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FÖRORD 
 
Kandidatuppsatsen har färdigställts under våren 2011 vid Bygg- och 
fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad. Undersökningen handlar om olika 
fastighetsbolags arbete med underhållsplaner. Vi vill först och främst tacka vår handledare 
Gunnar Wramsby som gett oss värdefull inspiration och tips på vägen. 
 
Vi vill även ge ett stort tack till Elisabeth Jansson Forsberg & Sara Hammon på 
Familjebostäder, Anders Hellgård på Wallenstam, Göran Helgegren på Poseidon och Morgan 
Westlund på Stena Fastigheter som har tagit sig tid att ställa upp på våra intervjuer. Vi riktar 
även ett tack till Camilla Wictorsson på Familjebostäder och Mikael Olehede på 
Bostadsbolaget som har hjälpt oss med vår LCC- kalkylering. 
 
Till sist vill vi även tacka våra opponentgrupper som har gett oss värdefulla tips och 
konstruktiv kritik under våra seminarietillfällen.  
 
 
 
Högskolan i Halmstad  
Maj, 2010 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund: Oavsett om boendet är i en gammal eller en ny bostad ska möjligheten till en god 
bostadsmiljö vara samma för alla. De hyreslägenheter som uppfördes under åren 1965 till 
1974 börjar idag bli upp emot femtio år gamla och i behov av renovering och upprustning. 
Finanskrisen under nittiotalet medförde också att underhållet av bostäder i Sverige blev 
nedsatt. I takt med att det allmänna fastighetsbeståndet blir allt äldre uppkommer mer fel och 
brister, vilket bidrar till att samordning och underhållsplanering får en större betydelse i 
fastighetsbolagens förvaltning av deras fastigheter.  
 
Frågan om hur lång en fastighets livslängd är, blir allt mer aktuell. Även underhållet av en 
fastighet och tidpunkten för bland annat investeringar blir då mer central.  
 
Syfte: Syftet är att förklara de modeller som används vid fastighetsunderhåll av 
hyreslägenheter och följderna av dessa arbetssätt samt att beskriva investerings- och 
underhållkostnaders påverkan i en fastighets livscykel.  
 
Avgränsningar: Vi har inte fokuserat på underhåll av andra typer än flerbostadshus. Vi har 
heller inte berört energieffektivisering eller underhållsplanering av nybyggnation. Vi har 
undersökt hur företagen budgeterat kostnader för underhåll men inte gått in på vad dessa 
siffror utgörs av eller nyckeltal. 
 
Metod: För att uppnå vårt syfte med uppsatsen valde vi att använda oss av en kvalitativ 
metod vilket innebar att vi utförde intervjuer med få enheter för att få ut mer djupgående 
information. Till vår hjälp intervjuade vi fyra stora fastighetsbolag som alla arbetade med 
någon form av underhållsplanering. Vi har även gjort litteraturinsamlingar främst genom 
skolans bibliotek. 
 
Vi valde att begränsa oss till de stora fastighetsbolagen belägna i Göteborg, med till största 
del hyresrätter.  Då dessa företag var relativt jämnstora blev därmed företagens arbete med 
underhåll jämförbart. 
 
Slutsats: Majoriteten av fastighetsbolagen använder sig av underhållsplaner i deras arbete. En 
behovsstyrd underhållstrategi och undvikande av förebyggande insatser är det som gynnar 
företagen ur en kostnadsmässig synpunkt. Målen speglar sig i deras underhållsplaner och de 
tar upp vikten med nöjda hyresgäster. 
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ABSTRACT 
 
Background: The standard of living should be the same for everyone, whether the apartment 
is placed in an old or new building. The residential properties that were built from 1965 until 
1974 is now beginning to become old and in need of restoration. The financial crisis during 
the nineties contributed to the lack of maintenance on the buildings in Sweden. As the public 
buildings gets older more and more defects occurs. The coordination and maintenance will 
therefore have a more significant role in the housing company´s work. 
 
The increasing interest about how old a building can be, attract much attention. Maintenance 
as well as the time for new investments in a building is getting more central with this 
discussion. 
 
Purpose: The purpose with this essay is to explain the models, which are used in the work 
with maintenance of apartments, and to describe how the investment and maintenance costs 
affects the lifecycle of a building. 
 
Delimitations: The focus in the essay has not included maintenance of any other type of 
buildings than residential properties. We have not examined plans of maintenance or energy 
efficiency of new buildings. We have studied how the companies make a budget for the 
maintenance costs but not what is included in the numbers. 
 
Research method: To achieve the purpose we have chosen a qualitative method, which 
means that we interviewed a few units to get deeper information. To help us with the process 
in collecting empiric we interviewed four large housing companies all of whom work with 
some kind of plans for maintenance. We have also collected information from literature, 
mainly in the school library. 
 
We have limited our work by only looking at housing companies settled in Gothenburg with 
the largest part of residential properties. These companies were relative equal in seize which 
made their work with maintenance comparable.   
 
Conclusion: The majority of the house companies work with plans of maintenance. A 
strategy that considers the need of maintenance and avoiding the preemptive work in the 
buildings is the most profitable way. The plans of maintenance reflect the companies visions 
and the importance of satisfied customers. 
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel kommer vi ta upp problembakgrunden till vårt ämnesval. Vi kommer 
även utifrån problemdiskussionen förklara vilka våra problemställningar är samt syftet med 
uppsatsen. Kapitlet avslutas sedan med avgränsningar i studien och våra centrala begrepp. 

!

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 
Samhällets mål innebär att oavsett om boendet är i en gammal eller ny bostad ska möjligheten 
till en god bostadsmiljö vara samma för alla (Boverket, 2003). På sextiotalet rådde det stor 
bostadsbrist i Sverige (BQR, 2008). För att få en snabb och bra lösning på bostadsbristen tog 
regeringen fram ett förslag på att uppföra en miljon bostäder under en tioårsperiod 
(Nordstrand, 2008). Projektet startades 1965 och avslutades år 1974 och då hade det uppförts 
cirka 1 000 000 bostäder varav 650 000 av dessa utgjordes av hyreslägenheter (BQR, 2008).  
 
Under nittiotalet befann sig Sverige i en finanskris (BQR, 2008). Krisen medförde brist på 
hyresgäster och nedsatt underhåll för bostäderna, vilket i sin tur ledde till att en mindre del av 
fastigheterna revs. Lågkonjunkturen vände till slut och folk började strömma tillbaks till 
hyreslägenheterna och idag finns det inte många bostäder som står tomma i 
miljonprogrammet. Nu börjar dock dessa lägenheter bli utslitna och är närmare femtio år 
gamla. Det har beräknats att av de 650 000 lägenheterna är hälften i akut behov av renovering 
och upprustning. Även regeringens krav på energieffektivisering gör att många av 
lägenheterna måste ses över (BQR, 2008). Dessa lägenheter utgör därför en stor del av 
lägenhetsbeståndet där underhållsarbeten är aktuellt.  
 
I takt med att fastighetsbeståndet åldras uppkommer allt mer fel och brister. I en rapport från 
Boverket (2010) där de undersökt det svenska byggnadsbeståndet, framkommer det att cirka 
36 procent av dessa har fukt- och mögelskador som kan komma att ha negativ påverkan på 
inomhusmiljön. Det är småhus från 1960- till slutet av 1970-talet som sammantaget är de 
byggnader som förväntas ha en problematisk inomhusmiljö, där fuktskador är vanligt 
förekommande. För att åtgärda fuktskadorna i byggnadsbeståndet kommer kostnaderna att nå 
höga höjder, för flerbostadshusen kommer kostnaden att uppgå till drygt 6,2 miljarder kronor.  
I resultatet av rapporten framkommer det att byggnadsbeståndet består av många fungerande 
och underhållna byggnader men såväl sådana där underhållet är bristfälligt. Boverket (2010) 
menar också att fastighetsägaren genom att kontrollera och utföra förbättringsarbeten, skulle 
kunna undvika bland annat skador som kan uppkomma, så som exempelvis mögelangrepp. 
 
Redan på 1960-talet kom underhållsplaneringssystem ut på den svenska marknaden (Bejrum, 
1999). Tanken var att de skulle skapa en erfarenhetsdatabas med olika åtgärder för underhåll 
med deras tidsintervall och förutbestämda kostnader. Detta, bland annat ligger till grund för 
de underhållsplaneringssystem som vi har idag (Bejrum, 1999). 
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1.2 PROBLEM 
 
Idag sköts underhållsarbete i olika fastighetsbolag på olika sätt (Berg, 2007). Det finns dock 
en lag som är gällande för alla byggnader, vilken är Plan- och bygglagen. Paragraf 3:12 och 
3:13 i lagen tar upp att en byggnad ska underhållas på det sätt att byggnadens egenskaper ska 
bevaras. Egenskaperna som bör tas hänsyn till är bland annat hållfasthet, trevnad, 
tillgänglighet och inomhusklimat. Byggnadens yttre skick ska också hållas vårdat och vara 
hållbart (Berg, 2007). 
 
Hyresgästföreningen har tagit fram en rapport där de har rangordnat Sveriges värsta 
hyresvärdar (Jacobsson & Jartsell, 2011). Rapporten tar upp vilka brister det finns i företagens 
sätt att driva och underhålla deras hyreslägenheter. Det handlar om för höga hyror, 
skadeinsekter, balkonger som inte är brukbara, fukt och mögelangrepp och mycket annat som 
tyder på bristfälligt underhåll i fastigheterna. Artikeln tar bland annat upp fyra fastighetsbolag 
i Göteborg som enligt undersökningar har fått mycket dåliga betyg i frågor som gäller 
reparationer och underhåll av lägenheterna. Det bolag med sämst betyg ägs av Centerplan, 
vilka Bovista förvaltar. Därefter kommer HB Gamlestaden Spasenoski och ES Fastigheter 
samt bostäder som ägs utav Lars G Wass (Jacobsson & Jartsell, 2011).  
 
Eftersom det finns många lägenheter med eftersatt underhåll ser vi att underhållsplaneringen 
får en allt större betydelse i bolagens fastighetsförvaltning. Det krävs även mycket 
samordning för att kunna åtgärda de fel som redan har uppstått samtidigt som förebyggande 
planering av framtida insatser krävs.  
 
Vilka modeller för fastighetsunderhåll av hyreslägenheter används i stora fastighetsbolag och 
vilka blir följderna av deras val av arbetssätt?  
 
Efter år 1950 byggdes hus där det fanns en tanke på en livslängd på 70 till 80 år. Det ansågs 
att underhåll var överflödigt då byggnaden ändå skulle rivas efter dessa år. Efter några 
decennier visade det sig att byggnaderna började bli väldigt nedgångna och de var i stort 
behov av underhåll och ombyggnad. Samtidigt skulle övervägningar ske på vilket sätt 
fastigheterna skulle rustas upp (Berg, 2007). 
 
I en artikel av Hans Lind (2010)  frågar han några av sina kursdeltagare hur länge de ansåg att 
en fastighets livslängd var. På detta svarade många att de ansåg att den skulle stå för evigt. 
Detta menar Hans Lind (2010), medför att frågan om underhåll även blir central. Han frågar 
sig vidare om det är rimligt att ha detta synsätt på en fastighet och när i så fall en optimal 
tidpunkt för vissa underhållsinsatser inträffar.  
 
Det är idag viktigt för fastighetsbolagen att tillgodose levnadsstandarden för hyresgästerna 
samtidigt som det är av stor betydelse för företaget att ta kostnadsmässigt effektiva beslut.  
 
Hur sker avvägningar om kostnader för investeringar och underhåll under en fastighets 
livscykel och vilka beräkningar används för att få fram de mest lönsamma alternativen?!
 
!
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1.3 SYFTE 
 
Syftet är att förklara de modeller som används vid fastighetsunderhåll av hyreslägenheter och 
följderna av dessa arbetssätt samt att beskriva investerings- och underhållkostnaders påverkan 
i en fastighets livscykel.  
!

!

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi kommer inte att fokusera på underhållet av andra typer än flerbostadshus, såsom 
kontorsbyggnader och lokaler. Företagen som undersöks håller själva i utarbetandet av 
underhållsplanerna och äger själva de byggnader som berörs. Vi kommer inte att beröra 
området kring energieffektivisering eller underhållsplaneringen av nybyggnation. 
 
Både underhåll av fastigheterna och lägenheterna kommer att tas upp i undersökningen men 
däremot inte förbättringsarbeten av omkringliggande miljö. Studien kommer att behandla 
planeringen av underhållet, inte upphandlingen av de entreprenörer som krävs för arbetet eller 
genomförandet. 
 
Vi kommer att undersöka hur företagen budgeterar kostnaderna för underhåll. Vi kommer 
dock inte att gå in direkt på vad dessa siffror utgörs av eller bolagens nyckeltal. 
 
!

1.5 CENTRALA BEGREPP 
 
Underhåll: Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en 
inredning eller utrustning (Aff, 2010). 

Underhållsstrategi: Den eller de ledningsmetoder som används för att uppnå syftet med 
underhållet (Bejrum, 1999). 

Investering: Prestandahöjande åtgärder som ökar byggnadens värde genom nya kvaliteter 
som inte funnits tidigare (SABO, 2008). 

Åtgärder som innebär att funktionen hos objektet förbättras jämfört med dess ursprungliga 
standard (Hellström & Lind, 2006).  

Vi har valt att använda två relativt olika definitioner av investering, där den förstnämnda tar 
med påverkan av en fastighets värde och den sistnämna utesluter detta. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I teorikapitlet tar vi upp all teori som kommer att användas i vår undersökning. Det är teorier 
som beskriver fastighetsunderhåll och arbetet med underhållsplaner. Vi redovisar även om 
underhållskostnader och investeringar. Teorierna ska sedan kunna appliceras på vår empiri. 

 
2.1 ANLEDNING TILL FASTIGHETSUNDERHÅLL 
 
”1§. Denna lag innehåller bestämmelser om/…/ främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”  

 
(SFS 1987:10. Plan- och bygglagen. Stockholm: Justitiedepartementet) 

 
Det finns lagkrav som reglerar hur en byggnads inre och yttre delar ska skötas. Dessa krav 
återfinns i Plan och Bygglagen (PBL) och i Lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk (BVL) (Boverket, 2003). De inre delarna ska underhållas så att alla de 
väsentliga tekniska egenskaperna behålls. Dessa tekniska egenskaper innefattar bärförmågan, 
hälsa & miljö, brand, hygien, energihushållning, användning, värmeisolering och 
tillgänglighet. Likaväl de inre delarna som de yttre ska hållas i vårdat skick.  
Underhållet ska anpassas till byggnadens värde, vilket bestäms genom att ta hänsyn till 
byggnadens kulturhistorik, omgivningens karaktär samt ur miljömässig och konstnärlig 
synpunkt (Boverket, 2003).  
 
Boverket (2003) skriver att kraven som står stadgade i Plan och Bygglagen samt i Lagen om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk gäller för alla byggnader. Även om de är byggda 
före det att lagstiftningen trädde i kraft. Det ställs inga nya krav på de äldre och befintliga 
byggnaderna, däremot ska de hållas och bevaras i det skick som gällde då byggnaden 
uppfördes. En hyresvärd har också vissa förpliktelse att följa, vilka regleras av 
Hyresrättslagen.  
 
”15 §. Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9 § 
första stycket, om inte något annat har avtalats eller följer av andra stycket” 

 
(SFS 1970:994. Jordabalken. Stockholm: Justitiedepartementet) 

”9§. På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla 
lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar 
för det avsedda ändamålet”  

 
(SFS 1970:994. Jordabalken. Stockholm: Justitiedepartementet) 

Enligt Boverket (2003) kan det innebära konsekvenser som exempelvis eftersatt underhåll om 
dessa lagkrav och rekommendationer inte följs. Eftersatt underhåll kan medföra många olika 
konsekvenser. Tillexempel kan det kännas otryggt i ett flerbostadshus då hissen inte fungerar, 
vattenläckor uppstår och trappräcken som sitter löst. För äldre, handikappade och barnfamiljer 
kan det vara viktigt att hissen underhålls och fungerar. Ett eftersatt underhåll kan också 
medföra att hyran måste höjas för hyresgästerna då stora och flera reparationer behöver ske 
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samtidigt istället för utspritt under en längre tid.  Det kan också bidra till en ökad segregation 
då mindre attraktiva områden blir ännu mindre tilltalande då de är slitna och behöver stora 
upprustningar. De kostnader det eftersatta underhållet genererar i förs även över från en äldre 
generation till en yngre. 
!

!

2.2 FÖRVALTNINGSMÅL 
 
Enligt SABO (2009) ska företag utarbeta strategier för sitt fastighetsbestånd. Dessa strategier 
bör innehålla allt från nyproduktion, förvaltning, underhåll och investeringar till försäljning 
och rivning. De ska även vara anpassade till de lokala och företagsspecifika kvalifikationerna. 
Förutsättningarna för olika företag i olika bostadsområden avgör vad som kan och bör göras 
med hänsyn till upprustning av fastigheterna.   
 
De olika målen i ett fastighetsföretag måste ta hänsyn till hur den aktuella marknaden ser ut 
idag (Sveriges Fastighetsägare, 1991). Det är när målen sätts som hyresgästerna kommer in i 
bilden med deras önskemål och förväntningar. En lyhörd fastighetsförvaltare tar dessa 
önskemål på allvar, vilket medför att hyresgästen är med och skapar företagens mål. Sveriges 
fastighetsägare (1991) har även tagit fram en tabell som visar sambandet mellan olika 
fastighetstyper, mål med fastighetsinnehavet och rollfördelningen: 
 
 
Typ av fastighet: Syfte med 

fastighetsinnehavet: 
Ägare, förvaltare, brukare: 

Privatägt större hyreshus: Att upplåta bostäder och 
lokaler till hyresgästerna med 
bästa möjliga lönsamhet 

Brukarrollen (hyresgästerna) 
innehas alltid av andra 
personer än de båda övriga 
rollerna 

Allmännyttigt ägt 
hyreshus:  

Att tillhandahålla bostäder på 
självkostnadsbasis och 
lokaler på marknadsmässiga 
villkor till hyresgästerna 

I Sverige innehas ägar- och 
förvaltarrollen i regel av 
samma företag 

Figur 2.1 Samband mellan olika fastighetstyper, syfte och rollfördelning (Källa: Sveriges 
fastighetsägare, 1991) 
 
 
2.3 UNDERHÅLLSSTRATEGIER 
!!

Enligt Bejrum (1999) delas underhållet in i två huvudgrupper, förebyggande och 
felavhjälpande. Företaget bör välja en underhållsstrategi för det förebyggande, det vill säga 
det planerade underhållet. Dessa delar han upp i tre olika förenklade strategier, vilka är:  
 

• Förebyggande 
• Behovsstyrd  
• Felavhjälpande 

 
Bejrum (1999) menar att det oftast är en kombination av de olika strategierna som är den 
lämpligaste. För bedömning av de planerade underhållsinsatserna bör en underhållsplan 
användas, vilken i sin tur bör utgå ifrån en av företaget vald underhållsstrategi. 
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2.3.1 FÖREBYGGANDE STRATEGI 
!

I den förebyggande underhållsstrategin innebär det att åtgärder används för att förhindra att 
skador inträffar och för att säkerhetsställa verksamheten i en fastighet (Nordstrand, 2008). 
Enligt Bejrum (1999) måste dessa förebyggande insatser bygga på en riskbedömning och 
kunskap om felfrekvenser. Detta underhåll resulterar ofta i en mängd förtida utbyten vilket 
bidrar till att denna metod kan bli dyrbar.  
 
2.3.2 BEHOVSSTYRD STRATEGI 
!

Mellan den felavhjälpande och den förbyggande strategin kan det sägas att den behovsstyrda 
underhållsstrategin finns (Bejrum, 1999). Denna kan kopplas till ambitionsnivån för 
underhållsstandarden. Alltså hur långt en försämring kan tillåtas gå innan åtgärder ska vidtas.  
Åtagandena i underhållet påverkas av olika överväganden som exempelvis tekniska eller 
marknadsmässiga, där olika aspekter prioriteras av olika slags fastighetsbolag. 
Rekommendationer sammansatta av erfarenheter och underhållsmål i branschen, från till 
exempel allmännyttiga företag eller statliga myndigheter, kan ligga till grund vid 
utformningen av en behovsstyrd strategi, då brist på informationsdata finns. Däremot måste 
anpassningar göras (Bejrum, 1999). 
  
2.3.3 FELAVHJÄLPANDE STRATEGI 
!

En felavhjälpande strategi är oplanerade insatser som sätts in för att åtgärda uppkomna fel 
(Bejrum, 1999). Syftet med detta underhåll är att få objekt att åter kunna utföra avsedd 
funktion. En rent felavhjälpande strategi måste även bygga på kunskap om olika byggnader 
och byggnadsdelar. Denna kunskap anser Bejrum (1999) nästan inte existerar utom för de 
vanligaste skadorna, vilket gör att strategin endast bör användas till en viss del.  
!

2.3.4 ÖVRIG STRATEGI 
!

Då underhåll utförs i en byggnad är det en fördel att passa på att utföra annat underhåll 
samtidigt (Spångberg, 1990). Då ett hus putsas om kan det vara ett bra läge att passa på att 
tilläggsisolera om det ändå finns ett behov av det inom den närmsta tiden. Detta kallas passa-
på-underhåll. Hellström & Lind (2006) skriver om det som ett opportuniskt underhåll, vilket 
kan bidra till ekonomiska fördelaktigheter i de fall de utför underhåll på en annan komponent 
i samband med akuta insatser. 
 
 
2.4 ARBETET MED UNDERHÅLLSPLANER 
 
Aff (2010) delar upp underhållet i två olika delar, planerat och felavhjälpande underhåll. 
Dessa kan förklaras enligt följande: Planerat underhåll är underhåll som är planerat till tid, art 
och omfattning. Felavhjälpande underhåll är underhåll som syftar till att återställa en funktion 
som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Vidare delas det felavhjälpande underhållet in i två 
undergrupper, akut underhåll och övrigt felavhjälpande underhåll. Där det förstnämnda avser 
sådant underhåll som behöver utföras snarast (Aff, 2010).  
 
Berg (2007) använder termerna planerat underhåll och oförutsett underhåll. Det oförutsedda 
underhållet kan liknas vid felavhjälpande underhåll och utförs löpande då fel uppstår. Det 
planeringsbara underhållet i ett fastighetsbolag är rullande och innehåller kontinuerliga 



!

!

!

!

#!

besiktningar, inventeringar, ekonomiska bedömningar, granskningar av underhållsbehov och 
samordning av åtgärder. Dessa faktorer bildar en underhållsplan. Underhållsplanerna kan 
delas in efter planeringsperiodens längd (Bejrum & Lundström, 1996). Detta resulterar i ett-, 
fem- eller tioåriga planer samt planer för 20 eller 30 år framåt. Enligt Berg (2007) varierar 
underhållsintervallet mycket beroende på vad som behöver göras. Planernas struktur ska 
fungera på det viset att de ska ge förvaltaren viktiga upplysningar om tidpunkten för nästa 
åtgärd, underhållets karaktär och omfattning, kalkylerad kostnad för åtgärden samt den reala 
årskostnaden över livslängden. 
 
Nu för tiden används olika datasystem för det mesta, vilket gör att informationsbehandlingen 
underlättas avsevärt (Bejrum, 1999). De planerade underhållet och dess åtgärder finns 
samlade i olika databaser som i sin tur hålls till handa av kalkylföretag (Bejrum, 1999). 
 

 
Figur 2.2 Exempel på del av en underhållsplan (Källa: www.agranlund.nu) 
 
2.4.1 INVENTERING 
 
Underhållsbesiktningen är den väsentligaste delen av underhållsplaneringen (Bejrum & 
Lundström, 1996). Efter en besiktning och med kunskap om brukstiden för de olika 
byggnadskomponenterna kan sedan en plan upprättas, vilken innehåller ungefärliga tidpunkter 
och utgifter för olika insatser. Hellström & Lind (2006) skriver att då förvaltarna går igenom 
sin utförda underhållsplan och besiktigar sina fastigheter görs den första besiktningen främst 
okulärt. När det gäller frågetecken kring besiktningen då det påträffats fukt och mögel vid den 
okulära undersökningen, görs mer ingående mätningar med speciella instrument.  
 
Då en förvaltare ska uppföra en plan för sin fastighet måste hon/han kunna uppskatta de olika 
byggnadsdelarnas underhållsintervall, alltså själva brukstiden för bostaden (Boverket, 2003). 
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Dessa underhållsintervall beror helt och hållet på hur lång livslängd de olika byggnadsdelarna 
har och detta brukar vara ett ganska omfattande arbete. De olika livslängderna som Boverket 
(2003) skriver om är den tekniska, den funktionella och den ekonomiska livslängden. De tar 
även upp ordet brukstid som ett viktigt begrepp i arbetet med att göra underhållsplaner. Berg 
(2007) menar att byggnadens brukstid utgörs av den tekniska livslängden på byggnaden men 
han tar även upp den ekonomiska livslängden och den fysiska livslängden.  
 
2.4.2 BUDGET  
 
För att åstadkomma en optimal kostnad och ett effektivt sätt att underhålla en fastighet är 
underhållsplanen det allra viktigaste instrumentet för en fastighetsförvaltare, enligt Berg 
(2007). Det som bör styra underhållsutgifterna är den förväntade och aktuella användningen 
av en byggnad (Bejrum, 1999).  
 
Det är dyrt och arbetskrävande att hålla en detaljerad underhållsplan aktuell samtidigt som det 
finns ett stort antal inskränkningar på planeringen (Bejrum & Lundström, 1996). Därför är det 
ofta tillräckligt att planera de största och dyraste åtgärderna på längre sikt. För övrigt kan det 
antas likartade årliga utbetalningar för löpande underhåll. Underhållsplanen bör följas upp 
med en finansieringsplan. Denna beskriver hur kapitalbehovet ska täckas upp på kort och lång 
sikt. I ett stort förvaltningsbolag med varierande åldrar på fastighetsbeståndet kan det 
periodiska underhållet betraktas som mer eller mindre löpande. Detta innebär att mängden 
underhåll är förhållandevis konstant över tiden, vilket gör det möjligt att finansiera dessa 
åtgärder med hyresmedel i den grad hyresnivån är tillräckligt hög (Bejrum & Lundström, 
1996). 
 
Enligt Spångberg (1990) är kostnaderna för underhåll höga och varierar mycket med 
byggnadernas ålder. Det är därför viktigt att planera arbetet, att förbereda det tekniskt och 
framför allt att skaffa sig ekonomisk beredskap för de kommande utgifterna.  
 
2.4.3 UPPDATERINGAR 
 
Underhållsplanen måste naturligtvis uppdateras fortlöpande för att vara aktuell (Bejrum, 
1999). Underhållsplanen måste även kunna samordnas med övriga delar av ekonomisystemet 
(Bejrum & Lundström, 1996).  
 
Enligt (Hellström & Lind, 2006) är det till stor fördel både internt och för brukarna om 
underhållsplanen uppdateras på rätt detaljeringsnivå i takt med förändringarna. I de fall då 
underhållsplanen inte uppdateras kontinuerligt medför detta, förutom merarbete för 
förvaltaren, att det uppkommer stora kostnader vid den tidpunkt då en ny inventering av 
beståndet ska göras för att på nytt bedöma intervall och kostnader. Det innebär att förvaltaren 
i princip får börja om på nytt och mycket av de medel som tidigare använts kan därmed anses 
vara bortkastade (Hellström & Lind, 2006).  
 
Hellström & Lind (2006) menar att förutom besiktningar ligger även kommentarer från 
fastighetsskötare, brukare och myndigheter till grund för uppdateringen av underhållsplanen. 

2.4.4 UPPFÖLJNING 
 
Enligt Lundström (1996) bör uppföljning av investeringar och löpande underhåll ha ett långt 
tidsperspektiv bakåt. Det bör också utformas på ett sätt att det går att identifiera vad som har 
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gjorts och när, med fördel för byggnadens hela livslängd. Det är bland annat väsentligt att 
identifiera underhålls- och moderniseringsbehov för att senare ta användning av detta i 
framtida projekt för företaget. Bejrum (1999) beskriver vikten av uppföljning vid 
felavhjälpande underhåll. Då entreprenören bör rapportera till beställaren att felet är åtgärdat, 
som i sin tur meddelar kunden. I detta skede bör även felet och åtgärden dokumenteras. Detta 
ger ett underlag till att kartlägga återkommande fel och på det sättet kunna arbeta med ett 
effektivt underhåll.  

En budgetuppföljning görs i olika intervaller, allt från att göra en uppföljning som sker 
månadsvis till årliga uppföljningar (Lundström, 1996). Det vanligaste är dock genom månads- 
kvartals, eller uppföljning var fjärde månad. Uppföljningen av drift och 
underhållskostnaderna i budgeten kan göras på olika sätt(Lundström, 1996).  
!

!

2.5 INVESTERINGAR 
 
Avvägningen mellan underhåll och investering hur åtgärder ska värderas, är relativt flytande 
(Hellström & Lind, 2006). Ska hanteringen av fastighetsunderhåll förstås är det viktigt att 
behandla investeringsprocessen och hur den påverkar underhållsplanering och 
underhållsbehov. Det är även av stor betydelse att planera framtida investeringar då det kan 
bidra till ekonomiska fördelar genom att göra underhållsinsatser i samband med 
investeringen. Enligt SABO (2009) avser underhåll åtgärder som återställer byggnaden i dess 
ursprungliga skick vid anskaffningstillfället. Investeringar däremot avser prestandahöjande 
åtgärder som ökar byggnadens värde genom att nya kvaliteter tillförs. Vid en upprustning 
redovisas vissa utgifter som en kostnad (underhåll) medan andra aktiveras (investering). 
Dessa medför i sin tur att en fastighets anskaffningsvärde ökar. 

Driftnetto visar det ekonomiska resultatet för en enskild fastighet och består av hyresintäkter 
minus fastighetens drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld (SABO, 
2009). Delar av utgifterna för upprustningsinsatser kan räknas som investeringar och bidrar 
till ett ökat driftnetto som i sin tur motiverar ett högre värde på fastigheten. Insatserna ger 
dock inte alltid ökade driftnetton. De kan dock göra att den tekniska livslängden på 
fastigheten ökar och på så sätt möjligheten att generera positiva driftnetton framöver. Dessa 
åtgärder måste däremot göras med eftertanke då fastigheten inte ökar i värde (SABO, 2009). 

Genom stegvisa ersättningsinvesteringar, såsom underhåll och moderniseringar motverkas en 
byggnads förslitning på grund av ålder och bruk och omodernitet på grund av teknisk 
utveckling, enligt Bejrum & Lundström (1996). Vid användning av sådana investeringar är 
det även möjligt att höja den ursprungliga standarden och kapitalvärdet på en byggnad. Där 
ägarnas önskemål om åtgärder påverkas av marknadsförhållanden och nyttor. 
 
 
2.6 LCC- LIVSCYKELKOSTNADER 
 
LCC innefattar den totala kostnaden för en fastighet under en beräknad livslängd (Berg, 
2007). Enligt Bångens (2010) beräknas livscykelkostnader som sedan sammanställs i en 
kalkyl. Detta gör att det går att jämföra olika kostnadsalternativ och därmed välja det 
alternativet som genererar i lägst totala kostnader över hela livslängden. Det är dock inte 
endast de ekonomiska aspekterna som ska spela roll i valet mellan de olika alternativen, 
funktion och estetik är också viktiga överväganden.  
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Enligt Energimyndigheten (2007) är det vid inköp av energikrävande produkter viktigt att inte 
endast titta på vilket alternativ har lägst investeringskostnader utan även vilken som har lägst 
energikostnader och är billigast att underhålla. De menar vidare att produktens 
energikostnader under dess livslängd ofta är mer avgörande för de totala kostnaderna än vad 
investeringskostnaden är. 
 
De viktigaste komponenterna när en produkts LCC ska beräknas är enligt Energimyndigheten 
(2009):  

• Energikostnader under produktens livslängd.  
• Investeringskostnad för produkten.  
• Underhållskostnader för produkten under dess livslängd. 

Enligt Bejrum (1999) bör livscykelkostnadskalkyler göras i fast penningvärde. Med andra ord 
realt, med tanke på den skiftande inflationen. En kalkylränta används då vid 
nuvärdesberäkningar av framtid belopp. En kalkyl som sträcker sig längre än 30-40 år framåt 
i tiden är ofta inte meningsfull att göra eftersom det sker en nedvärdering av de framtida 
betalningarna via kalkylräntan. Enligt Bångens (2010) är det viktigt att beräkna nuvärdet på 
investeringarna eftersom kostnader uppstår vid olika år.  
 
En investering är lönsam om nuvärdessumman av inbetalningsöverskotten är större än 
grundinvesteringen (Yard, 2001). Är inbetalningsöverskotten olika från år till år beräknas 
nuvärdessumman enligt: 

 
Nuvärdesberäkning:  a    +    a    +   a   +    a    +    a 
                                  (1+r)1  (1+r)2  (1+r)3  (1+r)4 (1+r)5 

 

En förenkling av formeln kan dock göras om överskotten är lika stora varje år och då gäller 
generellt formeln: 

 
Nusummefaktor: a × (1-1/(1+r)N)   
                                             r 
 
a= Inbetalningsöverskott  
r= Räntesats 
N= ekonomisk livslängd (antal år) 
 
Kalkylen kan aldrig bli exakt rätt eftersom det endast är ett verktyg för att ställa upp olika 
alternativ som ska löna sig menar Bångens (2010). Vissa av beräkningarna är mer osäkra än 
de andra och då kan det vara bra att göra en känslighetsanalys. Det innebär att de osäkra 
beräkningarna justeras och att det görs en analys över hur resultatet påverkas. Det kan till 
exempel vara att investeringens pris beräknas bli 20 procent högre och att besparingen blir 10 
procent lägre. Internräntan visar hur kapitalvärdet på en investering varierar med kalkylräntan 
(Yard, 2001). Metoden visar hur hög kalkylräntan kan bli innan en investerings kapitalvärde 
blir negativt. 
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Berg (2007) tar upp följande exempel, där en fastighetsägare funderar på vilken 
fönsterrenoveringsmetod som bör användas. 
  
Alternativ 1      
Kalkylerad kostnad: 1500kr/fönster  
Underhållsintervall: vart 7:e år  
Till en kostnad av: 500 kr/fönster 
 
 
Alternativ 2  
Kalkylerad kostnad: 2000 kr/fönster 
Underhållsintervall: första efter 15 år och sedan vart 10:e år under 50 år 
Till en kostnad av: 500 kr/fönster 
 
 
Lösning 
Alternativ 1  
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Alternativ 2 
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Räkneexempel på relativa förändringar i livslängdskostnader som funktion av 
underhållsintervall (Berg, 2007, s.30) 
 
Rent ekonomiskt är alternativ 2 att föredra men även med tanke på att det är mindre besvär 
för hyresgästen i och med längre underhållsintervall.  
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2.7 SAMMANFATTNING 
!

Det finns två lagar som reglerar hur en byggnads inre och yttre delar ska skötas, Plan och 
bygglagen (PBL) och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL). Dessa visar 
bland annat de krav som en byggnad måste uppfylla. Hyresrättslagen visar däremot en 
hyresvärds skyldigheter gentemot deras hyresgäster, där de är tvungna att tillhandahålla en 
lägenhet i sådant skick att den är brukbar att leva och bo i. I vissa fall då dessa lagkrav och 
rekommendation inte följs kan eftersatt underhåll bli en av konsekvenserna.  
 
Ett förvaltningsföretags måste ta hänsyn till hur den aktuella marknaden ser ut idag. Vidare 
sker en uppdelning mellan ett privatägt bolags syfte och mål och ett allmännyttigt bolags 
syfte. En lyhörd fastighetsägare tar även med önskemål från sina hyresgäster i målen. 
 
Företag ska även utarbeta strategier för sitt fastighetsbestånd. Fastighetsunderhåll kan delas in 
i två huvudgrupper, planerat och avhjälpande. Tre förenklade strategier för det planerade 
underhållet är förebyggande, behovsstyrd och felavhjälpande.  Den förebyggande strategin 
bygger på riskbedömning och kunskap om felfrekvenser och innebär att åtgärder sätts in för 
att förhindra att framtida skador inträffar. Den behovsstyrda kopplas ihop med den 
ambitionsnivå som finns på underhållsstandarden, det vill säga hur långt en försämring kan 
fortgå utan att åtgärder sätts in. Den felavhjälpande som även kallas akut underhållsstrategi 
används då en skada eller ett fel inträffar oförutsett. 
 
Mål med fastighetsunderhållet, utöver lagstadgarna kan vara att till exempel bibehålla värdet 
på fastigheterna och att uppnå lägsta möjliga kostnader, sett ur en fastighets livslängd.  Dessa 
skall speglas i underhållsplanen tillsammans med det planerade underhållet som uppdateras 
bland annat genom löpande inventeringar, ekonomiska bedömningar och samordning av 
åtgärder. En underhållsplan ska ge en förvaltare upplysning om tidpunkt för nästa åtgärd, 
underhållets karaktär och omfattning, kalkylerad kostnad för åtgärden samt årskostnaden över 
livslängden. 
 
I arbetet med inventering av fastigheter är underhållsbesiktningen den viktigaste delen. Det är 
utifrån besiktningen och brukstiden för de olika byggnadskomponenterna som en 
underhållsplan sedan kan upprättas. Planen innehåller olika underhållsintervall och utgifter 
vid tidpunkterna. Besiktningen görs först och främst okulärt men visas det något felsymptom 
görs även en mer ingående undersökning. För att en plan ska kunna uppföras är det viktigt att 
kunna uppskatta byggnadsdelarnas underhållsintervall, det beror på livslängderna på 
byggnadsdelarna. De olika livslängderna som brukar beröras är tekniska, fysiska och 
ekonomiska. 

Underhållsplanen är även ett viktigt instrument för att kunna åstadkomma det mest effektiva 
och kostnadsoptimala sätt som möjligt för en fastighet. Eftersom det både är dyrt och kräver 
mycket jobb att hålla underhållsplanen aktuell brukar det oftast vara tillräckligt att bara 
planera de största och dyraste åtgärderna på längre sikt.  

En underhållsplan måste givetvis uppdateras med jämna mellanrum. En underhållsplan som 
inte uppdateras kan medföra till stora kostnader och mycket bortkastad tid. Olika datasystem 
används för det mesta för att hålla underhållsplanen uppdaterad på ett smidigt sätt. 

Inom fastighetsförvaltningen görs även investeringar. Det är svårt att skilja på investeringar 
och underhåll. Där underhåll avser åtgärder som återställer byggnaden i dess ursprungliga 
skick och investering avser prestandahöjande åtgärder som ökar byggandens värde. De 
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framtida investeringarna bör planeras då de kan bidra till ekonomiska fördelar. Driftnetto 
visar det ekonomiska resultatet för en enskild fastighet. En investering bidrar till ett ökat 
driftnetto som i sin tur motiverar ett högre värde på fastigheten.  

Livscykelkostnader innefattar den totala kostnaden för en fastighet under en beräknad 
livslängd. Då livscykelkostnader sammanställs i en kalkyl går det att jämföra vilket 
kostnadsalternativ som kommer att generera i lägst totala kostnader över hela livslängden. 

Vidare går det att se i operationaliseringsschemat i bilaga 1 hur vi utifrån teorin har kommit 
fram till våra intervjufrågor i intervjuguiden (se bilaga 2). 
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3. METOD 
!

I metodkapitlet tar vi upp hur vi har gått till väga för att samla in teorier, utföra intervjuer 
och sammanställa dessa. Vi har även tagit upp olika för- och nackdelar med val av de olika 
metodsätten.  

 

3.1 DATAINSAMLNGSMETOD 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika alternativ i val av metodansats, kvalitativ och 
kvantitativ. Kvalitativ metod används när viljan är att ta fram djupgående information om få 
enheter. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod vid genomförandet av vår 
undersökning eftersom vi ville få ut ingående och djup information från våra enheter. Genom 
att välja ut endast några få respondenter bidrog det till att vi hade tid att bearbeta och 
sammanställa dessa fakta på ett noggrant sätt.  
 
Det finns två olika strategier att utgå ifrån för att skapa sig en bild av verkligheten, där den 
ena kallas induktiv ansats och den andra för deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Den induktiva 
ansatsen går från empiri till teori och den deduktiva går från teori till empiri. Att använda en 
deduktiv ansats var bra då vi som Jacobsen (2002) beskriver det, först skaffade oss vissa 
förväntningar genom att samla in teori och därefter inhämtade empiri. Detta för att se om 
teorin stämde överens med verkligheten. Han skriver även det kan finnas negativa aspekter 
med detta sätt att samla in empiri. Det kan lätt leda till att forskarna endast letar efter 
information som stämmer överens med deras förväntningar och på så sätt gå miste om annan 
viktigt information. Det föll oss naturligt att vi valde deduktiv ansats då vi redan hade lite 
kunskap om vårt ämne. Genom att vi sedan samlade in teorier fick vi ännu mer insikt i ämnet 
och kunde arbeta fram frågor som vi ville ha svar på genom intervjuer och på detta sätt 
komplettera våra teorier.  Vi anser att eftersom vi har låtit våra respondenter tala fritt och inte 
allt för styrt har vi inte gått miste om annan viktig information. 
 
Då en semistrukturerad intervju utförs har intervjuaren en lista på teman och frågor som ska 
behandlas under intervjun enligt Christensen (2010). Denna lista kallas för intervjuguide. Att 
använda sig utav en semistrukturerad intervju innebär att respondenten har möjlighet att tala 
fritt med utgångspunkt i undersökningsproblemet. Innehållet och ordningen på frågorna i 
intervjuguiden kan skifta mellan olika intervjuer. Den här formen av undersökningsmetod 
lämpar sig bäst när vi är intresserade av vad varje enskild person säger och tycker. Att ha en 
semistrukturerad intervju var det bästa alternativet för oss då vi var intresserade av vad varje 
enskild respondent hade att säga. Vi ansåg också att vi skulle få ut mer relevant och trovärdig 
fakta genom att försöka hålla intervjun mer som en diskussion med strukturerade frågor som 
de tillfrågade fick svara runt. Vi var även noggranna med att utgå från samma huvudsakliga 
innehåll till varje fastighetsbolag för att få ett resultat som vi sedan kunde jämföra med 
varandra.!

En semistrukturerad intervju kan genomföras antingen per telefon eller genom besök 
(Christensen, 2010). Det finns fördelar och nackdelar med de båda sätten att genomföra en 
intervju. Att hålla en intervju ansikte mot ansikte kan vara mer tidskrävande då förflyttning 
måste ske till intervjupersonerna där de befinner sig, vilket inte krävs vid en telefonintervju 
(Jacobsen, 2002). Att det inträffar en intervjuareffekt är också något som kan medfölja det 
förstnämnda sättet, då intervjuarens fysiska närvaro kan påverka respondenten. Det medföljer 
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dock fler positiva saker med att intervjua ansikte mot ansikte än vad det finns negativa. 
Intervjun blir mer personlig och förtroendeingivande och personer har mycket lättare att 
öppna sig om de ser den de pratar med. Som intervjuare är det även lättare att se hur den 
tillfrågade reagerar på de olika frågorna som ställs eller om frågan bör omformuleras. Ingen 
av oss föredrar att använda telefonintervju, vilket det därför föll sig naturligt att vi valde att 
utföra intervjun ansikte mot ansikte. Vi valde att åka upp till Göteborg och träffa 
respondenterna för att hålla intervjuer med en mer personlig kontakt. Intervjueffekten anser vi 
att vi har undvikit genom att anpassa oss och försöka bemöta personerna på deras nivå. Precis 
som Jacobsen (2002) säger kände vi att det är enklare att förstå och tolka respondenterna då vi 
fick träffa dem och studera deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
 
Det finns två huvudgrupper i valet av plats för intervjun, en plats som är naturlig för 
intervjuobjektet eller en som är konstlad (Jacobsen, 2002). Ett exempel på en naturlig plats 
skulle kunna vara respondentens hem eller en plats som denne är välbekant med. Ett neutralt 
rum som ingen av parterna är välbekant med eller undersökarens arbetsrum är exempel på 
konstlade platser. Vi har valt att hålla intervjuerna på en naturlig plats för intervjuobjekten, 
deras respektive kontor. Jacobsen (2002) menar att detta val är viktigt då det har visat att den 
miljö som väljs påverkar innehållet i intervjun. Konstlade platser tenderar att bidra till 
konstlade svar. Vi anser att vi har undvikit att få konstlade svar genom att välja en naturlig 
miljö där respondenterna känner sig hemma. 
 
Enligt Jacobsen (2007) minskar det risken att missa betydande information från respondenten 
genom att använda en bandspelare som stöd vid en intervju. Det bidrar även till att intervjun 
kan hållas mer som ett naturligt samtal, då endast stödanteckningar krävs. Det negativa med 
denna metod är att de kan känna sig obekväma med att bli inspelade på band. Vi ansåg att 
detta sätt kunde bidra med mycket hjälp vid våra intervjuer. Genom att inte behöva 
koncentrera oss på att få med allt i våra anteckningar kunde vi fokusera på de svar vi fick och 
ställa relevanta följdfrågor. Vi anser att vi undgick det negativa med detta sätt genom att vi 
tidigt gjorde intervjupersonerna införstådda med att vi gärna ville spela in och att de inte 
skulle tveka på att säga om det kändes obekvämt för dem. 
 
!

3.2 LITTERATURINSAMLING 
 
I vår insamling av litteratur har vi främst sökt på högskolans bibliotek. Där hittade vi flera 
böcker som kändes relevanta till vårt ämnesval men även flertalet böcker som vi sedan 
beställde genom fjärrlån. Vi hittade aktuella artiklar genom att använda bibliotekets databaser 
såsom Libris och Byggdok. Sökningen på stadsbiblioteket gav dock begränsade resultat.  
 
Internet använde vi för att söka efter dagsaktuella artiklar. Vi hittade flera användbara 
vetenskapliga artiklar och publikationer. Vi tillämpade även internetsökning genom 
sökmotorn Google. Dock hade vi hela tiden i åtanke att vara uppmärksamma på mindre 
seriösa sidor i sökresultatet. Sökord som vi använde var bland annat fastighetsunderhåll, 
underhållsplan, underhållsarbete och så vidare. 
!

!

3.3 URVAL 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka underhållsarbete i fastighetsbolag med till 
största del hyreslägenheter. För att begränsa vår studie var vi tvungna att göra ett urval vilken 
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stad och vilka företag vi skulle inrikta oss på. Vårt val blev stora fastighetsbolag i Göteborg, 
då dessa företag var relativt jämnstora och därmed blev företagens underhållsarbete 
jämförbart. Denna stad ligger även fördelaktigt geografiskt och vi kände att vår anknytning 
till staden och vår allmänna kunskap om företagen bidrog i vårt val.  
 
Sannolikhetsurval är ett sätt att välja ut respondenter på, vars resultat blir ett urval som kan 
representera populationen (Jacobsen, 2002). De former av urval som inte följer dessa riktlinjer 
kallas icke-sannolikhetsurval, vilket vi valde att använda oss utav. I vårt val av respondenter 
kontaktade vi de fastighetsbolagen med störst marknadsandel i staden. De har stor inblick i 
marknaden och kunde därför ge oss en bra bild över arbetet med underhåll i Göteborg.  
 
Jacobsen (2002) skriver att det mest centrala i urvalet av respondenter är att det bör vara 
ändamålsorienterat, att urvalet skall styras av vilken typ av information vi vill få fram. Vi 
hade i inledningen en tydlig bild av vad vi ville få svar på och vilka vi ville intervjua, därför 
frågade vi i de företag vi kontaktade efter den som arbetar med underhållsplaneringen. På 
detta sätt kom vi i direktkontakt med de personer som har insikt i dessa frågor och undvek 
därför merarbete.  
!

!

3.4 VALIDITET 
 
Jacobsen (2002) menar att den empiriska data som samlas in, oberoende av vilken metod som 
används, bör uppfylla två krav. Dessa två är att empirin måste vara giltig och relevant (valid) 
och tillförlitlig och trovärdig (reliabel). Med validitet menas bland annat om vi mäter det som 
vi har tänkt mäta, om det vi mätt är relevant och om det som vi mäter hos några få enheter 
även är gällande för flera. Genom att vi själva valde våra intervjupersoner utefter deras 
position i företaget och använde oss av en semistrukturerad intervju, har vi kunnat styra 
frågorna så att samtalet hela tiden har kretsat kring frågan och vårt aktuella ämne. Detta har 
ökat giltigheten och relevansen i det material som vi samlat in. Då vi valde ut flera av de 
större fastighetsbolagen som våra respondenter i en stor stad som Göteborg, anser vi att det 
resultat vi har kommit fram till även kan gälla för flera andra stora bolag och städer. 
!

!

3.5 RELIABILITET 
 
Reliabilitet är att mått på om ett resultat är tillförlitligt eller inte (Jacobsen, 2002). Vid 
genomförandet av en intervju finns det alltid en risk att påverka resultatet med både sitt sätt 
att ställa frågor och sitt uppförande. Det kan leda till att intervjupersonen ibland kan vilja 
ställa sig in hos intervjuaren och bara svara som denna förväntar sig. Vi försökte att ställa 
frågorna på ett så öppet sätt som möjligt för att inte styra innehållet i deras svar. 
Respondenterna hade även stor möjlighet att prata relativt fritt. På det sättet tyckte vi att de 
kunde tolka frågorna och utveckla sina svar utan att vi hade stark påverkan på utfallet.  
 
Genom att inte dyka upp helt oförväntat gör också att personen känner sig mer säker och 
förberedd vilket även leder till att reliabiliteten ökar (Jacobsen, 2002). Vi kontaktade våra 
intervjupersoner i ett tidigt skede och gjorde dem införstådda med vad vårt ämne handlade 
om, därför kunde respondenterna förbereda sig och vi anser att vi har kringgått de negativa 
effekter som kunnat uppkomma. Vi valde även att skicka vår sammanfattning av empirin 
tillbaka till våra intervjupersoner för att få ett så korrekt material som möjligt. Genom att ge 
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dem möjlighet att ändra eventuella missuppfattningar och göra tillägg till sådant de inte tycker 
vi har utvecklat tillräckligt menar vi ökar trovärdigheten. 
 
 
3.6 ANALYSPROCESSEN 
 
Enligt Jacobsen (2002) brukar kvalitativ data vara uppdelat i tre olika kategorier; beskrivning, 
systematisering & kategorisering och kombination. Den första punkten beskrivning, innebär 
att få en noggrann och fördjupad bild över insamlad data. Varje samtal och intervju ska 
registreras så exakt som det går. Dessa registreringar som innehåller mycket detaljer och 
analyser brukar kallas för tjocka beskrivningar. Genom att vi valde att spela in varje intervju 
har vi kunnat återberätta de på det mest noggranna sätt som det går. Vi har lyssnat igenom 
varje intervju och skrivit ner detta. Därefter har vi även stämt av och fyllt på materialet med 
våra anteckningar.  
 
Den andra punkten som handlar om systematisering och kategorisering innebär att det sker en 
utrensning och förenkling av informationen för att få en klar överblick över all insamlad data. 
De tjocka beskrivningarna blir alltför omfattande för att andra ska förstå dem, därför är en 
systematisering nödvändig för att vi ska kunna förmedla det av betydelse som vi har fått veta. 
Efter att ha gjort de tjocka beskrivningarna sorterade vi ut den mest relevanta fakta som vi fått 
ut från intervjun och tog bort det som var irrelevant. 

Den sista punkten, kombination innebär att undersökaren kan börja tolka data. Detta går ut på 
att leta efter meningar, orsaker och att försöka skapa ordning. Fasen innebär även att 
undersökaren försöker se vad som har blivit direkt sagt och gjort, för att få fram den mest 
intressanta datan. Efter systematiseringen började vi tolka den data vi fått in och 
sammanställde den i en analys där vi även kopplade ihop empirimaterialet med vår teori. 
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4. EMPIRI 
!

Empirikapitlet innehåller den sammanställda insamlade informationen vi har fått fram genom 

våra intervjuer. Det innehåller empiri från Poseidon AB, Familjebostäder AB, Wallenstam 
AB och Stena Fastigheter AB och som sedan ska vävas ihop med teorin i en analys. Först 
kommer en kort företagspresentation av företagen och intervjupersonerna, sedan följer 
svaren från vår intervjuguide. 
 

4.1 POSEIDON 
Poseidons fastighetsbestånd omfattar ca 23 800 lägenheter. Dessa är fördelade på ca 325 
bostadsfastigheter och den sammanlagda uthyrningsbara boytan uppgår till ca 1,6 miljoner 
kvm. Av dessa fastigheter utgörs en tredjedel utav femtio- och sextiotalshus. Även trettio- och 
fyrtiotalshus upptar en stor del av beståndet, likaså sjuttio- och åttiotalshus. Poseidon är ett 
allmännyttigt företag som äger och förvaltar sina bostäder. 

Göran Helgegren arbetar som affärsutvecklare i Poseidon AB, vilket han har gjort i två år. För 
tillfället arbetar han med ett projekt som går ut på att ta fram en ny modell för 
lägenhetsunderhåll. I hans utbildningsbakgrund har han läst till civilekonom och är 
gymnasieingenjör, vilket innebär att han har läst fyra år tekniskt gymnasium och fått en 
examen som ingenjör. Personlig intervju genomfördes i Göteborg 2011-04-05 där följande 
empiri samlades in. 

När vi diskuterar definitioner, menar Göran att underhåll är något som återställer en enhet till 
ursprungligt skick. Göran diskuterar även förhållandet mellan underhåll och reparation. Till 
exempel om en spis går sönder åker en husvärd dit och kontrollerar om den kan repareras. Är 
spisen däremot inte värd att reparera ur ålder eller ekonomisk synpunkt byts den ut, vilket de 
då räknar som ett underhåll. 
 

4.1.1 FÖRVALTNINGSMÅL 
!

Deras långsiktiga mål med lägenhetsunderhållet är att få mer nöjda hyresgäster. Detta ska de 
uppnå genom att göra förändringar i underhållssystemet. Det nya systemet bidrar till ett mer 
rättvist tillvägagångssätt då den som får underhåll utfört även får betala för det. De behöver 
inte betala för någon annan hyresgästs underhåll.  
 

4.1.2 UNDERHÅLLSTRATEGI 
!

Planerat underhåll används i den utsträckning att de har vissa intervall för en viss del av 
underhållet. Däremot åker de till platsen vid tidpunkten för underhållet och bedömer om det 
verkligen behöver göras, vilket de kallar för en bedömd tidsintervall. Det verkliga resultatet 
kan därför visa att underhållet har tidigare- eller senarelagts. Göran menar därmed att de 
använder sig av behovsstyrt/ företagsstyrt underhåll. 

Utvändigt underhåll av tak, fasader och fönster prioriteras men även våtrum. Göran menar att 
brist i underhållet av dessa delar kan medföra stora konsekvenser och följdfel. Vilket kan leda 
till större kostnader än vad som fordrades i början. Till exempel om en fasad inte målas om 
kan de senare även behöva byta brädorna på fasaden. Ommålningen görs dock bara om det 
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behövs då de idag inte arbetar med fast planerade underhållsintervall, utan endast behovsstyrt 
underhåll. 

De är dock inte nöjda med den modell de har idag där de arbetar med behovsstyrt underhåll.  

”Vi som bolag får generellt ett bra betyg vad gäller bemötande och kundkontakter och så 
vidare men 40 procent är inte nöjda med underhållet i lägenheten.. Vilket är en tydlig signal 
till oss att vi får göra någonting annat” 

(Helgegren, personlig kommunikation, 2011-04-05) 

Göran berättar att de idag ska eftersträva att använda en modell som tillämpas av bland annat 
KBAB i Karlstad och Mimer i Västerås och kallas för Plusval. Detta system bidrar till att 
underhållet blir mer rättvist fördelat då hyresgästerna själva får betala för det, genom ett 
tillägg på månadshyran. På det sättet uppmuntras hyresgästerna att själva vilja utföra 
underhåll genom bland annat tapetsering och målning, men vilket då inte medför ett tillägg. I 
nuvarande underhållssystem går 19 % av hyresintäkterna till underhåll varav cirka 3 % av 
dessa går till lägenhetsunderhållet. Med det nya arbetssättet kommer de kunna sänka hyrorna 
då de kan lyfta ut kostnaderna för delar av lägenhetsunderhållet.  

Innan denna nya strategi kan genomföras gör de besiktigar av alla lägenheter och underhåll 
för att få en jämnare standard. Därefter får varje hyresgäst själv bestämma vilket underhåll de 
vill ha utfört i lägenheten, som exempelvis nya golv. Kostnaden för detta läggs därefter som 
ett temporärt tillägg på hyran. I förslagsvis 8år.  
 

4.1.3 ARBETET MED UNDERHÅLLSPLANER 
!

Som grund i deras planeringsarbete följer de givetvis de lagkrav som uttalas i Hyresrättslagen 
paragraf 9 och 15, som handlar om skäligt underhåll.  

Det är dock även viktigt att ta med de ekonomiska aspekterna i övervägandena, då det krävs 
en balansgång mellan nöjda hyresgäster och underhållskostnader. Med det nya systemet 
menar de dock att de har fått fram den bästa lösningen ur både kund- och kostnadssynpunkt. 

Göran förklarar att de idag i sitt arbete med underhållsplaneringen använder sig utav ett 
fastighetssystem. I detta finns alla lägenheter upplagda och det visar hur lägenheterna i sin tur 
är uppdelade i olika rum. Även de olika delarna såsom väggar, golv, köksutrustning med mera 
är markerade. Här läggs underhållet som företaget utför på de olika delarna i lägenheterna in 
och uppdateras fortlöpande. En så kallad avflyttningsbesiktning görs även då lägenheten byter 
ägare. 

INVENTERING 

Vid besiktningar av deras fastigheter använder de sig utav deras egna besiktningsmän. Dessa 
kontrollerar skicket på lägenheterna och har även med sig ett dokument som visar hur 
lägenheterna tidigare har underhållits. Det är dock det nuvarande skicket som avgör vilka 
underhållsinsatser som ska sättas in. 

BUDGET 

Göran berättar att fastigheterna i Göteborg är uppdelade i sju distrikt med en 
fastighetsingenjör som ansvarar för underhållet i varje distrikt, vilket kan omfatta ca 2000-
5000 lägenheter. Han/ hon ansvarar även för de budgeterade kostnaderna för underhållet för 
fastigheterna.  
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I varje distrikt finns även 10-15 husvärdar. En husvärd har ansvar för de budgeterade 
pengarna till underhåll inne i lägenheterna och ansvarar för ca 250-500 lägenheter. I deras 
arbete ingår även till exempel bedömning om en spis ska bytas ut eller repareras. Han/hon har 
även befogenhet att besluta om att alla spisar i ett område ska bytas ut. 

Budgeten ligger till grund för underhållsplaneringen. Varje distrikt talar om hur behovet ser ut 
och blir tilldelade en viss del av budgeten. I budgeten ligger även pengar för felavhjälpande 
underhåll inräknade.  

UPPDATERINGAR 

De utför inte några ronderingar med speciella återkommande intervall, berättar Göran. Då den 
person som prioriterar vilket underhåll som skall genomföras löpande besöker de fastigheter 
som denne har ansvar för, finns denna kunskap redan hos vederbörande.  

UPPFÖLJNING 

Göran berättar att de har så kallade bomöten där deras kunder har möjlighet att uttrycka 
önskemål och synpunkter vid exempelvis renoveringar.  Övrig uppföljning sker genom de 
budgeterade kostnaderna. Varje månad görs ett månadsbokslut för att se hur arbetet följer 
budgeten, vilket dokumenteras av distriktsekonomen. Detta anser de är viktigt för att se att de 
håller budgeten. Men det ger även en indikation på hur de kan använda de resterande 
budgeterade pengarna i framtiden.  
 

4.1.4 INVESTERINGAR 
!

En investering är något som höjer standarden i lägenheten. Detta höjer hyran och skapar 
därmed en hyresintäkt, vilken sedan aktiveras i balansräkningen. Vid större och mer 
genomgripande projekt i ett område vid exempelvis renovering av lägenheter, trapphus och 
inglasning av balkonger ses en del som underhåll och en del som investering. I detta fall görs 
en avvägning för att se vilka åtgärder som kan klassas som underhåll och vilka som är 
investeringar.  De delar, det vill säga investeringar som genererar i hyreshöjningar, medför 
även att fastighetens värde ökar. Detta ställs i relation till de kostnader som läggs ner och om 
de ska göra lönsamma investeringar krävs det att kostnaderna för investeringarna är lägre än 
det värde som fastigheten ökar med. Om kostnaderna är större än detta värde måste 
fastighetens värde skrivas ner. 

Det är ganska vanligt att underhållsåtgärder görs i samband med investeringar. Detta sker 
främst då renoveringar görs i ett större område, så som i hela bostadsområden. Idag har de tre 
stora bostadsområden där de bygger om med kombinationen av investering och underhåll. Det 
kombinerar även underhåll på det sättet att om en vattenläcka uppstått och badrummen 
behöver renoveras, utförs även underhåll på avloppsstammarna. Detta ser Göran bidrar till 
besparingar längre fram. 
!

4.1.5 LCC- LIVSCYKELKOSTNADER 
!

Aspekter som de anser är viktiga utöver de ekonomiska vid val av investeringar, är att det ska 
vara enkelt att förvalta ur den synpunkten att delarna i lägenheterna och i trapphusen 
exempelvis inte ska vara svåråtkomliga. Det är viktigt att det är uppbyggt praktiskt och 
ekonomiskt ur ett förvaltningsperspektiv. Miljöaspekten är även viktig i företaget där 
miljöpolicyn bland annat uttrycker att de inte ska använda sig utav plastmattor i lägenheterna. !
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För att räkna fram vilket alternativ som är mest lönsamt vid en investering använder de sig av 
en investeringskalkyl och tittar på ett tioårigt kassaflöde. På detta sätt ser det även hur mycket 
hyran kan höjas genom de olika investeringarna. Det krävs dock en dialog med 
hyresgästföreningen och en påskrift av hyresgästerna för att kunna göra en standardhöjning 
med efterföljande hyreshöjning. Denna modell är gemensam för hela koncernen, Förvaltnings 
AB Framtiden. I bilaga 4 redovisas en LCC- kalkyl gjord av Bostadsbolaget som även de 
ingår i koncernen.  

Göran berättar att när de byggde om ett hus från 60-talet till ett lågenergihus använde de 
LCC- metoden som en kompletterande kalkyl.  

”Då utvecklingen av energipriset fick en avgörande betydelse på om investeringen var 
lönsam fanns det ett intresse att se på investeringen under en längre period än tio år” 

(Helgegren, personlig kommunikation, 2011-04-05) 

Han menar vidare att en LCC- kalkyl ger nuvärdet av den totala kostnaden för investeringen 
och att syftet med en sådan beräkning är att kunna avgöra vilket av flera alternativ som är det 
bästa, sett på den totala kostnaden över livslängden. Exempelvis är detta ofta betydelsefullt 
vid val av tekniklösning för en investering.  

Göran lägger fram följande exempel:  

• Ett visst materialval kan innebära en högre investering än ett billigare material men 
det dyrare materialet förväntas ge en lägre underhållskostnad.  

• En miljöklassad elmotor kan vara dyrare än en billigare modell men innebär lägre 
elförbrukning. Är detta då värt pengarna? 

 
4.3 FAMILJEBOSTÄDER 
!

Familjebostäder är ett allmännyttigt företag och ägs utav Göteborgs Stad. Fastighetsbeståndet 
består utav 18 000 hyreslägenheter som är fördelade på 400 fastigheter. Bruksarean uppgår till 
cirka 1 116 000 m2.  De äger en tredjedel landshövdingshus, en tredjedel fyrtiotalshus och en 
tredjedel miljonprogramshus som de även förvaltar. 

Elisabeth är utbildad civilingenjör och har arbetat på entreprenörsidan.  Nu är hon ansvarig 
för avdelningen som heter utveckling fastighet och har jobbat på företaget i 6 månader. Sara 
är utbildad akademiker som har antikvarisk utbildning inom bebyggelse och har tidigare 
jobbat på konsultföretag. Hon har arbetat tre och ett halvt år på företaget som 
samordningsansvarig för planerat underhåll. Följande empiri samlades in genom personlig 
intervju 2011-04-05 i Göteborg. 
 

4.3.1 FÖRVALTNINGSMÅL 
!

Elisabeth berättar att deras övergripande mål är välskötta fastigheter och nöjda hyresgäster, 
vilket är självklart. De börjar även se sig mer som ett serviceföretag vilket tenderar till mål 
som att hålla budget men inte med vinstmaximerande mål. De strävar heller inte efter att köpa 
och sälja fastigheter, utan deras fastighetsinnehav sträcker sig mycket långsiktigt. 
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De främsta med deras mål är att se till att deras hyresgäster mår bra och är nöjda. De anser 
även att det är viktigt att ta hänsyn till de estetiska valen vid val av nya investeringar. 
Speciellt eftersom de äger hus med riksintresse, den delen av deras fastighetsbestånd som 
består av landstingshus. Koncernens mål är även att de ska stå för trivsamma boendemiljöer 
som både ska vara fina och väl fungerande praktiskt.  
 

4.3.2 UNDERHÅLLSSTRATEGIER  

!

Elisabeth berättar om att de har börjat med ett nytt projekt där hyresgästerna själva kan säga 
vad de vill ha åtgärdat i sina lägenheter. Till exempel om en hyresgäst vill ha ett nytt kök kan 
de få möjlighet till det utan att alla andra i huset också ska behöva byta kök. På detta vis 
undviker de alla negativa påpekanden om att de lyxrenoverar lägenheter på andra hyresgästers 
bekostnad. Kostnaden för det nya köket läggs sedan på lägenhetsinnehavarens hyra, med ett 
visst tillägg varje månad. De kallar dessa valmöjligheter för trivselval.  

De har tidigare arbetat med att passa på att göra underhållsåtgärder i samband med annat 
underhåll, vilket de nu försöker att komma ifrån. Om dock det planerade underhållet 
sammanstrålar med något som det finns ett behov av att göra, men som inte är planerat, görs 
givetvis det samtidigt.  

I planeringen av projekt händer det ibland att vissa projekt kan behöva tidigareläggas eller 
senareläggas för att det passar bättre i tiden, men de måste hela tiden ha en underhållsplan att 
kunna utgå ifrån.  

Förvaltningen i organisationen är uppdelad i sex olika distrikt. De mindre åtgärderna och akut 
underhåll som de olika distrikten vill ha åtgärdat tas omhand av deras egen driftservice. 
 

4.3.3 ARBETET MED UNDERHÅLLSPLANER 
!

De arbetar med underhållsplaner genom upprättade planer för ett och fem år framåt.  
Femårsplanerna innehåller bland annat arbeten för till exempel stambyten och radon. En 
samordnad plan för dessa femårs planer saknar de dock. De har däremot en väldigt noggrann 
och ingående ettårs plan. Denna innehåller tretton olika kategorier för underhållsarbete som 
till exempel klimatskal, stambyte, lagkrav & säkerhet, tekniska installationer, hissar och 
gemensamhetsutrymmen. De har även särskilda planer för utomhusmiljö och hur det ska se ut 
på de olika gårdarna. 

”Det är ju helt nödvändigt med underhållsplaner för att ha ordning på arbetet” 

 (Jansson Forsberg om underhållsplaner, personlig kommunikation, 2011-04-05) 

”Vi har ju så väldigt många fastigheter, det skulle ju vara ohanterbart utan dem” 

(Hammon, personlig kommunikation, 2011-04-05) 

De har inte en plan för varje fastighet utan utgår från ettårsplanen för alla men de skulle 
däremot gärna vilja ha det så strukturerat. Däremot vet personalen som har hand om de olika 
fastigheterna vad just deras fastigheter behöver för åtgärder.  
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Intervall för underhåll finns ganska väl uttalat i standardiseringar för branschen, men utöver 
det har de gjort en egen omfattande intervallundersökning för deras landshövdingshus 
eftersom dessa är speciella. För dessa hus har de en helt egen underhållsplan. Det är 
exempelvis särskilda intervall för fönster, målning och färgsättning. Lagkraven på olika 
intervall måste givetvis följas. Det kan vara exempelvis OVK eller sotning. De har även 
intervall på elinstallationerna, främst i tjugo- trettiotals husen där behovet är som störst.  

De arbetar med ett datasystem som heter Fast2 som innehåller viktig och användbar 
information om fastigheterna och dess lägenheter. Det kan handla om till exempel när ett 
spisbyte har gjorts eller tapetsering har utförts i en lägenhet. De håller på att byta 
fastighetssystem till Fast2 för tillfället. Än så länge ligger bara information om lägenheternas 
inre underhåll i systemet, men den gamla informationen om fastighetens yttre och allmänna 
ytor är på väg att föras in i det nya systemet. Projektavslut ska även i framtiden föras in i 
systemet. 

INVENTERING 

Först gör Elisabeth och Sara en plan över vilka fastigheter som kan vara aktuella för underhåll 
tillsammans med de som har ansvar för fastigheterna i de sex olika distrikten. Därefter görs 
någon typ av statusbedömning med hjälp av besiktningar som konsulter eller de själva utför 
beroende på vad det är för något. Första delen kallar de förstudie där det ingår en inventering 
och en statusbedömning. Själva förstudien bygger på att det är något som de tror att de 
behöver åtgärda och oftast får de även signaler av detta utifrån distrikten.!

Familjebostäder har idag ett framarbetat system som talar om för dem vilken brukstid vissa 
delar och maskiner har, exempelvis att ett värmesystem brukar hålla i 80 år och en 
avloppsstam håller i ungefär femtio år. Med detta sätt tittar de på komponenterna utifrån de 
tekniska aspekterna. 

BUDGET 

I deras arbete med att upprätta budgeten får Elisabeth och Sara indata från alla distriktschefer. 
Det finns även en ekonom som arbetar med att sammanställa de kostnader som varje 
projektansvarig har uppskattat för varje projekt. Ekonomen stämmer även av med deras totala 
budgeterade kostnader. Fördelning av budgeten sker sedan till de olika projekten. Resultatet 
kan därefter bli att projekten blir dyrare och andra gånger billigare än vad de har tänkt sig.  

Ett behov av underhåll identifieras först någonstans i organisationen och i enstaka fall kan det 
bero på en lagändring eller liknande. Förstudie inleds, sedan beslutas det om det är något som 
de ska gå vidare med. En investeringsbegäran skickas till deras styrelse och de ger ut de 
medel som kommer att behövas för genomförandet.  

UPPDATERINGAR 

Struktur är den viktigaste delen som de behöver utveckla och arbeta med i framtiden när det 
gäller att ta fram och uppdatera underhållsplanen, menar Sara. De har nu kommit igång med 
underhåll och projekt på ett bra sätt och anser därför att det är viktigt att nu strukturera 
arbetssättet så att det inte blir onödig stress och spring. Det betyder även att de siktar på att få 
mer framförhållning i planeringen än vad de har idag.  

UPPFÖLJNING 

En ekonomisk avstämning görs varje månad. Sedan görs även en mer noggrann avstämning 
fyra gånger om året plus en gång vid årsslut. En slutrapport görs även på varje projekt som är 
färdigställt. Projekt som är beslutade av deras styrelse eller av koncernens styrelse med stora 
belopp, skall även återredovisas. Här tar de upp vad det ekonomiska utfallet blev, vad som har 
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gjorts och vad hyresgästerna tyckte om det. De skickar även ut kundenkäter och följer upp 
vad dessa visar. Själva rapporterna har Sara och Elisabeth inte så mycket användning för. Vid 
ett slutmöte med projektledare och projektorganisation lämnas ärendet över till 
förvaltningsorganisationen. Det ges ett väldigt bra tillfälle att kunna stämma av och få 
feedback på projektet. Vid kommande planering av projekt används då denna feedback för att 
få råd i framtida arbeten. 

 
4.3.4 INVESTERINGAR 
!

Elisabeth menar att en investering är något nytt som tillförs i deras fastigheter. Det kan vara 
till exempel att de byter från tvåglasfönster till treglasfönster och underhåller beståndet. Det är 
något som ökar fastighetens värde. Detta kan även betraktas ur en fastighetsekonomisk 
synvinkel, som hur en fastighet ska värderas och hur höga hyror de kan ta ut.  
 

4.3.5 LCC- LIVSCYKELKOSTNADER 
!

De använder livscykelkostnader när de räknar på exempelvis ett stort fasadprojekt. Då ser de 
kanske att hälften av fönstren går att renovera och efter renovering kommer de att hålla i tjugo 
år.  Den andra hälften av fönstren är kanske för dåliga för att renoveras. Därför behöver de 
bytas ut och kommer därefter att hålla i fyrtio år. Vid sådana alternativ räknar de på vilket 
som kommer att generera i mest lönsamhet. Dessa uträkningar förs in i investeringskalkyler 
som är till god hjälp för att hålla koll på lönsamheten och avkastningen på de olika 
investeringarna. De använder sig av en mall för investeringskalkylen, vilken är gemensam för 
hela koncernen och har även en fastighetsekonom tillgänglig som hjälper till.  

Mikael Olehede är projektledare inom fastighetsutveckling på Bostadsbolaget, som även ingår 
i koncernen Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med Poseidon och Familjebostäder. 
Mikael har bistått oss med deras LCC- kalkyl på ett fönsterbyte som redovisas i bilaga 4. 
LCC- kalkyler och investeringskalkyler är gemensamma för hela koncernen 
 
 

4.2 WALLENSTAM 
!

I företaget utgör bostadsbeståndet ca 60 % av koncernens totala uthyrningsbara yta. I 
Göteborg äger och förvaltar de ca 3000 lägenheter som är fördelade på ca 75 fastigheter. 
Bruksarean för bostäder uppgår till ca 200 000 kvm. 

Anders Hellgård är ansvarig för förvaltning och uthyrning av Wallenstams befintliga 
bostadsbestånd. Han har arbetat inom företaget som förvaltningsansvarig i 7 år, men har 
endast haft den nuvarande positionen i några månader. I grunden har Anders en examen som 
byggnadsingenjör. Intervju där följande empiri samlades in genomfördes i Göteborg 2011-04-
05. 
!

4.2.1 FÖRVALTNINGSMÅL 
!

Anders berättar att eftersom Wallenstam är ett aktiebolag ligger mycket av målen i 
substansvärden men de har även kärnvärden som de arbetar utefter.  Dessa är att de tar ett 
aktivt ansvar för boendet, är engagerade i boendefrågor och att de arbetar långsiktigt hållbart. 
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Med det sistnämnda menar de att alla ska kunna bo hos Wallenstam, oavsett om du är student 
eller om du är en familj med barn. Deras ambition är att kunna erbjuda flera olika 
boendetyper i olika delar av staden. 
!

Wallenstam är ett företag vars strategi för deras fastighetsbestånd innebär att de köper och 

säljer relativt mycket fastigheter. Detta innebär att de inte äger fastigheterna under så lång sikt 

som 20 år. 

 

4.2.2 UNDERHÅLLSSTRATEGIER 
!

I deras arbete med underhållet menar Anders att de utöver det underhåll som måste göras på 
fastigheten även vill få med hyresgästernas önskemål.  

”Vi ser vikten i att göra det lilla extra, något som är utöver det man bara måste”. 

(Hellgård, personlig kommunikation, 2011-04-05) 

Det kan vara saker från att förstärka belysningen som att öka trygghet och säkerhet för 
hyresgästerna. 

Kombinerat underhåll används i de fall där de till exempel håller på att göra fasadjobb och har 
en ställning uppställd. Då brukar de även passa på att göra annat underhåll. Om det finns ett 
behov inom exempelvis en treårsperiod gör de även andra underhållsinsatser på exempelvis 
tak och målar fönster. När de utför utvändigt underhåll går de även in och kontrollerar om 
exempelvis trappuppgången behöver målas. De försöker få med en fastighet i dess helhet. 
Underhållet inne i lägenheterna utförs däremot mer behovsanpassat då underhåll i allmänna 
utrymmen går före. Eftersom flera får glädje utav detta.  

De använder sig inte av framtagna underhållsintervall av en fastighets komponenter. En 
fastighet besiktigas årligen för att de ska hålla reda på vad som behöver göras och när. Detta 
innebär att de använder ett mer löpande tillvägagångssätt. Däremot följer de självklart 
myndighetskrav om exempelvis obligatorisk ventilationskontroll (OVK), som har ett intervall 
på 6 år.  
  

#'&'%!ARBETET MED UNDERHÅLLSPLANER 
!

Anders berättar att Wallenstam arbetar med underhållsplanering genom upprättade 
handlingsplaner för samtliga av deras fastigheter. Genom Nöjd Kund Index (NKI)- 
undersökningar får de synpunkter från deras hyresgäster och försöker sedan att baka in delar 
av dessa i handlingsplanen. Ett exempel är om hyresgästerna har önskemål om utemöbler och 
en grillplats i området.  Handlingsplanerna visar såväl nödvändiga åtgärder för en fastighet 
som åtgärder för att bemöta hyresgästönskemål.  

Underhållsplanerna görs av förvaltarna som har ansvar för fastigheterna. Varje förvaltare har 
ett visst antal fastigheter som han/hon upprättar handlingsplaner för vilket görs i samarbete 
med Anders. Därefter gör han och företagets controllers upp budgeten för varje fastighet. 
Dessa handlingsplaner sammanställs sedan till en lista som innefattar alla förvaltarnas 
fastigheter.  
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Anledningen till att de använder handlingsplaner är bland annat att den hjälper till att hålla 
reda på kostnader och hur mycket de kommer att uppgå till kommande år. Det är även viktigt 
för planeringen av åtgärder när en insats ska ligga och hur lång tid den kommer att ta. Vikten 
av handlingsplanerna i deras arbete är att de följer den näst intill slaviskt. Detta gäller 
självklart inte vid då oförväntade händelser uppkommer som måste åtgärdas som exempelvis 
vid brand eller vattenläckor. Sådana händelser gör att saker och ting måste prioriteras om och 
delar i planen får stå åt sidan för att ta hand om de mer akuta åtgärderna. Därför menar Anders 
att det kan sägas att planen följs till 90 procent.  

Intervallen som visas i handlingsplanen är ofta ett, tre och fem år framåt. Men den visar 
främst vad som behöver göras inom ett år. Detta beror på att Wallenstam är ett företag som 
köper och säljer relativt mycket fastigheter och kanske därför inte ens äger fastigheten om tio, 
tjugo år. 

De datasystem, Capitex och Restate som Wallenstam använder idag har de själva byggt upp. 
Till det inre underhållet i lägenheterna används Restate, där de kan se när olika underhåll har 
utförts inne i lägenheterna. Capitex visar projekten, yttre underhåll, status och kostnader. I 
översikten av handlingsplanerna ligger dessa samlade men går att sortera ut för att se varje 
enskild fastighet för sig. Datasystemen är till god hjälp för deras arbete med underhållet. 

INVENTERING 

När en hyresgäst vill ha något underhåll utfört på lägenheten åker företagets egna förvaltare ut 
och gör en besiktning i lägenheten. Därefter görs en bedömning utefter deras erfarenheter om 
hur skicket är och om önskemålen är rimliga i förhållande till det. Besiktningar görs även vid 
varje avflyttning.  

Även besiktningar av tak, fasader och fönster görs vilket är nödvändigt att ta hänsyn till för att 
fastigheterna inte ska ta skada. 

BUDGET 

Anders berättar att hela underhållsbudgeten bygger på handlingsplanerna. Där är en stor del 
kostnader för det planerade underhållet och en stor del till det felavhjälpande.  I budgetarbetet 
granskas det hur mycket underhållsåtgärderna kostade föregående år och slutsatsen att 
kostnaderna ungefär kommer att uppgå till samma belopp dras. De kontrollerar utfallet av 
budgeten och felstatistik från de senaste åren. De tar även hänsyn till om något speciellt stort 
projekt ska göras, när budget för det kommande året ska upprättas.  De gör dock 
överväganden om åtgärderna ska genomföras under det närmsta året eller om det räcker med 
att de planeras inom de tre kommande åren.  

UPPDATERINGAR 

Uppdatering av handlingsplanerna sker löpande under året då även åtgärder fylls på. Vid 
budgetarbetet en gång per år bestäms vad som ska göras nästföljande år. 

I framtida arbetet med handlingsplanerna ser de att systemet kan utvecklas till viss del för att 
få en bättre översikt, och lägga in mer dokumentation om åtgärderna. I stort sett kommer de 
dock att hålla kvar vid de sätten som används idag. Då de ser att deras styrka är att handla 
kortsiktigt och vara snabba och flexibla och att ha möjligheten att kunna påbörja ett projekt 
imorgon om det skulle behövas.  

UPPFÖLJNING 

Uppföljning av underhållsarbetet sker genom en garantibesiktning på utfört arbete. Även NKI 
mätningar görs och på det sättet får de ett kvitto på hur olika insatser har värderats ur 
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hyresgästssynpunkt. Avstämning av kostnader för olika projekt görs genom att en 
kostnadskalkyl upprättas innan start Därefter tas minst tre anbud in och värderas utifrån bland 
annat pris men även erfarenhet tas hänsyn till. När projektet är klart görs en efterkalkyl för att 
se om kostnader stämmer överens med de kalkylerade. Uppföljningen sker projektvis. 
 

4.2.4 INVESTERINGAR 

!

Anders berättar att en mindre åtgärd skulle kunna kallas för underhåll. I pengar räknat ligger 
det under 100 000 kronor. När det sedan rör sig därutöver räknas det som en investering. 
Förutom den ekonomiska gränsen bör hänsyn tas till vilken karaktär jobben har, alltså om det 
gäller hela fastigheten som till exempel takbyte. Ett takbyte räknas som en investering då det 
medför ökat värde på fastigheten. Målning och annat planerat får räknas som planerat 
underhåll. 

Planering av framtida investeringar görs utefter underhållsplanerna, det vill säga 
handlingsplanerna. Där tar fastighetsförvaltaren upp allt som han/hon anser behöver göras 
med fastigheterna. Det kan vara både stora och dyra projekt till lite mindre och inte så 
kostsamma. Allt från en grundförstärkning i fastigheten för tio miljoner till inköp av en ny 
tvättmaskin. Handlingsplanerna är väldigt breda från början. I arbetet när med prioritering av 
åtgärder ser de även vilka som kan betraktas som en investering och vad som kan betraktas 
som underhåll. Därefter fördelas pengarna utifrån det.   

De försöker samordna investeringar i det stora hela. Då det finns aktuella åtgärder som 
behöver göras som att måla trappor i ett hus, ses det som underhåll, men byter de samtidigt 
tak och fönster bakas allt ihop till en investering.  
 

4.2.5 LCC- LIVSCYKELKOSTNADER 
!

Vid val av investeringar har de ekonomiska aspekterna en stor betydelse genom att det ska 
vara långsiktigt lönsamt, de ska till exempel inte behöva utföra underhåll på de närmsta fem 
åren. Långsiktiga, bra lösningar ur en förvaltningssynpunkt. Det är viktigt att inte välja 
åtgärder som blir dyra i förvaltningsprocessen. Anders menar även att de hela tiden i sitt 
arbete tar hänsyn till de estetiska aspekterna. 

I vissa fall använder de investeringskalkylering när de ska beräkna vilken avkastning som de 
kan få vid val av nya investeringar. Men i de fall som till exempel vid ett takbyte kan de inte 
höja hyrorna, utan det måste bara göras.  

”…om man tänker sig kanske ett driftprojekt om man ska installera bergvärme istället för 
nånting annat så får man försöka räkna hem vilken besparing det kan bli och så vilken 
avkastning det ger på investeringen, då får man titta på olika alternativ vilket som är bäst och 
ger högst avkastning helt enkelt” 

(Hellgård, personlig kommunikation, 2011-04-05) 

Ett ytterligare exempel kan vara när de ska välja vilken av flera tvättmaskiner som ska köpas 
in, där den billigaste inte alltid behöver vara den bästa lösningen. Utöver inköpspriset är det 
av stor betydelse att titta på en tvättmaskins förbrukning av vatten och el. Med beräkningarna 
kan det sedan visa sig att det är den tvättmaskin som ligger i mitten av prisklasserna, som ur 
ett perspektiv på tio, år är den mest lönsamma. 
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Wallenstam AB har avstått från att delge några siffror eller uträkningar som de använder sig 
utav vid kalkylering. 
!

!

4.4 STENA FASTIGHETER 
!

Bostadsbeståndet utgör 78 procent av den totala uthyrningsbara ytan i Stena fastigheter. De är 
en privat fastighetsägare och deras bestånd består av ca 8700 lägenheter i Göteborg som är 
fördelade på 90 fastigheter, vilka de även förvaltar. Detta ger dem en uthyrningsbar yta på ca 
590 000 kvm. Av fastighetsbeståndet är drygt hälften sextio- och sjuttiotalshus och två 
femtedelar utgörs av fyrtio- och femtiotalshus. Resterande del består utav åttio- och 
tjugohundratalshus. Intervjun genomfördes 2011-04-11 i Halmstad då följande empiri 
insamlades. 

Morgan Westlund är kommersiell förvaltare på Stena Fastigheter AB där han ansvarar för den 
tekniska förvaltningen. Denna position har han haft i tre år. I grunden har han en examen som 
byggingenjör men har även erfarenhet som byggarbetsledare och är behörig som 
kvalitetsansvarig och besiktningsman. 

I förvaltningen av deras bostadsbestånd i Göteborg arbetar åtta förvaltare. Dessa har ansvar 
över var sitt område med tilldelade fastigheter.  
 

4.4.1 FÖRVALTNINGSMÅL 
!

Morgan berättar att deras kortsiktiga mål med ägandet och fastighetsförvaltandet är att bygga 
värden, vilket även ingår i de långsiktiga. De kortsiktiga målen handlar också om att minska 
mediaförbrukning, det vill säga påverkan på miljön.  

”Vi köper fastigheter för att behålla de ..vi äger och förvaltar fastigheterna grymt 
långsiktigt” 

(Westlund, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

Stena fastigheters strategi är att köpa fastigheter och att äga och förvalta de mycket 
långsiktigt. Grunden i företaget startade med att fastigheterna var en slags kapitalplacering för 
deras andra verksamheter eftersom fastighetsägande var tryggt. Det finns alltid en tillväxt på 
lång sikt. Detta utvecklades vidare och idag är företaget en av Sveriges största privata 
fastighetsägare. 

De arbetar utefter de fyra grundvärdena: trygghet, service, kvalitet och miljö. Dessa ligger 
som grund i deras arbete för nöjda hyresgäster. 
 

4.4.2 UNDERHÅLLSSTRATEGIER 
!

De delar upp underhållsarbetet i två stora delar, planerat underhåll och akut underhåll. 

Genom att se om fastigheterna avviker från normalfrekvensen av det underhåll som krävs, blir 
det lättare att se behovet av underhåll som varje fastighet har. Med detta ser de avvikelser. 
Om det är ökat slitage eller minskat beroende på olika hyresgäster.  
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Morgan ser stor vikt i att ha insyn i sina fastigheter och att göra underhåll därefter. Genom att 
sköta underhållet utan att fastigheterna blir otjänliga på något sätt bidrar detta till stora 
besparingar. Underhållet gör att komponenterna får en längre livslängd och behovet av dyra 
frekventa investeringar undviks. 
 

4.4.3 ARBETET MED UNDERHÅLLSPLANER 
!

I deras arbete använder de sig utav ett-, fem- och tioåriga underhållsplaner där checklistor 
används för de delar som ligger närmast i tiden. För de delar som är planerade på längre sikt 
arbetar de med affärsplaner som uppdateras 4 gånger per år. Dessa checklistor och planer är 
uppdelade på fastighetsbeståndsnivå som till exempel indelning i områden. 

Stena fastigheter använder inte något datasystem i underhållsplaneringen, utan endast 
programmet Excel. Underhållsplanerna upprättar förvaltarna själva för deras fastigheter, vilka 
sedan sammanställs för att ge en bättre överblick. 

”Det är jättemånga faktorer som man tar hänsyn till när man gör sin underhållsplan” 

(Westlund, personlig kommunikation, 2011-04-11) 

INVENTERING 

Statusbedömningar av fastigheterna görs genom att förvaltaren för varje fastighet gör en 
besiktning två gånger per år. Vid detta tillfälle, som exempelvis efter vintern, tittar han främst 
på takavvattning, tegel, papp och så vidare. Vad gäller lägenheterna gör de ingen bedömning 
av dessa så länge hyresgästerna inte hör av sig. Vid avflyttning görs dock en besiktning.  

Underhållsplanen visar behovet av underhåll på fastighetsnivå. Bedömning av slitaget på 
fastigheterna och deras behov görs utefter kunskapen om vilka hyresgäster som bor där. Till 
exempel är det skillnad om det i en lägenhet bor en familj med fem barn och i en annan 
pensionärer. I deras arbete innebär det att bedömningen av fastigheterna bryts ner till mindre 
komponenter och ända ner till detaljnivå, vilket dock är sällsynt.  

En byggnads brukstid och komponenters livstid uppskattas genom att de använder 
standardiserade intervall för branschen, som exempelvis livslängder för spisar och 
tvättmaskiner. 

 Morgan berättar att sin personliga åsikt är att underhållsplanering och underhållsarbete 
kommer att öka då de vill förlänga livstiden på fastigheterna . Han menar då att 
underhållsdelen är mycket viktig i arbetet med att tänja på gränsen av en fastighets faktiska 
livslängd. 

BUDGET 

Underhållsplanen har stor betydelse då den är direkt styrande i arbetet med budgeten. De 
arbetar mycket med nyckeltal och har budgeterat 120 kr/kvm till underhåll. Dessa delas ut till 
planerat och akut underhåll. Hur detta delas upp beror sedan mycket på hur varje förvaltares 
bestånd ser ut. 

Inför varje budget tittar de igenom checklistorna. På hösten görs en statusbesiktning av 
fastighetens delar och de kontrollerar om underhållet verkligen behöver göras, om exempelvis 
taket klarar sig ett år till eller om de måste höja budgeten för takarbetena.  
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I budgetarbetet används checklistorna och affärsplanerna som stöd men de måste självklart 
även ta hänsyn till ändringar i bland annat lagkrav. De ettåriga underhållsplanerna är väldigt 
budgetbaserade. Men om det till exempel uppkommer ett stort antal vattenläckor och det blir 
höga kostnader för det akuta underhållet får exempelvis det planerade underhållet av taket 
skjutas fram något år. 

UPPDATERINGAR 

Underhållsplanen uppdateras minst två gånger per år. Ekonomiskt arbetar de med fyra 
prognosrapporter per år vilket är en avstämning mot budget för att se hur de ligger till. På 
detta sätt ser det vad som har blivit utfört och hur det ser ut ekonomiskt. 

UPPFÖLJNING 

Uppföljning sker genom de fyra prognoserna per år. Vid investeringar som ofta görs i projekt 
sker avrapporteringar, som visar hur det har gått rent utförandemässigt och ekonomiskt. 
Genom kontinuerliga uppföljningar av arbetssätt och översyn av fastigheter som 
dokumenteras görs planer för att åtgärda uppkomna brister men även för att arbeta 
förebyggande. De utför årligen en kundundersökning för att få hyresgästernas synpunkter och 
för att uppnå ständiga förbättringar. 
 

4.4.4 INVESTERINGAR 
!

Morgan menar att en investering alltid är en intäktshöjande åtgärd som skapar en 
värdeökning. Ett underhåll däremot är att bevara befintliga delar genom underhåll.  Som 
exempelvis när de går in och byter trasiga köksluckor är det ett underhåll men om de väljer att 
byta ut köket till ett nytt, är det en investering som genererar i en hyreshöjning.  

Om det exempelvis finns en ambition att höja hyran med 10 %, kan det endast göras om de 
till exempel byter kök eller topprenoverar ett badrum. I detta skede använder de sig av en 
investeringsplan för att kartlägga den framtida investeringen. På detta sätt ser de kostnaderna 
tydligt men även vilken avkastning som den genererar i. Ofta när de gör stora 
underhållsarbeten passar de även på att kombinera detta med investeringar för att kunna höja 
hyresintäkterna och på det viset få ett positivt utfall.  

En investering behöver dock inte alltid bidra till en hyreshöjning. Ett exempel på detta är när 
de utför en så kallad förtätning, att de lyfter på en våning på hyreshusen. Detta innebär att de 
därmed bygger fler uthyrbara kvadratmeter på samma tomtyta. Det påverkar inte hyresnivån 
för de hyresgäster som redan bor i huset men bidrar däremot till en intäktsökning av huset 
totalt. 

Underhåll och investering budgeteras olika. Investeringarna ligger inlagda på ett annat ställe 
än de 120kr/kvm som är budgeterade till underhåll per år.  
  

4.4.5 LCC- LIVSCYKELKOSTNADER 
!

Miljöpåverkan är en viktig aspekt utöver de ekonomiska att ta hänsyn till. De arbetar även 
mycket med att skapa trygghet för de boende så som att göra överblickbara parker och god 
belysning på bland annat parkeringsplatser. De ser även stor vikt i att skapa bra framtida 
miljöer för barnfamiljer. 
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De använder investeringskalkyler för att se hur mycket en investering kommer att kosta och 
hur stora hyresintäktsökningar denna kommer att bidra till. För att planera framtida 
investeringar görs alltså en investeringskalkyl (se bilaga 5) tillsammans med 
investeringsplanen för att se om det är en lönsam åtgärd och hur många år den kommer att 
avskrivas på. Detta ger även en bild av vad den kommer att ge för avkastning.  

Vid investeringar tittar de på dess livslängd. Morgan berättar att de använder olika 
kalkylräntor i olika situationer och fastighetsberäkningar. De tar även hänsyn till en inflation 
på 2 procent. 
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5. ANALYS 
!

Analyskapitlet består av en sammanställning utav empiri som har blivit applicerad på de 
olika teorierna som vi har skrivit om. Det är analysen som i sin tur ligger till grund för att 
komma fram till vår slutsats. Vi har här fokuserat på att försöka se hur de olika företagen 
arbetar med underhållsplaner. 

 

5.1 FÖRVALTNINGSMÅL 
!

Anders på Wallenstam beskriver företagets mål med att alla ska kunna bo hos Wallenstam, 
oavsett om du är student eller en familj med flera barn. I deras underhållsstrategi utgår de 
ifrån att göra det lilla extra för sina hyresgäster, att möta deras önskemål. I enighet med 
Anders menar Sveriges Fastighetsägare (1991) att en lyhörd fastighetsförvaltare tar med 
hyresgästernas önskemål när de utformar företagets mål. Elisabeth på Familjebostäder menar 
vidare att det främsta med deras mål är att se till att deras hyresgäster är nöjda med sitt 
boende, vilket även Göran på Poseidon instämmer i. Både Morgan på Stena Fastigheter och 
Anders framhåller även att de arbetar utefter kärnvärden som har sin grund i hyresgästernas 
önskemål och förväntningar. 

 
Typ av fastighet: Syfte med 

fastighetsinnehavet: 
Ägare, förvaltare, brukare: 

Privatägt större hyreshus: 
Wallenstam och Stena 
Fastigheter 

Att upplåta bostäder till 
hyresgästerna med bästa 
möjliga lönsamhet. 
Wallenstam vill skapa 
substansvärden genom 
uthyrningen och likaså vill 
Stena Fastigheter bygga 
värden. 

Brukarrollen (hyresgästerna) 
innehas alltid av andra 
personer än de båda övriga 
rollerna. Wallenstam likaså 
Stena Fastigheter äger och 
förvaltar sina bostäder, som 
de hyr ut till hyresgäster. 

Allmännyttigt ägt 
hyreshus:  
Poseidon och 
Familjebostäder 

Att tillhandahålla bostäder på 
självkostnadsbasis till 
hyresgästerna. 
Familjebostäder vill 
tillhandahålla välskötta 
fastigheter utan att vara 
vinstmaximerande. 

I Sverige innehas ägar- och 
förvaltarrollen i regel av 
samma företag. 
Poseidon och 
Familjebostäder äger och 
förvaltar sina bostäder. 

! ! !Figur 5.1 Analyserad modell av Sveriges fastighetsägare (1991). Samband mellan olika 
fastighetstyper, syfte och rollfördelning  
 

Angående de lång- och kortsiktiga målen anser Morgan på Stena Fastigheter att det handlar 
om att bygga värden. Vidare berättar han att deras mål är att behålla fastigheterna mycket 
långsiktigt. Anders på Wallenstam menar att deras mål är riktade mot att skapa 
substansvärden. Deras strategi med fastighetsinnehavet är att köpa och sälja relativt mycket 
fastigheter, då innehavsperioden oftast inte sträcker sig över lång sikt. I enighet med dessa 
privatägda fastighetsbolag menar Sveriges Fastighetsägare (1991) att syftet är att upplåta 
bland annat bostäder till hyresgäster med bästa möjliga lönsamhet.   
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Enligt Sveriges fastighetsägare (1991) är syftet för de allmännyttiga bostadsbolagen att 
tillhandahålla bostäder på självkostnadsbasis till hyresgästerna. Elisabeth på Familjebostäder 
framhåller deras mål med välskötta fastigheter och mål som att hålla budget, dock inte på ett 
vinstmaximerat sätt. Hon menar även att deras mål innebär ett långsiktigt ägande av 
fastigheterna. Vår respondent på Poseidon har endast valt att kommentera målen gentemot 
hyresgästerna. 
 

('& FÖREBYGGANDE, BEHOVSSTYRD, FELAVHJÄLPANDE SAMT ÖVRIG 

UNDERHÅLLSSTRATEGI!
!

Nedan visas en sammanställning av vilken/vilka underhållsstrategier som de olika företagen 
arbetar utefter.  

Företag/ 
Strategi 

Poseidon Familjebostäder Wallenstam Stena 
fastigheter 

Förebyggande Till en liten del   Till en liten del 
Behovsstyrd X med plusval X med trivselval X  X 
Felavhjälpande Delvis Delvis Delvis Delvis 
Passa-på  X  I viss mån  
Figur 5.2 Förebyggande, behovsstyrd, felavhjälpande och passa-på strategi; en 
sammanställning 

Figuren visar att alla fastighetsbolag till viss del använder flera olika underhållsstrategier i 
deras arbete. Bejrum (1999) framhåller att det är en kombination av strategierna som är den 
lämpligaste. Han menar vidare att underhållsplanen bör speglas av de valda 
underhållsstrategierna Detta stämmer tydligt överens med vad Anders berättar om 
Wallenstams handlingsplaner, då dessa direkt utgår ifrån behovet av underhåll på 
fastigheterna.  

Enligt Bejrum (1999) kan det bli kostsamt att använda den förebyggande underhållsstrategin, 
då den bidrar till en stor del förtida utbyten av komponenter. Morgan på Stena fastigheter 
påpekar att genom att känna till sina fastigheter och utföra underhåll endast då det behövs 
bidrar till stora besparingar. Även Anders talar om Wallenstams underhållsarbete och menar 
att de inte heller använder fastställda underhållsintervall. Poseidon poängterar att brist i 
underhåll av viktiga komponenter kan bidra till stora konsekvenser. Det är därför viktigt att se 
efter och underhålla just detta. 

I användningen av en behovsstyrd strategi menar Bejrum (1999) att detta kopplas till 
ambitionsnivån för underhållsstandarden, hur långt en försämring kan gå utan att åtgärder 
behöver vidtas. Detta påverkas av olika överväganden, tekniska som marknadsmässiga och 
skiftar från bolag till bolag. Göran på Poseidon menar att om de inte målar om en fasad i tid 
kan det medfölja stora konsekvenser så som att fasadens brädor behöver bytas. Morgan anser 
att då underhåll utförs tillräckligt så att fastigheterna inte blir otjänliga bidrar det till att den 
tekniska livslängden på komponenterna blir längre. Då undviks dyra frekventa investeringar. 
Anders på Wallenstam berättar att en besiktning av fastigheterna görs årligen för att de ska 
hålla reda på vad som behöver göras och när. 

Bejrum (1999) menar att den felavhjälpande strategin bland annat bygger på kunskap om 
byggnader och dess delars felfrekvenser, men att sådan kunskap knappast existerar. Denna 
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strategi bör därför endast användas delvis. Alla fastighetsbolagen berättar om att de använder 
den felavhjälpande strategin, men endast då detta krävs. 

Både respondenterna från Poseidon och Familjebostäder diskuterar utöver teorin en 
behovsstyrd underhållsstrategi med tillval. Detta har Poseidon valt att nämna som plusval och 
Familjebostäder som trivselval.  

Vid underhållsarbete anser Spångberg (1990) att det finns fördel i att passa på att även utföra 
andra underhållsåtgärder samtidigt, så kallat passa-på-underhåll. Som att tilläggsisolera 
samtidigt som de utför fasadarbeten, om behov finns inom den närmsta tiden. I enighet med 
Spångberg (1990) påpekar Anders på Wallenstam vikten av att passa på att utföra även andra 
underhållsarbeten samtidigt som det finns ett behov av inom de närmsta åren. Hellström & 
Lind (2006) menar att så kallat opportuniskt underhåll, då underhållsinsatser utförs i samband 
med akut underhåll, kan bidra till ekonomiska fördelaktigheter. Vilket Göran på Poseidon 
även uttrycker då han menar att besparingar kan ske framöver genom att utföra underhåll på 
avloppsstammarna då en vattenläcka inträffat. 

 
!

5.3 ARBETET MED UNDERHÅLLSPLANER 
!

 Poseidon Familjebostäder Wallenstam Stena Fastigheter 

Mål med ägande Långsiktigt Långsiktigt Relativt 
kortsiktigt 

Långsiktigt 

Planernas 
intervall 

Arbetar ej 
med 
underhålls- 
planer 

Sträcker sig 1 och 5 
år framåt 

Oftast på 1, 3 
eller 5 år 
framåt 

Använder 1-, 5- och 
10 åriga planer 

Datasystem Använder 
datasystem, 
ej 
namngivet. 
Visar 
invändigt 
underhåll 

Använder Fast2. 
Visar utvändigt och 
invändigt underhåll 

Använder 
Capitex och 
Restate. Visar 
utvändigt och 
invändigt 
underhåll 

Använder Excel.  

Statusbedömning Okulära 
besiktningar 
okulärt med 
hjälp av 
egna 
besiktnings-
män 

Okulära 
besiktningar med 
hjälp av konsulter. 
Framarbetat system 
som hjälper dem att 
uppskattar olika 
brukstider, gör 
sedan besiktningar  

Okulära 
besiktningar  

Okulära besiktningar 
av 
fastighetsförvaltare. 
Standardiserade 
intervall för att 
uppskatta 
komponenters 
brukstid 

Besiktnings- 
intervall 

Inga 
speciella 
intervall  

Inga speciella 
intervall. Sker 
utefter indikationer 
från distrikten  

Årliga 
besiktningar 
och då 
hyresgäst ber 
om det 

Två gånger per år, 
utvändigt och 
invändigt då 
hyresgäst ber om det 

Avflyttnings- 
besiktning 

Utförs Utförs Utförs Utförs 



!

!

!

!

)+!

Budgetarbetet Blir 
tilldelade en 
budget 

Blir tilldelade en 
budget 

Upprättas 
utefter 
underhållsplan
erna, behovet 
styr 

Görs utefter 
underhållsplanerna, 
behovet styr 

Uppdatering av 
underhållsplaner 

Arbetar ej 
med 
underhålls- 
planer 

Har inget system 
för detta idag 

Sker löpande 
under året 

Sker minst två 
gånger per år 

Uppföljning av 
underhållsarbetet 

Görs genom 
möten med 
ett urval av 
hyresgäster 

Kundenkäter och 
uppföljningsmöte 
vid projektavslut 

Kundenkäter Kundundersökningar 
och avrapporteringar 
vid projektavslut 

Uppdatering av 
budget!

Görs 
månadsvis 

Görs månadsvis 
och mer noggrant 4 
gånger per år 

Görs projektvis! Görs 4 gånger per år 

Figur 5.3 Sammanställning av företagens arbete med underhållsplanering 

Underhållet ska anpassas till byggnadens värde, vilket bestäms genom att ta hänsyn till 
byggnadens kulturhistorik, omgivningens karaktär samt ur miljömässig och konstnärlig 
synpunkt (Boverket, 2003). Ett tydligt exempel på hur en del bolag jobbar i enighet med vad 
Boverket (2003) menar är Familjebostäder som förvaltar sina landshövdingshus. Sara talar 
mycket om hur de tar fram speciella underhållsplaner just för dessa hus. Det krävs speciell 
färgsättning, särskilda typer av fönster och andra aspekter som hjälper till att bevara 
byggnadens kulturhistorik och estetik. 
!

Underhåll delas upp i två olika delar enligt AFF (2010), planerat och felavhjälpande 
underhåll. Det felavhjälpande underhållet delas in i akut underhåll och övrigt. AFFs (2010) 
uppdelning av underhållet i planerat underhåll och felavhjälpande underhåll stämmer väl 
överens med hur alla respondenter på företagen pratar om underhåll. Det som däremot skiljer 
sig från teorin är den vidare uppdelningen av felavhjälpande underhåll. Då endast Morgan på 
Stena Fastigheter och Anders på Wallenstam pratar om akut underhåll och inget övrigt 
felavhjälpande. 

Bejrum & Lundströms (1996) teori om att underhållsplaner ofta delas in efter 
planeringsperiodens längd i ettåriga, fem- och tioåriga planer stämmer väl överens med hur 
Wallenstam, Familjebostäder och Stena Fastigheter arbetar med underhållsplaner. Här ser vi 
att alla tre använder sig utav ett- och femåriga underhållsplaner. Däremot har Wallenstam 
även treåriga och Stena Fastigheter tioåriga. 

Alla företag förutom Stena Fastigheter arbetar med datasystem som hjälper dem att hålla reda 
på vad och när olika arbeten har blivit utförda i fastigheterna. Morgan på Stena berättar dock 
att de lägger in det planerade underhållet i Excel för att få en bättre överblick över arbetet. 
Precis som Bejrum (1999) skriver bör datasystem användas för att göra 
informationsbehandlingen lättare, då det planerade underhållet är samlat i databaserna. 
Elisabeth på Familjebostäder och Anders på Wallenstam poängterar vikten av att använda sig 
av datasystemen.  

Anders på Wallenstam berättar att de följer underhållsplanerna slaviskt eftersom det är av stor 
vikt att veta när en insats ska utföras och hur lång tid den kommer att ta. Det hjälper dem även 
att kunna hålla reda på kostnader. Berg (2007) menar att underhållsplanerna ska ge 
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förvaltaren viktiga upplysningar såsom tidpunkt för nästa åtgärd, underhållets karaktär och 
omfattning samt kostnader.  
 

STATUSBEDÖMNING 

Enligt Bejrum & Lundström (1996) är underhållsbesiktningen den mest väsentliga delen i 
arbetet med underhållsplanering. För att kunna göra dessa besiktningar och 
statusbedömningar krävs det enligt Boverket (2003) att förvaltaren kan uppskatta de olika 
byggnadsdelarnas underhållsintervall, det vill säga brukstiden. I modellen ovan visas hur och 
att Familjebostäder och Stena Fastigheter använder brukstider i deras besiktningar. I motsats 
till vad Boverket påtalar (2003) arbetar Poseidon och Wallenstam inte med brukstider. 
Bejrum & Lundström (1996) menar att då brukstiderna har blivit fastställda och en besiktning 
har ägt rum kan en plan upprättas med olika tidpunkter och insatser för en byggnad.  

Boverket (2003) menar att en byggnads olika delars livslängder är viktiga att veta då 
fastighetsbolagen ska planera sina underhållsintervall. De tar vidare upp tekniska livslängder, 
funktionella livslängder och ekonomiska livslängder. Elisabeth på Familjebostäder talar om 
att de främst använder sig utav tekniska livslängder. 

Den första besiktningen brukar vanligtvis göras okulärt, menar Hellström & Lind (2006). 
Vilket stämmer överens med alla bolag, som kan ses i modellen ovan. Poseidon har egna 
besiktningsmän som kontrollerar skicket på fastigheterna och jämför med vad som gjorts 
tidigare, vilket fungerar på samma sätt hos Wallenstam. Gemensamt för Stena Fastigheter och 
Wallenstam är att de inte tittar på det inre underhållet förrän hyresgästerna ber om det. 
Elisabeth och Sara på familjebostäder berättar att de först gör en förstudie där en inventering 
och statusbedömning görs. Denna förstudie bygger på indikationer utifrån distrikten om att 
något kan behöva åtgärdas. Besiktningarna görs sedan med hjälp av konsulter eller av dem 
själva. 

BUDGET 

Anders på Wallenstam berättar att hela deras underhållsbudget bygger på själva 
underhållsplanerna, där både kostnader för det planerade underhållet och det felavhjälpande 
finns med i budgeten. Till skillnad från Wallenstams arbetssätt berättar Göran på Poseidon 
och Elisabeth på Familjebostäder att budgeten ligger till grund för deras underhållsplanering 
men i likhet med dem ligger även pengar för felavhjälpande underhåll inräknat i budgeten. 
Dessa bolags arbetssätt kan även anses överensstämma med vad Berg (2007) skriver om. Han 
menar att för att kunna åstadkomma en optimal kostnad och ett effektivt sätt att underhålla en 
fastighet är underhållsplanen det allra viktigaste instrumentet. Morgan på Stena fastigheter 
tillägger även att underhållsplanen är direkt styrande i arbetet med budgeten.  

Att ta fram en detaljerad underhållsplan är dyrt och arbetskrävande, samtidigt som den ska 
vara aktuell, menar Bejrum & Lundström (1996). De anser vidare att det ofta är tillräckligt att 
planera in de största och dyraste åtgärderna på längre sikt då det periodiska underhållet i stora 
fastighetsbolag kan ses som mer eller mindre löpnade. Det innebär att mängden underhåll är 
förhållandevis konstant över tiden. För att kunna hålla hög standard på underhållsbudgeten får 
Elisabeth och Sara på Familjebostäder information från alla olika distriktschefer och även 
eventuella indikationer på att underhåll behöver utföras. Sedan sammanställs dessa till en 
budget. I likhet med Bejrum & Lundström (1996) berättar Anders att de först granskar hur 
mycket underhållskostnaderna uppgick till föregående år, för att sedan avsätta en ungefärligt 
lika stor del av budgeten som året innan. Om det vet om att ett stort projekt kommer att göras 
det kommande året räknas även detta in i budgeten. Dessa projekt behöver dock inte alltid 
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göras under ett år utan det kan ibland planeras in över till exempel tre år. Precis som Bejrum 
& Lundström (1996) menar planeras de dyra åtgärderna in även under längre sikt.  

Enligt Bejrum (1999) bör underhållsutgifterna styras av den förväntade och aktuella 
användningen av en fastighet. Göran på Poseidon och Morgan på Stena Fastigheter berättar 
att det är fastighetsingenjörerna respektive fastighetsförvaltarna som avgör hur deras bestånd 
ser ut. I likhet med Wallenstam är deras budgeterade underhållskostnader indelat i akut- och 
planerat underhåll. De båda menar även att om det uppkommer ett akut underhåll som 
behöver pengar får det planerade underhållet vänta.  

Spångberg (1990) skriver att eftersom kostnader för underhåll oftast är väldigt höga och 
varierande är det extra viktigt att planera arbetet. Underhållet bör förberedas tekniskt men det 
är även viktigt att skaffa sig ekonomisk beredskap för de kommande utgifterna. Detta är något 
som speglar alla fastighetsbolag som vi intervjuat i arbetet med deras budgetarbete. 

UPPDATERINGAR & UPPFÖLJNING 

Bejrum (1999) menar att för att kunna hålla underhållsplanerna i fastighetsbolagen aktuella 
måste dessa uppdateras fortlöpande. Anders på Wallenstam berättar att de uppdaterar sina 
handlingsplaner löpande under året då även eventuella åtgärder fylls på under tiden. Han 
menar att deras kortsiktiga handlande hjälper dem att vara flexibla och snabba då det kan 
starta ett projekt redan imorgon om det skulle behövas. Stena Fastigheter jobbar även med att 
uppdatera sina underhållsplaner, vilket de gör minst två gånger per år.  
 
Familjebostäder är i ett utvecklingsstadium där Sara berättar att de måste utarbeta ett bättre 
sätt än vad som finns idag för att hålla underhållsplanerna uppdaterade. Projekt och underhåll 
har kommit igång med en sådan fart att det måste struktureras upp för att inte leda till 
merarbete för organisationen. Detta kan liknas vid det som Hellström & Lind (1996), säger 
om uppdateringar då de menar att om en underhållsplan inte uppdateras kontinuerligt och i 
takt med förändringar kommer det att medföra merarbete för förvaltarna. 

En underhållsplan måste även kunna samordnas med övriga delar av ekonomisystemet 
(Bejrum & Lundström, 1996). I likhet med teorin nämner både Anders på Wallenstam och 
Morgan på Stena Fastigheter att uppdateringarna även påverkar budgeten, just för att se hur 
de ligger till gentemot budget och för att se vad som har blivit utfört. 
 
Lundström (1996) skriver om uppföljningar och menar att de bör utformas på ett sätt som kan 
identifiera vad som har gjorts och när. Detta kan liknas vid det som Morgan på Stena 
Fastigheter berättar om att deras projekt ofta redovisas i avrapporteringar, vilket visar utfallet 
av utförandet. De har även kontinuerliga uppföljningar av deras arbetssätt och åtgärdsplaner 
vid uppkomna brister men även för att arbeta förebyggande. Detta kan kopplas till vad 
Lundström (1996) skriver om vikten av att kunna identifiera underhålls- och 
moderniseringsbehov för att ta användning av det i framtida projekt. 

Modellen ovan visar att samtliga bolag arbetar med någon form av uppföljning genom 
kundundersökningar. Wallenstam och Familjebostäder poängterar att det är viktigt att följa 
upp hur kunderna har upplevt underhållsåtgärderna. Det kan liknas vid det som Bejrum 
(1999) skriver om att även kunden ska bli meddelad om åtgärdade fel och inte bara själva 
beställaren. Elisabeth och Sara på Familjebostäder berättar att de brukar ha ett möte vid 
projektavslut. Feedbacken kan hjälpa dem vid planering av framtida projekt och 
underhållsarbeten, precis som Bejrum (1999) skriver. Genom dokumentation av åtgärder ger 
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detta underlag till att kartlägga återkommande fel och på det sättet bidrar det till ett effektivt 
underhåll. 

Förutom besiktningar ligger även kommentarer från fastighetsskötare, brukare och 
myndigheter till grund för uppdateringen av underhållsplaner, menar Hellström & Lind 
(2006). I enighet med teorin poängterar Göran på Poseidon att de som grund i sitt 
planeringsarbete självklart använder de lagkrav som uttalas i Hyresrättslagen. Även Anders på 
Wallenstam och Elisabeth på Familjebostäder kommenterar att det är uppenbart att de tar 
hänsyn till myndighetskrav i deras arbete. Wallenstam och Stena Fastigheter använder 
fastighetsförvaltare. Poseidon använder sig av vad de kallar fastighetsingenjörer och 
Familjebostäder har ansvariga i de olika distrikten som alla arbetar med upprättande av 
underhållsplaner och uppdateringar av dessa.  

Enligt Lundström (1996) görs en budgetuppföljning i olika intervaller, där det kan röra sig om 
årliga samt månadsuppföljningar. Modellen ovan visar att alla bolag arbetar med uppföljning 
av budget. Dock sker detta med olika intervall. Wallenstam skiljer sig från de andra då de gör 
dessa projektvis, utan bestämda intervall. Gemensamt för bolagen är att de arbetar med 
uppföljning av budget just för att kunna kontrollera vad det ekonomiska utfallet blev. Detta 
kan även ge indikation på hur de kan använda pengarna i framtiden. 
 
 
5.4 INVESTERINGAR 
!

Enligt Hellström & Lind (2006) är det viktigt att behandla investeringsprocessen för att förstå 
hanteringen av fastighetsunderhåll och se på hur den påverkar underhållsplanerig och 
underhållsbehov. I motsats till teorin berättar Anders att de på Wallenstam gör planering av 
investeringar utefter deras underhållsplaner eller så kallade handlingsplaner.  

Hellström & Lind (2006) menar vidare att det kan bidra till ekonomiska fördelar genom att 
planera framtida investeringar och göra underhållsinsatser i samband med dessa. I enighet 
med dem berättar Anders på Wallenstam att de försöker att baka ihop investeringar i det stora 
hela och utföra även underhåll på en fastighet i samband med dessa. Även Göran beskriver att 
det på Poseidon är ganska vanligt att de utför underhållsinsatser samtidigt som de gör 
investeringar. Däremot menar han att det är vanligast vid stora renoveringsprojekt i hela 
områden. 

Anders på Wallenstam pratar om underhåll och investeringar genom att sätta en kostnad på 
åtgärderna. Underhåll är en mindre åtgärd som kostar under 100000 kr och en investering är 
en insats som kostar mer. Göran och Elisabeth diskuterar främst investeringar i termer om en 
standardhöjning av lägenheterna i likhet med SABO (2009), som menar att en investering är 
en prestandahöjande åtgärd. Alla våra respondenter är dock eniga om en investering är en 
åtgärd som medför ett ökat värde på fastigheten, vilket även SABO (2009) anser.  

Göran anser att en investering är en åtgärd som höjer hyran och därmed skapar en hyresintäkt. 
Morgan håller med om det men anser däremot att en investering inte alltid skapar en 
hyreshöjning. Han berättar att när de gör en så kallad förtätning, som innebär att de bygger på 
en våning på hyreshusen får de mer uthyrningsbar yta i fastigheten. Detta påverkar därmed 
intäkterna för fastigheten, utan att generera i en hyreshöjning för de som redan bor där sedan 
tidigare. 
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SABO (2009) diskuterar driftnetto, som visar det ekonomiska resultatet för en fastighet. Detta 
består av hyresintäkter minus fastighetens drift- och underhållskostnader och övriga utgifter. 
De menar fortsättningsvis att en investering ökar en fastighets driftnetto som bidrar till ett 
högre värde på fastigheten. Det finns dock insatser som inte alltid ger ökade driftnetton men 
som ökar den tekniska livslängden och i framtiden kan generera i positiva driftnetton. Men då 
fastigheten inte ökar i värde måste dessa åtgärder göras med eftertanke. Göran på Poseidon 
anser i likhet med teorin att de måste ta hänsyn till de kostnader som läggs ner på 
investeringen och se så att dessa är lägre än det värde som fastigheten ökar med. Om 
kostnaderna är högre måste fastighetens värde skrivas ner. Även Elisabeth diskuterar detta 
och menar att investeringar ska betraktas ur en fastighetsekonomisk synvinkel och därmed se 
hur en fastighet ska värderas och vilka hyror de kan sätta. 
 
 

5.5 LCC- LIVSCYKELKOSTNADER 
!

Berg (2007) använder i sitt exempel en nuvärdesberäknad räntesats då den mest lönsamma 
renoveringsmetoden för fönster ska beräknas. Till skillnad från det sätt Berg (2007) tillämpar 
visar Bostadsbolagets kalkyl (bilaga 4) att de istället har nuvärdesberäknat bland annat 
energikostnaderna. Mikael på Bostadsbolaget berättar även att drift- och 
underhållskostnaderna är samma för alla alternativ. I likhet med detta menar Bångens (2010) 
att det är viktigt att beräkna nuvärdet på investeringarna eftersom kostnader uppstår vid olika 
år.  

Bångens (2010) menar att vissa nuvärdesberäkningar är mer osäkra än andra och det kan då 
vara bra att göra en känslighetsanalys. Enligt Yard (2001) används internräntemetoden för att 
se hur hög kalkylräntan kan bli utan att investeringen blir olönsam. I enighet med teorin 
använder Stena Fastigheter sig av internräntemetoden i sin kalkyl (bilaga 5). Internräntan 
uppgår till 34,8 procent i alternativ 1. I alternativ 2 då investeringskostnaderna höjs och den 
nya hyran är lägre, blir internräntan 29,1 procent.  

Enligt Bångens (2010) beräknas först livscykelkostnader vilka sedan sammanställs i en 
kalkyl. Detta gör att det går att jämföra olika kostnadsalternativ och därmed välja det 
alternativet som genererar i lägst totala kostnader över hela livslängden. I enighet med 
Bångens (2010) visar Bostadsbolagets LCC- kalkyl (bilaga 4) tre olika alternativ på fönster. 
Dessa ställs mot varandra och det jämförs vilket alternativ som generar i den lägsta kostnaden 
under hela livslängden. Detta instämmer Göran på Poseidon i och menar att det är syftet med 
en LCC- kalkyl. Stena Fastigheters investeringskalkyl (bilaga 5) visar däremot endast en 
alternativ investering. Vi har dock valt att ändra siffror i denna (bilaga 5, alternativ 2) för att 
visa hur exempelvis internräntan ändras. I detta alternativ har vi ökat 
lokalpassningsinvesteringen till det dubbla och minskat ökningen av hyran.  

Enligt Energimyndigheten (2007) behöver inte det bästa alternativet alltid vara det med lägst 
investeringskostnader. Även energi- och underhållskostnader under dess livslängd är 
avgörande för de totala kostnaderna. Bostadsbolagets LCC- kalkyl visar att det alternativet 
med lägst investeringskostnad under en period på 30 år genererar i de högsta 
nuvärdeskostnaderna. Resultatet har sin grund i att dessa fönsters u-värde är det högsta och 
därmed ger orsak till de största energikostnaderna. Detta kan även liknas vid det Göran på 
Poseidon säger då han tar upp exemplet om en miljöklassad elmotor som kan vara en dyrare 
grundinvestering än en annan modell men som innebär lägre elförbrukning.  
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Enligt Bejrum (1999) bör livscykelkostnadskalkyler göras i fast penningvärde, med andra ord 
realt, med tanke på den skiftande inflationen. Bostadsbolaget använder sig av en real 
kalkylränta på 6 procent. Stena Fastigheter använder sig däremot av 8 procent då de gör 
beräkningar av framtida hyresintäkter. Morgan berättar att de dock använder olika 
kalkylräntor i olika situationer. 
 
En kalkylränta används vid nuvärdesberäkningar av framtida belopp, enligt Bejrum (1999). 
En kalkyl som sträcker sig längre än 30-40 år framåt i tiden är ofta inte meningsfull att göra 
eftersom det sker en nedvärdering av de framtida betalningarna via kalkylräntan. 
Bostadsbolagets kalkyl visar att deras LCC- period sträcker sig över 30 år, vilket även Stena 
Fastigheter räknar med. Detta kan utläsas genom att de har gjort avskrivningar på 
investeringarna för kök, wc och ny entré med en tredjedel efter tio år.  
I Stena Fastigheters investeringskalkyl (bilaga 5) visas ett tioårigt kassaflöde vilket även kan 
liknas vid Poseidons arbetssätt med samma kassaflödesintervall.  
 
Bångens (2010) menar att det endast inte är de ekonomiska aspekterna som ska spela roll i 
valet mellan olika investeringsalternativ då även funktion och estetik är viktiga överväganden. 
Göran på Poseidon berättar att utöver de ekonomiska aspekterna är det viktigt att det ska vara 
lätt att förvalta och lösningarna ska vara praktiska. Detta håller Anders på Wallenstam med 
om och anser att även de estetiska aspekterna är något som de tar hänsyn till i sitt arbete. 
Morgan på Stena Fastigheter liksom Göran tar upp miljöaspekten som ännu en betydelsefull 
del.  
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6. SLUTSATS  
!

Detta sista kapitel är till för att redovisa våra resultat från all sammanlagd data. Det är även 
här nedan som vi besvarar våra problemformuleringar och lägger fram förslag till vidare 
forskning inom ämnet. 

 

6.1 RESULTAT 
!

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att det finns flera olika tillvägagångssätt i 
arbete med underhållsplanering. Med hjälp av vår analys ska vi besvara vår 
problemformulering som vi ställde inledningsvis. 
 
Vilka modeller för fastighetsunderhåll av hyreslägenheter används i stora fastighetsbolag och 
vilka blir följderna av deras val av arbetssätt?  
 
I arbetet med underhållsstrategier visar vårt resultat att alla respondenter i stort sett arbetar 
med behovsstyrt underhåll av sina fastigheter. Det visar även att företagen undviker 
förebyggande insatser då detta genom teorin anses som kostsamt. Denna kombination av 
strategi tas upp som fördel i teorin och vi kan då dra slutsatsen att arbetssättet är det som 
gynnar företagen och hyresgästerna mest långsiktigt. Vi menar dock att det krävs mycket tid 
och arbete då den behovsstyrda underhållsstrategin medföljer att de måste vara uppdaterade 
om skicket på deras fastighetsbestånd. !
 
När det handlar om fastighetsbolagens olika modeller för underhåll arbetar tre av fyra företag 
med så kallade underhållsplaner. Alla tar däremot hänsyn till sina hyresgästers synpunkter i 
förvaltandet och underhållsplaneringen av fastigheterna. Målen i företagen visar att det är av 
stor betydelse att ha nöjda hyresgäster. Vikten av detta uttrycks även i teorin. Därför kan vi 
dra slutsatsen att för att få ett hållbart och lönsamt förvaltande i längden utgör denna 
uppmärksamhet av kunderna en viktig del. Denna slutsats styrks även av att alla företag 
använder kundutvärderingar av bland annat deras underhållsarbete. 

I företagens arbete med underhållsplanering använder alla utom ett företag datasystem. Detta 
hjälper dem att ge en bra överblick över underhållet i fastigheterna, vilket även stämmer väl 
överens med det som går att utläsa i teorin. Vår slutsats blir därmed att detta är ett viktigt 
hjälpmedel i arbetet med att upprätta och hålla underhållsplanerna uppdaterade. 

De två privata fastighetsbolagen arbetar med underhållsplanen som utgångspunkt för 
budgeten. De allmännyttiga bolagen arbetar däremot med budgeten som fungerar avgörande i 
upprättandet av underhållsplanerna. Teorin stämmer överrens med de privata bolagens 
arbetssätt som innebär att underhållsplanen är den styrande delen. Därför menar vi att detta 
sätt är att föredra om företagen inte har de begränsningar av kapital som de allmännyttiga har. 
Utan dessa hinder får företagen friare händer i underhållsplaneringen och har möjlighet på ett 
annat sätt att bemöta önskemål från kunderna. 

Vi har också ställt oss fågan: Hur sker avvägningar om kostnader för investeringar och 
underhåll under en fastighets livscykel och vilka beräkningar används för att få fram de mest 
lönsamma alternativen? 
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I valet av underhåll alternativt investering är alla fastighetsbolagen överens om att underhåll 
är något som sker löpande under en fastighets livslängd. Investeringar sker däremot först efter 
övervägande och jämförelse av olika alternativ. De flesta respondenterna påpekar även att en 
investering är något som genererar i en hyreshöjning och som ökar värdet på fastigheterna, 
vilket överensstämmer med teorin. Vår slutsats blir därför att en investering kräver stor 
noggrannhet då det finns många aspekter att ta hänsyn till. Som exempelvis: Finns det 
utrymme för en hyreshöjning, är det rätt tidpunkt i fastighetens livscykel, är det den bästa 
lösningen.  
 
Två av de fyra bolagen arbetar med att utföra underhåll i samband med investeringar. Då teori 
och empiri stämmer överens och menar att kombinationen bidrar till ekonomiska fördelar 
frågar vi oss varför de andra två bolagen inte tillämpar detta arbetssätt. Vi anser att detta 
medför en effektivisering av underhåll och investeringsinsatserna. Då insatserna utförs 
samtidigt sparas tid eftersom byggnadskomponenterna endast behöver åtgärdas en gång. 
 
Gemensamt för bolagen är att de använder sig utav investeringskalkyler för att beräkna vilket 
av flera alternativ som är det mest lönsamma. I dessa beräkningar använder de sig bland annat 
av nuvärdesmetoden. Internräntemetoden används också för att göra en känslighetsanalys av 
en investering. Detta stämmer även in på teorin och vi menar då att detta är ett betydande 
hjälpmedel i de stora fastighetsbolagen då de ska räkna på vilket alternativ som i längden blir 
mest lönsamt.  
 
 

6.2 EGNA REFLEKTIONER 
!

Vi anser att det finns skillnad på struktur i de företag där vi har gjort intervjuer beroende på 
om de använder sig av underhållsplaner i sitt arbete eller inte. Vi upplever att utan dessa 
planer sker underhållsarbetet ostrukturerat. Detta kan i sin tur ha bidragit till den stora andel 
missnöjda kunder som det företag som arbetar utan underhållsplaner, har uttryckt sig om. 
Bristen på struktur kan dock bero på att detta företag just nu är i en förändringsfas i arbetet 
med underhåll.  

I och med att de allmännyttiga bolagen har en begränsad budget för underhåll har de inte 
samma förutsättningar som de privata bolagen. Dessa har möjlighet att tillexempel avsätta en 
större del till underhåll om de skulle finnas ett sådant önskemål. Vi anser att det däremot inte 
direkt visar sig i deras arbete med planering av underhåll fast utrymme och möjlighet finns. 
Det som skiljer sig är dock att de privata bolagen kan ta snabbare beslut i dessa frågor. 
 

6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
!

Under tidens gång i arbetet med vår uppsats har även andra reflektioner och idéer uppkommit 
kring vårt ämnesval. Vi tycker att det hade varit intressant att göra en jämförande studie 
mellan de olika modellerna hur underhåll planeras och utförs. Där exempel på modeller kan 
vara valfritt lägenhetsunderhåll (VLU), hyresgäststyrt underhåll (HLU) och en modell med 
underhållsplaner och bestämda underhållsintervall. På detta sätt skulle det även vara möjligt 
att utreda vilken underhållsmodell som är mest lönsam för ett företag. Genom att kombinera 
denna undersökning med en kvantitativ studie blir det även möjligt att se vilken modell som 
ger störst lönsamhet för företaget i förhållande till antalet nöjda hyresgäster. 



!

!

!

!

*)!

Det vore även intressant att om några år undersöka hur den underhållsmodell med så kallade 
plus- eller tillval som Poseidon och Familjebostäder håller på att införa, har bemötts av deras 
hyresgäster och vad de anser om förändringen. Då bör fördelar och nackdelar med denna 
modell även framstå. 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning som vi anser vore intressant, är att undersöka hur 
väl den information som vi har fått från våra respondenter stämmer överrens med hur deras 
hyresgäster upplever fastighetsunderhållet. Där hade en kvantitativ studie hade varit den bästa 
metoden. 
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BILAGA 1 

 

Definitioner 

Underhåll- 

Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en 
inredning eller utrustning.  

 

Akut underhåll-  

Felavhjälpande underhåll som behöver utföras snarast. 

Felavhjälpande underhåll-  

Underhåll som syftar till at återställa en funktion som oförutsett nått till en 
oacceptabel nivå. 

Planerat underhåll-  

Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning. 

Underhållsbesiktning-  

Kontroll med syfte att bestämma ett objekt behov av underhåll. 

Drift-  

Åtgärder med ett förväntat intervall minst en gång per år, vilka syftar till att 
upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. 
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BILAGA 2 

 

Operationalisering 

!
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BILAGA 3 

 

Intervjuguide 
 

1. Har ni något emot om vi spelar in intervjun? 

 

2. Får vi lov att ange ert namn, er befattning i företaget, vad den innebär och er 

utbildningsbakgrund i vår uppsats? Hur lång erfarenhet har ni inom området? 

 

3. Är det några av dessa definitioner som skiljer sig utifrån de ni arbetar med i företaget? (se 

bifogat blad) 

 

 4. Hur stor BRA omfattar ert totala fastighetsbestånd (bostadsfastigheter, kontorslokaler, övr. 

lokaler etc.)? 

- Hur stor del av detta är BRA i hyreslägenheter? 

- Hur många hyreslägenheter äger och förvaltar ni? 

- Hur många fastigheter är dessa fördelade på? 

 

5. Vad har ni för mål med ert ägande och fastighetsförvaltande (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

6. Använder ni någon framarbetad plan för att kartlägga investeringar och underhåll av ert 

fastighetsbestånd samt hur dessa skall prioriteras?  

Ja- a. Vilken information innehåller denna plan? 

      b. Hur stor vikt har denna plan i ert arbete? Varför? 

 

Nej- Har ni något annat sätt att arbeta med underhåll? Hur fungerar det? 

 

8. Hur bedömer ni skicket på era fastigheter? Använder ni någon slags statusbedömning?  

 

9. Använder ni underhållsplaner i ert arbete? 

Ja- a. Vilken är anledningen till att ni gör det? 

      b. Vad visar dess innehåll?  

      c. På vilken detaljeringsnivå är den uppförd (fastighetsnivå eller komponentnivå) 

      d. Hur långa tidsperioder används i åtgärdsplaneringen och varför? 

 e. Hur tar ni fram underhållsintervallen av komponenterna? (Används standardiserade                                  

underhållsintervall?) 

f. Vilka strategier använder ni för planeringen av olika underhållsintervall? (Ex.             

förebyggande, behovsstyrd, felavhjälpande, passa-på) Varför? 

g. Vad ser ni för fördelar/ nackdelar ser ni med de olika strategierna? 

h. Hur uppskattar ni en byggnads brukstid? 

i. Hur ofta uppdaterar ni er underhållsplan och varför? Hur görs detta? 

j. Vilka fördelar/ nackdelar upplever ni med att arbeta med underhållsplan? 
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Nej- a. Vad är anledningen till att ni inte gör det?  

        b. Vad har ni för annat sätt att planera fastighetsunderhållet? 

    c. Vad är positivt/ negativt med detta sätt? 

 

10. Hur arbetar ni med uppföljning av underhållsarbetet? (avstämning av kostnader mot 

budget, felstatistik etc.) 

- Med vilka intervall sker dessa? 

- Hur är dessa uppföljningar dokumenterade? (lång-/ korttidsperspektiv) 

- På vilket sätt är dessa uppföljningar till nytta för er? 

 

10. Använder ni något datasystem i arbetet med underhållsplaneringen? 

Ja- a. Vilket? 

      b. Hur är det uppbyggt? 

      c. Hur underlättar det ert arbete? 

  

 11. Vem/ vilka arbetar med och upprättar underhållsplanen? Vilken kompetens krävs anser 

ni? 

 

12. Vilken betydelse har underhållsplanen i ert budgetarbete?  Varför? 

- Vad anser ni är viktigt att ta upp angående underhållskostnaderna i budgeten? 

  

13. Hur stor del av era drift- och underhållskostnader utgörs av de totala 

underhållskostnaderna? 

 
14. Vad anser ni är skillnaden mellan en investering och underhåll? 

- Hur budgeteras underhåll- resp. investeringskostnader? 

 

15. Hur planerar ni era framtida investeringar? 

 - I vilken utsträckning utför ni underhållsåtgärder i samband med investeringar? 

 

16. Vad använder ni för typ av upplägg för att visa en fastighets kostnader under dess livslängd? 

Varför? 

 

17. Hur räknar ni fram vilket alternativ som är mest lönsamt vid investeringar?  

 

18. Hur tar ni hänsyn till eventuella osäkerheter så som prisförändringar och att besparingarna inte når 

upp till förväntad nivå? 

 
19. Vilka aspekter utöver de ekonomiska, anser ni är viktiga att ha i åtanke vid val av investering? 

20. Arbetar ni med något stort underhållsprojekt just nu? 

 21. Hur ser ni på ert framtida arbete med underhållsplanering?  
 - Vilka förbättringar kan ni tänkas göra? 

22. Har ni något mer ni vill tillägga? 
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Kopia av Investeringskalkyl Ränten.xls

Investeringskalkyl / Hyresberäkning 

Datum: Förklaring: Skall fyllas i Målsättning: CF / Investering > 6 %
Utförd av: Morgan W Ändra vid behov IRR > (6% + inflationen), dvs ca 8%
Kostnadsställe: 815 Attest av rätt personer skall erhållas
Fastighetsbeteckning: Lunden 67:4
Kommun: Göteborg
Adress: Räntmästaregatan 7A

Beskrivning av Investeringen: Anpassning av lokal till Dagis
 
 
 

Kalenderår Initialt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kalkylår 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Hyresutveckling, bostäder 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Livslängd Yta Pris/Yta
(1-50 år) (m2) (Kr/m2) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr)

Hyresökning (+)
Bostäder, Ny hyra (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bostäder, Hyra idag (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokaler, Ny hyra (+) 10 172 1 200 206 400 210 528 214 739 219 033 223 414 227 882 232 440 237 089 241 830 246 667
Lokaler, Hyra idag (-) 10 172 -400 -68 800 -70 176 -71 580 -73 011 -74 471 -75 961 -77 480 -79 030 -80 610 -82 222

Kostnadsminskning (+)
Administration 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäkring 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värme 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatten 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skötsel 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparationer 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophantering 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Städning 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underhåll 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annat, vad? 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringar (-) endast år 0 Restvärden (+) från år 1 till 50
Lokalanpassning 5 172 -3 314 -570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ny ventilation 30 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nytt kök 30 172 -872 -150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Nytt wc/bad 30 172 -581 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 667
Ny entre 30 172 -349 -60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000
Åtgärd 6 10 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtgärd 7 15 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtgärd 8 20 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtgärd 9 30 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moms 30 172 -1 773 -305 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 333

Kassaflöde (CF) -1 185 000 137 600 140 352 143 159 146 022 148 943 151 922 154 960 158 059 161 220 574 445
CF / Investering 11,6% 11,8% 12,1% 12,3% 12,6% 12,8% 13,1% 13,3% 13,6% 48,5%

Internränta (IRR) 34,8%

Attester:

Roll: Utförare Fastighetschef Bolags-VD Koncern-VD
Datum: 2009-05-11 2009- 2009- 2009-

2009-05-05
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Kopia av Investeringskalkyl Ränten.xls

Investeringskalkyl / Hyresberäkning 

Datum: Förklaring: Skall fyllas i Målsättning: CF / Investering > 6 %
Utförd av: Morgan W Ändra vid behov IRR > (6% + inflationen), dvs ca 8%
Kostnadsställe: 815 Attest av rätt personer skall erhållas
Fastighetsbeteckning: Lunden 67:4
Kommun: Göteborg
Adress: Räntmästaregatan 7A

Beskrivning av Investeringen: Anpassning av lokal till Dagis
 
 
 

Kalenderår Initialt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kalkylår 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Hyresutveckling, bostäder 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Livslängd Yta Pris/Yta
(1-50 år) (m2) (Kr/m2) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr) (Kr)

Hyresökning (+)
Bostäder, Ny hyra (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bostäder, Hyra idag (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokaler, Ny hyra (+) 10 172 800 137 600 140 352 143 159 146 022 148 943 151 922 154 960 158 059 161 220 164 445
Lokaler, Hyra idag (-) 10 172 -400 -68 800 -70 176 -71 580 -73 011 -74 471 -75 961 -77 480 -79 030 -80 610 -82 222

Kostnadsminskning (+)
Administration 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Försäkring 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Värme 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatten 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skötsel 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reparationer 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sophantering 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Städning 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Underhåll 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annat, vad? 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringar (-) endast år 0 Restvärden (+) från år 1 till 50
Lokalanpassning 5 172 -6 047 -1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ny ventilation 30 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nytt kök 30 172 -872 -150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Nytt wc/bad 30 172 -581 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 667
Ny entre 30 172 -349 -60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000
Åtgärd 6 10 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtgärd 7 15 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtgärd 8 20 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åtgärd 9 30 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moms 30 172 -2 721 -468 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 000

Kassaflöde (CF) -1 818 000 68 800 70 176 71 580 73 011 74 471 75 961 77 480 79 030 80 610 600 889
CF / Investering 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,4% 33,1%

Internränta (IRR) 29,1%

Attester:

Roll: Utförare Fastighetschef Bolags-VD Koncern-VD
Datum: 2009-05-11 2009- 2009- 2009-

2009-05-05


