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Abstract 

Many in property management feel that the budget is not enough to meet the property's 
maintenance needs and thus a lag in the maintenance measures will arise, resulting in the 
property's maintenance debt growing. In many cases, it is up to the individual facility manager to 
decide where resources should be distributed, which is not always the best approach. The report 
is carried out on behalf of Fastighet och service, which bears the property management 
responsibility for, among other things, health centres within the Region Uppsala. The purpose and 
goal are to highlight the problem between maintenance budget and maintenance debt as well as 
to produce a tool that can be used when deciding how to prioritize maintenance measures. 

The tool is based on a condition assessment of the property portfolio, based on the condition 
assessment, grades are awarded to the property's various systems, after which a history of 
maintenance costs for all systems are obtained. Of the maintenance costs, the system's 
contribution onto the property is calculated as a ratio of the system's maintenance cost and the 
property's maintenance cost, which becomes the system's weighting. The product of the system's 
rating and weighting are summed to assign the property a condition rating, which was later used 
as a figure of comparison. 

The tool was tested by a case study conducted in three clinics in Region Uppsala. The result 
shows that test-object 3 is the one in most need of maintenance. 
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Sammanfattning 

Många inom fastighetsförvaltning upplever att budgeten inte räcker till, för 
att tillgodose fastighetens underhållsbehov och därmed släpar 
underhållsåtgärderna efter vilket bidrar till att fastighetens underhållsskuld 
växer. I många fall är det upp till den enskilde förvaltaren att fatta beslut 
om vart resurserna ska gå, vilket inte alltid är det bästa tillvägagångssättet. 
Rapporten utförs på uppdrag av Fastighet och service vilka bär 
fastighetsförvaltaransvaret för bland annat vårdcentraler inom Region 
Uppsala. Syftet och målet är att synliggöra problematiken mellan 
underhållsbudget och underhållsskuld samt framställa ett verktyg som kan 
användas vid beslut om att prioritera underhållsåtgärder.  

Verktyget går ut på att en tillståndsbedömning av fastighetsbeståndet 
genomförs, utifrån tillståndsbedömningen tilldelas betyg till fastighetens 
olika system varpå historik om underhållskostnader för samtliga system 
inhämtas. Av underhållskostnaderna beräknas systemets bidrag till 
fastigheten som en kvot av systemets underhållskostnad och fastighetens 
underhållskostnad, vilket blir systemets viktning. Produkterna av 
systemens betyg och viktning summeras för att tilldela fastigheten ett 
tillståndsbetyg, vilket senare används som ett jämförelsetal. 

Verktyget sattes på prov genom en fallstudie utförd på tre vårdcentraler 
inom Region Uppsala. Resultatet visar att testobjekt 3 är i störst behov av 
underhåll.  
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Centrala begrepp 

Anläggning – Byggnad eller konstruktion 

 

Defekt – Ett givet fel som försämrar funktionen 

 

Drift – Det dagliga eller akuta underhållet 

 

Fastighetsförvaltning – Underhåll av en fastighet 

 

Fastighet och Service – Den avdelning inom Region Uppsala som sköter 
fastighetsförvaltning 

 

Intressenter – Person eller organisation som har intresse av företagets 
verksamhet 

 

Komponent – Byggnadsdel eller del av byggnadsdel 

 

Underhåll – Uppehåll av given komponent 

 

Underhållsskuld – Det ackumulerade icke utförda underhållet 

 

Underhållsåtgärd – En utförd eller planerad underhållshandling  

 

Region Uppsala – Regionsrättsligt organ, före detta landsting
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet av rapporten beskrivs ämnets generella bakgrund 
samt ämnets specifika problemformulering. Rapportens mål och syfte 
presenteras såväl som rapportens två frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
rapportens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I dag är det relativt välkänt att med kontinuerligt periodiskt underhåll och 
reparationer kan livslängden på ett byggnadsmaterial öka jämfört med ett 
byggnadsmaterial som inte tilldelats samma typ av uppmärksamhet 
(Burström, 1999). 

År 2003 genomförde Boverket en undersökning av den svenska 
fastighetsmarknadens behov av underhåll. En av många slutsatser var att 
det den svenska fastighetsmarknaden kommer kräva stora insatser och att 
fler resurser bör tilldelas för att komma i kapp ett eftersatt underhåll. 
Ungefär en fjärdedel av det svenska bostadsbeståndet är fastigheter 
uppförda mellan 1965 och 1975 under det så kallade miljonprogrammet, nu 
har dessa fastigheter kommit till ett stadie där mer omfattande 
underhållsinsatser (stambyten, elinstallationer, våtrumsrenoveringar mm.) 
är nödvändiga. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) uppskattar 
det underhåll som måste utföras utöver det normala underhållet till mellan 
2.5 och 14 miljarder kronor, samtidigt rapporterar förvaltningsföretagen en 
stadig ökning av akuta underhållsåtgärder. (Boverket, 2009) 

Under en fastighets livscykel svarar underhåll för ungefär tre fjärdedelar av 
fastighetens totala utgifter och upptar cirka 90 procent av fastighetens 
livslängd. Att bortse från underhåll kan därmed vara förödande för företaget 
och dessutom medföra svåra och kostsamma konsekvenser (Chong, et al., 
2019). En studie utförd av Monkkonen (2014)) visar att det finns stort värde 
i fastighetsunderhåll, speciellt för äldre och vanskötta fastigheter. Trots den 
kunskapen betraktas ofta fastighetsunderhåll som en kostsam börda och 
ett nödvändigt ont, därav uppvisar ofta företag en motvillighet till att 
genomföra sådana åtaganden (Wing, et al., 2016)). Samtidigt är det inte 
heller ovanligt att underhållsbehovet överstiger företagets tillgivna medel ( 
(Pitt, 1997); (Shen, 1997)).  
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På grund av att budgeten inte matchar underhållskostnaderna tvingas 
företag att bortse från vissa underhållsåtgärder för att försöka reducera 
årets kostnader eller ge plats åt akuta underhållsåtgärder (Wing, et al., 
2016). Skjuta upp eller bortse från underhållsåtaganden kan vara ett 
mycket kostnadsineffektivt tillvägagångssätt. Arbetet förvaltaren bortser 
från försvinner inte utan lagras. Det lagrade underhållsarbetet benämns 
många gånger som fastighetens underhållsskuld och blir ofta mer kostsam 
ju längre underhållsbehovet lämnas orört. En stor underhållsskuld kan vara 
resultatet av otillräckliga medel och en ökad efterfrågan på 
underhållsåtgärder (Chong, et al., 2019).  Därför menar Wing, et al (2016) 
och Chong, et al (2019) att eftersom underhållskostnaderna alltid kommer 
vara högre än de budgeterade tillgångarna tvingas företag att prioritera i sitt 
arbete med underhåll. Att prioritera fastighetsunderhåll är alltså en 
verklighet de flesta företag inte undkommer.  

1.2 Problembeskrivning 

Fastighet och service har, som de flesta stora fastighetsföretag, en 
underhållsskuld. Vanligt förekommande är att underhållsskulden överstiger 
den angivna budgeten vilket även är fallet för Fastighet och service. 
Rapportens problembeskrivning uppstår på grund av ovanstående. Alltså; 
när budgeten begränsar underhållsåtgärder, hur kan fastighetsföretag på 
bästa sätt prioritera fastighetsunderhåll, det vill säga var gör investeringar 
störst inverkan? 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att åskådliggöra den problematik som 
fastighetsförvaltare upplever, det vill säga balansen mellan 
underhållsbudget och underhållsskuld. 

1.4 Mål 

Målet med rapporten är att för Fastighet och service utveckla och testa ett 
verktyg som kan vara vägledande vid beslut gällande prioritering av 
underhållsåtgärder. 
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1.5 Frågeställning 

Frågeställning 1: Vilka faktorer existerar och vilka är lämpliga vid en 
indexering? 

Frågeställning 2: Är det möjligt att prioritera fastighetsunderhåll med hjälp 
av indexering? 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar som rapporten gör är främst på grund av tidsbrist. 
Rapporten utförs på det geografiska området Uppsala län, andra geografiska 
områden kan ge ett annat resultat. Rapporten beaktar regionens 
vårdcentraler som verksamhetstyp och kan på grund av det ge missvisande 
resultat om den tillämpas på andra verksamhetstyper än vårdcentraler på 
grund av skillnader i verksamhetstypers förutsättningar. Ett mer precist 
resultat hade kunnat uppnås med fler vårdcentraler inkluderade i 
fallstudien.  

Rapportens fokus ligger på planerade underhållsåtgärder och hur 
planeringen kan göras på ett bra sätt, därför exkluderar rapporten de 
åtgärder som anses vara av extremt akut karaktär. Städning av lokaler och 
utrymmen skulle kunna anses ingå i underhållsåtgärder men exkluderas i 
rapporten. 

Rapportens andra frågeställning avser att utröna om verktyget är möjligt 
gällande praktisk tillämpning, inte ekonomisk. Det vill säga, rapporten utför 
ingen ekonomisk analys för verktygets genomförande utan bara om 
verktyget i teorin skulle kunna vara brukbar. 
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2 Metod 

Rapportens andra kapitel börjar med att beskriva grundläggande krav och 
begrepp i en akademisk text för att sedan beskriva val av metod. Därefter 
förklarar forskaren hur frågeställningarna kan besvaras. Slutligen bedömer 
forskaren rapportens genomförande. 

2.1 Krav på vetenskaplighet 

Begreppet evidensbaserad är ett vedertaget inom vetenskapen. För att en 
rapport ska anses vara evidensbaserad finns krav som behöver uppfyllas. 
Samtidens krav på en evidensbaserad akademisk text kan summeras till 
validitet, reliabilitet och objektivitet. (Paulsson, 2020) 

Validitet är det krav som ställs för att säkerställa frånvaron av systematiska 
mätfel, det vill säga i vilken grad rapporten mäter det den faktiskt avser att 
mäta. Genom god dokumentation, det vill säga ett precist beskrivande om 
hur rapporten är genomförd, den data som ackumulerats och på vilket sätt 
data samlats in på, säkerställer forskaren god validitet. Reliabilitet kopplas 
till rapportens upprepningsbarhet, det vill säga avsaknaden av 
slumpmässiga fel. Kan rapporten återskapas och med samma premisser 
producera samma resultat eller var det tillfälliga omständigheter som 
definierade resultatet? God reliabilitet är starkt kopplad till god 
dokumentation vilket säkerställer rapportens reliabilitet. Objektivitet syftar 
till rapportens frihet från yttre påverkan och forskarens neutralitet till 
resultatet, det vill säga varken forskarens egna värderingar eller externa 
faktorer tillåts ha inflytande som kan påverka resultatet. God 
dokumentation är även här nyckeln till en hög grad av objektivitet. Genom 
att läsaren kan följa forskarens arbetsgång minskar forskarens risk för 
korruptionsanklagelser. Tack vare ovanstående kan en rapport tilldelas hög 
grad av validitet, reliabilitet och objektivitet. Därmed anses rapporter vara 
evidensbaserade och utformade enligt metoder som stöds i nutida 
vetenskaplig forskning (Paulsson, 2020). 

2.2 Vetenskapliga begrepp 

För att beskriva det vetenskapliga sambandet mellan fakta och teori 
används tre begrepp; Induktion, deduktion och abduktion.  
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Induktion är forskarens formulering av en generell teori utifrån fakta. 
Deduktion är induktions motsats, det vill säga forskaren formulerar fakta 
utifrån generell teori. Abduktion är flytande, forskaren itererar mellan fakta 
och generell teori i syfte att dessa ska stämma överens med varandra. 
(Paulsson, 2020) 

En studie kan antingen vara kvantitativ och kvalitativ eller en kombination 
av båda (Paulsson, 2020). En kvantitativ forskningsstrategi används för att 
få djupare förståelse kring en förutbestämd frågeställnings omfattning. Den 
kvantitativa studien kräver att det uppmätta begreppet är precist definierat, 
det vill säga den har en operationell definition (Paulsson, 2020). Hög grad 
av standardisering är något som kännetecknar en kvantitativ metod, 
standardiseringen medför en begränsad grad av flexibilitet (Säfsten & 
Gustavsson, 2019). En kvalitativ forskningsstrategi används då forskaren 
behöver tolka eller tyda samt få djupare kunskap inom den undersökta 
frågeställningen. Målet med en kvalitativ studie är att den sällan finner 
någon absolut sanning till skillnad från en kvantitativ studie (Paulsson, 
2020).  

Vid forskningsstudier är det vanligt att forskaren samlar in olika former av 
rådata från diverse källor, i sammanhanget är det bra att känna till två 
begrepp; Primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som 
forskaren tagit fram med specifikt mål att informationen ska nyttjas av 
studien. Sekundärdata är data som tagit fram i annat syfte än för studien, 
förmodligen till en tidigare studie (Paulsson, 2020). 

2.3 Val av metod 

Det finns ett stort urval av metoder att välja bland, beroende på rapportens 
syfte lämpar sig vissa metoder bättre än andra. Nedan presenteras de 
metoder rapporten bygger på. 

2.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utförs ofta i samband av en rapports början då forskaren 
ämnar läsa in sig i det givna ämnet. Litteratur kommer i många olika former 
såsom; böcker, tidskrifter, artiklar, rapporter, uppsatser och olika 
branschtidningar med mera. Den stora fördelen med en litteraturstudie är 
tillgängligheten. Det är relativt lätt att införskaffa stora mängder information 
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och kunskap för en väldigt låg insats. Litteraturstudiens nackdel är att allt 
material är sekundärdata, informationen har tagit fram i annat syfte än 
forskarens studie. Nackdelen medför att källans objektivitet bör 
ifrågasättas. (Säfsten & Gustavsson, 2019); (Paulsson, 2020) 

2.3.2 Intervju 

En intervju handlar om att forskaren frågar sakkunnig person om givet 
ämne. Kortfattat kan en intervjustudie delas upp i två olika samlingstyper; 
faktainsamling och idéinsamling. Faktainsamling, snarlikt enkätstudie 
innehåller standardiserade frågor med fasta svarsalternativ. Utfrågningen 
sker i direktkontakt med utfrågad person, en sådan intervju kallas ofta för 
en strukturerad intervju. Idéinsamling ämnar till att få djupare förståelse 
för ämnet och insikt i den utfrågades kunnande kring ämnet. Frågorna är 
öppna vilket gör det lättare för forskaren att förändra frågeinriktning 
beroende på den utfrågades svar. En sådan intervju kallas ofta för en 
ostrukturerad intervju. (Säfsten & Gustavsson, 2019); (Paulsson, 2020) 

2.3.3 Fallstudie 

En vanligt förekommande metod är fallstudien. Strategin ämnar applicera 
sin teori i ett verkligt sammanhang. Genom fallstudien vill forskaren erhålla 
djupare kännedom om studieobjektet (Paulsson, 2020). Vid frågor som 
varför, hur, och vad lämpar sig fallstudien bra. Fördelen är att fallstudien är 
explorativ (undersökande) vilket möjliggör studie av outforskade situationer 
(Säfsten & Gustavsson, 2019). En fallstudie kan med fördel vara både 
kvalitativ och kvantitativ och ofta används en induktiv ansats. En av 
metodens nackdelar är att de kan vara för forskarens svårt att uppvisa hög 
objektivitet. Ytterligare är den resurskrävande och svårigheter med att 
generalisera studiens resultat förekommer (Paulsson, 2020). En fallstudie 
kan utformas som en enfallsdesign eller en flerfallsdesign där det i bägge 
designerna finns en (holistisk fallstudie) eller flera (inbäddad fallstudie) 
analysenheter, ju fler analysenheter, desto högre komplexitetsgrad på 
fallstudien vilket oftast ger bättre resultat (Säfsten & Gustavsson, 2019).  

2.4 Koppling mellan frågeställning och metod 

Genom utvalda metoder ämnar forskaren få rapportens frågeställningar 
besvarade. 
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Frågeställning 1: “Vilka faktorer existerar och vilka är lämpliga vid en 
indexering?” 

För att besvara rapportens första frågeställning valde forskaren att använda 
dels en induktiv litteraturstudie, dels en ostrukturerad kvalitativ 
intervjustudie. Den induktiva litteraturstudiens valdes på grund av relativa 
enkelheten i att införskaffa stora mängder information om ett ämne. Syftet 
är att ge forskaren större kunskap och insikt inom ämnet. Den 
ostrukturerade kvalitativa intervjustudien valdes på grund av intervjuns 
öppna karaktär. Syftet är att av erfarna inom branschen/företaget erhålla 
information samt åsikter om ämnet (Säfsten & Gustavsson, 2019). 

Frågeställning 2: “Är det möjligt att prioritera fastighetsunderhåll m.h.a 
indexering?” 

För att besvara rapportens andra frågeställning valde forskaren att använda 
en inbäddad flerfallstudie, på grund av dess särskilt lämpade karaktär för 
att testa teorier (Säfsten & Gustavsson, 2019). Syftet är att undersöka om 
det är realistiskt möjligt att tillämpa verktyget. 

2.5 Bedömning av metodgenomförande 

För att en vetenskaplig rapport ska vara trovärdig krävs det att rapporten 
har hög validitet, hög reliabilitet och hög objektivitet. I frågan om validitet 
har forskaren försökt säkerställa hög grad genom att använda sig av 
erkända vetenskapliga metoder och dokumenterat dem. Gällande reliabilitet 
har forskaren genom att använda pålitliga källor från erkända databaser 
försökt säkerställa hög grad vid litteraturstudien. Forskaren inser att 
fallstudiens reliabilitet, det vill säga upprepningmöjligheter kan ifrågasättas. 
Vårdfastigheter har viss särprägel. Det kan göra det svårt att återskapa 
rapportens resultat för andra typer av fastigheter och verksamheter vad 
gäller upprepning. Slutligen har forskaren försökt säkerställa hög grad av 
objektivitet genom att använda sig av erkända vetenskapliga databaser 
under litteraturstudien samt källgranskat använt material. 
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3 Litteraturstudie 

I rapportens tredje kapitel tar forskaren upp relevant teori angående ämnet. 
Teorier kring fastighetsunderhåll inleder följt av statusbedömningar och 
viktningsperspektiv. Kapitlet avslutas med en översikt av branschens 
använda modeller för både statusbedömning och viktningsperspektiv. 
Teorierna som uppmärksammas kommer senare att appliceras vid rapportens 
genomförande. 

3.1 Fastighetsunderhåll 

Den svenska ordbokens definition av underhåll är:  

“skötsel som syftar till att hålla ngt i stadigvarande gott skick” 

(Nationalencyklopedin, 2021) 

Boverket (2009) definierar begreppet underhåll som “Åtgärder för att 
vidmakthålla bostadens skick”. Boverket (2009) fortsätter med att förtydliga 
att definitionens innebörd är att underhållet syftar till att återställa 
funktionen till dess ursprungliga skick. Boverkets definition av underhåll 
gör ingen skillnad på så kallat “löpande” (åtgärder utförda med kort 
intervall) eller “periodiskt” (åtgärder utförda med långt intervall) underhåll. 
Detsamma gäller åtgärder som för vissa fastigheter endast sker en gång 
under fastighetens livslängd, såsom stambyte och fasadrenoveringar. Jones 
och Sharp (2007) påvisar brister i Boverkets definition och menar att 
fastigheten som bäst tillåter återgång till originaltillstånd, inte förbättring 
utöver originaltillståndet. För att motverka bristen anammar Jones och 
Sharp (2007) definitionen föreslagen av “The chartered Institute of Building” 
(CIOB) som lyder; “work undertaken in order to keep, restore, or improve 
every facility, its services and surrounds to a currently acceptable standard 
and to sustain the utility and value of the facility”. Definitionen syftar till att 
explicit länka underhåll till fastighetens förbättringsvärde och på så sätt 
förbättra fastigheten utöver sitt originaltillstånd (Jones & Sharp, 2007). 
Bejrum (1999) erbjuder en liknande definition som den till Boverket; 
”[Underhåll är] åtgärder som syftar till att vidmakthålla byggnadens värde, 
tekniska funktion och skick” men samtidigt påtalar han problematiken i att 
vidmakthålla och förbättra fastighetens skick. Bejrum (1999) förklarar att 
företagets syn på drift och investeringar samt vilket underhållsperspektiv 
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företaget använder sig av har en stark inverkan på vilken definition företaget 
anammar. 

3.2 Underhållsutgifter 

I boverkets (2009) rapport ges tydliga indikatorer på att underhållet är 
eftersatt i Sverige. Boverket (2009) menar att det krävs mycket mer resurser 
för underhåll än vad som läggs idag. Författare Bo Nordlund som samskrivit 
boken Institutet För Värdering Av Fastigheter (2015) menar att det eftersatta 
underhållet har fyra orsaker. En för lågt satt ambitionsnivå vad avser 
komponentbyten, felaktiga eller bristande bedömningar av det periodiska 
underhållet och framför allt den undermåliga resurstillgången som 
förvaltaren har samt misslyckandet med att fullfölja underhållsplanen. 
Nedan visas en principskiss (se figur 3:1) för underhållskostnaderna i 
relation till underhållsplanen. Bo Nordlund understryker att den streckade 
linjen illustrerar både planerat underhåll och löpande underhåll medan den 
heldragna linjen enbart illustrerar planerat underhåll vilket ytterligare 
tydliggör skillnaderna och behovet av mer resurser (Institutet Fo ̈r Värdering 
Av Fastigheter, 2015). 

 

 

Figur 3:1: Principskiss över underhållsutgifter över livscykeln (Institutet För 
Va ̈rdering Av Fastigheter, 2015) 
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Bo Nordlund menar att i det senare skedet av byggnadens livscykel är det 
vanligt att det uppstår en avsevärd differens mellan underhållsplanen och 
det faktiskt utförda underhållet. Differensen benämns ofta som fastighetens 
underhållsskuld. På grund av underhållsskulden måste byggnaden ofta 
förtidspensioneras då omfattande komponentbyten eller en total ombyggnad 
kan vara nödvändig (Institutet För Va ̈rdering Av Fastigheter, 2015). 

3.3 Underhållsperspektiv 

Företag har, på grund av sin karaktär och sina mål, olika strategier när det 
gäller fastighetsunderhåll. Bejrum (2009) menar att företagets 
underhållsstrategi måste underbyggas av kärnverksamheten och dess 
behov. Bejrum (1999) presenterar fyra olika perspektiv på 
fastighetsunderhåll. 

- Verksamhetsbaserat 
- Kundorienterat 
- Livscykelekonomiskt 
- Livscykelostnadsbaserat 

3.3.1 Verksamhetsbaserat 

Verksamhetsbaserat även kallat Facility management (FM) har sitt 
ursprung i USA och användas som ett samlingsbegrepp när 
fastighetsförvaltare började hantera fler och fler av fastighetens stödtjänster 
(FM-företagen Almega och IFMA Sverige, 2016). Ett verksamhetsbaserat 
perspektiv förlitar sig på en hög grad integration och interaktion mellan 
förvaltare och kärnverksamhet. Grundtanken är att förvaltarens utförande 
ska inkludera arbete som på ett eller annat sätt stödjer kärnverksamheten 
(Bejrum, 1999). En facility manager ska alltså samordna och styra företagets 
stödtjänster med avsikt att förenkla, realisera och förbättra företagets egen 
kärnverksamhet. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara; 
kontorsservice, lokalvård och säkerhet med flera (FM-företagen Almega och 
IFMA Sverige, 2016). 

3.3.2 Kundorienterat 

Ett kundorienterat underhållsperspektiv utgår från kundens upplevda 
behov och tron om att vad kunden anser vara viktigt också är viktigt. 
Förvaltaren kommer därför ge förtur och engagera sig mer för de åtgärder 
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som är synliga för kunden (Bejrum, 1999). Ett bra exempel är enligt Bejrum 
(1999) ett köpcenter där förvaltarens möjligheter att anpassa för 
hyresgästen är helt avgörande för köpcentrets framgång. 

3.3.3 Livscykelekonomiskt 

Det livscykelekonomiska perspektivets syfte är att ta reda på när 
underhållet på längre sikt kan ge ekonomisk avkastning. Grundtanken är 
att anta normaliserade händelseförlopp för exempelvis hyra, drift, underhåll 
och fastighetsvärde. Med hjälp av data från både tekniska och ekonomiska 
erfarenhetskalkyler kan förvaltaren söka en bedömning om 
underhållsplanen är lönsam, om vilka hyreskontrakt som är mest 
lönsamma eller om större ombyggnationer bör sker.  Kvalificerade och 
exakta erfarenhetsdata gör dock att bra och tillförlitliga prognoser är svåra 
att framställa (Bejrum, 1999). 

3.3.4 Livscykelkostnadsbaserat 

Perspektivet livscykelkostnadsbaserat lämpar sig främst till fastigheter med 
en mycket lång livslängd såsom produktionsanläggningar, vägar eller broar 
(Bejrum, 1999). Förvaltare av sådana anläggningar ligger enligt Bejrum 
(1999) långt före i utvecklingen jämfört med förvaltare av byggnader. 
Utvecklingen kan vara en följd av att anläggningsbranschen lyckats bygga 
upp en gedigen kunskapsbank gällande bland annat tillförlitlighetsfrågor, 
brukstider och risker för kritiska händelser. Likt det livscykelekonomiska 
perspektivet kämpar det livscykelkostnadsbaserade perspektivet med 
avsaknaden av betydelsefulla data. Gällande byggnationer används det 
livscykelkostnadsbaserade perspektivet i första hand av byggnadsdelar där 
stora svårigheter med att mäta intäktsvärdet finns. (Bejrum, 1999). Bejrum 
(1999) förtydligar att det livskostnadsbaserade perspektivet likt de 
ovannämnda perspektiven måste ses som något av en indikator för det 
ekonomiska resultatet mer än en absolut sanning, det vill säga kalkylerna 
måste applicera en hög grad osäkerhet. 

3.4 Underhållsstrategi 

Bejrum (1999) menar att när det kommer till det planerade underhållet bör 
företag förhålla sig till en vald underhållsstrategi, men påpekar att 
verkligheten ofta är att en kombination av strategierna brukas sida vid sida, 
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dock är det oftast en som genomlyser underhållsplanen mest. Bejrum (1999) 
presenterar tre underhållsstrategier:  

- Behovsstyrda 
- Felavhjälpande 
- Förebyggande 

3.4.1 Behovsstyrd 

Den behovsstyrda strategin, internationellt känd som “Condition-based 
maintenance strategy”. Strategins namn avslöjar strategins fokus, att i 
förväg bestämma olika parametrar för komponenter och när komponenten 
väl över- eller understiger (beroende på parameterns definition) ett utsatt 
värde ska den underhållas (Straub, 2009). Förvaltaren utför den 
behovsstyrda strategin med viss subjektivitet menar Bejrum (1999). 
Förvaltaren bedömer vilka åtgärder som behöver utföras och i vilken ordning 
och utgår ifrån behovet av en åtgärd, det vill säga hur långt en försämring 
tillåts fortskrida innan underhållet påbörjas. Därför kan olika 
fastighetsföretag, beroende på dessa karaktär och mål, prioritera olika. 
Förutom förvaltarens subjektivitet påverkas strategin av skiftande 
överväganden såsom tekniska och marknadsmässiga. Det som strategin 
slutligen kommer fram till kan alltså ses som en kombination av förvaltarens 
uppfattning om läget (Bejrum, 1999). 

3.4.2 Felavhjälpande 

En felavhjälpande strategi är då förvaltaren avhjälper fel när de redan har 
uppkommit, strategin förlitar sig därför på förvaltarens kunskap kring 
diverse fel som förekommer i en fastighet eller komponent samt deras 
felfrekvenser. Bejrum (1999) menar att det är orealistiskt att en förvaltare 
ska ha sådan omfattande kunskap utöver de allra vanligaste skadorna. På 
grund av strategins svårigheter används den felavhjälpande strategin oftast 
vid akuta underhållsåtgärder (Bejrum, 1999). 

3.4.3 Förebyggande 

Likt den felavhjälpande strategin bygger den förebyggande strategin på stor 
kännedom om fastighetens möjliga defekter samt defektens felfrekvenser. 
Förvaltaren ser till att avhjälpa felen innan de uppstår. Bejrum (1999) 
hävdar att med förbyggande strategi löper förvaltaren större risk att i onödan 
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byta ut komponenter i förtid vilket bidrar till att strategin kan vara mer 
kostsam än övriga dock minskar de akuta underhållen. Den förebyggande 
strategin är internationellt kallad “Preventive Maintenance Strategy” men 
också “Time-based maintenance, Planned maintenance” eller “Cyclic 
maintenance” (Straub, 2009). 

3.5 Tillståndsbedömning 

Att hitta en funktionell och effektiv metod för att bedöma fastighetens 
underhållsskuld är något allmännyttan har kämpat med (NASA, 2003). Alla 
byggnader och komponenter kommer oundvikligt att drabbas av nedsatt 
arbetsförmåga genom föråldring, vardagligt bruk och andra externa 
påfrestningar (Burström, 1999). Den nedsatta arbetsförmågan ger upphov 
till en så kallad defekt (Straub, 2009). Straub (2002) menar att relationen 
mellan en defekt (Degradation) och nedsatt arbetsförmåga (Performance 
loss) tar sig uttryck på tre olika sätt (se figur 3:2) 

1. Nedsatt arbetsförmåga är konstant avtagande medan defekten är 
konstant ökande (vänster). 

2. Arbetsförmåga kvarstår konstant medan defekten avtar konstant; 
Nedsatt arbetsförmåga ger ett abrupt uttryck (mitten). 

3. Nedsatt arbetsförmåga och defekt agerar oberoende (höger). 

 

 
Figur 3:2 Relation mellan defekt och arbetsförmåga (Straub, 2002) 
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Straub (2002) menar att under ideala förhållanden kan underhållet lättare 
planeras med hjälp av ovanstående (se figur 3:2), då förvaltaren dels har 
vetskap kring förhållandets beteende, dels kan ta reda på optimala 
vändpunkter. För att kunna mäta defekten behöver förvaltaren inspektera 
och fastställa given defekt. Vanligt förekommande är att vid inspektion 
färgas förvaltarens bedömning av defekten av hens subjektiva uppfattning 
(Straub, 2002). Faktorer såsom erfarenhet, riskbenägenhet, grad av 
tumregelanvändning och förutfattade meningar, det vill säga dragningen 
mot en viss åsikt opåverkat av framlagt bevis. Sådana faktorer gör det 
vanligt att samma defekt kan få varierande utfall beroende på vilken 
inspektör som utför inspektionen.  Framväxandet av en standardiserad 
undersökningsmetod gör att den tekniska statusen av fastigheten blir 
förflyttningsbar mellan inspektörer (Straub, 2009). 

3.6 Defekter 

För att en statusundersökning av en fastighet, byggnad eller komponent ska 
kunna anses vara objektiv och effektiv menar Pitt (1997) att undersökningen 
måste uppfylla minimikraven om att ha en plats, en komponent, en kort 
beskrivning av det föreslagna underhållet, en uppskattad kostnad för 
underhållet och en statusfaktor. Traditionellt har faktorn kategoriserats 
efter siffor men det går även att använda bokstäver, vilket anses vara en mer 
abstrakt skaltyp.  Oavsett vilken skaltyp som används är det av största vikt 
att en sådan är tydligt definierad. (Pitt, 1997) 

Pitt (1997) anmärker att på grund av att tillgänglig budget ofta understiger 
underhållsbehovet, ökar gärna förvaltaren prioriteringsskalans bredd. Pitt 
(1997) menar att en skala som överstiger sex eller sju kategorier försvårar 
arbetet. Straub (2009) visar att ett stort urval av variationer på skalstorlekar 
finns världen över. Exempelvis har den brittiska “English House Condition 
Survey” fyra kategorier; Seriously defective or unfit, Defective, Just 
acceptable and Satisfactory, det engelska “National Health Service Condition 
rating” har en fempoängsskala, där fem motsvarar Very good och ett very 
bad och den nederländska “Dutch standard for condition assessment of 
buildings” använder sig av en sexgradig skala där ett motsvarar Excellent 
och sex Very bad. (Straub, 2009). Från en psykologisk ståndpunkt är det att 
föredra att en udda skala används vid en bedömande poängsättning, liksom 
på grund av människans begränsade förmåga att bearbeta information. 
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Därför bör skalan vara sju plus/minus två, också känt som Millers (1956) 
magiska nummer. Trots de många olika variationer som finns för att bedöma 
en fastighet följer alla bedömningsmetoder samma processmönster (se figur 
3:3) (Straub, 2002). 

 

Figur 3:3 Bedömningsmetodens processmönster (Straub, 2002) 

Utan en inspektion av den fysiska komponenten menar Straub (2002) att 
underhållsplanering är en omöjlighet. För att fastställa en komponents 
status torde inspektören genomgå följande parametrar: 

- Typ av defekt  
- Defektens intensitet 
- Defektens utsträckning 

3.6.1 Typ av defekt 

Typen av defekt också kallad allvarligheten av en defekt syftar till att förklara 
konsekvenser och vilken påverkan komponenter har på fastigheten vid 
eventuell defekt. Klassificering som liten (minor), allvarlig (serious) och 
kritisk (critical) används. Kritiska defekter är de som utgör ett stort hot mot 
komponentens stabilitet eller integritet och som kan sätta fastigheten och 
dess brukare som helhet i fara. Skillnaden på en allvarlig och en liten defekt 
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är graden av påverkan på komponentens huvudsakliga funktion (Straub, 

2002). 

3.6.2 Defektens intensitet 

Defektens intensitet handlar om komponentens nedbrytningsprocess såsom 
föråldring av material eller andra naturliga defekter. Intensiteten försöker 
påvisa intervallet mellan given defekt, det vill säga hur ofta defekten 
återkommer (Straub, 2002). Klassificeringar av intensiteten är förslagsvis 
Låg (Low), Medel (Middle) och Hög (High) (Straub, 2009). 

3.6.3 Defektens utsträckning 

Defektens utsträckning handlar om att kvantifiera hur stor del av 
komponenten en defekt berör. Klassificeringen sker oftast som en 
procentsats av defektens omfattning. Straub (2002) påtalar dock 
problematiken med att klassificera i procent då frågan uppstår om hur 
många klasser som är hanterbart. Ytterligare problematik är 
gränsdragningen av en komponent, det vill säga när och var börjar 
respektive slutar en komponent (Straub, 2002). 

3.7 Fastighetssystem 

För att delge fastighetens olika komponenter en bedömning är det en god 
idé att bryta ned fastigheten i olika system, det vill säga fastighetssystem 
(Facility systems) (NASA, 2003). Beroende på företagets karaktär och 
målsättningar kan indelningen variera. I The NASA Deferred Maintenance 
Parametric Estimating Guide har nio system valts ut (NASA, 2003) medan 
Straub (2002) föreslår 14 system (se tabell 3:1). 

Tabell 3:1 Olika fastighetssystem 

(NASA, 2003) (Straub, 2002) 

 Structure 
 Roof 
 Exterior 
 Interior Finishes 

 Technical performance 
 Fire safety 
 Utilization safety 
 Social safety 



Kap. 3 Litteraturstudie 
  

 

17 
 

 Heating/Ventilating/Air 
Conditioning (HVAC) 

 Electrical Systems 
 Plumbing Systems 
 Conveyance Systems 
 Program Support 

Equipment  

 Health and the interior 
environment 

 Functionality and availability 
 Maintainability 
 Aesthetic performance 
 Energy performance 
 Water performance 
 Sustainable use of materials.  

3.8 Key performance indicators 

Key Performance indicators (KPI) också kallat nyckeltal, används inom 
många branscher, även fastighetsbranschen. Syftet med KPI är att skapa 
något kvantitativt mät- och jämförbart. KPI:er är ett bra sätt för förvaltare 
att berättiga sina beslut mot överordnade (Matos, et al., 2021). Dejaco, et al 
(2017) hävdar att använda vissa KPI:er är det bästa sättet att mäta en 
fastighets prestationsförmåga samtidigt som KPI:erna ger lättillgänglig 
information kring fastighetens olika delar. Shohet och Lavy (2017) 
presenterar ett antal KPI:er som kan vara av betydelse för sjukhus och 
kliniker. 

 Age Coefficient (ACy) 
 Density Coefficient (DCy) 
 Annual Maintenance Expenditure (AME) 
 Maintenance Efficiency Indicator (MEI) 

3.8.1 Age Coefficient  

Age Coefficient är definierad som regleringen av underhållsbehov per givet 
år i fastighetens livscykel och förväntat underhåll per år. Shohet och Lavy 
(2017) menar att underhållsbehovet är som högst under mitten av 
fastighetens liv. Shohet och Lavy (2017) beräknade ACy för en vårdcentral 
med förväntad livslängd (Designed Life cycle, DLC) på 50 år och erhöll 
följande graf (se figur 3:4). ACy beräknas med hjälp av ekvation (3.1). 
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Figur 3:4 Ålderkoefficientens förändring över DLC 50 år (Shohet & Lavy, 
2017) 
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𝑦 = 1,2,3 …  𝐷𝐿𝐶 

 
(3.1) 

Där: 

ACy = Age Coefficient for year y 
AMEy = Annual Maintenance Expenditure for year y 
AMEave = Average Annual Maintenance Expenditure for the DLC 

Ett exempel är för fastigheten i figur (3:4) där efter 25 år utfördes större 
renovering av fastighetens system vilket höjde underhållskostnaderna och 
därmed fastighetens Age Coefficient. Därefter sjunker den eftersom mycket 
av de ursprungliga systemen har bytts ut och då kräver mindre underhåll. 
Age Coefficient används således för att normalisera värden beroende på var 
i livscykeln fastigheten befinner sig. 

3.8.2 Density Coefficient 

Density Coefficient är framtag på grund av den bevisade teorin om att 
underhållet av en fastighet ökar i takt med dess servicenivå, det vill säga 
utnyttjandegrad (Shohet & Lavy, 2017). Shohet och Lavy (2017) använder 
175 patienter per m2 och år för kliniker och 10 patienter per 1000 m2 för 
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sjukhus som standarddensitet. DCy beräknas som en kvot av antal patienter 
och standarddensiteten. 

3.8.3 Annual Maintenance Expenditure 

Annual Maintenance Expenditure redovisar fastighetens årliga 
underhållskostnader per m2, koefficienten exkluderar däremot städning, 
energiförbrukning och säkerhetskostnader. En god referenspunkt för 
klinker är enligt Shohet och Lavy (2017) 2,5% av fastighetens 
ursprungsskostnad och för sjukhus 3,2% 

3.8.4 Maintenance efficiency indicator 

Maintenance Efficiency Indicator syftar till att påvisa fördelningen av 
resurser i relation till fastighetens prestanda. Värdet ger en indikation på 
hur väl resurser används inom fastigheten. Shohet och Lavy (2017) 
använder sig av följande gränsdragning;  

- MEI <0,24 indikerar hög effektivitet för resurserna. 
- 0,36 ≤ MEI ≤ 0,24 är en normal grad av effektivitet för resurserna 
- MEI> 0,36 indikerar låg effektivitet för resurserna 

 MEI beräknas med hjälp av ekvation (3.2) (Shohet & Lavy, 2017).  

 
𝑀𝐸𝐼 =  𝑁𝐴𝑀𝐸 ∗

1

𝐵𝑃𝐼
∗ 𝑖  

 
(3.2) 

Där: 

MEI = Maintenance Efficiency Indicator 
NAME = Normalized Annual Maintenance Expenditure 
BPI = Building Performance Index 
ie = Construction prices index 

Ett exempel är när en fastighet som uppvisar låga underhållskostnader och 
högt BPI betyder det att resurserna används effektivt medan höga 
underhållskostnader och lågt BPI betyder att besparingar finns att hämta 
då resurser används ineffektivt. 
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3.9 Prioritering 

Behovet av prioritering har uppkommit på grund av att förvaltare av 
företagsledningen inte tilldelas tillräckligt med resurser för att möta det 
stadigt ökande underhållsbehovet (Pitt, 1997); (Shen, 1997).  

Shen och Spedding (1998) menar att när företag står inför 
budgetnedskärningar är fastighetsunderhåll ett område som drabbas 
hårdare än andra områden. Shen och Spedding (1998) instämmer i att 
underhållsbudget aldrig kommer att vara tillräcklig för att täcka 
underhållsbehovet och därför kommer företag alltid vara tvungna att 
prioritera. Fastighetsprioritering är alltså ett sätt att hantera bristen på 
resurser. Chong, et al (2019) påtalar prioriteringsarbetets största brist vilket 
är att det endast är en temporär lösning och att de arbeten som prioriteras 
bort någon gång måste bli utförda. Fastighetsförvaltares arbete med 
prioritering kräver att förvaltaren bär på insikt i företaget som organisation, 
företagets mål och därmed dess behov. på grund av ovanstående finns inga 
exakta regler eller tillvägagångssätt att förhålla sig till när det gäller 
prioritering. Varför prioritering ofta bli baserat på förvaltarens eget omdöme, 
vilket ofta leder till att prioritering är subjektiv (Chong, et al., 2019). 

3.9.1 Faktorer 

Chong, et al (2019) fann i sin forskning 67 olika publikationer innehållande 
faktorer att ta hänsyn till gällande underhållsprioritering. Chong, et al 
(2019) delar in faktorerna i tre typer av grupper. 

 Tekniska faktorer 
 Sociala faktorer 
 Politiska faktorer 

3.9.1.1  Tekniska faktorer 

De tekniska faktorer som beskrivs är till exempel, byggnadsålder, 
energiförbrukning och komplexitet. Sådana faktorer syftar till att bedöma 
fastighetens prestanda och vid en prioritering baserad på tekniska faktorer 
syftar den till att ge mest uppmärksamhet till de komponenter vars tekniska 
förmåga är sämst för att bibehålla strukturell bärighet och integritet. 
Tekniska faktorer är i regel objektiva dock är kan bedömningen av dess 
omfattning bli subjektiv. (Chong, et al., 2019).  
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3.9.1.2  Sociala faktorer 

De sociala faktorerna kan delas in i tre kategorier; Hälsa och säkerhet, 
Kultur och estetik och Lag. Hälsa och säkerhet syftar till att bedöma 
fastighetens frånvaro av risk för fysisk skada, Chong, et al (2019) menar att 
brukarnas hälsa och säkerhet bör vara förvaltarens högsta prioritet. Chong, 
et al (2019) påvisar att det finns två sätt att se på brukarens risk för ohälsa; 
storlek av konsekvenser med risk för att inte upptäcka defekten och storlek 
av konsekvenser med sannolikhet för uppkomst av defekt. Kultur och 
estetik syftar till att bejaka fastighetens värde både historiskt och 
företagsmässigt. En fastighet kan vara av värde på grund av sin placering 
eller rang inom företaget, exempelvis huvudkontor. Chong, et al (2019) 
menar däremot att låg prioritet bör tilldelas här. Kategorins sista del, det vill 
säga Lag, syftar till att uppfylla regelmässiga krav såsom brand- och 
ventilationstekniska krav.  

3.9.1.3 Politiska faktorer 

De politiska faktorerna syftar till att ta hänsyn till fastighetens intressenter. 
Till skillnad från sociala faktorer som syftar till intressenternas hälsa, syftar 
de politiska faktorerna till att ta hänsyn till intressen och önskningar. 
Chong, et al (2019) menar att, på grund av variationen i intressenternas 
intressen, är det oerhört svårt att tillgodose alla. Därför menar Chong, et al 
(2019) att det är viktigt att ha intressentens intressen i åtanke men att en 
prioritering enbart på grund av intressenternas viljor är orealistisk och 
ogynnsam för förvaltaren. Intressenter inom förvaltning kan tex vara; 
verksamhetspersonal, boende, besökare, reparationspersonal, investerare 
och många fler. 

3.10 Använda prioritetsmodeller 

Shen (1997) påpekar, vilket Chong, et al (2019) instämmer i, att trots att 
den högsta ledningen är medveten om prioriteringsarbetets fördelar läggs 
relativt lite arbete på att utforma ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
prioritera underhållsåtgärder vilket medför att dåtidens liksom nutidens 
prioriteringssystem är baserade i förvaltarens subjektiva bedömning. Shen 
(1997) belyser några förekommande sätt att prioritera:  

 Point accumulation system 
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 The Multi-attribute approach 
 Analytical hierarchy process 
 Priority Criterion 

3.10.1 Point accumulation system 

Systemet bygger på ett kösystem där komponenter som är i behov av 
underhåll bedöms med hjälp av uppsatta kriterier som tilldelas en viss 
poäng. Allteftersom komponenten väntar på underhåll ackumuleras 
ytterligare poäng tills komponenten till slut blir åtgärdad. Systemet har 
utvecklats av ett brittiskt företag där fyra faktorer beaktas; “physical 
condition, property status, user effect, och fabric effect”. Brister i upplägget 
finns då logiken bakom samt viktningssystemet är oklart menar Shen 
(1997). 

3.10.2 The Multi-attribute approach 

Modellen går ut på att fastighetens olika komponenter inspekteras och 
tilldelas ett betyg. Därefter multipliceras komponenten med respektive 
relativa viktning mot givet kriterium. Shen (1997) använde sig av sex 
kriterier; Building Status (BS), Physical condition (PC), Importance of use 
(IU), Effects on users (EU), Effects on fabric (EF) och Effect on service 
provision (ESP). Produkten summeras och blir komponentens prioritering 
vilket beräknas med hjälp av ekvation (3.3) 

 

Där:  

Sj = Scored Component for work j 
Wn = Weight of Component 

Utöver den ovannämnda tar modellen även hänsyn till ytterligare 
specialfallskriterier såsom; lagkrav, policys och önskemål från driften. 
Sådana specialfallskriterier kan övertrumfa de andra och till exempel kan 
en komponent tilldelas bättre betyg än vad den skulle utan 
specialfallskriterier. I övrigt tillkommer även en detaljerad instruktion för 
hur inspektören ska utföra inspektionen (Shen, 1997). Det sammanställda 

 
𝑆 = 𝑆 ∗ 𝑊  

(3.3) 
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resultatet av modellen blir därefter en prioriteringslista över arbeten som 
fastigheten är i behov av.  

3.10.3 Analytical hierarchy process 

Syftet med Analytical hierarchy process (AHP) är att kombinera subjektiva 
och objektiva data i ett hierarkiskt ramverk. Målet är att kunna undersöka 
alternativa vägar beroende på kriterier och subkriterier. Modellen utgår 
ifrån en niogradig skala av preferenser där kriterier, subkriterier och 
alternativ analyseras i en matris för att bedöma ett möjligt tillvägagångssätt. 
Stegen återupprepas tills bästa möjliga väg har påträffats. 
Underhållsarbetet grundar sig i faktorer såsom “physical condition, building 
status, importance of usage, effects of users, cost implication och effects on 
service provision” medan komponenten grundar sig i dess relativa bidrag till 
fastighetens hållbarhet. Slutprodukten blir en lista över vilka åtgärder som 
bör utföras i vilken ordning. (Chong, et al., 2019). 

3.10.4 Priority criterion 

Prioritera efter kriterier kan uttrycka sig i olika former beroende på de 
förutbestämda kriterierna. Modellen bygger på förbestämda kriterier som 
bestäms utifrån historiska data eller expertbedömning, modellen förlitar sig 
på underhållspersonalens input. Chong, et al (2019) beskriver fall av valda 
kriterier baserat på hur akut underhållet är för att sedan jämföra mot 
faktorer såsom; tekniska, politiska och sociala. Han beskriver också fall där 
kriterier såsom “consisting technical; managerial; social and culture; political 
och legal; och environmental och biological” valdes. 

3.11 Använda modeller för tillståndsbedömning  

3.11.1 Building performance indicator 

Building performance indicator syftar till att utvärdera fastigheten genom 
en sammantagen bedömning av fastighetens delkomponenter. Målet är att 
förse förvaltare med ett objektivt och systematiskt sätt att dels uppskatta 
fastighetens systemprestanda, dels uppskatta fastighetens prestanda i 
helhet (Shohet, 2003). 

Tillståndet av fastighetens komponenter (Pn), som tilldelas ett siffervärde 
mellan 0 och 100, utvärderas av en inspektör genom en inspektion för att 
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sedan kombineras med utvalda viktningar (Wn). Fastighetens komponenter 
summeras sedan till ett helhetsbetyg för fastigheten (BPI). Komponenterna 
utvärderas efter tre kriterier; komponentens faktiska prestanda, frekvens av 
defekt och faktiskt förebyggande underhåll utfört på komponenten. (Shohet, 
2003) 

Viktningen (Wn) kan beräknas på olika sätt beroende på vad företaget anser 
vara mest relevant (se figur 3:5), Shohet (2003) belyser tre alternativ; 

Reinstatement index, Maintenance index och Life cycle cost 
index.  Reinstatement index uttrycker konstruktionskostnaden, det vill säga 
kostnaden för att bygga nytt. Maintenance index uttrycker kostnader för 
underhållskostnader. Life cycle cost index är en kombination av båda samt 
att kostnaden för att helt återställa komponenten läggs till. Det sistnämnda 
index beräknas enlig ekvation (3.4) 

 

Där:  
 n = Index of building system 
 Wn = Weight of the nth building system 

 j = Index of component in system 
 m = Number of components in building system 

Rnj = Replacement cost of component j in system n at the end of its 
predicted life cycle 

 Mnj = Annual maintenance costs of component i j in system n 

 Cnj = Reinstatement value of component j in the nth building system 
 
Posten ”Structure” (se figur 3:5) för Shohets (2003) reinstatement index och 
maintenance index är 19,9 respektive 1,5. Den stora skillnaden ligger i 
kostnaderna för att exempelvis bygga en ny grund mot vad det kostar att 
underhålla en grund varför maintenance index blir mycket lägre. 

 
𝑊 =

∑ (𝑅 +𝑀 +𝐶 )

∑ [∑ (𝑅 +𝑀 +𝐶 )
 

 
(3.4) 
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Figur 3:5 Systemen viktning beroende på uträknat index (Shohet, 2003) 

BPI blir därefter en produkt av systemens sammanlagda betyg (Pn) och 
viktning (Wn) och beräknas enligt ekvation (3:5) 

Där: 

 BPI = Building performance indicator 
 Pn = Performance level for system n 
 Wn = Weight of system n in the BPI (ekvation 3.4) 

Resultatet sammanställs sedan i en tabell. Shohets (2003) resultat visar 
fastigheterna med lägst respektive högst BPI (se figur 3:6).  

 
𝐵𝑃𝐼 = 𝑃 ∗ 𝑊  

 
(3.5) 
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Figur 3:6 Resultat över BPI (Straub, 2002) 

3.11.2 The NASA deferred maintenance parametric estimating guide 

Syftet med framtagandet av guiden var att på grund av en skenande 
underhållsskuld inom National Aeronautics and Space Administration 
(NASA). Målet var att producera ett verktyg för att objektivt och korrekt 
värdera NASA:s fastigheter samt förse NASA:s fastighetsorgan med 
meningsfull information angående fastigheternas generella skick (NASA, 
2003). 

Modellen innebär att till en början kategorisera NASA:s (NASA, 2003) över 
400 fastigheter i 42 fastighetskoder för att sedan fördela fastigheten i nio 
delsystem (se tabell 3:1) därefter utför en kvalificerad inspektör en visuell 
inspektion av fastighetssystemen. Delsystemet kan tilldelas ett betyg mellan 
5: Excellent och 1: Bad. Även betyget 0: Non-existent, kan tilldelas, betyget 
0 innebär dock inget negativt utan existerar som en indikation på att ett 
visst delsystem inte ska ingå i en fastighet, exempelvis HVAC (uppvärmning, 
ventilation och luftkonditionering) i ett lager. En ingående beskrivning för 
varje delsystem finns samt instruktioner för vad inspektören ska ta hänsyn 
till under inspektionen. Det betyg som tilldelas systemet benämns som 
System Condition Index (SCI). (NASA, 2003) 

Current Replacement Value (CRV) är det värde som tilldelas varje system 
och representerar systemets bidrag till fastigheten. CRV är framtaget genom 
en Parametric Cost Estimation System (PACES) som är ett integrerat PC-
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baserat budgeteringssystem. PACES används av den amerikanska armen 
och är inte än tillgängligt för allmänheten (NASA, 2003). 

Genom att multiplicera systembetyget (SCI) med systemets 
rekonstruktionsvärde (CRV) och därefter summera de nio systemen delges 
fastigheten ett Facility Condition index (FCI) vilket visar fastighetens 
sammanlagda betyg och därmed i vilket tillstånd fastigheten är (se figur 3:7). 

 

Figur 3:7 NASA:s (2003) resultat 

3.11.3 Dutch standard for condition assessment of buildings 

Det nederländska standardvärdet syftar till att för större fastigheter göra en 
objektiv bedömning av dess tillstånd. En visuell inspektion utförs av en 
kvalificerad inspektör. Den nederländska standarden använder sig av en 
sexgradig skala där 1= Excellent och 6= Bad delger en fastighetskomponent. 
Straub (2009) menar att fastighetens komponenter måste vara hierarkiskt 
klassificerade och tydligt definierade. Standarden använder sig av den 
nederländska klassifikationen Dutch SfB-classification (NL SfB). En 
summerad bedömning av komponentens typ av defekt (se avsnitt 3.6.1), 
defektens utsträckning (se avsnitt 3.6.2) och intensitet (se avsnitt 3.6.3) 
leder till ett “Condition rating” (se figur 3:7) 



 Examensarbete: Prioritera fastighetsunderhåll med hjälp av indexering 
  – En studie av vårdcentraler i Region Uppsala 
 

 

28 
 

 
Figur 3:8 Exempel med nederländska metoden (Straub, 2009) 

Är exempelvis komponenten av typen: Kritisk, intensiteten: medel och 
utsträckningen: 10–30% tilldelas betyget 3. Fastighetens komponenter 
sammanställs sedan i exempelvis en lista där förvaltare kan inhämta 
information kring fastighetens komponenter. Modellen ger således inte 
fastigheten ett helhetsbetyg, till skillnad från NASA:s modell, utan många 
enskilda betyg. (Straub, 2009) 
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4 Genomförande 

Rapportens fjärde kapitel inleds med att författaren förklarar materialet som 
ligger till grund för verktyget. Därefter beskrivs själva verktyget och hur det 
ska användas. Kapitlet avslutas med en förklaring hur fallstudien genomförts 

4.1 Datainsamling 

Litteraturstudien genomfördes i ett tidigt stadium av rapportens 
framställning och var nödvändig för att få övergripande 
bakgrundsinformation samt fördjupad förståelse för ämnet. Den 
vetenskapliga text som litteraturstudien består av är den grund som 
genomförandet vilar på. Ett flertal databaser användes för att samla in 
information, de mest använda är; Uppsala universitets bibliotekstjänst, 
DiVA och Scopus. För att finna lämpliga texter har nyckelord använts vid 
sökning, bland annat; Underhållsskuld, Fastighetsunderhåll, 
Fastighetsförvaltning. Internationella texter har använts i högre grad än 
svenska texter på grund av att fler studier av ämnet har gjorts 
internationellt. Nyckelord har bland annat varit; Deferred maintenance, 
Maintenance prioritization, Building condition assessment. Många av 
rapportens använda källor kommer från artiklar där databasen har 
föreslagit relaterade artiklar, det vill säga sökord användes ej för en del av 
artiklarna.  
 
Rapporten består av en ostrukturerad kvalitativ intervjustudie där forskaren 
intervjuade Fastighet och services teknikförvaltare. Teknikförvaltare är den 
befattning vars ansvar det är att undersöka behov och planera åtgärder för 
respektive disciplin (olika tekniska system av fastigheten). Intervjustudien 
var nödvändig för forskaren för att få större insikt inom Fastighet och service 
gällande deras arbetssätt, deras önskan om arbetssätt samt deras mål och 
ambitioner. Samtliga intervjuer pågick mellan 30 och 45 minuter. Frågorna 
som ställdes (se bilaga A) var av öppen karaktär främst för att få insikt i 
åsikter kring ämnet (Säfsten & Gustavsson, 2019). 
 
Utifrån litteraturstudien, kombinerat med intervjuer, har forskaren arbetat 
fram ett tillvägagångssätt för att tillståndsbedöma en fastighet för att sedan 
med hjälp av viktningar summera ett siffervärde. Siffervärdet representerar 
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fastighetens tillstånd i sin helhet. Syftet med det erhållna siffervärdet är att 
enkelt kunna jämföra fastigheter inbördes för att besluta om var Fastighet 
och service bör lägga resurser. För framtagning av information av verktygets 
viktning användes Fastighet och service’ fastighetsdatabas; Property 
Management System, Faciliate. Med hjälp av Faciliate söktes historisk om 
underhållskostnader fram för samtliga fastighetssystem (se kapitel 5: 
resultat). 
 
Slutligen genomförde forskaren, tillsammans med sakkunnig och erfaren 
personal från Fastighet och service, ett platsbesök på vårdcentraler inom 
Region Uppsala för att bedöma verktygets användbarhet.  
 
På grund av rådande pandemi (COVID-19, år 2021) tilläts inte tillträde till 
hela fastigheten och vissa systemdelar kunde inte inspekteras varför en 
uppskattning gjordes. I rapporten hänvisas till fallstudiens vårdcentraler 
som testobjekt 1, 2 och 3. På grund av COVID-19 kunde platsbesök 
genomföras endast på testobjekt 1, för testobjekt 2 och 3 har uppskattade 
värden använts. De uppskattade värdena är framtagna av kunnig och 
erfaren personal på Fastighet och service. 

4.2 Verktyget 

4.2.1 Steg 1: Betygsskalan 

Pitt (1997) menar att en undersökning bör innehålla en statusfaktor, det vill 
säga att statusen på systemet tilldelas ett siffervärde eller något mer 
abstrakt såsom bokstäver, för att kvantifiera statusen. Därtill bör 
statusfaktorn definieras så att det tydligt framgår vad värdet representerar. 
Straub (2009) påtalar en variation av olika värderingsskalor men framhåller 
brister med skalor större än 6, vilket också stödjs av Miller (1956). Utöver 
föregående ansåg både intervjuade teknikförvaltare och NASA (2003) att det 
med fördel kan finnas ett siffervärde som indikerar systemets icke-existens, 
innebärande att ett system med avsikt inte förekommer i fastigheten. Ett 
exempel på icke-existens är avsaknad av HVAC i ett lagerutrymme. Till följd 
av ovan i kombination med utförda intervjuer beslutades värdeskalan enligt 
följande: 
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5: Utmärkt 
Kräver endast normalt schemalagt underhåll. 

4: Bra 
Kräver ett fåtal mindre reparationer. 

3: Måttlig 
Kräver ett flertal mindre reparationer och ett fåtal större 
reparationer. 

2: Dålig 
Påtagligt slitage och förstörelse, kräver omfattande 
reparationer. Möter ej statliga regelverk. 

1: Usel 
Kräver omfattande reparation eller byte för att återfå 
funktionen. Påtaglig risk för personskada vid användning 
alternativt saknas. 

0: Obefintlig 
Funktionen existerar ej inom systemet. 

4.2.2 Steg 2: Systemen 

Flera källor menar att det inte finns ett korrekt sätt att definiera fastigheters 
system eftersom sättet att arbeta varierar från företag till företag (Shohet & 
Lavy, 2017); (NASA, 2003); (Straub, 2002). Intervjuerna väger tungt i 
beslutsfattandet angående uppdelningen av fastighetssystem och dess 
innehåll. Nedan visas verktygets 11 valda fastighetssystem inklusive en kort 
beskrivning. Se detaljerat innehåll av diverse fastighetssystem (bilaga B).  
 

Grund 
 Fastighetens grundkonstruktion och stomme 
Mark 

Fastighetens omkringliggande hårdgjorda ytor och gröngjorda 
områden 

Invändigt 
 Fastighetens invändiga ytskikt och fasta inredning 
Utvändigt 
 Fastighetens utvändiga ytskikt, fönster och dagvattenavrinning 
Tak 
 Fastighetens yttertak samt eventuella skärmtak och takfönster 
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Ventilation/kyla 
 Fastighetens ventilations- och kylsystem 
Värme/Gas 
 Fastighetens värmesystem och system för medicinsk gas 
Sanitet/VA 
 Fastighetens sanitet- och vattensystem 
Elektricitet 
 Fastighetens högspänningssystem och lågspänningssystem 
Styr 
 Fastighetens styrande funktioner 
Drift 
 Det dagliga och akuta underhållet  

4.2.3 Steg 3: Beräkningen 

Gällande prioriteringsmetoder finns en uppsjö av olika filosofier ( (Chong, et 
al., 2019); (Shen, 1997); (Shohet, 2003); (Shohet & Lavy, 2017); (Shen & 
Spedding, 1998)). I ljuset av rapportens mål och syfte beslutades att 
använda metoden beskriven av Shohet (2003) och Shohet och Lavy (2017). 
Viktningen utgår ifrån underhållskostnaden av en enskild komponent 
jämfört mot fastighetens totala underhållskostnad. På följande sätt 
åskådliggörs bidraget av diverse fastighetssystem mot fastighetens helhet. 
Ekvation (4.1) användes för att beräkna viktningen.  

 
Där: 
 Vn = Viktning för system n 
 Un = Underhållskostnad för System n 
 
När både tillståndsbedömningen och viktningen är utförd beräknas 
fastighetens totala tillståndsbetyg med hjälp av ekvation (4.2).  

 
𝑉 =

𝑈

∑ 𝑈
 

 
(4.1) 
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Där:  
 TB = Tillståndsbetyg 
 Vn = Viktning för system n 
 Bn = Betyg för system n 
 
Tillståndsbedömningen blir således ett betyg mellan 5,00 och 0,00. Betyget 
kan användas som jämförelsetal mellan olika fastigheter. 

4.3 Testobjekt 

Verktyget sätts på prov genom att forskaren tillsammans med kunnig 
personal från Fastighet och service använder det på vårdcentraler inom 
Uppsala län. Tre vårdcentraler valdes ut och kommer på grund av 
sekretesskäl benämnas som testobjekt 1, 2 och 3 (se tabell 4:1). 
Besiktningen utfördes genom visuell inspektion av diverse system och dess 
tillhörande komponenter och utfördes med hjälp av de riktlinjer som 
framarbetats under rapportens intervjuer (se bilaga B). 

Tabell 4:1 Information angående testobjekten 

 
Testobjekt 1 Testobjekt 2 Testobjekt 3 

Bruttoarea (BTA) 3 861 m2 4 670 m2 12 556 m2 

Byggnadsarea (BYA) 1 291 m2 2 368 m2 2 039 m2 

Byggnadsår 1983 2001 1970 

 

𝑇𝐵 = 𝑉 ∗ 𝐵  

 
(4.2) 
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5 Resultat 

I rapportens femte kapitel redovisas genomförandets resultat. Kapitlet inleds 
med redovisning av siffervärden som sökts fram i Fastighet och service’ 
fastighetsdatabas. Därefter redovisas resultat av platsbesöken. 
Avslutningsvis sammanfattas rapportens huvudsakliga resultat. 

5.1 Datainsamling – Underhållsdatabas 

Data som redovisas är upphämtad mellan 2012-01-01 och 2021-12-31. En 
sammanställning av kostnaderna samt respektive andel redovisas i tabell 
5:1 och illustreras i figur 5:1. I avsnitt 5.1.1-3 redovisas de enskilda 
testobjekten mer djupgående. 
 
Tabell 5:1 Underhållskostnader för testobjekt 1, 2 och 3 

 Testobjekt 1 Testobjekt 2 Testobjekt 3 
System Kostnad 

[tkr] 
Andel 
[%] 

Kostnad 
[tkr] 

Andel 
[%] 

Kostnad 
[tkr] 

Andel 
[%] 

Grund Saknas 0,0  Saknas 0,0 10 000 6,8 

Mark Saknas 0,0 350 1,1 150 0,1 
Invändigt 12 671  60,3 12 485 40,8 27 205 18,5 
Utvändigt Saknas 0,0 900 2,9 3 785 2,6 
Tak Saknas 0,0 Saknas 0,0 Saknas 0,0 

Ventilation/kyla 1 087 5,2 10 185 33,3 11 828 8,0 
Värme/gas 12 0,1 100 0,3 17 590 12,0 
Sanitet/VA 483 2,3 2 013 6,6 36 920 25,1 

Elektricitet 4 730 22,5 31 130 10,2 26 915 18,3 
Styr 810 3,9 300 1,0 10 000 6,8 
Drift 1 224 5,8 1 166 3,8 2 746 1,9 
Summa 21 017 100,0 30 629 100,0 147 139 100,0 
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Figur 5:1 Fördelning av underhållskostnader för testobjekt 1, 2 och 3 

Testobjekt 1 Testobjekt 2 Testobjekt 3

Drift 5,8% 3,8% 1,9%

Styr 3,9% 1,0% 6,8%

Elektricitet 22,5% 10,2% 18,3%

Sanitet/VA 2,3% 6,6% 25,1%

Värme/Gas 0,1% 0,3% 12,0%

Ventilation/kyla 5,2% 33,3% 8,0%

Tak 0,0% 0,0% 0,0%

Utvändigt 0,0% 2,9% 2,6%

Invändigt 60,3% 40,8% 18,5%

Mark 0,0% 1,1% 0,1%

Grund 0,0% 0,0% 6,8%

0%
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20%

30%
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5.1.1 Testobjekt 1 

De totala underhållskostnaderna för testobjekt 1 (se tabell 5:1) uppgick till 
21 017 065 kr. 12 671 000 kr (60,3%) lades på invändiga åtgärder vilket är 
testobjektets största system. Därefter följer Elektricitet på 4 730 000 kr 
(22,5%), följt av Drift 1 224 565 kr (5,8%), Ventilation/kyla 1 087 000 kr 
(5,2%), Styr 810 000 kr (3,9%), Sanitet/VA 482 500 kr (2,3%) och slutligen 
Värme/gas 12 000 kr (0,1%). Värden saknas för Grund, Mark, Utvändigt 
och Tak. För testobjekt 1 visas nedan procentfördelning (se figur 5:2) och 
fördelning i tusental kronor (se figur 5:3). 

 

Figur 5:2 Underhållskostnader i procent för testobjekt 1 

 

Figur 5:3 Underhållskostnader i tusental kronor för testobjekt 1 
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5.1.2 Testobjekt 2 

De totala underhållskostnaderna för testobjekt 2 (se tabell 5:1) uppgick till 
30 628 767 kr. 12 485 000 kr (40,8%) lades på invändiga åtgärder vilket är 
testobjektets största system. Därefter följer Ventilation/kyla 10 185 229 kr 
(33,3%), följt av elektricitet 3 130 000 kr (10,2%), Sanitet/VA 2 012 500 kr 
(6,6%), Drift 1 166 038 kr (3,8%), Utvändigt 900 000 kr (2,9%), Mark 350 
000 kr (1,1%), Styr 300 000 (1%) och slutligen Värme/gas 100 000 kr (0,3%). 
Värden saknas för Grund och Tak. För testobjekt 2 visas nedan 
procentfördelning (se figur 5:4) och fördelning i tusental kronor (se figur 5:5). 

 

Figur 5:4 Underhållskostnader i procent för testobjekt 2 

 

Figur 5:5 Underhållskostnader i tusental kronor för testobjekt 2 
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5.1.3 Testobjekt 3 

De totala underhållskostnaderna för Testobjekt 3 (se tabell 5:1) uppgick till 
147 139 647 kr. 36 920 000 kr (25,1%) lades på Sanitet/VA vilket är 
testobjektets största system. Därefter följer invändigt 27 205 142 kr (18,5%) 
följt av elektricitet 26 915 000 kr (18,3%), Värme/gas 17 590 753 kr (12,0%), 
Ventilation/kyla 11 828 213 kr (8,0%), Grund och styr 10 000 000 kr (6,8%), 
Utvändigt 3 785 000 kr (2,6%), Drift 2 745 539 kr (1,9%) och slutligen Mark 
150 000 kr (0,1%). Endast värden för tak saknas. För testobjekt 3 visas 
nedan procentfördelning (se figur 5:6) och fördelning i tusental kronor (se 
figur 5:7). 
 

 
Figur 5:6 Underhållskostnader i procent för testobjekt 3 

 
Figur 5:7 Underhållskostnader i tusental kronor för testobjekt 3 
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5.2 Datainsamling – Testobjekt  

Det betyg som tilldelas respektive testobjekt redovisas (se tabell 5:2). Betyget 
sattes med hjälp av sakkunnig och erfaren personal på Fastighet och service 
och utgick från bilaga B. 

Tabell 5:2 Betyg för respektive system per testobjekt 

 
Testobjekt 1 Testobjekt 2 Testobjekt 3 

Grund 4 2 3 

Mark 4 4 2 

Invändigt 4 3 3 

Utvändigt 4 3 3 

Tak 3 3 3 

Ventilation/kyla 3 4 2 

Värme/gas 4 3 2 

Sanitet/VA 3 3 1 

Elektricitet 4 3 3 

Styr 4 4 3 

Drift 4 3 3 

5.3 Sammanställning 

En sammanställning av respektive systems betyg i kombination med 
systemets viktning redovisas (se tabell 5:3). Testobjekt 1 erhöll 
tillståndsbetyget 3,98, testobjekt 2 erhöll tillståndsbetyget 3,35 och 
testobjekt 3 erhöll tillståndsbetyget 2,30 vilket också var det lägsta. 
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Tabell 5:3 Testobjektens slutgiltiga tillståndsbetyg 

 Testobjekt 1 Testobjekt 2 Testobjekt 3 
 Betyg Andel Vikt Betyg Andel Vikt Betyg Andel Vikt 

Grund 4 0,0 0,00 2 0,0 0,00 3 6,8 0,20 
Mark 4 0,0 0,00 4 1,1 0,05 2 0,1 0,00 

Invändigt 4 60,3 2,41 3 40,8 1,22 3 18,5 0,55 

Utvändigt 4 0,0 0,00 3 2,9 0,09 3 2,6 0,08 
Tak 3 0,0 0,00 3 0,0 0,00 3 0,0 0,00 

Ventilation/kyla 4 5,2 0,21 4 33,3 1,33 2 8,0 0,16 

Värme/gas 4 0,1 0,00 3 0,3 0,01 2 12,0 0,24 
Sanitet/VA 3 2,3 0,07 3 6,6 0,20 1 25,1 0,25 

Elektricitet 4 22,5 0,90 3 10,2 0,31 3 18,3 0,55 
Styr 4 3,9 0,15 4 1,0 0,04 3 6,8 0,20 

Drift 4 5,8 0,23 3 3,8 0,11 3 1,9 0,06 

Tillståndsbetyg 3,98 3,35 2,30 
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6 Analys 

I rapportens sjätte kapitel analyseras det resultat som redovisas i kapitel 5. 
Kapitlet inleds med analys av datainsamlingen följt av betygsättningen för 
testobjekt 1. Avslutningsvis analyseras det sammanställda resultatet. 

6.1 Datainsamling – Underhållsdatabas 

Det redovisade resultatet som erhölls från Fastighet och service’ 
fastighetsdatabas visar fördelningen av underhållsåtgärder under 
undersökningsperioden. Resultatet visar varierande utfall. Likt Shohets 
(2003) rapport (se figur 6:1) är interior finishing den störst posten för både 
testobjekt 1 och 2 medan det är den nästa största posten för testobjekt 3. 
Ytterligare likheter mellan Shohet (2003) och rapporten återfinns i posten 
electrical system. Det finns vissa skillnader i systemuppdelning mellan 
rapporten och Shohet (2003). Shohet (2003) påtalar dock att skillnader 
mellan olika fastigheter alltid kommer att förekomma, skillnaderna är dock 
det som är avgörande för verktyget, varför det är svårt att fullt ut 
korsreferera rapporten och Shohets (2003) resultat. 

 

 

Figur 6:1 Shohets (2003) viktning för underhålls index (Shohet, 2003) 

Posten Invändiga berör störst yta i fastigheten vilket kan vara förklaringen 
till att den är dominerande för testobjekten, dessutom kommer invändiga 
ytor i större utsträckning att utsättas för påfrestningar som kan leda till 
skador. I övrigt skiljer sig posterna relativt mycket åt. På så sätt illustreras 
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fastigheternas särprägel och att varje fastighet har sina specifika behov 
vilket också rapporten belyser.  

Varför posten Invändig för just testobjekt 1 särskiljer sig så mycket (~60% 
mot <40%) kan bero på att för testobjekt 1 sker i skrivande stund en 
omfattande renovering av fastighetens nedre plan. I övrigt förklarar en 
driftmedarbetare med 49 års erfarenhet att fastigheten har varit relativt 
underhållsfri och fungerat bra genom åren (1983–2021). Inga större insatser 
har gjorts för vare sig värme eller ventilation där systemen är i originalskick. 
I testobjekt 2 och 3 har både värme- och ventilationssystem bytts ut, den 
höga andelen underhållskostnad bidrar därmed till ett högre slutbetyg för 
fastigheterna vilket indikerar att de inte är i lika stort behov av 
underhållsåtgärder. 

6.2 Datainsamling – Testobjekt 

Det betyg som respektive system fick är satt med hjälp av sakkunnig och 
erfaren personal från Fastighet och service och det är med deras uppfattning 
om systemens skick som de fått sitt betyg. Eftersom forskaren, på grund av 
rådande pandemi, enbart kunde utföra platsbesök på testobjekt 1 kommer 
endast betygsättningen för testobjekt 1 att analyseras.  
 
Grundsystemet erhöll betyget 4 då inga större skador kunde iakttas däremot 
hittades enstaka sprickor. Vid entrétakets fundament hade en medelstor 
betongskärva lossnat (~7x5x3 cm) (se figur 6:2). 
 

 
Figur 6:2 Skada i fundament 

Taket har aldrig lagts om och är därför i original. Vid inspektion av taket 
visade det sig att enstaka plattor blivit utbytta, större delen av taket var 
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täckt av organisk påväxt (mossa) varför taket erhöll betyg 3 då den organiska 
påväxten (se figur 6:3) kan innebära skador för takplattorna. 

 

Figur 6:3 Biologisk tillväxt på tak 

Fastighetens fasad är också den i original men trots det i gott skick. Att det 
utvändiga systemet erhöll betyg 4 är främst på grund av avflagnad på 
fönsterbleck (se figur 6:4) vilket var omfattande. 

 

Figur 6:4 flagnat fönsterbleck 

Fastighetens Sanitet/VA är också det i original (se figur 6:5). På grund av 
sin ålder (38 år) i kombination med frekventa stopp i avloppsrören erhölls 
betyget 3. Driftpersonal rapporterade att den största orsaken till stopp var 
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verksamhetsbaserad, det vill säga att besökare och personal spolar ner 
saker i toaletten som ej borde spolas ner. Exempelvis vittnade driftpersonal 
om en otalig mängd engångsrockar som återfunnits vid rensningar. 

 

Figur 6:5 Sanitet/VA central 

På fastighetens nedre plan pågick omfattande renovering och då allt 
invändigt var i nyskick tilldelades den delen av fastigheten betyget 5. I andra 
delar av fastigheten återfanns föråldrade golvmattor samt en del platser där 
tapeten hade tappat fäste (se figur 6:6) varför betyget 4 tilldelades. På grund 
av pågående pandemi var det inte möjligt att inspektera vissa delar av 
fastighetens invändiga system. Fastighetens invändiga system tilldelas i 
helhet betyget 4. 
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Figur 6:6 Tapet som släppt 

Samtliga av fastighetens återstående system (mark, ventilation/kyla, 
värme/gas, elektricitet, styr och drift) tilldelas betyget 4. Vissa delar av 
fastigheten är nya, exempelvis brandcentral (se figur 6:7), medan andra 
delar av fastigheten var i sämre skick. 

 

Figur 6:7 Ny brandcentral 

6.3 Sammanställning 

Sammanställningen av tillståndsbedömningen och viktningen gav resultat 
som kan vara vägledande vid beslutsfattande om var åtgärder bör vidtas. 
Testobjekt 1 erhöll betyg 3.98, testobjekt 2 erhöll betyg 3,35 och testobjekt 
3 erhöll betyg 2,30 vilket talar för att resurser bör riktas till testobjekt 3. 
Verktyget uppfyller därmed målet med rapporten, att utveckla ett verktyg 
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som kan vara vägledande vid beslut gällande prioritering av 
underhållsåtgärder.  
 
Rapportens första frågeställning besvaras genom litteraturstudien som 
påvisar ett antal olika sätt att prioritera samt olika faktorer en förvaltare 
kan ta hänsyn till. Litteraturen påvisar samtidigt att ett sådant 
ställningstagande är företagsspecifikt då det finns skillnader mellan 
företagens mål. Svaret på rapportens andra frågeställning är att det i 
dagsläget är möjligt att på en grundläggande nivå avgöra prioritet för 
Fastighet och service’ vårdcentraler med hjälp av verktyget.  
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7 Diskussion 

Rapportens sjätte kapitel börjar med att diskutera, baserat på 
litteraturstudien och intervjuerna, hur den framtagna modellen blev till, vilka 
beslut som fattades och varför. Därefter sker diskussion av fallstudien och 
slutligen det sammanställda resultatet. 

7.1 Datainsamling – Underhållsdatabas 

7.1.1 Underhållsperspektiv och strategi 

Bejrum (1999) menar att ett företags underhållsstrategi måste underbyggas 
av kärnverksamheten och dess behov. Fastighet och service ingår i Region 
Uppsala och är skattefinansierat. De förvaltar fastigheter och sköter drift åt 
sjukvårds-, kontors- och kulturhistoriska fastigheter med flera. Fastighet 
och service’ mål är inte att gå med vinst utan att stödja kärnverksamheten 
med kvalitativa och kostnadseffektiva arbetslokaler. Därför vore det klokt 
att verktyget utgår ifrån ett verksamhetsbaserat perspektiven. 

Gällande strategi finns fördelar och nackdelar med alla perspektiven (se 
kapitel 3.3 - Underhållsperspektiv). En felavhjälpande strategi kräver att 
förvaltaren snabbt uppmärksammar uppkomna defekter för att kunna 
åtgärda innan omfattande skada uppstått. Eftersom fastigheter är komplexa 
krävs hög och aktuell kompetens hos förvaltaren för att arbeta enligt en 
felavhjälpande strategi. Därför lämpar sig strategin bäst för akuta 
underhållsåtgärder. Den förebyggande strategin innebär en minskad risk 
för akuta skador vilket gör den mer fördelaktig än den felavhjälpande 
strategin. Risken finns dock att kostnaderna ökar när förvaltaren åtgärdar 
sådant som ännu inte är defekt. Det gör att även en förebyggande strategi 
kan vara svår att tillämpa helt och hållet då finansiella resurser oftast är 
begränsade. Den behovsstyrda strategin syftar till fastighetsunderhåll i 
balans där det förebyggande underhållet har en sådan omfattning att det 
akuta underhållet alltid är på en acceptabel nivå. Förbestämda kriterier 
måste uppnås innan komponenter byts ut. En förutsättning för strategin är 
ett verktyg som hjälper förvaltaren att definiera och upptäcka när kriterier 
har uppnåtts. Mot bakgrund av ovanstående är den behovsstyrda strategin 
bäst lämpad med vad rapporten undersöker. 
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7.1.2 Faktorer 

När det kommer till vilka faktorer som existerar talar Chong, et al (2019) om 
tre grupper; tekniska, sociala och politiska. Frågan är hur faktorerna kan 
implementeras, det vill säga vilka är lämpliga att använda. Rapportens 
verktyg baseras på tekniska och en del sociala faktorer. Komponenters ålder 
och skick bedöms samt om de uppfyller lagkrav och inte utgör risker för 
kroppslig skada. Forskaren anser att alla tre grupperna av faktorer är 
viktiga men anser att för rapportens verktyg är det framför allt de tekniska 
och vissa delar av de sociala faktorerna som är lämpliga att använda. 
Exempelvis sociala faktorer såsom kultur och estetik är i ljuset av Fastighet 
och service’ mål oväsentliga. De politiska faktorerna är viktiga att ta hänsyn 
till men forskaren, likt Chong, et al (2019) argumenterar att det skulle 
försvåra processen för förvaltaren och därmed försvåra hela 
prioriteringsprocessen. Chong, et al (2019) menar att brukarna ofta inte är 
utbildade inom ämnet och sätter sina personliga behov före det som är bäst 
för fastigheten vilket bidrar till felaktig prioritering.  

7.1.3 Prioritering 

När det gäller prioriteringen finns ett antal sätt att prioritera på beroende av 
vad förvaltaren vill uppnå, dessutom finns delade meningar om vad som ska 
prioriteras beroende på vem som tillfrågas (Chong, et al., 2019). Det är 
viktigt att påpeka, vilket Chong, et al (2019) instämmer i, att 
prioriteringsarbetet enbart är en temporär lösning då underhållet inte 
försvinner utan bara skjuts upp, vilket per definition bidrar till 
underhållsskulden. Däremot är prioritering ett bra sätt för förvaltaren att se 
mot vad insatser bör riktas. Förvaltaren bör inte prioritera subjektivt utan 
ett systematiskt sätt att prioritera objektivt bör utformas.  
Shohet (2003) presenterar tre praktiska sätt att prioritera; Reinstatement 
index, Maintenance index och Life cycle cost index. Sannolikt är Life cycle 
cost index den mest realistiska beräkningsmodellen. Life cycle cost index 
ser till tre faktorer medan maintenance index endast ser till en faktor - 
underhållskostnaden. Då förvaltaren inte hade tillgång till tillräckliga data 
för att tillämpa life cycle cost index, användes i stället maintenance index i 
rapporten. För att i framtiden möjliggöra prioritering enligt Life cycle cost 
index bör förvaltaren utöver underhållskostnader också samla in 
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information om nybyggnationskostnader samt göra livscykelanalyser för 
komponenterna. 

7.2 Datainsamling – Testobjekt 

Svårigheterna med verktyget är att utföra en systematisk och objektiv 
tillståndsbedömning. Det ställer stora krav på inspektörens kunskap om 
komponenters defekter och livslängder. Både Bejrum (1999) och Chong et 
al (2019) menar att inspektionen av komponenter är den mest väsentliga 
delen i underhållsplanering men att det alltid kommer att vara respektive 
inspektörs subjektiva beslut vilket betyg systemet tilldelas. Därför är det 
viktigt att inspektören är underrättad om hur inspektionen och 
betygsättningen ska utföras, det vill säga en detaljerad 
utförandebeskrivning av bedömningen. 

7.2.1 Bedömningsprocessen 

Straub (2009) beskriver en objektiv metod att utvärdera defekter på en 
komponent (se figur 3:8). På grund av rapportens snäva tidsram kunde inte 
en sådan systematisk schemaläggning göras. Utifrån intervjuerna 
beslutades vad och hur systemen bör utvärderas. Forskaren anser att en 
högre objektivitet kan uppnås med hjälp av att systematiskt schemalägga 
komponenters grad av defekt som en matris, det skulle underlätta för 
inspektören och främja verktygets upprepningsbarhet. Verktyget grundar 
sig i att, likt Chong et al (2019), sätta brukarnas hälsa och säkerhet främst 
för att sedan se till att fastigheten klarar de lagkrav som ställs på 
komponenten. NASA (2003) beskriver noggrant i sin rapport hur systemen 
ska inspekteras och vad inspektören bör tänka på. Baserat på intervjuerna 
redovisas ett exempel (se bilaga B) på hur en sådan förklaring skulle kunna 
se ut, dock i förenklad form. Fortsatt arbete är nödvändigt för att 
beskrivningen ska vara helt ändamålsenlig. NASA (2003) liksom 
beskrivningen (se bilaga B) inkluderar lagkrav vilket medför stora avdrag på 
betyget om de inte uppfylls. 

7.2.2 Poängskala 

En femsiffrig poängskala valdes dels på grund av Millers (1956) forskning 
om människors begränsade förmåga att hantera information i volym, dels 
på grund av Straubs (2009) kritik mot en större skala än fem. I intervjuerna 
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framgick det att för vissa fastigheter saknas vissa system, därför är det 
nödvändigt att på något sätt kunna bortse från sådana. NASA (2003) 
använder sig av siffran 0 för att indikera att systemet saknas i fastigheten, 
rapporten gör detsamma, verktygets femgradiga poängskala valdes 
följaktligen. 

7.2.3 Fastighetssystem 

Fastighet och service’ teknikavdelning är uppdelad i ett antal så kallade 
discipliner, därför anser forskaren, samt intervjuade, att det är en god idé 
att dela in fastighetssystemen liknande. Av praktiska skäl var det dock 
nödvändigt att göra ytterligare uppdelning. Disciplinen bygg delades upp i 
Grund, Mark, Utvändigt, Invändigt och Tak av praktiska skäl, det är stora 
och kostsamma delar av en fastighet och det är oklokt att kombinera dem. 
Värme och medicinska gaser kombinerades av praktiska skäl då en och 
samma person handlägger dem. På samma sätt kombinerades ventilation 
och kyla samt högspännings- och lågspänningelektricitet till systemen 
Ventilation/kyla samt Elektricitet. En nackdel med att kombinera låg- och 
högspänning är att för lågspänningelektricitet är ofta intervallerna korta och 
kostnaderna låga medan för högspänningselektricitet är intervallerna ofta 
långa och kostnaderna höga. För att tillgodose den daglig driften lades 
systemet Drift till. Det system som upplevdes svårast att bedöma var 
Invändiga. Systemet omfattar stora delar av fastigheten samt olika plan och 
delar av plan som kan vara i mycket olika skick. Det kan därför bli 
nödvändigt att ytterligare dela upp det Invändiga systemet, vilket skulle 
kunna ge ett mer precist resultat. Ett förslag är att dela upp det invändiga 
systemet per våningsplan. 

7.3 Sammanställning 

Det sammantagna betyget för respektive testobjekt i rapporten är inte helt 
och hållet realistiskt i och med att vissa data inte kunnat tas fram, dels på 
grund av rådande pandemi, dels på grund av begräsningar i Fastighet och 
service’ fastighetsdatabas. För att verktyget ska fungera som avsett ska 
information angående samtliga system vara tillgängliga. Det visade sig för 
samtliga testobjekt att data saknas för systemet Tak vilket ger ett 
viktningsbetyg på noll och ett bidrag till helheten på noll. Utöver Tak 
framkom att inget av testobjekten hade data för samtliga system. Det gör att 
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beräkningarna av fastigheternas helhetsbetyg blir missvisande. Förvaltaren 
bör skaffa information för varje använt system för att få ett rättvisande 
helhetsbetyg av sina fastigheter. 
 
Det slutgiltiga tillståndsbetyget av fastigheterna visar alltså var förvaltaren 
bör rikta resurser. Testobjekt 3 gavs betyg 2,30 vilket var lägst av de tre 
testobjekten (3,98 och 3,35). Att testobjekt 3 erhöll lägst betyg betyder att 
Fastighet och service vid beslutande av underhållsåtgärder bör betrakta 
testobjekt 3 som högsta prioritet. 
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8 Rekommendationer och fortsatt studier 

I rapportens åttonde och avslutande kapitel framför forskaren 
rekommendationer om hur verktyget kan användas samt områden av 
rapporten som är i behov av fortsatta studier. 

8.1 Rekommendationer 

Forskarens rekommendationer är att använda verktyget som beskrivet, det 
vill säga genom att en kvalificerad inspektör utför tillståndsbedömningen. 
Information om underhållskostnader för fastighetens system hämtas ur 
fastighetsdatabasen, för att sedan kombineras. Verktyget ska användas 
vägledande vid beslut, inte som avgörande.  

8.2 Fortsatta studier 

Under rapportens skrivande framgick det att ytterligare studier bör 
genomföras för att förbättra verktyget såsom: 
 
 Studier kring hur en mer noggrann tillståndsbedömning ska gå till, 

det vill säga utveckla ett standardiserat sätt att bedöma 
komponenters arbetsförmåga och prestanda.  
 

 Studier kring hur företag på ett tillförlitligt sätt kan samla in 
information angående komponenters underhållskostnader samt 
annan relevant data. 
 

 Studier kring vilka slags konsekvenser som kan uppkomma vid 
prioritering av fastighetsunderhåll. 
 



Kap. 9 Litteraturförteckning 
 

 

53 
 

9 Litteraturförteckning 

Bejrum, H., 1999. Se om sitt hus : strategier för underhåll av offentliga 
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuunderlag 

Bakgrundsinformation 
Överskådlig bakgrundsinformation av underhållsskuldsproblemet 
 
Nuläge 

a. Anser du att problemet med underhållsskuld existerar? 
b. På vilket sätt arbetar ni idag? 
c. Hur skulle du vilja arbeta? 

 
Bakgrundsinformation 
Överskådlig information angående den tänkta modellen 
 

1. Tillståndsbedömning 
a. Hur skulle man kunna dela upp en fastighet med avseende på 

vilka system som finns i fastigheten? 
2. Detaljerad beskrivning 

a. Vad ska ingå i en inspektion och hur bör en inspektör tänka? 
3. Viktning 

a. På vilket sätt skulle enligt dig en viktning kunna gå till? 
  



Bilaga B 
 

 

 

Bilaga B – Tillståndsbedömning beskrivning 

 

  

  
  

 
      

Exempel av bedömningsprocess 

      

Region Uppsala 

Fastighet och Service 
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1. Överblick 
Bedömningen utförs under återkommande platsbesök på fastigheten och 
genom visuell besiktning av diverse Fastighetssystem i aktuell fastighet, 
detta för att kunna få en god överblick av fastighetens underhållsskuld. 

Fastigheterna bedöms utifrån elva (11) olika system. 

Fastighetssystemen är: 

 Grund 
 Mark 
 Invändigt 
 Utvändigt 
 Tak 
 Ventilation/kyla 

 Värme/Gas 
 Sanitet/VA 
 Elektricitet 
 Styr 
 Drift 

 

Alla fastighetssystem tilldelas ett betyg som representerar vilket skick 
diverse systemen befinner sig i. Betyget ska representera 
byggnadssystemet i sin helhet, inte enskilda brister. 

Betygsskalan är: 

 5: Utmärkt 
 4: Bra 
 3: Måttlig 
 2: Dålig 
 1: Usel 
 0: Obefintlig  
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2. Detaljerat 
Bedömningen utförs i samband med återkommande platsbesök och ska ske 
relativt snabbt genom en visuell besiktning av de fastighetssystem som 
beskrivs i detta dokument. Fastighetssystemen är framtagna i samarbete 
med Teknikförvaltare på Fastighet och Service. Fastighetssystemen beskrivs 
i detalj nedan. 

 

2.1 Fastighetssystem 

2.1.1 Grund 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens 
grundkonstruktion och fundament.  

Besiktningspersonen ska inspektera att grundkonstruktionen är fri från 
sprickbildningar, fuktfläckar och att fastigheten har tillräcklig dränering 
av dagvatten samt att angränsande markyta sluttar från fastigheten.  
Det förekommer olika typer av grundkonstruktioner och fundament hos de 
fastigheter som Fastighet och Service förvaltar, dessa är främst 
Betongplatta, Krypgrund av trä och Krypgrund av betong. 

Vid krypgrund ska ventilationen inspekteras samt att markytan är fri från 
växtlighet och grönska. 

Speciellt för krypgrunder av trä ska virket kontrolleras att det inte är 
tryckimpregnerat samt vara fri från mikrobiell (mögel) 

 

Vid äldre fastigheter kan sättning förekomma. Detta medför inte 
automatiskt en risk för fastigheten. Om sättningen inte påvisar uppenbar 
och akut risk ska betyget ej sänkas med mer en 1 poäng.  

 

  



Bilaga B 
 

 

 

2.1.2 Mark 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens närliggande 
markanläggningar såsom utvändiga trappor, bil- och cykelparkeringar, 
asfalterade gångbanor och hårdgjorda ytor, därtill ska ytor speciellt gjorda 
för grönska och växtlighet inspekteras. 

Bil- och cykelparkering samt asfalterade gångbanor och hårdgjorda ytor 
ska inspekteras för sättningar, asfaltskador och genomträngande 
växtlighet, därtill ska tillhörande staket och räcken kontrolleras.  

På samtliga platser ska dagvattenbrunnar och brunnslock ej vara 
blockerade och fungera korrekt. 

 

Utvändiga trappor ska inspekteras med avseende på brandsäkerhet. 

 

Särskild hänsyn ska ges till räddningsvägar och brandposter, dessa ska ej 
vara blockerade samt att skyltar finns och är synliga.  

 

Vid bristande brandsäkerhet ska betyget sänkas med minst två poäng. 

2.1.3 Invändigt 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens invändiga 
ytor, fasta inredning samt invändiga trappor och dörrar.  

Gällande fastighetens invändiga ytor ska besiktningspersonen inspektera 
att innertak, ytskikt, väggar och golv är fria från fuktskador, hål och 
sprickor. 

Gällande fastighetens invändiga trappor ska besiktningspersonen 
inspektera att eventuella mattor inte sitter löst, ytskikt sitter fast och att 
det inte finns lösa bitar eller sprickor. 

Gällande fastighetens dörrar ska besiktningspersonen inspektera att 
dörren går att stänga och öppna, att dörrbladen sitter på rätt plats och att 
gångjärnen fungerar korrekt. 
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Gällande fastighetens fasta inredning ska besiktningspersonen inspektera 
att dessa är funktionella samt fria från fuktskador 

Vid bristande brandsäkerhet ska betyget sänkas med minst två poäng 

2.1.4 Utvändigt 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens fasad, 
fönster, dörrar och entréer.  

Gällande fastighetens fasad ska fasaden vara fri från fuktskador, hål och 
sprickor. 

Gällande fastighetens fönster, dörrar och entréer ska besiktningspersonen 
inspektera ålder, skick och modell samt funktionalitet 

Vid bristande brandsäkerhet ska betyget sänkas med minst två poäng 

2.1.5 Tak 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens tak.  

Besiktningspersonen ska inspektera takets dagvattenhantering (stuprör, 
hängrännor och takbrunnar) dessa ska vara fria från hål och sprickor 
samt fria från smuts och växtlighet som riskerar att blockera vattnets 
framfart. Besiktningspersonen ska även inspektera takets beklädnad så 
att den är fri från hål och sprickor. 

Besiktningspersonen ska inspektera möjliga problemkällor i takfönster och 
latriner samt att eventuella skärmtak fyller sin funktion. 

Besiktningspersonen ska inspektera att taksäkerheten finns och är 
tillräcklig. 

 

Vid bristande taksäkerhet ska betyget sänkas med minst två poäng 
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2.1.6 Ventilation/kyla 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens ventilations-
, kyl och sprinklersystem. 

Gällande ventilationssystemet ska besiktningspersonen kontrollera att 
ventilationstrummor, frånluft- och tilluftsdon är fria från skador och 
smuts. Besiktningspersonen ska kontrollera om fläktarna är Remdrivna 
eller Direktdrivna samt att fläktarna arbetar i lämpligt varvtal (mätt i 
procent [%]) 

Besiktningspersonen ska kontrollera fläktrummen ska med avseende på 
plats dvs råder platsbrist eller finns det utrymme att bygga ut. 

Besiktningspersonen ska kontrollera att brandspjäll finns vid 
brandcellsgränser samt deras skick. Vid avvikelser ska detta medfölja att 
betyget sänks med minst två poäng 

Om fastighetens OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) inte har blivit 
godkänt ska betyget sänkas med minst två poäng  

Särskild hänsyn ska ges till ventilation där kritisk verksamhet bedrivs och 
är ventilationen bristfällig ska betyget sänkas med minst två poäng. 

Gällande kylsystemet ska besiktningspersonen kontrollera ålder på 
kylmaskinerna och vilket köldmedium som används samt att 
kylmaskinerna arbetar i lämplig belastning (mätt i procent [%]) 

Kylcentralen ska kontrolleras med avseende på plats dvs är det platsbrist 
eller finns det utrymme att byggas ut. 

 

Gällande sprinklersystem ska besiktningspersonen kontrollera om det 
finns eller inte. 

2.1.7 Värme/Gas 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens Värme och 
Gassystem. 

Gällande värmesystemet ska besiktningspersonen kontrollera att 
Värmeväxlare är funktionell samt att renspolning sker enligt angivna 
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intervall. Pumpar och shuntgrupper är funktionella samt reglerar enligt 
inställda värden. Besiktningspersonen ska kontrollera att tredjeparts-
besiktning är utförd och godkänd för expansionskärl. Slutligen ska 
besiktningspersonen utföra stickprov på termostatventiler och kontrollera 
att dessa reglerar enligt angivna värden. 

Gällande gassystemet ska besiktningspersonen kontrollera att tredjeparts-
besiktning är utförd och godkänd för den årliga servicen. 
Besiktningspersonen ska kontrollera det allmänna skicket på anläggningar 
samt kontrollera komponenter och maskinernas ålders. 
Åldersbedömningen bör ske enligt följande: 

- 0–15 år gammalt tilldelas betyget 5 
- 16–30 år gammalt tilldelas betyget 4 
- 31–45 år gammalt tilldelas betyget 3 
- 46–60 år gammalt tilldelas betyget 2 
- 61 år gammalt och äldre tilldelas betyget 1 

 

2.1.8 Sanitet/VA 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens Sanitet och 
Vatten/Avloppssystem. 

Gällande sanitetssystemen ska besiktningspersonen kontrollera att 
värmeväxlare och pumpar är funktionella samt att renspolning sker enligt 
angivna värden.  

Besiktningspersonen ska kontrollera skick och godstjocklek på 
spillvattenledningar, skick på sanitetsrelaterade kärl och skick på 
fastighetens rör samt tillhörande isolering.  

Besiktningspersonen ska kontrollera om tidigare åtgärder har utförts på 
befintliga rör och ledningar. 

Besiktningspersonen ska utföra stickprov på injusteringsventiler och 
kontrollera att dessa reglerar enligt angivna värden 

Påträffas många döda tappvattenledningar i fastigheten ska betyget sänkas 
med minst två poäng 
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Särskild hänsyn ska ges till tappvatten där kritisk verksamhet bedrivs och 
är funktioner gällande tappvatten bristfälliga ska betyget sänkas med 
minst två poäng. 

Besiktningspersonen ska kontrollera det allmänna skicket på anläggningar 
samt kontrollera komponenter och maskinernas ålders. 
Åldersbedömningen bör ske enligt följande: 

- 0–10 år gammalt tilldelas betyget 5 
- 11–20 år gammalt tilldelas betyget 4 
- 21–30 år gammalt tilldelas betyget 3 
- 31–40 år gammalt tilldelas betyget 2 
- 41 år gammalt och äldre tilldelas betyget 1 

 

Vid bristande brandsäkerhet ska betyget sänkas med minst två poäng 

Gällande Vatten/Avloppssystemen ska besiktningspersonen kontrollera 
skicket på det invändiga dagvattenhanteringen, utvändiga 
dagvattenhanteringen i mark och avlopp i mark. Dessutom ska 
besiktningspersonen kontrollera skicket på varmvattenberedare och 
fördröjningsmagasin.  

Gällande Oljeavskiljare och Fettavskiljare ska besiktningspersonen 
kontrollera att tredjeparts-besiktning är utförd och godkänd 

Slutligen ska besiktningspersonen kontrollera om det är risk för stopp i 
brunnen och att den är funktionell. 

  

2.1.9 Elektricitet 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens elektriska 
system. Detta system är uppdelad i El/Tele (<400 volt) och Elförsörjning 
(>400 volt). 
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El/Tele 

I detta system ska besiktningspersonen kontrollera fastighetens 
Passagesystem, centraler, armaturer samt brandlarm. Vid kontroll av 
passagesystem ska besiktningspersonen kontrollera att dessa fungerar 
korrekt samt att sensorer finns och fungerar. Centralen ska kontrolleras 
med avseende på plats dvs är det platsbrist eller finns det utrymme att 
byggas ut. Gällande armatur ska besiktningspersonen kontrollera antal 
LED, T8 och T5.  

Brandlarmet ska fungera korrekt annars ges betyget 1. 

Särskild hänsyn ska ges vid brandceller, bristande passager tillhörande 
brandcell ska betyget sänkas med minst 2 poäng. 

Elförsörjning 

I detta system ska besiktningspersonen kontrollera fastighetens 
märkeshomogenitet, nätstationer, ställverk, fördelningscentraler och 
gruppcentraler samt reservkraft.  

Gällande märkeshomogenitet ska besiktningsmannen kontrollera att 
tillräckligt med reservdelar finns 

Gällande nätstationer, ställverk, fördelningscentraler, gruppcentraler och 
reservkraft ska besiktningspersonen inspektera det allmänna skicket och 
ålder.  

Besiktningspersonen ska kontrollera centralerna med avseende på plats 
dvs råder platsbrist eller finns det utrymme att bygga ut. 

Besiktningspersonen ska dessutom inspektera med säkerheten i 
centralerna både personsäkerhet samt brandsäkerhet 

Vid bristande brandsäkerhet ska betyget sänkas med minst två poäng 

Särskild hänsyn ska ges till reservkraft där kritisk verksamhet bedrivs och 
är reservkraften bristfällig i sådan verksamhet ska betyget sänkas med 
minst 2 poäng.  
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2.1.10 Styr 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens olika 
styrsystem (tvättsug, sop, smågods, ventilation, värme, brandsäkerhet och 
kyla).  

I betygsättningen ska besiktningspersonen beakta ålder och 
systemhomogenitet på närvarande styrsystem. Åldersbedömningen bör ske 
enligt följande:  

- 0–10 år gammalt tilldelas betyget 5 
- 11–15 år gammalt tilldelas betyget 4 
- 16–20 år gammalt tilldelas betyget 3 
- 21–25 år gammalt tilldelas betyget 2 
- 26 år gammalt och äldre tilldelas betyget 1 

 

2.1.11 Drift 

Detta system fokuserar på att bedöma skicket på fastighetens driftskick.  

Besiktningspersonen ska göra sig underrättad om antalet brandfel, 
driftstopp, arbetsorder samt anmälda inomhusärenden. 
Besiktningspersonen ska även undersöka med hjälp av driftpersonal om 
hur ofta akuta utryckningar förekommer. Besiktningspersonen ska 
slutligen skaffa sig upplysning om fastighetens energiförbrukning  
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2.2 Betygsskala 

Besiktningspersonen betygsätter systemen genom en visuell inspektion 
och i sin helhet med hjälp av en skala från 5 (bäst) till 1 (sämst). 
Definitionen för enskilt betyg är följande: 

 

5: Utmärkt 
Kräver endast normalt schemalagt underhåll. 

4: Bra 
Kräver ett fåtal mindre reparationer. 

3: Måttlig 
Kräver ett flertal mindre reparationer och ett fåtal större 
reparationer. 

2: Dålig 
Påtagligt slitage och förstörelse, kräver omfattande 
reparationer. Möter ej statliga regelverk. 

1: Usel 
Kräver omfattande reparation eller byte för att återfå 
funktionen. Påtaglig risk för personskada vid användning 
alternativt saknas. 

0: Obefintlig 
Funktionen existerar ej inom systemet. 
 

*Notera att betyget 0 finns, detta betyg ska delges där funktion inom 
systemet inte ska vara närvarande, detta skiljer sig från betyget 1 där 
funktionen kan saknas men meningen är att den ska vara närvarande. 


