel Tapto och ett 
mindre antal officerslägenheter. 

– hotellet byggdes 1991, främst för att fylla försva-
rets behov, och vi såg behovet att upprusta och förnya 
det. här fanns dessutom lägenheter som försvaret inte 
längre behövde, samtidigt som det råder stor tillväxt på 
hotellmarknaden i Stockholm. Fastighetsbolaget såg en 
bättre affär i att omvandla lägenheterna till hotellrum och 
samtidigt förbättra hotellet, säger Olov Ettefalk.

Centralt med oavbruten drift
I dag har hela fastigheten blivit hotell, förutom ett litet 
förvaltningskontor för MhS-Bostäder. Etappvis har 
antalet hotellrum utökats från ursprungligen 84 till 
140 stycken. Einar Mattsson har hjälpt till med tre av 
etapperna och nu senast även den stora ombyggnationen 
av de gemensamma utrymmena. Alla rum har också fått 
komfortkyla och brandlarmet uppgraderats. Fastighets-
ägarens hyresgäst Choice hotels, som driver hotellet, har 
dessutom i samma veva valt att uppgradera och renovera 
de befintliga rummen i egen regi. 

Den stora utmaningen i Einar Mattssons uppdrag 
var att hotellet hela tiden skulle förbli i drift, med allt vad 
det innebär i form av nödvändig hänsyn till hotell- och 
konferensgäster och restriktioner för när olika arbeten 
kan utföras. 

– Det var väldigt viktigt att inte störa driften alltför 
mycket, vilket pressade våra arbetstider när det gäller 
till exempel bilningsarbeten, berättar Einar Mattssons 
projektledare Björn Johansson. Det som varit bra är att 
både jag och hotelldirektör Malin Lanner båda var med 
under projekteringen, vilken pågått under hela produk-
tionstiden. Det har underlättat samarbetet mellan alla 
inblandade och förenklat vårt arbete.

Elsa Notstrand på åWL Arkitekter har varit pro-
jektets arkitekt, men också biståtts av Choice hotels 
arkitekter centralt vad gäller gestaltning och utformning 
av de miljöer Einar Mattsson har byggt upp.

Entreprenör som förstår
– För min del gällde det att hitta en entreprenör som 
förstår att det här handlar om tre parter: vi som beställare, 
entreprenören samt verksamheten, det vill säga hotellet, 
förklarar Olov Ettefalk och fortsätter:

– Entreprenören måste vilja göra ett bra jobb så 
snabbt som möjligt. Att valet föll på Einar Mattsson var 
relativt naturligt eftersom vi anlitat dem vid tidigare om-
byggnationer och det fungerat mycket bra. De är väldigt 
hänsynstagande till verksamheten. Det är inte hos alla 
entreprenörer man får gehör för detta.

140
RUM FINNS NU  

På hOTEL TAPTO.



Loungen går i toner av svart, marmorgrått och 
silver med djärva detaljer som sticker ut.

- Vi är väldigt nöjda och 
känner att det här är en 

riktig satsning som ligger 
helt rätt i tiden, säger Olov 

Ettefalk, förvaltningschef 
på FAB Svea Artilleri.
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MOSAIkBITAR ANVäNDES I RELAxAVDELNINGEN.

han lyfter också fram att Einar Mattsson haft en bra upp-
följning och kontroll av kostnaderna. Det var inte minst 
viktigt eftersom arbetet utfördes på löpande räkning med 
en fast del för arbetsplatsomkostnader. 

– Vi ville inte tvinga fram något risktagande hos 
dem. Men Einar Mattsson har varit angelägna om att 
presentera beräknade kostnader och hela tiden gett oss 
tydliga vägval under resans gång. även om kostnaderna 
har dragit iväg lite är vi som sagt var väldigt nöjda med 
resultatet, menar Olov Ettefalk.

God dialog 
Det går förstås inte att sticka under stol med att det 
stundtals har varit jobbigt för hotellverksamheten under 
arbetets gång. Reception, kök och matsal har fått flytta 
runt i olika omgångar och byggverksamhet medför obön-
hörligen en del stök och oväsen. 

– Fast huvudsakligen har det fungerat bra med tanke 
på allt som gjorts, säger hotelldirektör Malin Lanner. 

– Vi har haft god dialog både med byggarbetarna på plats 
och med platschefen Jörgen Sundberg. Responsen från 
gästerna har också främst varit positiv, fast de ibland tyckt 
att det varit stökigt. Framför allt är vi väldigt nöjda med 
slutresultatet, som blivit enligt plan. Nu hoppas jag att vi 
slipper bygga om på ett tag!

Choice hotels tror på sin produkt och fastighets-
ägaren ser fram emot att skörda frukterna av sin investe-
ring. hotellet, som tidigare främst använts av försvaret, 
har blivit ett attraktivt, modernt och fräscht hotell strax 
utanför City, som erbjuder en mycket trivsam miljö 
för både turister och de som reser i jobbet. Att det är så 
besannas när en medarbetare som visar runt i de nya rum-
men berättar att vissa stamgäster från militären beklagat 
sig över att det är svårt att få rum nuförtiden.

– Nu går vi in i en förvaltningsfas som handlar om att 
se till att allt fungerar väl. Marknaden ser visserligen lite 
tuffare ut inför 2012–13, men vi hoppas på ett rejält lyft 
igen under 2014, avslutar Olov Ettefalk trosvisst.

16
NyA hOTELLRUM 

SkAPADES AV 4  
LäGENhETER.
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15 000
läGENHETER FöRVAlTAS AV 

EMB OCH DET TOTAlA  
VäRDET AV DEM öVERSTIGER 

20 MIlJARDER KRONOR.

”Vi blir bättre på att  

Einar Mattsson Byggnads aB (EMB) samlar koncer-
nens förvaltnings- och byggtjänster. Bolaget erbju-
der en bred verksamhet genom hela processen 

från första projektidé till produktion, renovering, 
förvaltning och utveckling av fastigheter. 
TExT: BJöRN RAUNIO FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Anders Nyström
Affärsområdeschef Fastighetsförvaltning 
Einar Mattsson Byggnads AB

Vi bad affärsområdescheferna Anders Nyström (Fastig-
hetsförvaltning) och Mikael hallengren (Byggproduk-
tion) ge sin syn på 2011. 

Vad är det viktigaste som hänt under året som gått?
Anders Nyström (AN): – Vår organisering i två affärs-
områden som tydliggör våra huvudaffärer fastighetsför-
valtning och byggproduktion. Det gör oss bättre på att 
bemöta kunderna oavsett vilka behov de har. 

Mikael hallengren (Mh): – Vi vill göra det enklare 
för kunderna att dra nytta av vår dubbla kompetens. Det är 
en unik fördel att EMB verkligen förstår och kan utveckla 
fastighetsägarens affär över fastighetens hela livscykel.

bemöta våra kunder”

Mikael Hallengren
Affärsområdeschef Byggproduktion 
Einar Mattsson Byggnads AB

tyréns är ett av landets ledande konsult
företag inom samhällsbyggnad. Einar 
Mattsson Byggnads AB fick uppdraget att 
bygga om och rusta upp deras huvud
kontor på Peter Myndes gata på Söder.  
I lokalerna på totalt 7 600 kvm ville Tyréns 
både få en modernare miljö med mer av 
öppet kontorslandskap och skapa plats 
för 80 nya arbetsplatser. 

Bygget omfattade samtliga sju plan 
inklusive en konferensanläggning och 
ombyggnad av underjordiska garageplat
ser till två nya omklädningsrum. Komplexi
teten ökade i och med att Tyréns fanns 
på plats i huset under hela bygget. För 
att störa så lite som möjligt arbetade Einar 
Mattsson intensivt under semesterperio
den från juni till september 2011. Sista 
besiktningen skedde i februari 2012. 

modernisering av tyréns kontor

FELAVHjäLPAndE GrUPP
För att förbättra servicen till Einar Mattsson 
Byggnads AB:s förvaltningskunder utökades i 
början av 2011 tjänsteutbudet med en ny en
het för felavhjälpande underhåll. Den består av 
snickare, rörmokare och smeder som hjälper 
till med snabba, korta insatser. Foto: Tyréns

i kortHEt
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Vad kan detta betyda rent konkret?
AN: – Våra förvaltare kan identifiera behov hos fastig-
heter i kundens bestånd och till exempel komma med 
förslag på åtgärder för att spara energi eller förbättra 
intäkterna genom renovering. Eftersom vi har kompe-
tensen i huset kan vi leverera kvalificerade och trovärdiga 
beslutsunderlag till våra kunder.

Mh: – Dessutom kan vi det här med hyresgäst-
kontakter. Vi vet hur man får med sig hyresgästerna vid 
ROT-projekt och våra hantverkare är vana vid att jobba 
professionellt med kvarboende.

Vilka stora projekt och uppdrag kommer ni att minnas 
från 2011?
Mh: – Ett är de bostadsrätter vi bygger tillsammans med 
Besqab i Margretero vid Bällstaån. Och sedan förstås star-
ten av den komplexa ombyggnationen av hamnmagasinet 
på kvarnholmen till bostäder, ett ROT-projekt som sker i 
samverkan med vårt systerbolag EMP. Vi jobbar gärna  
i sådana samverkansprojekt, där vi kan tillföra mycket.

AN: – På förvaltningssidan var det bland annat gläd-
jande att vi i höstas fick ökat förtroende i vårt driftupp-

drag för Diligentia. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra 
jobb och det visar vår styrka. 

Vad betyder konjunkturutvecklingen för framtiden?
Mh: – Efter ett turbulent år med tvära kast känns det 
svårt att sia om framtiden. Men man kan konstatera 
att Stockholmsmarknaden känns hyggligt stabil trots 
det osäkra läget i världen. Det finns en stor efterfrågan 
på våra tjänster. Vi har lång och gedigen erfarenhet av 
ROT-projekt och de kommande upprustningsbehoven i 
Storstockholms fastighetsbestånd är enorma. Det gäller 
därför att säkra resurserna genom att använda effektiva 
metoder i ROT-processen. här arbetar vi väldigt aktivt 
ihop med våra kunder för att hitta bra lösningar.

AN: – Vi ser en stor efterfrågan på professionell för-
valtning av bostadsfastigheter framöver. här nöter vi på 
med ständiga förbättringar och med att hitta besparings-
möjligheter och investeringar som kan höja driftnettot 
och därigenom skapa fastighetsvärde. Vi har arbetat  
med dessa frågor under 76 år. Genom att under hösten 
2011 införa ett nytt kvalitetssystem har vi ytterligare  
vässat våra arbetssätt och rutiner. 

Mitt Stockholmstips
mikael hallengren
Lämna staden och åk ut till café 
Sjöstugan på norra värmdö. 
Fantastisk mat och skärgård.

anders nyström
inled med ett besök på Sturebadet 
och ät sedan sen lunch på en av 
mina favoritrestauranger, Zink på 
Biblioteksgatan.

utökad förvaltning 
för pp pension
Einar Mattssons förvaltningskund PP Pension 
satsade under året på att diversifiera sitt fastig
hetsbestånd genom att förvärva de två kommer
siella fastigheterna Adonis 17 och Munklägret 24, 
attraktivt belägna i centrala Stockholm. Förtro
endet att förvalta de två fastigheterna om totalt 
15 000 kvm gick till Einar Mattsson Byggnads AB. 

poolbilar för  
grönare verksamhet
som ett led i bolagets ambition att arbeta mer 
resurseffektivt infördes under 2011 ett system 
med poolbilar för medarbetare som behöver bil 
i tjänsten. Bilarna är miljöklassade och har ett 
koldioxidutsläpp på endast 89 g/km.

600

FörnyELsE  
På södErMALM

På uppdrag av Arbetarebostads fonden 
har Einar Mattssons Byggnads AB fått 
i uppdrag att projektera förnyelsen av 

fastigheten lampan 13A på Södermalm. 
Här ska 67 lägenheter byggas om och 

stam renoveras. Projekteringen drog  
i gång i juni 2011.

lägenheter omfattas av EMB:s 
ROT-projekt varje år.

i kortHEt

Einar Mattsson i ord och bild 2011 | 13



Modern styrning  
för framtida tillväxt
Bakom Einar Mattsson-koncernens nuvarande struktur ligger strävan 
att skapa en modern form av ägarstyrning. När varje bolag får större 
eget ansvar för affärer och strategier att nå uppsatta mål skapas ett större 
engagemang, vilket lägger en bra grund för sund tillväxt. Det förklarar 
delägaren Anders Ränk och styrelseledamoten Lennart Bernhardtson.

I nom Einar Mattsson-koncernen finns i dag ett 
moderbolag med gemensamma funktioner och 
fyra dotterbolag med olika verksamhet: ett 
fastighetsbolag, ett byggbolag som ägnar sig åt 
fastighetsförvaltning och byggentreprenad, ett 

projektbolag som utvecklar bostäder samt ett bolag som 
gör investeringar i annat än kärnverksamheten (se grafik, 
sid 2). Utöver bolagsstyrelserna finns även ett så kallat 
ägarråd som samlar familjen Ränk.

För att ta reda på varför man valt denna struktur för 
koncernen vände vi oss till delägaren Anders Ränk, som 
är styrelseledamot och nuvarande ordförande i ägarrådet, 
samt styrelseledamoten Lennart Bernhardtson.

– Ser man tillbaka historiskt så var ju entreprenören 
Einar Mattsson bokstavligt ett med företaget och till 
hundra procent involverad i allt som skedde. Dottern 
Marianne och hennes man Ristjan fortsatte tillsammans 
med Einars systerson Lennart Ericson mycket på samma 
linje, men fick successivt ökat fokus på ledningsfrågor, 
inleder Anders Ränk.

Genom erfarenheter från 2000-talets första decen-
nium, som präglades av kraftiga konjunktursvängningar, 
blev det dock tydligt att det fanns gränser för vad den 

TExT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson IllUSTRATION: Michèle Harland

anders ränk

Mitt Stockholmstips 
– ta en fika i växthuset på Malmgården på söder-
sluttningen från Sofia kyrka.

lennart bernhardtson

Mitt Stockholmstips 
– promenera runt kastellholmen och se vattnet,  
hamnen och staden.

14 | Einar Mattsson i ord och bild 2011

StYrELSEpErSpEktivEt



Styrelser i Einar 
Mattsson-koncernen

Einar Mattsson AB,  
Einar Mattsson Fastighets AB 
samt Heirloom Asset  
Manage ment AB:

Magnus Schmidt, ordförande
Lennart Bernhardtson
Henrik Didner
Marianne ränk
Anders ränk
kristina ränk
ristjan ränk
Stefan ränk, vD

Einar Mattsson Byggnads AB:
Stefan ränk, ordförande
Fredrik Gamrell
Eric Giertz
Lennart Bernhardtson
tomas craftman

Einar Mattsson Projekt AB:
Stefan ränk, ordförande
Fredrik Gamrell
per Jutner, vD

gamla organisationen klarade av. kontinuerlig tillväxt 
medförde helt enkelt att koncernen vuxit ur kostymen. 
Samtidigt upplevdes, såväl internt som externt, ett behov 
av ökad tydlighet om företagets identitet och färdriktning.

– Därför har vi successivt tagit steg i utvecklingen 
för att skapa en bra struktur för fortsatt tillväxt, med en 
tydligare rollfördelning mellan ägare, styrelse och led-
ning. Som ägare vill vi fortfarande vara närvarande och 
delaktiga, men på rätt sätt, förklarar Anders Ränk.

Tydlig affär för varje del
Den tidigare organiskt sammanväxta organisationen har 
ersatts av en där de olika affärerna har förtydligats och 
avgränsats. Samtidigt samarbetar bolagen internt, vilket 
utvecklar affären för varje bolag.

I Einar Mattssons styrelser arbetar Lennart Bern-
hardtson mycket med frågor kring strategi och affärs-
inriktning. han menar att uppdelningen är logisk i och 
med att verksamheterna har så olika karaktär.

– Förvaltning och bygg handlar om att göra det man 
ska effektivt, med begränsade resurser. Inom projektbola-
get är man framför allt på jakt efter nya markbitar på stan. 
För fastighetsägaren handlar det om att sköta om sina 

fastigheter och vara en bra hyresvärd. Det är väldigt olika 
saker, med olika tänk, även om man har samma kultur i 
grunden, säger han.

– Samtidigt finns det en tanke med att greppa om 
och förstå helheten, att kunna hus ”från ax till limpa”, 
skjuter Anders Ränk in. 

– Ja, definitivt. Inte minst blir Einar Mattsson där-
igenom en bättre samtalspartner gentemot kunderna.  
I varje möte backas man upp av hela den samlade kom-
petensen, vilket är en verklig fördel, fortsätter Lennart 
Bernhardtson.

Ägarråd ett forum för att enas
Det var viljan att förtydliga ägarrollen som låg bakom att 
Anders Ränk för två år sedan bytte sin tidigare operativa 
roll inom bolaget till den att aktivt arbeta med ägarfrågor. 
Brodern Stefan Ränk är operativ som VD på en övergri-
pande koncernnivå.

– ägarrådet är egentligen inget annat än ett forum 
för oss i ägarfamiljen. Vi träffas regelbundet, någon gång 
i månaden, för att stämma av både långsiktiga, strategiska 
frågor kopplade till vårt gemensamma ägande, styrelse-
arbetet och en del löpande frågor. Vi vill vara aktiva och 
synliga som ägare. Jag är nyfiken på hur vardagen rullar 
i alla delar av företaget. Därför rör jag mig gärna ute på 
våra arbetsplatser och i våra hus, berättar Anders Ränk. 

– Det är en modern form av ägarstyrning. När före-
taget växer går det inte att som Einar dagligen vara ute 
på byggena. Nu krävs att ansvar och beslutsfattande de-
legeras ut i verksamheten. Att vara närvarande och tydlig 
med vad man vill från ägarnas sida är värdefullt, men man 
ska inte styra varje detalj, säger Lennart Bernhardtson.

– Genom att vi ägare kan bli eniga om vad vi vill 
med företaget i ägarrådet, blir styrelsearbetet effektivare. 
Vi tar med oss den gemensamma viljan till styrelsen där 
strategier och mål utarbetas. Under resans gång väcks 
sedan nya frågor i styrelsen som vi behöver diskutera i 
ägarrådet. Det är en växelverkan dem emellan, fortsätter 
Anders Ränk.

– Som styrelseledamot i ett familjeägt företag får man 
en lite annorlunda roll, som handlar om att ifrågasätta 
och väcka frågor som inte kommer upp annars. Man 
måste respektera att det i slutändan faktiskt är ägarna som 
bestämmer. Med tanke på detta är det extremt värdefullt 
att ägarna här har en gemensam tanke om riktningen de 
vill driva företaget i. Det är verkligen en styrka för Einar 
Mattssons framtid, avslutar Lennart Bernhardtson.
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bella landmark
Kundtjänst
mitt stockholmstips: 
Ett besök på rosendals trädgårdscafé på 
Djurgården funkar året om. Där är mysigt att 
strosa i omgivningen, titta i affären och fika 
eller äta lunch.

mattias johansson 
Snickare
mitt stockholmstips: 
i Stockholm ska man åka båt. Helst  
i skärgården, exempelvis till Utö.

björn feldin 
Inköpschef
mitt stockholmstips: 
ta en båttur runt staden med 
bad och lek tillsammans med 
familj och vänner, följt av grill-
ning på en klippa på en ö.

jan hårleman 
Fastighetstekniker
mitt stockholmstips:
Fotografiska museet är en 
häftig upplevelse med bra 
utställningar i en superläcker 
byggnad. 

jens braun
Snickare
mitt stockholmstips:
vill man ha Sveriges bästa wallenbergare 
går man till Grands veranda och får fin utsikt 
mot slottet på köpet.

jonas palén 
Marknads- och säljansvarig
mitt stockholmstips: 
Gå på Söderstadion och se Ham-
marby spela hemmamatch.

anna mellström
Marknads- och kvalitetsansvarig
mitt stockholmstips:
på vintertid åka snowboard eller skidor i 
Flottsbro, på sommartid ta segelbåten till 
nåttarö.

christian brunnling 
Murare
mitt stockholmstips: 
varför inte en brunch i kaknäs-
tornet – fantastisk utsikt och 
riktigt trevlig restaurang.

sten heinsoo 
Seniorrådgivare Ekonomi/Finans
mitt stockholmstips:
En motionsklättring upp till Fåfängan för att 
där njuta av utsikten och en sommarfika.

keth johannesson 
Bostadskonsulent
mitt stockholmstips: 
Jag är väldigt intresserad av hus, 
så mitt tips blir att bara strosa 
runt i något kvarter man inte är 
så bekant med.

ulf Zetterström 
Förvaltare
mitt stockholmstips: 
ta spårvagnen ut till Djurgården och 
promenera längs Djurgårdsbrunns-
kanalen till Blockhusudden för en 
kopp kaffe vid vattnet.

Det är vi som är Einar Mattsson

Foto: Åke Gunnarsson
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Från mjöl och makaroner till 
unika hem med utsikt

I Saltsjön, mittemot Djurgården, ligger Kvarnholmen där Nacka ska få en ny, 
attraktiv stadsdel. I bästa läge vid kajen omvandlar Einar Mattsson ett vackert 

magasin från 20-talet, byggt i samma stil som den anslående sekelskifteskvarnen  
Tre kronor bredvid, till bostadsrättsföreningen Hamnmagasinet.

TExT: Björn Raunio FOTO: Thomas Gedminas
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F rån vattnet ser det gamla magasinet intill 
kvarnen Tre kronor relativt orört ut när 
vi kommer på besök. Så när som på en 
gigantisk vepa som förkunnar att Einar 
Mattsson är i färd med att skapa hem 

med utsikt här, är fasaden sig lik. Så ska den också förbli 
när de 71 lägenheterna i brf hamnmagasinet är klara för 
inflyttning, enligt plan under våren 2013. Den klassiska 
fasaden ut mot hamninloppet till Stockholm är nämligen 
klassad som riksintresse. 

– De två fasaderna mot norr och väster, som syns 
mest från vattnet, får vi inte röra. Däremot river vi 
fasaden mot öster helt och bygger en ny, putsad och med 
balkonger. I fasaden mot söder sågas hål upp för fönster 
och balkonger, förklarar Thomas Lindberg, platschef på 
Einar Mattsson Byggnads AB (EMB), när han visar runt 
i den elva våningar höga byggnaden ett tiotal meter från 
kajkanten vid Saltsjön.

 
2 100 nya lägenheter på ön
I sin helhet är kvarnholmen ett av Stockholmsområdets 
mest spännande stadsbyggnadsprojekt just nu. På ön där 
kooperativa Förbundet tidigare bedrev livsmedelsindus-
triell verksamhet ska totalt 2 100 lägenheter uppföras 
under de kommande tio åren. I ett läge mittemellan stad 
och skärgård, där det går lika snabbt att ta sig till Slussen 
som ut i skärgården, får Nacka därmed en helt ny stadsdel 
som ska bjuda på såväl grönska och båtliv som kultur, 
restauranger och evenemang.

Magasinet som Einar Mattsson bygger om går i 
samma sekelskiftesstil som den intilliggande kvarnen i 
rött stortegel, men byggdes senare. Det uppfördes i sju 
plan 1923–24, för att sedan kompletteras med ytterligare 
fyra våningsplan vid en tillbyggnad 1944. 

– Till största delen användes byggnaden för att lagra 
torra matvaror som mjöl och makaroner, men högst upp 
fanns också ett provbageri. Varje lägenhet kommer att 
få sin unika karaktär eftersom huset är ombyggt och till-
byggt under olika perioder, och inte minst i och med den 
omvandling vi gör nu, berättar hillevie Jernberg, ansvarig 
projektledare för brf hamnmagasinet på Einar Mattsson 
Projekt AB (EMP).

Komplext bygge
Vid vårt besök i december 2011 pågår ännu rivningen av 
ytterväggen som ska bort och ett par arbetare håller på 
att såga upp de nya, centralt placerade schakten för de två 
hissarna och trappuppgången. När arbetet kommer i full 
sving kommer här att jobba 50–60 personer samtidigt, 
inklusive Einar Mattssons underentreprenörer.

– Det här är ett komplext bygge och det blir trångt 
om plats, särskilt med tanke på att det mellan platskonto-
ret på kajen och magasinet går en genomfartsväg som ska 
vara öppen hela tiden. Att få till arbetsplatsen bra är en av 

de stora utmaningarna, säger Thomas Lindberg. 
Trots att han har erfarenhet från många tidigare 

ROT-projekt i gamla hus så är det här unikt både vad gäl-
ler storlek och typ av projekt, förklarar Thomas Lindberg. 
Under projekteringsfasen har man gjort noggranna 
undersökningar av byggnaden för att ta reda på så mycket 
som möjligt om den. Men när man börjar riva kommer 
det alltid fram saker som inte går att få reda på innan man 
kommit i gång. 

– Då är det snabba puckar för att få besked om alla 
detaljer. Men det är ju det som är kul egentligen, när man 
sätter i gång på riktigt, säger Thomas Lindberg som har 
suttit med från början i projekteringen. 

Att Einar Mattsson klarar av komplexa projekt som 
det här beror på att man har erfarenhet och kunskap om 
byggnation i alla dess former.

5 877
kVADRATMETER 

BLIR DEN TOTALA 
BOENDEAREAN I BRF 

hAMNMAGASINET.

Foto: Åke Gunnarsson

Betongarbetaren 
Henrik Johansson 
under arbetet med 

de nya hisschakten. 
Fasaden mot vattnet 
ska förbli helt intakt.
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– Något så här speciellt kräver mycket erfarenhet, helt 
enkelt. Saker uppdagas under resans gång och då måste 
man kunna ta snabba beslut som dessutom inte hotar 
lönsamheten i projektet, säger Thomas Lindberg.

Gammal charm möter modernitet
När vi går in i den tidigare lagerbyggnaden förstår 
man att det är en tacksam uppgift för arkitekterna att 
omvandla de öppna ytorna här till lägenheter med öppna 
planlösningar som slår an hos moderna bostadsköpare. 
Samtidigt kommer större delen av bjälklagen och pelarna 
i betong att behållas intakta, vilket bidrar till den robusta, 
lite industriella look som lägenheterna får. Det går både 
att bevara den gamla industribyggnadens charm och få in 
modernitet här.



om brf hamnmagasinet

•	Byggår:	1923–24	med	tillbyggnad	
1944.

•	11	våningar.
•	71	lägenheter.
•	Fördelning	lägenheter:	1	st	1	rok,	
30	st	2	rok,	7	st	3	rok,	26	st	4	rok,	
6 st 5 rok, 1 st 6 rok.

•	Total	boarea:	5	877	kvadratmeter.
•	Säljstart:	våren	2012.
•	Planerad	inflyttning:	våren	2013.

Foto: Robert Adamsson
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Jonas Palén, som är ansvarig för marknadsföring 
och försäljning för projektet på EMP, tror att 
just byggnadens unika karaktär fungerar som en 

extra intresseväckare:
– hittills är intresset för brf hamnmagasinet 

närmast rekordartat. Visst har det med läget alldeles 
intill vattnet och den fantastiska utsikten att göra, 
men samtidigt är det här heller inget vanligt projekt. 
Magasinets speciella historik och känsla gör att en 
lägenhet här blir något utöver det vanliga och unikt 
i ordets rätta bemärkelse. här får du nyproduktions-
standard, fast samtidigt ett boende som verkligen 
sticker ut. Det tycker många låter spännande.

Uppe på översta våningen, där det gamla taket 
vid vårt besök just har tagits av huset, inser man vilka 
fantastiska vyer som de inflyttade kommer att bjudas 
på. På andra sidan sundet ligger det härliga, frodiga 
Djurgården med vackra byggnader som Manilla-
skolan och Thielska galleriet nära inpå. I fonden 
sticker kaknästornet upp från Gärdet. Mot väster ser 
man Södermalm och hela vägen bort till Gamla stan, 
medan skärgården öppnar sig mot öster. 

På det nya taket planeras en gemensamhetslokal 
av något slag för föreningen, i skrivande stund är det 
dock inte spikat exakt vad det blir. 

– kring alla enskilda detaljer måste vi ställa oss 
frågan vad som kommer att gå hem på marknaden.  

Vi ska utforma en produkt som blir intressant och 
uppskattad, samtidigt som vi måste hålla de ekonomiska 
ramarna. Då gäller det att hitta detaljerna som gör skill-
nad, förklarar hillevie Jernberg. 

Partnering passar bra
I projektet samarbetar systerbolagen EMP och EMB i ett 
partneringavtal, vilket innebär gemensam projektering 
och gemensamma målsättningar för projektet. 

– Partnering är ett sätt att uppnå en bra slutprodukt  
i ett sådant här projekt där det finns ett befintligt hus som 
ska byggas om. Man kan komma att behöva anpassa saker 
allteftersom. Drivs det som ett gemensamt projekt ser vi 
varandras affär på ett annat sätt än med ett rent entrepre-
naduppdrag. EMB har ofta förslag på smarta lösningar 
för att nå önskat resultat, förklarar hillevie Jernberg. 

Från EMB:s sida ser man också fördelar med denna 
samarbetsform, eftersom den innebär att man kan bidra 
med sitt kunnande redan i ett tidigt skede. 

– Det är bra eftersom alla strävar åt samma håll. Vi 
kan påverka, hitta de bästa metoderna och peka ut pro-
duktionsvänliga lösningar som vi tjänar på både material-
mässigt och tidsmässigt, säger Thomas Lindberg. 

än så länge återstår mycket arbete innan det är dags 
att flytta in i brf hamnmagasinet, men det går inte att ta 
miste på känslan hos alla inblandade att här skapas ett 
väldigt speciellt tillägg till framtidens Storstockholm. 
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Det går både att bevara den gamla industribyggnadens charm och få in modernitet här.

– Något så här speciellt kräver 
mycket erfarenhet, helt enkelt, 

säger Thomas Lindberg.
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Kvarnholmens historia
Kvarnholmen hette tidigare Häst
holmen. läget vid vattenvägen in mot 
Stockholm var idealiskt för industriell 
verksamhet varför kvarnen Tre kronor 
uppfördes 1897–98. Andra fabriker 
förlades också till området.

Kooperativa Förbundet (KF) för
värvade 1922 kvarnen och hela ön. 
Kvarnen renoverades och öppnades 
året därpå som världens effektivaste 
kvarn. Sedermera byggde KF upp ett 
litet industri och arbetarsamhälle och 
ön bytte då namn till Kvarnholmen för 
att inte förväxlas med orten Hästholmen 
i östergötland.

År 1970 fylldes sundet mellan 
Kvarnholmen och fastlandet igen. Den 
livsmedelsindustriella verksamheten 
fortsatte fram till 1992, då all bageriverk
samhet lades ned. Olika planer på att 
utveckla ön hade diskuterats från tidigt 
90tal, men detaljplanen för den nya 
stadsdelen vann laga kraft först 2008. 
Den innebar bland annat att sundet nu 
återöppnats och Kvarnholmen blivit en 
riktig ö igen.
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Kvarnholmen från Saltsjön år 1910, då endast 
kvarnen Tre kronor hade hunnit uppföras. 

det kulturella rummet
I den historiska miljön vid kvarnen, 
nära vattnet och med utsikt mot 
Djurgården, ligger stadsdelens 
hjärta och ansikte utåt. Här finns 
restauranger, kaféer samt  
lokaler för konserter och scen-
konst, mässor och utställningar.

det gröna rummet 
På Kvarnholmens östra spets pla-
ceras en grön oas med lek platser, 
boulebanor, öppna gräs ytor, lum-
miga strövområden och strandpro-
menader som sträcker sig vidare 
runt hela ön.

det centrala rummet
Mitt på ön samlas allt som behövs 
i vardagen. Här finns knutpunkten 
för kollektivtrafiken och i det gamla 
bageriet huserar ett centrum med 
livsmedel och annan närservice. 
Här byggs även en grundskola.

det marina rummet
I ett skyddat läge i Svindersviken 
på öns södra sida skapas en city-
nära gästhamn och marina, med 
båtplats för de boende och gäster. 
Här finns också utrymme för en 
mängd andra marina aktiviteter.

Mellan stad och skärgård

Mer om området finns på nätet, www.kvarnholmen.com

i och med nackas satsning på  
Kvarnholmen växer staden vidare längs 
vattenvägarna. På denna ö skapas nu 
en stadsdel där drygt 2 100 nya lägen-
heter byggs under de närmaste tio åren. 
Stadsdelen får fyra olika offentliga rum: 
ett kulturellt, ett grönt, ett centralt och  
ett marint. 
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Det nya Magasin 5 blir en scen för inomhus-
evenemang med upp till 4 000 besökare.
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”Vi vill vara en ledande stadsutvecklare”

Einar Mattsson Projekt aB (EMP) genomför bostadsprojekt i Storstockholm. 
Råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. 
Ambitionen är att årligen bygga 150 hyresrätter och 150 bostadsrätter. I maj 
2011 tillträdde Per Jutner som ny VD för bolaget. 
TExT: BJöRN RAUNIO FOTO: ÅKE GUNNARSSON

Hur vill EMP bidra till framtidens stockholm?
– Vår vision är att vara en av de ledande stadsutvecklarna 
i Stockholm. Vi är en stabil aktör som utvecklar projekt 
med kvalitet och ser vårt uppdrag som något mer än att 
bara bygga bostäder. Det handlar om att bygga en bättre 
och tryggare stad. Våra byggnader ska addera positivt 
värde till stadsbilden och ge något både till dem som 
flyttar in i dem och till Stockholms medborgare i stort. 
Arkitekturens kvalitet är viktig för att detta ska uppnås.

– Som stor fastighetsägare är det naturligt för oss att 
bygga för långsiktig förvaltning och fokusera på hållbar-
het – såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt. Vi 
jobbar aktivt med miljöfrågor, till exempel i ett aktuellt 
projekt med superlågenergihus i hammarbyhöjden. Sam-
tidigt hindrar inte allt detta oss från att bygga rationellt 
och kostnadseffektivt.

Markanvisning på Årstafältet
På Årstafältet ska en ny stadsdel med totalt 4 000 bostäder växa 
fram under de kommande åren. Som ett led i sin satsning på hyresrätter 
erhöll Einar Mattsson Projekt AB i oktober 2011 en markanvisning för  
60 stycken hyresrätter i utvecklingsområdets första etapp. Denna etapp 
ska enligt plan färdigställas under 2015 och Einar Mattsson planerar 
att börja bygga under 2013. Den nya stadsdelen beräknas vara helt 
färdigställd 2030 och ska utöver bostäder även rymma lokaler för service, 
handel och kontor.

succé för  
brf i haninge
i december 2011 flyttade 
de första familjerna in i sina 
nya radhus i brf Beteshagen 
i Vendelsö Hage. Där korna 
betade för bara några år sedan skapar Einar Mattsson nu 
ett modernt radhusområde, perfekt för barnfamiljer som 
gillar den lantliga miljön men ändå vill ha nära till stadens 
bekvämligheter och nöjen. 

I den här etappen visade det sig vara ett lyckat koncept 
att sälja radhusen som bostadsrätter. Husen på 144 kva
dratmeter, som alla bjuder på både kvälls och morgonsol, 
gjorde succé och under 2012 byggs ytterligare 17 hus  
i nästa etapp.

Hur ska ni nå målet att producera 300 lägenheter  
om året?
– Att producera 150 bostadsrätter klarar vi, men för 
hyresrätterna behöver vi tredubbla vår projektportfölj. 
konkurrensen om direktmarkanvisningar är hård och det 
är den stora utmaningen för oss. Vi har dock en lång tra-
dition att falla tillbaka på. Einar Mattsson har allt sedan 
1940-talet långsiktigt investerat i och förvaltat hyresrätter 
i Storstockholm och vi tror alltjämt att det är en flexibel 
och bra boendeform som utvecklar staden. 

– Vi lägger nu ned ett stort arbete på att visa att vi 
både vill växla upp till en högre nivå och att vi är en aktör 
att lita på. Vårt arbete vad gäller hyresrätter koncentreras 
främst till Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka.  
Vi breddar oss och är mycket aktiva i att visa upp Einar 
Mattsson och berätta vad vi vill kring stadsutveckling.

Bild: Archi5, Stockholms stad

i kortHEt
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126

300
nya lägenheter per år är 

Einar Mattsson  
Projekt AB:s målsättning, 

hälften hyresrätter och 
hälften bostadsrätter.

Per Jutner
VD för Einar Mattsson Projekt AB

Mitt Stockholmstips
En långpromenad utmed Mälaren från 
Axelsberg bort till Bredäng. Där är 
fantastiskt fint!

Byggandet av Hagastaden, den nya 
stadsdelen som ska binda samman Vasa
stan med Solna och Nya Karolinska, har nu 
inletts. På det tidigare Norra Stationsområdet 
växer innerstaden vidare när en kombination 
av boende, parkområden, handel, världsle
dande forskning och högspecialiserad vård 
skapas. I april 2011 vann detaljplanen laga 
kraft och Einar Mattsson Projekt AB har fått 
markanvisning för 250 bostadsrätter som 
man planerar att bygga i två etapper med 
beräknad inflyttning 2016–17.

EInAr MAttsson MEd ocH ByGGEr HAGAstAdEn

du är ny som Vd för EMP. Intryck?
– Till att börja med är jag glad att ägarna prioriterar 
projektverksamheten högt, vilket gör min roll tacksam. 
Överlag får jag säga att jag är imponerad. Jag hade  
positiva förväntningar när jag tog steget över till Einar 
Mattsson och de har besannats. Företaget har gott rykte 
för både sina produkter och förvaltningstjänster. När man 
kommer hit märker man varför, här finns hög kompetens 
både i ledande befattningar, bland kollegorna och hos 
ägarna. 

– Vi har ett väldigt bra helhetstänk som inkluderar 
både bygg och förvaltning. Och inte minst har jag fått 
fantastiska medarbetare som är duktiga, lyhörda och 
professionella.

Hur ser du på utvecklingen under 2011?
– Inom EMP har vi haft en god utveckling. Vi har 
förbättrat resultaten i projekten och når våra ekonomiska 
målsättningar med råge. ytterligare projekt har tillkom-
mit i portföljen, till exempel är vi med i första etappen av 
utvecklingen av årstafältet, något vi är väldigt stolta över. 

– Faktum är att vi mer än fördubblar vår omsätt-
ning jämfört med föregående år, om man räknar in vår 
omsättningsandel av de bostadsprojekt vi bedriver i 
intresse bolagsform.

Under 2011 färdigställdes  
126 nya lägenheter

– Under 2012 ser det fortsatt positivt ut och vi ska växa 
ytterligare. Vi strävar efter att öka vår volym och ser i dag 
ett gyllene tillfälle att ta marknadsandelar. 

i kortHEt
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33 %
SöDERMAlM

80 %
BOSTäDER

17 %
lOKAlER

3 %
gARAgE/PARKERINg

12 %
öVRIgA INNERSTADEN

28 %
NORRFöRORT

26 %
SöDERFöRORT

68 st
ANTAl FASTIgHETER

3 903 st
ANTAl lägENHETER

385 Mkr
HyRESVäRDE

308 421 kvm
TOTAl uTHyRBAR yTA

AREA PER OMRåDE

hyRESINTäkTER
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Södermalm

Övriga innerstaden

AdrEss FAstIGHEtsBEtEcKnInG stAdsdEL ByGGår/ 
oMByGGnAdsår

AntAL  
LäGEnHEtEr

UtHyrBAr ArEA, KVM

BostädEr LoKALEr

Bjurholmsplan	22–24 Harvpinnen	18 Södermalm 1913/1976 36 2 170 170

Blekingeg	26–28B,	Tjurbergsg	40 kvadraten 36 Södermalm 1969/1986 66 4	632 1	417

Bondegatan	9A,	9B timmermannen 30 Södermalm 1932/1984 39 2	564 66

Borgmästarg 6, kocksg 62 Nybygget	14 Södermalm 1897/1975 53 2	668 418

Erstagatan	17–19 oljan 32 Södermalm 1930/1984 61 2	803 329

Folkungagatan 126 Signalen 11 Södermalm 1932/1987 30 1	405 631

Folkungagatan	80,	Kocksgatan	27 Båtsmannen St 26 Södermalm 1913/1981 69 4	354 713

Högbergsgatan 21–25, Östgötagatan 6 pelarbacken M 22 Södermalm 1960 63 4	045 2	810

Högbergsgatan 27, kapellgränd 3 pelarbacken M 20 Södermalm 1958 21 1	462 2	469

Högbergsgatan	91 Högbergsterrassen 1 Södermalm 2004 65 3	886 916

Katarina	Bang	44–46,	Södermannag	42 Plogen	4 Södermalm 1929/1998 41 2 250 898

Katarina	Bangata	29 Bondetorpet 25 Södermalm 1932/1983 34 2	384 268

krukmakarg 16–20, torkel knutsonsg 16 råttan 13 Södermalm 1963 79 5 626 2 212

M	Ladulåsg	55–61,	Swedenborgsg	39–43 Fatburssjön 6 & 7 Södermalm 1989 153 12	455 2 531

Sankt paulsgatan 2, Götgatan 22 Schönborg 6 Södermalm 1960 54 4	328 4	549

Skånegatan	82 Bondetorpet 21 Södermalm 1885/1977 18 1	098 332

Slipgatan	6–8 Slipen	42	&	43 Södermalm 1944/1978 50 3 120 245

Sågargatan	18,	Bondegatan	59 Oljan	29 Södermalm 1930/1989 23 1	187 150

Tjärhovsgatan	42,	42A rudan St 12 Södermalm 1908/1983 24 1 757 36

Torkel	Knutsonsgatan	37–39 Magistern 2 Södermalm 1987 18 1	579 3 370

vartoftagatan 13–17 Gamen 16 Södermalm 2011 71 5 767 118

Åsögatan	144,	Södermannag	20 timmermannen 33 Södermalm 1936/1992 49 2	138 576

Åsögatan	169,	Borgmästargatan	8 nybygget 13 Södermalm 1974 36 2	742 324

Östgötagatan	47 Timmermannen	28 Södermalm 1902/1985 20 1 023 102

AdrEss FAstIGHEtsBEtEcKnInG stAdsdEL ByGGår/ 
oMByGGnAdsår

AntAL  
LäGEnHEtEr

UtHyrBAr ArEA, KVM

BostädEr LoKALEr

Banérgatan	54,	Valhallavägen	170 tamburmajoren 5 Östermalm 1937/2003 37 2	416 331

Birkagatan 20–22 Gjutaren 13 Birkastan 1905/1981 23 1	582 1	209

Franzéng	31–41,	Harry	Martinsons	g	2–6 Fägnaden 1 kungsholmen 2010 64 4	776 290

Holländargatan 27 kungsbacken 6 norrmalm 1883/1971 14 1	913 607

Odengatan	8 trasten 17 vasastan 1886/1980 17 1 356 349

oxtorget 3A–B, oxtorgsgränd 1–5 oxkärran 1 city 1996 41 3	291 899

pilgatan 15 päronträdet 7 kungsholmen 1931/2004 45 1	654 119

Pipersgatan	28–30 Härolden	49 kungsholmen 1888/1988 25 1	931 443

Pipersgatan	29–31 pagen 16 kungsholmen 1986 32 2 620 436

Ruddammsbacken	28–42 Ruddammen	28 roslagstull 1991 84 8	108 92

Stickelbärsvägen 1–3B klarbäret 5 roslagstull 1905/1991 12 920 620

Västmannagatan	78 Sleipner 5 vasastan 1909/1985 19 1	248 70

i kortHEt
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Norrförort

Söderförort

AdrEss FAstIGHEtsBEtEcKnInG stAdsdEL ByGGår/ 
oMByGGnAdsår

AntAL  
LäGEnHEtEr

UtHyrBAr ArEA, KVM

BostädEr LoKALEr

Edingekroken 3–15 Edinge 1 Hjulsta 1970 78 5	472 399

Edingekroken	10–14,	17–19 Edinge 2 Hjulsta 1971 78 5	472 104

Esplanaden 22 Liden 12 Sundbyberg 1957 26 1	681 146

Hidinge Backe 3–7 Hidinge 1 Hjulsta 1970 125 8	362 82

Hidinge	Backe	9–19,	4–14 Hidinge 2 Hjulsta 1971 198 13 272 510

Hjulsta	Backar	8–16 kippinge 2 Hjulsta 1971 84 6 000 408

Hjulsta Backar 17–21 del av rottninge 1 Hjulsta 1971 78 5	628 546

Hjulsta	Backar	18–22 del av kippinge 1 Hjulsta 1971 96 6	545 392

Hjulsta Backar 25 del av rottninge 1 Hjulsta 2008 38 2	483 0

Hjulsta Backar 27 del av kippinge 1 Hjulsta 2008 38 2	477 0

Hjulsta torg 1–3 Lästringe	4 Hjulsta 1971 51 2 373 751

Hjulsta torg 2, Hjulsta Backar 13 Stafsinge 1 Hjulsta 1970 0 0 877

Stora	Tenstagränd	4–10,	14–16 Stora tensta 1 Hjulsta 1971 66 4	866 429

Tenstavägen	82–88 Lästringe 3 Hjulsta 1971 75 5 106 123

Tenstavägen	92–96 Hörninge 2 Hjulsta 1971 63 4	230 114

Tenstavägen	98–102 Hörninge 3 Hjulsta 1971 63 4	230 77

tenstavägen 106–110 Hörninge 5 Hjulsta 1972 63 4	230 80

AdrEss FAstIGHEtsBEtEcKnInG stAdsdEL ByGGår/ 
oMByGGnAdsår

AntAL  
LäGEnHEtEr

UtHyrBAr ArEA, KVM

BostädEr LoKALEr

Bjursätragatan	120–138 Bjurbäcken 6 rågsved 1956/2001 74 4	185 40

Dalbobranten 17–21 Dymmelveckan 3 Sköndal 1959 44 2	942 364

Hållsätrabacken 10–26 Hållsätra 2 Sätra 1966 60 4	707 5

Isjaktsgränd	18–26 Hoppdomaren 2 västertorp 1950/2004 34 2 051 72

Lövsätragränd 31–53 Hållsätra 6 Sätra 1966 74 5	454 215

Lysviksgatan	95–105 Grönsö 2 Farsta 1957 42 2 607 207

rusthållarvägen 17–25 Landsfogden 6 Bagarmossen 1954 36 2 022 63

Rusthållarvägen	27–39 Landsfogden	4 Bagarmossen 1953 52 2	764 140

Skebokvarnsvägen	175–197 Brukslaven 1 Högdalen 1955/2004 111 6	878 404

Trädskolevägen	22–46,	Lindevägen	80–128 trädskolan 3 Enskede Gård 1990 155 11	674 1	283

Vasaloppsvägen	76–88 isjakten 1 västertorp 1951/2003 42 2	991 214

Vedevågslingan	3–9 trycklåset 1 rågsved 1957/1995 161 11	180 272

Ängsholmsgränd 5–65, 6–36
Ängsholmen 1, Bodholmen 1 

& rönnholmen 1
vårberg 1968 212 16	058 1	795

i kortHEt
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diligentia ab är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på 
långsiktigt ägande. Att ha nöjda hyresgäster är a och o för dem. Det är  
ur det perspektivet man låter Einar Mattsson sköta driften av Diligentias  
bostadsfastigheter i hela Stockholmsområdet.

TExT: Björn Raunio FOTO: Mattias Hamrén

diligentia i korthet

•	En	av	Sveriges	största	
fastighetsägare, med 
övergripande uppdrag att 
leverera en långsiktigt stabil 
totalavkastning med rimligt 
risktagande för ägaren 
Skandia Liv och dess 
1,2 miljoner försäkrings-
tagare.

•	Portföljen	består	för	
närvarande av cirka 135 
fastigheter till ett värde av 
drygt 30 miljarder kronor.

•	Beståndet	utgörs	av	ett	ba-
lanserat innehav av kontors-
fastigheter, köpcentrum och 
bostäder, huvudsakligen i 
de tre storstadsregionerna.

•	Bostäderna	står	för	cirka	
20 procent av det totala 
fastighetsvärdet. 

•	Totalt	äger	Diligentia	4	600	
lägenheter, varav 2 700 i 
Stockholmsregionen inklu-
sive Uppsala. 

”En välfungerande drift  
ger oss nöjda hyresgäster”

S
edan den 1 januari 2011 sköter Einar 
Mattsson Byggnads AB driften av 
fastighetsbolaget Diligentias strax under 
800 lägenheter i norra Storstockholm. I 
oktober samma år kom de två företagen 

dessutom överens om att utöka uppdraget från årsskiftet 
till att även omfatta Diligentias övriga bostadsfastigheter 
i Storstockholm, det vill säga ytterligare 1 600 lägenheter. 
Totalt inkluderar uppdraget nu drift och skötsel av ett 40-
tal fastigheter, motsvarande cirka 190 000 kvadratmeter.

– För oss är det väldigt viktigt att driften av våra 
bostäder håller hög kvalitet, vilket är en av anledning-
arna till varför vi har valt Einar Mattsson, säger Fredrik 
Brorsson, marknadsområdeschef för Diligentias bostäder 
i Stockholm. 

– Vi strävar alltid efter att göra våra hyresgäster nöjda 
– eller, ännu hellre, nöjdare – och lägger stor vikt vid att 
ha en god och kontinuerlig dialog med dem. Driftperso-
nalen som befinner sig ute på plats hos hyresgästerna är 
våra viktiga ambassadörer och vi är noga med att de är 
personliga, kunniga och tillgängliga. Vi är ett fastighets-
bolag som håller vad vi lovar. 

Diligentia är ett helägt dotterbolag till Skandia Liv. 
Uppdraget från ägarna är att ge en riskavvägd avkastning 
från fastigheter genom att långsiktigt äga, förvalta och 
utveckla bostäder, kontor och köp centrum. 

Egen förvaltningsorganisation
Tidigare sköttes all förvaltning och drift av externa 
partners. kundnöjdhetsundersökningar visade då att 
kvaliteten på skötsel och drift sjönk och lönsamheten 
blev sämre. Därför gjorde Diligentia en omstart hösten 
2005 som innebar att man tog hem förvaltningen och 
snabbt byggde upp en egen förvaltningsorganisation. 
Fortfarande fem år efter nystarten säger Fredrik Brorsson 
att det råder en entreprenörsanda inom bolaget.

– Det finns en bred kompetens inom bolaget. Vi har 
handplockat de bästa, med erfarenhet från minst 60 olika 
företag och branscher, förklarar han.

Inom kontors- och köpcentrumbestånden sköter  
Diligentia det mesta av driften i egen regi, men när det 
gäller bostäderna har man till största delen lagt denna 
externt.

– För oss är det självklart att arbeta med förvalt-
ningen internt. Det är vi som lägger fast strategierna för 
hur verksamheten ska bedrivas. Däremot finns det stora 
fördelar med extern drift för oss, eftersom vi då kan köpa 
in hög kvalitet samtidigt som vi själva fokuserar på att 
förvalta och utveckla våra hus. Det skapar också tydlighet 
i vad som ska levereras, slår Fredrik Brorsson fast.

Tidigare anlitades många mindre driftbolag, men nu 
har Diligentia alltså valt att frångå denna modell i Stock-
holm, och även i Göteborg.
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”Einar Mattsson har redan visat 
vad de kan med de lägenheter som 
de skött under 2011.”

Fredrik Brorsson är  
marknadsområdeschef 
för Diligentias bostäder  

i Stockholm.

– Vi skulle kunna anklagas för att lägga alla ägg i samma 
korg, men jag är helt övertygad om att det kommer att 
fungera med Einar Mattsson. De har redan visat vad de 
kan med de lägenheter som de skött under 2011, fortsät-
ter han. 

Bra känsla och förståelse
En anledning till Fredrik Brorssons förtroende är att han 
själv har arbetat på Einar Mattsson under en period.

– Jag såg då att det fanns bra folk i driften, med ett 
kvalitetstänk som bas. I och med att Einar Mattsson 
funnits i branschen så länge och själva äger ganska många 
fastigheter, så har de en bra känsla och förståelse för vad 
som krävs. De går in i detalj i sin analys av hur ett drift-
uppdrag ska skötas, säger han.

Fredrik Brorsson understryker också vikten av att det 
finns en kontinuerlig dialog mellan parterna. Diligentia 
har därför en egen driftledare som har daglig kontakt med 
Einar Mattsson.

– Det handlar inte bara om att vi visar vad vi vill. Ett 
bra driftbolag kan också komma med värdefulla förslag 
på förbättringar eftersom de finns på plats ute i fastighe-
terna. På så vis kan de bidra till nöjdare hyresgäster och 
i förlängningen en långsiktigt stabil avkastning för våra 
försäkringstagare i Skandia Liv, avslutar han.

2 400 av Diligentias lägenheter  
sköter Einar Mattsson driften för 
från och med 1 januari 2012.
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Fokus på förbättringar

Eva Ellenfors
Fastighetschef för Einar Mattsson Fastighets AB

Mitt Stockholmstips
– Jag älskar att köpa nya växter 
i någon fin handelsträdgård, typ 
Zetas, rosendal eller Ulriksdal.

Einar Mattsson Fastighets AB är en ägare med 
ambitionen att skapa fastighetsvärden på ett genom-
tänkt sätt. För att lyckas med detta är det viktigt 
att skapa förutsättningar för dem som förvaltar och 
sköter fastigheterna att bygga värden långsiktigt och 
arbeta med ständiga förbättringar. Det är något 

man har arbetat intensivt med under 2011.
TExT: BJöRN RAUNIO FOTO: ÅKE GUNNARSSON

m
ellan en fastighetsägare och en 
förvaltningsentreprenör finns ett 
förvaltningsavtal som reglerar förhål-
landet mellan parterna. I september 
2011 ersatte ett nytt avtal det gamla 

mellan Einar Mattsson Fastighets AB (EMF) och Einar 
Mattsson Byggnads AB (EMB) om förvaltningen av 
Einar Mattssons fastighetsbestånd. 

Det handlar dock om något mycket mer intressant 
än en formell reglering av förhållandet mellan de två bola-
gen. I själva verket är det ett styrnings-, organisations- och 
kvalitetssystem för förvaltning och utveckling av fastighe-
ter klätt i juridiska kläder. Beslutsordning, behörigheter 
och befogenheter, strukturer och rutiner upprättas för att 
se till att rätt saker görs av rätt person och att det finns 
drivkrafter för medarbetarna att hitta förbättringar.

Ett syfte är också att säkerställa att EMB hushåller 
med och optimerar resurser i EMF:s fastigheter, både 
genom rätt organisation och bra styrning för EMF samt 
effektiva upphandlingar i fastigheterna. På så vis får fast-
ighetsägaren ett optimalt resultat. 

– Det gemensamma uppdraget för EMF och för-
valtningen är att fastigheterna ska skapa en långsiktig  
maximal totalavkastning. Med detta som ledstjärna  

skapas ett ledningssystem med tydlig målstyrning, där an-
svar delegeras ut i organisationen, förklarar Eva Ellenfors, 
fastighetschef för EMF och fortsätter: 

– Ansvaret för och mandat att fatta beslut i olika frå-
gor tas till den nivå där man kan upptäcka och åtgärda fel 
och/eller identifiera förbättringsmöjligheter. I alla led ska 
förvaltningen bedrivas med god service och tillgänglighet 
gentemot hyresgästerna. Det bygger värden.

Inspiration från kommersiell förvaltning
EMF formulerar mål samt fattar de strategiska och 
taktiska besluten kring fastighetsportföljen, men förlitar 
sig tryggt på medarbetarna i EMB:s förvaltningsorganisa-
tion när det gäller att uppnå målen. Einar Mattsson har 
hämtat inspiration från hur kommersiella fastigheter styrs 
och förvaltas, och tillämpar det nu på bostadsförvalt-
ning. Detta är något unikt för en förvaltare med fokus på 
bostäder. 

– Det viktiga för EMF är att kvalitetssystem och 
ansvarsfördelning är utformade så att förvaltnings-
organisationen reflekterar över arbetssätt, utveckling på 
marknaden och vad de möter i fastigheterna för att sedan 
komma med förslag på förbättringar, fortsätter  
Eva Ellenfors.
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några medarbetares syn på förändringarna

marija nikolic
förvaltare
– Att arbeta i team är efterlängtat. nu 
kan vi ta tillvara på allas kunskaper. vi 
får en bättre bild av och kännedom om 
fastigheterna när alla ges möjlighet att 
bidra och hitta utvecklingsmöjligheter för 

att långsiktigt öka fastigheternas värde.

erik anmyr
fastighetstekniker

– vi får mer ansvar för ronderingar 
och besiktningar, medan många 
praktiska arbetsuppgifter läggs ut 
på andra. Det är ett smidigt sätt att 
jobba på och känns positivt för mig. 

Att träffas i team ger också en ny 
inblick i förvaltningens övriga delar. eva gradin

förvaltningsekonom
– För mig som ekonom blir det 
positivt att se mer av verkligheten 
bakom siffrorna. Jag blir mer 
delaktig i uppdraget och får större 
insyn och förståelse för helheten. 
på samma sätt kan jag kommu-

nicera de ekonomiska aspekterna 
kring fastigheten bättre till de andra.

maria andersson
bostadskonsulent

– Jag ser en stor fördel i att olika 
yrkesroller jobbar närmare varan-

dra i team. Det ger bättre kom-
munikation och blir lättare att lösa 

problem. Alla jobbar mot samma 
mål och vill att det ska gå framåt.

Det nya kvalitetssystem som nu införs påverkar alla som arbetar med fastighets
förvaltning på Einar Mattsson. Medarbetarna får tydligare och i vissa fall nya roller, 

med en klar ansvarsfördelning. Samarbetet över yrkesrollerna utökas också genom 
att team skapas kring de förvaltade fastigheterna.

”Tydlighet kring 
funktion, roll och 

mål i organisa-
tionen skapar en 
trygghet som ger 
förutsättningar 

att arbeta i 
team.”

Från ett koncernperspektiv finns flera syften än att 
beståndet ska leverera önskad avkastning. Med målfor-
mulering, en god struktur, tydliga rutiner och effektiva 
arbetssätt går det även att försäkra sig om att EMB ligger  
i framkanten vad gäller förvaltning av bostadsfastigheter. 

– kan vi erbjuda en proaktiv och effektiv förvalt-
ning som ser till fastighetens eller fastighetsbeståndets 
förändringsbehov blir det en fördel även när vi vänder oss 
till andra kunder än vårt systerbolag, understryker Anders 
Nyström, chef för affärsområde Förvaltning inom EMB.

Team med fastigheten i centrum
Under hösten 2011 arbetade man intensivt inom EMB 
med att bygga upp en ny förvaltningsorganisation, med 

nya arbetssätt och roller. Utöver tydligare ansvarsfördel-
ning och rutiner infördes team bestående av alla som 
arbetar med samma fastigheter, inom både teknisk och 
administrativ/ekonomisk förvaltning. 

– Tydlighet kring funktion, roll och mål i organisatio-
nen skapar en trygghet som ger förutsättningar att arbeta 
i team, förklarar Einar Mattssons kommunikationschef 
Monica All, som har lett en serie workshops med medar-
betarna om det nya sättet att arbeta.

– Genom att fastighetsförvaltare, förvaltningsekono-
mer, bostadskonsulenter och fastighetstekniker samarbe-
tar med fastigheten i centrum får man ut mesta möjliga av 
deras respektive kompetens, avslutar hon.
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Hyresrätt med det  
mesta runt husknuten

Från villa i förorten till hyresrätt mitt i stan. För familjen nelson-dinnetz 
blev flytten till lägenheten på söder en befrielse. 70 kubikmeter ballast  

lättare njuter de nu av närheten till kultur, nöjen och vänner.

TExT: Karin Cedronius FOTO: Åke Gunnarsson
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I nnan vi flyttade in var jag orolig över att vi 
skulle bo så långt ner i huset. Men lägenheten 
är ändå ljus och härlig. Från balkongen ser vi de 
fina planteringarna på gården och kan njuta av 
ett fantastiskt körsbärsträd alldeles intill, berät-

tar Anne-Cathrine Nelson-Dinnetz.
I februari 2011 fick makarna Anne-Cathrine och 

Micke en kväll mejl från Bostadsförmedlingen. Efter 
att i ett par års tid ha letat efter en lämplig bostadsrätt i 
innerstan, nu när barnen var utflugna och det var dags 
att lämna villalivet bakom sig, kom plötsligt en möjlighet 
som de knappast hade väntat sig. 

– Bostadsförmedlingen gav oss ett erbjudande om en 
nyproducerad trea på Vartoftagatan, precis i det område 
som vi hade drömt om att flytta till. För 22 år sedan 
bodde vi på Folkungagatan och har alltid längtat tillbaka. 
Så detta var en chans vi inte kunde tacka nej till, trots att 
vi var tvungna att bestämma oss innan klockan nio nästa 
morgon, fortsätter Anne-Cathrine. 

Känns som att komma hem
Att efter 22 år flytta från en villa på 120 kvadratmeter, 
med både vind och garage på sammanlagt 60 kvadrat-
meter, är en utmaning. Att klara av flytt, försäljning och 
utrensning av prylar på bara en och en halv månad är en 
riktig bedrift. Men trots att det innebar arbete dygnet 

runt så var det absolut värt det, menar Anne-Cathrine 
och Micke.

– Nu när vi är på plats är vi så nöjda. Vi trivs fantas-
tiskt bra. Det känns som att komma hem! Det är helt 
underbart att ha så nära till restauranger, nöjen och kul-
tur. Första halvåret åt vi knappast hemma en enda gång, 
berättar Anne-Cathrine. 

Micke håller med och lägger till att det även är en 
befrielse att slippa det ansvar som en villa och trädgård 
innebär. 

– Att bo i hyresrätt är en skön frihetskänsla. Nu 
slipper vi alla måsten som huset och tomten innebar. Går 
något sönder är det bara att ringa till hyresvärden så kom-
mer de och fixar. Det ger mer tid över till andra intressen 
som vår båt, att umgås med vänner och att resa, säger han.

Tyst och lugnt mitt i stan
Lägenheten ligger på första våningsplanet och är på  
78 kvadratmeter med en stor balkong i söderläge. Trots 
närheten till Götgatan, som bokstavligen ligger ett sten-
kast från porten, är det tyst och lugnt, både inomhus och       

”Att bo i hyresrätt är  
en skön frihetskänsla”

Makarna Micke och Anne-Cathrine Nelson-Dinnetz 
tvekade aldrig när de plötsligt fick chansen till ett nytt 
boende i innerstan och väl inflyttade stortrivs de. 

Från balkongen 
ser man de fina 

planteringarna på 
gården.
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Kort om huset
VARTOFTAGATAN 13–17, STOCkhOLM

kvarteret gamen, i hjärtat av Södermalm, med gamla Skatte-
skrapan som närmaste granne, är ett exempel på den förtätning 
som sker just nu i hela Stockholmsområdet. Där det livliga 
kvarteret nu står med bostäder och en lummig innergård fanns 
tidigare ett sterilt torg av betong och asfalt. Einar Mattssons 
hus består av 71 lägenheter, en blandning av ettor, tvåor och 
treor samt, i bottenplanet, fyra stadsradhus i två etage.

Att bygga hus i trånga områden tätt intill andra hus, så kall-
lade fill-in-projekt, är något av en specialitet för Einar Mattsson. 
nybyggen mitt i stan medför ett stort ansvar. Det förändrar 
stadsbilden och måste ske på rätt sätt, så att husen smälter in. 

Huset i kvarteret Gamen har fått en genomtänkt och påkostad 
fasad, portal och port. Att det är ett hyreshus innebär inte att 
man tummar på kvaliteten. Som fastighetsägare strävar Einar 
Mattsson alltid efter ett längre ägarperspektiv.

– vi har som mål att vara en långsiktig ägare av hyresfastighe-
ter, gärna i flera generationer, säger Eva Ellenfors, fastighetschef 
på Einar Mattsson Fastighets AB. 

– vi är erkänt duktiga på att ta hand om hyresrätter och väljs 
ofta av staden för det ändamålet. Att få förmånen att uppföra 
ett hyreshus som det i kvarteret Gamen var därför något som vi 
gärna gjorde.

 utanför på gården. På sommaren blir lägenhe-
tens balkong ett härligt extrarum. här odlar 
Anne-Cathrine mängder med kryddväxter och 

blommor. Men Micke har satt ultimatum – max halva 
balkongen får bli odlingsplats, resten ska man kunna sitta 
och njuta på.

Inne i lägenheten råder en trivsam och ombonad 
stämning. här samsas gamla ärvda möbler, som fasters 
chiffonjé och farfars spegel, med den nyinköpta ljusgråa 
soffan och det asymmetriska glasbordet. Överallt hittar 
man gröna växter, små stilleben och andra detaljer som 
gör lägenheten välkomnande och hemtrevlig. Planlös-
ningen, med rum och fönster åt tre väderstreck, gör den 
dessutom intressant och spännande. 

Planlösning som uppskattas
– Trenden är ju att allt ska vara så öppet. Först tänkte 
jag också att det hade varit fint att ha öppet mellan kök 
och vardagsrum, men nu är jag så nöjd att det inte är så. 
Jag gillar avskildheten och att lägenheten har flera olika 
rum. köket är ändå tillräckligt stort – vi sitter ledigt tolv 
personer här, säger Anne-Cathrine och lägger till att de 
ofta får uppskattande ord av sina gäster för lägenhetens 
rymd och planlösning.

– Många moderna lägenheter är väldigt stela och 
likformiga, men vår är mycket mysigare. Jag gillar att den 
inte har en massa korridorer och att det går att stänga 
dörrar till alla rummen, säger Anne-Cathrine.

Det enda negativa hon kan komma på är att de har 
för lite förrådsutrymme.

– Det är riktigt besvärligt för mig, som är en samlare. 
Jag har fått göra mig av med mycket saker. Men – vem vet 
– det kanske bara är bra egentligen. Vi behöver nog alla 
bryta upp ibland, skaka av oss det gamla och skapa nya 
vanor, avslutar Anne-Cathrine.

Våra Södertips
anne-cathrine
– Det måste bli ett besök på den lilla kvarters-
baren	Bacaro	i	hörnet	Katarina	Bangata/Ring-
vägen. Ett toppenmysigt ställe att ta ett glas vin 
och lite tapas. 

mikael
– Förutom alla trevliga krogar och restauranger 
är en promenad längs årstaviken ett oslagbart 
helgnöje.

Gamla ärvda möbler ger 
lägenheten karaktär.

Anne-Cathrine och Micke 
trivs bra med sitt kök.
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Lärlingar
einar mattsson har en lång tradition av att ta 
emot lärlingar som ute på arbetsplatserna får lära 
sig och fördjupa sig inom olika hantverkaryrken. 
under 2011 har Einar Mattsson Byggnads AB 
haft 15 lärlingar och fyra skollärlingar som lärs 
upp i snickeri, betong, V VS och smide.

p å Einar Mattsson Byggnads AB finns flera typer 
av lärlingstjänster. Dels traditionella lärlingar 
som inte har någon byggerfarenhet sedan 

tidigare, dels lärlingar som är klara med bygg-gymnasiet 
och arbetar heltid, samt skollärlingar som delar sin tid 
mellan att gå på gymnasiet och praktisera två till tre dagar 
i veckan på en arbetsplats.

Varierande uppgifter
Sedan något år tillbaka samarbetar Einar Mattsson med 
Tyresö gymnasium och tar emot lärlingar från Bygg- och 
anläggningsprogrammet. 

Johan Ekqvist var tidigare skollärling från Tyresö 
gymnasium. Efter sin gymnasieexamen är han heltids-
anställd lärling och sedan juni 2011 har han arbetat som 
snickare vid nybyggnationen Margretero i Bromma.

– Tiden som skollärling var ett bra sätt att uppleva 
hur det verkligen går till på ett bygge. Jag lärde mig 
mycket som man inte kan läsa sig till i teorin, säger han. 
Det tar lång tid att bli en fullärd snickare, så för mig var 
det ganska självklart att också satsa på en fortsättning som 
lärling efter plugget.

Per ”Wobbler” Nilsson är Johans handledare och 
förklarar: 

– Som handledare gäller det att se till att lärlingen får 
pröva många olika moment och inte bara hålla på med en 
och samma sak. Det funkar bra på nybyggnationer. Som 
snickare hänger vi oftast med i hela processen, från att 
etablera bodar, till att göra gjutformar och så småningom 
bygga kök i lägenheterna.

Utbyter erfarenheter
Under 2011 har Annette Airio, hR-samordnare på Einar 
Mattsson, arbetat med att se över hur lärlingssystemet 
ska organiseras på företaget. hon har bland annat infört 
handledarträffar som arrangerats under hösten.

– Det är ett forum där vi går igenom hur vi arbetar 
med lärlingarna och ger råd till varandra, säger Annette 
Airio. Frågor som kan tas upp är: hur ska vi hantera olika 
situationer som uppstår? Vilka krav ska och kan vi ställa 
på en lärling? hur kan vi utvecklas som handledare och 
vilka krav ställs på oss?

Lärlingsutbildningar har funnits i flera hundra år. 
Traditionellt gick en lärling vid sidan av en mästare under 
många år innan slutligen ett gesällprov gjordes. Systemet 
ser i mångt och mycket ut på samma sätt i dag. Lärlingen 
har en handledare som ger uppgifter och kontrollerar att 
de utförs på rätt sätt. 

Efter att ha gjort mellan 5 800 och 10 000 timmar 
som lärling, beroende på tidigare utbildning och erfaren-
het, ska ett teoretiskt prov göras. Därefter får lärlingen 
ett yrkesbevis. Under lärlingstiden stiger lönen enligt en 
trappstegsmodell för att nå 100 procent när lärlingen 
skaffat sitt yrkesbevis.

en tradition som håller
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- Det tar lång tid att bli en 
fullärd snickare, så för mig 

var det ganska självklart att 
satsa på en fortsättning som 

lärling efter plugget, säger 
Johan Ekqvist. Nedan hans 

handledare Per Nilsson.

annette airio

Hr-samordnare på  
Einar Mattsson AB
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LEDARSkAPSUTVECkLING

Han filmar för
forskaren simon elvnäs har sedan 2010 följt ett antal arbetsledare på 
Einar Mattsson Byggnads AB i deras vardagliga arbetssituationer. Han har 
filmat och analyserat hur de arbetar, men också kommit med förslag på hur 
de ska bli bättre i sitt ledarskap.

s imon Elvnäs är industridoktorand vid Skolan 
för teknik och hälsa vid kTh. han är 
plattsättaren som blev arbetsterapeut och nu 
doktorerar i ämnet Tillämpad beteendeana-
lys i arbetsledning. Forskningen handlar om 

det Simon Elvnäs kallar den kritiska sista faktorn, det vill 
säga hur man får medarbetare att praktiskt tillämpa vad 
de lärt sig via utbildningar, instruktioner, policies och så 
vidare. 

– Jag har valt att arbeta med det sista chefsledet mel-
lan företaget och kunden, berättar Simon. Det har inte 
forskats så mycket på det här området tidigare. Frågan jag 
ställer i min forskning är: Finns det någon observerbar 
ordning i det vi kallar arbetsledning och hur kan man 
kategorisera, mäta och påverka detta arbete? 

Testade sig fram
Som industridoktorand utför han sin forskning ute hos 
flera företag som också bidrar till finansieringen. Ett av 
företagen är Einar Mattsson Byggnads AB som Simon 
Elvnäs kontaktade under 2010.

– Vi blev intresserade när vi hörde att forskningen 
är kopplad till effektivitet och ledarskapsutveckling med 
konkreta förslag till förändring, säger Lena Lindh, hR-
chef på Einar Mattsson. Båda parter är vinnare i det här 
samarbetet. Vi bidrar till forskningen och Simon ger oss 
kunskap tillbaks.

När Simon Elvnäs kom till Einar Mattsson visste han 
vad han ville göra, men hade inte någon klar bild över hur 
han skulle gå till väga. Den första tiden var han ute på en 
byggarbetsplats och följde en av arbetsledarna med video-
kamera, skrev ned observationer och gjorde enkäter. han 
testade sig fram för att hitta en vetenskaplig metod som 
gjorde det möjligt att observera, kategorisera och mäta.

– Efterhand kom jag fram till en metod som innebär 

TExT: Richard Sigray FOTO: Åke Gunnarsson

förändring

Simon Elvnäs använder kameran 
för att kunna analysera hur 

arbetsledningen går till  
i praktiken hos Einar Mattsson.  

Här fångar han arbetsledaren 
Robert Krödel i aktion.
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att jag filmar arbetsledaren när denne arbetar. Filmen 
leder fram till en beteendeanalys där jag studerar hur 
dialogen mellan arbetsledaren och hans medarbetare 
utvecklas, säger Simon.

Stärker effektfulla beteenden
Utifrån filmen delar Simon in hur mycket tid som 
arbetsledaren i en viss situation ger instruktioner, samlar 
information om vad som gjorts, ger återkoppling, berättar 
vad han själv har gjort, berör arbetet i generella orda-
lag, talar om icke-arbetsrelaterade ämnen samt inte är i 
interaktion alls. Dessa sju kategorier sätts sedan in i ett 
diagram där det anges exakt när och hur lång tid som 
lagts på respektive beteende. 

även arbetsledaren får se och kommentera filmen 
och diagrammet. Tillsammans med arbetsledaren och 
närmaste arbets- eller affärsområdeschef gör sedan Simon 
en plan för vad som ska förändras i arbetsledarens sätt att 
arbeta.

– Att samla information, ge instruktioner och 
återkoppling är det som ger mest effekt ur ett lednings-
perspektiv. Jag identifierar de faktorer i varje situation 
som leder till att arbetsledaren gör rätt eller fel saker, 
säger Simon. Sen försöker vi förstärka det som är rätt 
och ta bort det som är fel. Det kan till exempel handla 
om att öva på att ge tydliga instruktioner. Eftersom allt 
filmas kan vi senare gå tillbaks och se om det skett någon 
förändring över tiden.

Strukturerade möten 
Redan tidigt märkte Simon Elvnäs att arbetsledarna 
behövde lägga mycket tid på att leta efter folk när de ville 
utväxla information och skaffa sig koll på läget. Dessutom 
hade arbetsledarna en väldigt reaktiv roll; medarbetarna 
kom ofta till dem för att få problem lösta. 

– Det här gav upphov till flera frågor. hur får du 
information att komma till dig innan saker inträffar som 
du sedan måste agera på? hur bekräftar du att medar-

betarna gör rätt och hur säkerställer du att instruktioner 
uppfattats korrekt?

För att komma till rätta med dessa frågor har Simon 
och arbetsledarna infört möten som sker varje dag eller 
flera gånger i veckan. Där ger arbetsledaren instruktioner 
och alla i arbetslaget berättar om vad de har gjort och vad 
de ska göra. Från början tog mötena 45 minuter, men nu 
är man nere under tio minuter. 

Man har också sett över det Simon kallar för ”kor-
ridorsinteraktion”, det vill säga de individuella möten 
som sker när arbetsledaren går runt på arbetsplatsen och 
stämmer av det löpande arbetet. Då är det viktigt att det 
man talar om relaterar till det man tidigare tagit upp på 
mötena.

Bättre på att motivera
En av dem som Simon Elvnäs följt är Peter Liljehammar, 
som under 2011 varit arbetsledare vid ett stambyte i 
Märsta. 

– Samarbetet med Simon har hjälpt mig att planera 
bättre och undvika krockar mellan saker som ska göras, 
säger Peter. På våra morgonmöten lyfter vi fram vad vi 
gjorde igår och vad vi ska göra i dag. Om det finns hinder 
pratar vi om hur de ska övervinnas. Sen tycker jag att jag 
blivit bättre på att motivera gubbarna så att de blir mer 
engagerade och känner sig delaktiga i det som bestäms.

Ett område Simon framöver skulle vilja studera när-
mare är hur förutsättningarna för arbetsledarnas arbete 
kan förbättras. hur kan man få den strategiska planering-
en, i form av exempelvis ritningar, besiktningsunderlag 
och resursplanering, att synka bättre med det operativa 
utförandet – och vice versa?

Under 2012 ska Simon fortsätta med projektet och 
tanken är att samtliga arbetsledare på Einar Mattsson 
Byggnads AB ska få chansen att delta. han lägger ned 
mellan 60 och 100 timmar per arbetsledare och år. Det 
blir mycket filmande. Sammanlagt har han hittills spelat 
in över 220 gigabyte med film.

”Samarbetet 
med Simon har 

hjälpt mig att 
planera bättre 

och undvika 
krockar mellan 

saker som ska 
göras.”

220 GB
film har Simon 

Elvnäs spelat in i 
forskningsprojektet.

Simon Elvnäs går 
igenom filmklipp 
tillsammans med 

arbetsledarna. 

Peter Liljehammar,
arbetsledare
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som fortfarande har roligt

Björn Johanssons grundinställning är att man 
ska ha roligt på jobbet. För egen del kan han, 

trots pensionen och efter 4 300 lägenheter, ändå 
inte helt hålla sig borta från Einar Mattsson. 

Numera kallar sig den tidigare  
byggchefen för seniorrådgivare.

seniorrådgivaren

TExT: Björn Raunio FOTO: Åke Gunnarsson

Mitt Stockholmstips
Jag älskar norra kyrkogården. och 
stenstaden med sekelskiftesbebyggelsen 
är ljuvlig att gå omkring i.
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A tt Björn Johansson hamnade i bygg-
branschen var kanske logiskt eftersom 
morfar var byggare och far VVS-
ingenjör. När Björn växte upp brukade 
morfadern peka ut hus runtom i 

Stockholm och stolt säga att ”det där har jag byggt”. 
– Jag har alltid tyckt om att bygga själv och hittar 

ständigt nya projekt på gården jag äger på Väddö, berättar 
Björn.

Sitt första fasta jobb i branschen fick han 1967 som 
24-årig nybakad byggnadsingenjör. Det var på Einar 
Mattssons konstruktionsavdelning och han blev kvar i 
företaget hela sitt yrkesverksamma liv. än i dag, vid 68, 
när han har tagit ut pension i flera år så jobbar han vidare 
på deltid.

– Jag driver mina egna projekt, helt enkelt. Det hand-
lar mycket om ett slags mentorskap för att stötta kring 
projekt jag har varit involverad i tidigare. Jag brukar säga 
att jag är seniorrådgivare, förklarar han.

Det finns onekligen en hel del erfarenhet att ösa från. 
Räknar man ihop antalet lägenheter som ROT:ats eller 
nyproducerats i Björns ansenliga meritförteckning så blir 
det cirka 4 300 stycken. 

– Fast det allra första projekt som jag arbetade på 
under Ristjan Ränk är fortfarande det största vi gjort. 
Det var våra tolv huskroppar i Vårberg med totalt 212 
lägenheter.

Omväxling i branschen
Till mitten av 1970-talet löpte arbetet med nyproduktion 
på allteftersom Einar Mattsson köpte upp rivningsfastig-
heter, rev och byggde nytt. Ristjan och Björn konstrue-
rade och ritade.

– Men sedan blev det tvärnit då kommunen började 
köpa alla fastigheter. Allt nybyggt skulle hamna hos 
allmännyttan. När det var som värst hade vi bara en enda 
kåk på gång, berättar Björn.

Eftersom det inte fanns mycket att konstruera hamna-
de han i stället på förvaltningen i sex–sju år. Där höll han 
på med energistatistik, hyresdebitering och -förhandling.

– Det var intressant och gav mig inblick i fastighets-
ägarens syn på fastigheter. Omväxlingen jag fått uppleva 
är nog en orsak till att jag stannat på Einar Mattsson i alla 
år. Det, och att det var ett stabilt företag med ägare som 
verkligen brydde sig om en.

På 80-talet svängde branschen igen och Björn började 
som arbetschef. Då handlade det nästan bara om ROT-
projekt.

– På Einar Mattsson har vi länge varit duktiga på att 
ROT:a hus. Det är ju också något som kräver ordentliga 
kunskaper. Man måste veta vad man gör och vara beredd 
på det oväntade. ROT är som ett kinder-ägg: en över-
raskning varje gång! 

Närvarande byggchef i 21 år
Nästa steg i karriären var när Björn blev byggchef 1985, 
en post han skulle bli kvar på till år 2006. han försökte då 
vara aktiv och närvarande på byggena.

– Jag tror jag lärt mig det mesta av Einar själv. han 
var en otroligt fin människa som alltid uppträdde etiskt. 
En bra chef måste vara lyhörd och ha förståelse. Och inse 
att en grundförutsättning är att alla behöver ha roligt på 
jobbet, säger han.

Vilka projekt har då lämnat starkast minnen? Ett 
är tveklöst det 20-talsinspirerande nybygget i kvarteret 
Oxkärran nära hötorget som färdigställdes 1996.

– Det var oerhört komplicerat med en trång arbets-
plats uppe på rullstensåsen. Vi ställde kranarna på bockar 
över Oxtorgsgatan och etableringen över Malmskill-
nadsgatan. Trafiken fick gå under dem. Fast alla hus är 
speciella på sitt sätt.

helt klart är att Björn för egen del aldrig tyckt att 
det har varit tråkigt att gå till jobbet. När han nu själv 
promenerar runt i staden med sina barnbarn kan han, 
precis som sin egen morfar en gång, peka ut vilka hus han 
har varit med och skapat. 

– Fast jag brukar säga att ”vi” har byggt dem, inte 
”jag” som morfar gjorde. Det är faktiskt ganska viktigt 
att det är många som är delaktiga i ett bygge, avslutar han 
tankfullt.

kort om björn johansson

ålder:	68	år.
yrke:	Tidigare	byggchef,	nu	seniorrådgivare/
pensionär.
antal år i företaget:	Snart	45	år.
familj: Sambo med karin, döttrarna karin, 
Elin och Emma från tidigare äktenskap, sex 
barnbarn och två bonusbarnbarn.
bor: i ruddammen.
intressen:	Gården	med	40	hektar	på	Väddö,	
där jag snickrar och håller på med lite jordbruk, 
spelar trumpet i storband, golf och resor.

”ROT är som ett Kinder-ägg:  
en överraskning varje gång!”

Det komplicerade nybygget i kvarteret 
Oxkärran vid mitten av 90-talet är ett av de 
projekt som har lämnat starkast avtryck.

4 300
LäGENhETER FINNS LISTADE I  
BJÖRNS MERITFÖRTECkNING.
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VARUMäRkET 

Varumärket

I 
dag är människor mycket varumärkesmedvetna i 
sina val, även i affärer företag emellan. Samtidigt är 
det lättare än någonsin att skada varumärken med 
små medel, till exempel via sociala medier. Det blir 
därför allt viktigare för företag i alla branscher att 

vårda sitt varumärke. Einar Mattsson har tagit hjälp av 
konsulten åsa Myrdal Bratt, som även undervisar i ämnet 
på namnkunniga Berghs School of Comunication. 

– Jag hjälper företag att själva komma fram till vad de 
vill att deras varumärke ska stå för framöver och vad de 
måste göra för att leva upp till det, förklarar hon. 

Mycket mer än en logotyp
När man hör ordet varumärke kanske man först och 
främst tänker på en logotyp, men begreppet innefattar 
mycket mer än så. Det enklaste sättet att definiera det på 
är hur man uppfattas av kunderna.

– Ditt varumärke säger vem du är och vad du står för. 
Det fungerar som ett löfte företaget avger till kunderna. 
Utmaningen för verksamheten är att hela tiden kunna 
hålla det löftet, fortsätter åsa Myrdal Bratt.

I den process hon använder sig av samlas representan-
ter för alla delar av organisationen och samtliga yrkeskate-
gorier i olika workshops för att gemensamt arbeta fram en 
bild av hur man skulle vilja uppfattas av kunder och andra 

viktiga intressenter framöver. En vision och ett varumär-
keslöfte definieras och pekar ut riktningen framåt.  
I botten för arbetet ligger en analys av varumärkets styr-
kor och svagheter som kunderna uppfattar det i dag.

Resulterar i handlingsplan
När varumärkeslöftet har arbetats fram och alla är eniga, 
är det viktigt att se vad det får för konsekvenser. hur mås-
te företaget vässa sig för att leva upp till de förväntningar 
varumärket ger? Vad behöver göras i det dagliga arbetet? 
Ur hela processen kommer därför en konkret handlings-
plan för hur hela verksamheten ska leva upp till löftet.

– I slutändan gäller det sedan att alla medarbetare 
involveras och att varje person förstår hur just han eller 
hon kan bidra till att ge kunderna upplevelsen som varu-
märkeslöftet utlovar, säger åsa Myrdal Bratt.

Under utvecklingsarbetet ser man på sitt varumärke 
utifrån vilka värderingar det ska stå för, vilken kundnytta 
det ska representera, vilka känslor det ska väcka och 
vilken personlighet det bör ha.

– Själva idén är att man blir tydlig med vad företaget 
vill stå för i kundernas ögon. är alla överens och drar åt 
samma håll blir man oerhört mycket effektivare och kan 
med kraft börja skörda frukterna av ett starkt varumärke 
och nöjda kunder, sammanfattar hon.

einar mattssons  
varumärkesarbete

•	Ett	60-tal	medarbetare	från	
alla yrkesgrupper och verk-
samheter är involverade.

•	Arbetet	utgår	också	från	
kundenkäter. 

•	Ett	varumärkeslöfte	ska	
presenteras under våren 
2012.

•	En	styrgrupp	med	ledning	
och ägare representerade 
tar fram en konkret hand-
lingsplan.

som löfte till kunden
under hösten 2011 inledde Einar Mattsson ett projekt för 

att förtydliga och utveckla koncernens varumärke. Vi bad 
varumärkes experten Åsa Myrdal Bratt förklara hur det hela går till.

TExT: Björn Raunio IllUSTRATION: Michèle Harland
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ekonomin i korthet

•	I	koncernbolagens	redovisade	balans-	och	resultaträkningar	
återspeglas att dessa har vitt skilda affärsmodeller.

•	Fastighetsbeståndets	marknadsvärde	uppgår	till	cirka	5,0	mil-
jarder kronor och utgör 77 % av de totala tillgångarna.

•	Belåningsgraden	för	fastighetsbeståndet	uppgår	till	41	%.	Finan-
siella skulder som andel av totala tillgångar uppgår till 33 %.

•	Med	aktuell	projektportfölj	kommer	cirka	2,8	miljarder	kronor	
investeras i bostadsrättsprojekt de kommande fem åren.

•	Einar	Mattsson	AB-koncernen	omsätter	1	068	miljoner	kronor	
varav 35 % är hyresintäkter.

•	Resultatmässigt	har	2011	präglats	av	god	lönsamhet	inom	
projektutveckling och förvaltning, ökade underhållsinsatser  
och lokal hyreshöjningar i förvaltningsfastigheterna. resultatet 
tyngs av vissa projektnedskrivningar inom byggentreprenad-
verksamheten.

När man tittar på siffrorna för 2011 ur ett koncernperspektiv går det 
att konstatera att koncernen har en fortsatt god finansiell ställning. 

Det innebär att vi också har goda möjligheter  
att fortsätta vår planerade expansion.

e
fter ett par år med sjunkande omsättning 
har vi nu börjat trycka på gaspedalen. 
koncernens omsättning växte under året 
med 24 procent och vår strategiska inrikt-
ning är fortsatt tillväxt. 

Den unika kombinationen av verksamheter med  
olika grundläggande affärslogik och kompetens är en 
verklig företagsekonomisk styrka för Einar Mattsson. 
koncernens kapitalintensiva del, med förvaltningsfas-
tigheter, bostadsprojekt och finansiella tillgångar, ger 
finansiell styrka. Vi kan vara uthålliga kring våra strate-
giska beslut i samtliga verksamheter eftersom vi är mindre 
beroende av kortsiktiga variationer på marknaden. 

De kapitalintensiva verksamheterna har å sin sida 
stor nytta av de personalintensiva delarna med förvalt-
nings- och byggverksamhet. Spetskompetens inom bygg 
och förvaltning finns direkt under samma tak och kan till 
exempel bistå med tillförlitliga kalkyler inför en investe-
ring i en ny fastighet, tack vare expertis inom såväl hyres-
förhandlingar som renoveringar. Vi utnyttjar på detta vis 
varandras kompetens inom koncernen för att tillsammans 
arbeta mot gemensamma mål.

Kommentarer kring bolagsresultat*
Går vi ned på respektive bolag kan man till att börja med 
konstatera att Einar Mattsson Byggnads AB under 2011 
ökade sin omsättning till 647 (532) miljoner kronor, en 
betydande tillväxt på 22 procent. Rörelseresultatet visar 
dock en förlust om -26 (-13) miljoner, främst hänförligt 
till projektnedskrivningar inom byggverksamheten och 
fortsatt höga omstruktureringskostnader kopplade till 
avvecklingen av serviceverksamheten. Förvaltningsverk-
samheten visar en tillfredsställande lönsamhet och har 
under året fått förnyat förtroende av flera viktiga kunder 
samtidigt som nya uppdrag tagits in.

Tittar vi på Einar Mattsson Projekt AB 
landade omsättningen 2011 på 207 (118) 
miljoner kronor, nära på en fördubbling 
från föregående år. Det här är bara början 
på en kraftig expansion som planeras, vi 
ska bli en betydande projektutvecklare på 
Stockholmsmarknaden. Vinstnivån är god 
med en rörelsemarginal på 20 (22) procent. 
Man ska dock komma ihåg att enskilda 
projekt får stort genomslag i redovisningen 
med den här låga volymen.

Einar Mattsson Fastighets AB ökar 
sin omsättning 2011 till 369 (348) 
miljoner kronor, vilket utöver normala 
hyresökningar för bostäder beror på  
tillskott från nyproduktion och framgångsrikt arbete i en 
stark lokalhyresmarknad. Rörelseresultatet blev 109 (115) 
miljoner kronor. Minskningen beror främst på en högre 
volym av underhåll jämfört med föregående år.

Fredrik Gamrell
ekonomi- och finanschef i  
Einar Mattsson AB

Mitt Stockholmstips
En skid- eller joggingtur vid ågesta 
friluftsgård vid sjön Magelungen i 
Huddinge.

Goda möjligheter
till expansion
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* Föregående års siffor anges inom parentes.
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flerårsöversikt3

Nedan sammanfattas de senaste årens resultaträkningar för Einar Mattsson AB-
koncernen, med utbrytning av omsättning per huvudsakligt verksamhetsområde.

resultatöversikt 20111

Nedan presenteras Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra dotterbolags-
koncernernas resultat 2011 i sammandrag.

einar mattsson projekt ab
Koncernmässig omsättning och resultat i Einar Mattsson Projekt AB beräk-
nas enligt successiv vinstavräkning. Projektportföljen är relativt liten vilket 
medför och kommer att fortsätta medföra variationer i avräkningen. Detta 
beror på att enskilda projekt får stort genomslag med avseende på resultat-
prognos, upparbetnings- och försäljningsgrad. 

einar mattsson byggnads ab
Bolaget är ett renodlat entreprenadbolag med förvaltnings- och byggverk-
samhet. Inom byggproduktionen tillämpas successiv vinstavräkning.

1 Eftersom Einar Mattsson Fastighets AB:s förvaltningsfastigheter upptagits till marknadsvärden i balansräkningen belastas inte resultatmåtten i denna sammanställning av avskrivningar. 
Orealiserade värdeförändringar har inte medräknats i resultaten. Dessutom har resultateffekter av aktieöverlåtelser som genomförts till underpris mellan dotterbolagskoncernerna exkluderats.

2 Einar Mattsson Projekt AB konsoliderar intressebolag med den så kallade klyvningsmetoden, vilket innebär att koncernens andel i intressebolagets resultat tas upp som en finansiell 
intäkt utan att påverka koncernens omsättning. under 2011 har koncernen drivit bostadsprojekt i intressebolagsform med en andel i omsättningen motsvarande 61 miljoner kronor.

einar mattsson fastighets ab
Einar Mattsson Fastighets AB-koncernens policy är att kostnadsföra utgifter 
för genomfört underhåll i så hög utsträckning som gällande skatteregler 
tillåter. Vissa underhållstunga år medför denna policy låga eller negativa 
driftnetton. Justering för detta bör göras vid jämförelser med redovisade 
driftnetton i andra fastighetsbolag.

heirloom asset management ab
Heirloom Asset Management AB är ett kapitalförvaltande bolag där de enda 
resultatposterna är vissa löpande kassaflöden, exempelvis utdelningar, och 
resultateffekter av förändringar i portföljens sammansättning.

(Mkr) 2011 2010 2009 2008 2007

omsättning 1	068 864 948 1 110 828

• varav hyresintäkter 369 348 333 301 262

• varav förvaltning 100 82 81 78 73

• varav bygg och projekt 665 516 525 792 486

Rörelseresultat 94 95 191 193 111

Resultat efter finansnetto 63 53 141 127 96

(Mkr) EM AB
(koncern)

EM Projekt AB2

(koncern)
EM Byggnads AB

(koncern)
EM Fastighets AB

(koncern)
heirloom Asset

Management AB

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

omsättning 1	068 864 207 118 647 532 369 348 - -

rörelsens kostnader -974 -769 -166 -92 -673 -545 -260 -233 0 0

Rörelseresultat 94 95 41 26 -26 -13 109 115 0 0

Finansnetto -31 -42 7 0 1 0 -66 -55 27 14

Resultat efter finansnetto 63 53 48 26 -25 -13 43 60 27 14

För jämförbarhet med tidigare år 
anges omsättningen 2010–2011 
för bygg och projekt samman-
slaget, med eliminering av 
koncerninterna entreprenader. 
Detta eftersom verksamheterna 
fram till 2010 bedrevs inom 
samma bolag.

EkonoMi
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balansräkningar i marknadsvärden3

Nedanstående balansräkning visar Einar Mattsson AB-koncernens respektive de fyra 
dotterbolagskoncernernas tillgångsmassa och finansiella ställning per 2011-12-31.

fastighetsbeståndet
Förvaltningsfastigheterna är koncernens finansiella motor med stabila kassaflöden och värden. 
Bedömt marknadsvärde uppgår till 5 miljarder kronor, cirka 77 procent av de totala tillgångarna. Det 
motsvarar cirka 16 000 kronor per kvadratmeter och en direktavkastning på normaliserat driftnetto 
om 4,5 procent. Utförlig information om fastighetsbeståndet finns på sidorna 24–29. 

projektfastigheter

Aktuell kapitalbindning i exploateringsfastigheter och 
pågående produktion uppgår till 565 miljoner kronor. 
Diagrammet till höger visar prognostiserade årliga 
investeringsvolymer för Einar Mattssons bostadsrätts-
projekt. Utöver dessa volymer är målsättningen att 
nyproducera 150 hyresrättslägenheter motsvarande 
ytterligare cirka 300 miljoner kronor per år.

investeringsvolymer 2012–2016

3 Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde har bedömts med Datschas värderingsmodell och schablonmässiga direktavkastningskrav, med justering för verkliga areor och hyresnivåer. 
För pågående nyproduktion av hyresrätter har värdering dock skett till upparbetad investeringsvolym. Noterade värdepapper har värderats till kurs på balansdagen. uppskjuten skatte
skuld har värderats till 5 procent på övervärden av förvaltningsfastigheter och 26,3 procent för noterade värdepapper. övriga tillgångar och skulder är värderade till bokförda värden.

(Mkr) EM AB
(koncern)

EM Projekt AB
(koncern)

EM Byggnads AB
(koncern)

EM Fastighets AB
(koncern)

heirloom Asset
Management AB

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Förvaltningsfastigheter 5	040 4	694 - - - - 5	040 4	694 - -

projektfastigheter 565 308 420 288 20 20 - - - -

värdepappersinnehav 462 648	 - - - - - - 462 648

Övriga tillgångar 175 240 4 22 284 315 616 609 - -

Likvida medel 266 209 41 33 77 56 96 107 45 13

Summa tillgångar 6 508 6 099 465 343 381 391 5 752  5 410 507 661

Justerat eget kapital 3 741 3 390 211 253 275 281 3 386 2 995 83 227

Finansiella skulder 2	138 2 137 47 46 - - 2	091 2	091 - -

Uppskjuten skatteskuld 199 342 - 31 - - 169 228 29 76

Övriga skulder 430 230 207 13 106 110 106 96 395 358

Summa skulder 2 767 2 709 254 90 106 110 2 366 2 415 424 434

Summa skulder och  
justerat eget kapital

6 508 6 099 465 343 381 391 5 752 5 410 507 661
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Business Arena 
Stockholm

För att marknads-
föra både egna 

projekt, bygg- och 
förvaltningstjänster 
var Einar Mattsson 

på plats med en 
monter när fastig-
hetsbranschen i 

september samlades 
på Business arena 

stockholm.

Sensommarsamling på 
Kvarnholmen

Efter sommaren sam-
lades tjänstemännen 

för en eftermiddag och 
kväll på Kvarnholmen 
som avslutades med 
middag i den gamla 
makaronifabriken.

Lucialunch
På Luciadagen bjöd 

Einar Mattsson in 
kunder och partners 

till traditionell 
Lucialunch, med 
julbord och läckra 
sötsaker. Lussade 
gjorde elever från 
Bergtorpsskolan/

täby Musikklasser.

Foto: Jan-Åke Eriksson

Foto: Per Bredberg
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Milstolpar ur Einar Mattssons historia

1927 I syfte att söka byggjobb tar den unge Einar Mattsson båten 
in till Stockholm från Väddö, utrustad med en egenhändigt 
tillverkad verktygslåda.

1935 Efter att ha jobbat sig in i bran-
schen startar Einar Mattsson sin 
egen byggnadsfirma och uppför 
den första villan i Södra ängby.

1945 Under andra världskrigets slut-
skede bygger bolaget färdigt sitt 
första hyreshus i hägersten. än 
så länge bygger Einar Mattsson 
enbart för försäljning. 

1950 Einar Mattsson uppför sitt första 
flerfamiljshus för eget ägande och egen förvaltning, ett 
trevåningshus i Västertorp.

1968 Tolv huskroppar med totalt 212 lägenheter uppförs i Vår-
berg, vilket än i dag förblir Einar Mattssons största enskilda 
nybyggnadsprojekt.

1976 Den politiska utvecklingen gör det svårt att få markan-
visningar för nybyggen, i stället satsar Einar Mattsson på 
renovering och ombyggnation av gamla fastigheter som  
Bondetorpet 21 detta år. 

1988 Under 80-talet genomför Einar Mattsson många stora om-
byggnationer. Bland annat slutförs detta år den varsamma, 
men grundliga, renoveringen av ett vackert 1800-talshus i 
kvarteret härolden.

1999 Einar Mattsson genomför sitt första bostadsrättsprojekt i 
egen regi. I Norra hammarbyhamnen byggs 38 lägenheter  
i kvarteret Nektarinen. 

2002 Fastighetstidningen 
utser Einar Mattsson till 
årets Fastighetsägare. 

2008 Einar Mattsson förvär-
var 1 200 lägenheter i 
hjulsta från Svenska Bo-
städer i en affär värderad 
till 600 miljoner kronor. 

2008 koncernen omsätter för 
första gången över en 
miljard kronor.

2010 Einar Mattsson firar 75-årsjubileum. 

Kungligt mingel
Prins Carl Philip 
minglar med de 

kvinnliga mottagar-
na av näringslivs-

medaljen 2011: Efva 
attling, Marianne 

ränk och anastasia 
Georgiadou. 

Första bygget i egen regi.

Julgransplundring
i januari varje år 

bjuds alla medar-
betare med barn, 

barnbarn eller 
barnasinnet kvar 

in till den årliga jul-
gransplundringen.

Susanne de Laval 2011 års 
Einar Mattsson-stipendiat 
i juni belönades arkitekten 

suzanne de Laval för sitt ar-
bete med undervisningsma-
terial för unga om arkitektur 

och samhällsbyggande.

Jubileum på Cirkus.

Foto: Emilia öije

Foto: Jonas Ekströmer, Scanpix.
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EINAR MATTSSON AB
Box 17143

104 62 Stockholm
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08-586 263 00
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