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Sammanfattning  

Titel:  Självrisk vid driftupphandling 

Författare:   Jessie Fuhr och Ester Laaksonen 

Bakgrund:  Sedan outsourcing blev vanligare på den svenska marknaden har 

det även blivit vanligt att i förvaltning upphandla sin drift i 

konkurrens. I ett mycket tidigt skede uppmärksammandes en 

problematik med samarbetet mellan beställare och driftentreprenör 

som innebar att fakturahanteringen mellan parterna var omfattande 

och tidkrävande. För att bland annat minska administrationen 

upprättades en självriskmodell som många beställare idag 

tillämpar i kontrakten, vilken innebär att driftentreprenören ersätter 

felavhjälpande underhållsåtgärdskostnader upp till ett visst 

gränsbelopp. 

Syfte:  Syftet med fallstudien är att undersöka modellens uppbyggnad och 

tillämpning samt att analysera vad beställare och entreprenör anser 

om självriskmodellen.  

Metod:  Studien bygger främst på primär insamlad data genom ett antal 

intervjuer med främst en beställare, Locum samt en sekundär 

datainsamling i form av en enkätundersökning besvarad av 

verksamma entreprenörer inom branschen.  

Slutsats:  För att bibehålla det offentliga fastighetsbeståndet och för att se till 

brukarens bästa måste en förståelse finnas mellan beställare och 

entreprenör. Den lösningen som idag finns för att upprätthålla 

kvalité och service i en funktionsupphandling är att använda 

självriskmodellen. För beställaren fungerar modellen som ett 

incitament att funktionskraven uppnås och för att minska 

fakturahanteringen. Hur modellen uppfattas på marknaden med 

positiva och negativa aspekter skiljer sig markant beroende på 

vilka personliga erfarenheter en part har av den. 

Nyckelord: Offentlig beställare, driftentreprenör, självrisk, kostnadsansvar, 

fastighetsförvaltning, outsourcing, Aff (avtal för 

fastighetsförvaltning), felavhjälpande underhåll, planerat 

underhåll, drift, tillsyn och skötsel 
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Abstract 

Title:   Deductible for operational procurement 

Author:   Jessie Fuhr and Ester Laaksonen 

Background:  Since outsourcing became more common in the Swedish market, it 

has also become common for the management to procure its 

operation competitively. In a very early stage there was a problem 

recognized, the invoice between client and contractor was 

extensive and time consuming. Partly to reduce administration a 

deductible model was established which many clients today 

applies to the contracts. This means that the operating contractor 

himself may replace corrective maintenance action costs up to a 

certain amount. 

Purpose: The purpose of this case study is to examine the model's structure 

and implementation, as well as to analyze clients and contractors 

consider of the deductible model. 

Method: The study is based on primary data collected through a number of 

interviews with primarily client and a secondary data collection in 

the form of a questionnaire answered by contractors within the 

industry. 

Conclusions: In order to maintain the public housing stock and to ensure the 

patient's best interests there must be an understanding between the 

client and the contractor. The solution to maintain quality and 

service in a procurement function the client uses today the 

deductible model. The model serves as an incentive for the client 

to make sure the functional requirements are achieved and to 

reduce invoice processing. How the model is perceived in the 

market with positive and negative aspects differ markedly 

depending on the different experiences of it 

Keywords: Public procurers, operating contractor, deductible, cost 

responsibility, property management, outsourcing, Aff (contracts 

for property management), corrective maintenance, planned 

maintenance, operation, oversight and management 
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Förord 

Denna examensuppsats som omfattar 15 högskolepoäng är skriven under höstterminen 2013 

på Kungliga tekniska högskolan. Det är en avslutande del av utbildningen Byggteknik och 

design med inriktning ekonomi. Arbetet med studien har varit ytterst lärorikt och intresset för 

förvaltning har vuxit sig större hos oss författare. Vi vill tacka de företag som besvarat vår 

enkätundersökning, för den tid de lagt ner och för deras svar. Till de intervjuade företagen vill 

vi också ge ett stort tack, för deras bidrag till vår studie och att de varit så hjälpsamma.  

Främst vill vi tacka våra handledare, tack Per Högdahl på Locum AB för avsatt tid, snabb 

respons och stöd under arbetets gång. Ett stort tack riktas till Peter Sillén på Kungliga 

Tekniska Högskolan för din handledning, uppmuntran och dina råd.  

 

Stockholm, 2014-01 

 

 

 

Jessie Fuhr och Ester Laaksonen
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Centrala begrepp  

Aff- definitioner10 

Samtliga begrepp under denna rubrik är definierade enligt Aff- definitioner 10 – Termer och 

definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster 

som framställts av Aff- forum. 

Avtal bindande överenskommelse mellan två eller fler 

parter 

Beställare   den som specificerar och beställer tjänster och varor 

Drift åtgärder med ett förväntat intervall med minst en 

gång per år, vilket syftar till att upprätthålla 

funktionen hos ett förvaltningsobjekt. 

Entreprenör/leverantör organisation som tillhandahåller tjänster och/eller 

varor 

Fastighet självständig rättslig enhet som är upptagen i eller kan 

föras in i fastighetsregistret.  

Fastighetsförvaltning  process där arbete, kapital och kunnande omvandlas 

till fungerande utrymme för verksamheter 

Felavhjälpande underhåll underhåll som syftar till att återställa en funktion som 

oförutsett har nått en oacceptabel nivå 

Förfrågningsunderlag underlag som beställaren tillhandahåller för 

utarbetande för arbete  

Kontrakt  handling som undertecknas av parterna och som 

utvisar parternas överenskommelse 

Planerat underhåll  underhåll som är planerat till tid, art och omfattning. 

Skötsel driftåtgärder som omfattar en eller flera av 

åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, 
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inredning, utrustning, byte eller tillförsel av 

förbrukningsmaterial 

Tillsyn driftåtgärder som omfattar observation av funktion 

hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller 

utrustning och rapportering av eventuella avvikelser 

Underhåll  åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos 

ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning 

Upphandling process som syftar till inköp och som inleds med ett 

anbud infodras och avslutats med att ett avtal ingås 

Övriga definitioner 

Egen regi verksamhet som sköts internt inom företaget av egen 

anställd personal 

Konsult sakkunnig person inom specifikt område 

Outsourcing enligt SAOL (Svenska akademiens ordlista) 

definieras begreppet som ”Utläggning av verksamhet 

på entreprenad”, vilket innebär att en del av 

verksamheten säljs bort till extern part. 
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1. Inledning 

Begreppet Facility Management (FM) sägs ha uppkommit i USA under 1980- talet och är ett 

samlingsnamn för hur företag fokuserar på sin kärnverksamhet och hur ansvarsfördelningen 

för de olika stödfunktionerna i ett företag bör se ut för att kärnverksamheten skall fungera 

optimalt. Facility Management nådde Europa under 1990- talet och har idag växt på den 

svenska marknaden. Att arbeta med FM innebär att arbeta med tjänster, verksamhets- 

respektive fastighetsanknutna, vilket kan göras internt inom företaget, egen regi, eller genom 

att lägga ansvaret för delar av stödfunktionerna hos externa leverantörer, outsourcing.   

När outsourcing tillämpas innebär det att en entreprenör tar över ansvaret för en del av 

beställarens verksamhet. För att klara av detta krävs att beställaren utförligt kan beskriva vad 

denne vill att entreprenören skall åstadkomma med leveransen av tjänsten. Inom 

fastighetsförvaltning finns det flera delar inom verksamheten som kan outsourcas. I denna 

studie kommer outsourcing av drift att behandlas mer ingående, vilket innebär att en 

entreprenör tar över delar av eller hela driften för en fastighet.  

Under mitten av 1990- talet uppmärksammades en problematik i fakturahanteringen mellan 

driftentreprenör och beställare. En stor mängd fakturor och arbetsordrar behövde gås igenom 

varje månad, vilket var tidsödande samtidigt som det tog fokus från fastighetens skötsel. 

Därför upprättades en modell som komplettering till avtalets ersättningsform, för att minska 

fakturahanteringen. Modellen innebär för entreprenörens del att denne har ett kostnadsansvar 

för vissa driftåtgärder upp till ett bestämt belopp, en så kallad självrisk. När modellen 

upprättades på 1990- talet var självrisken cirka 5000 kr, men beloppet ser idag ut olika på 

marknaden i olika relationer.  

Denna studie syftar till att undersöka modellen med självrisk och vilken inverkan den har på 

parterna inom outsourcingen. Frågeställningen föreslogs av företaget Locum AB, ett stort 

landstingsägt förvaltningsföretag som förvaltar flertalet vårdfastigheter inom Stockholms län. 

I samband med att outsourcing och Facility Management blev en större trend under 1990- 

talet uppmärksammades även ett behov av att skapa gemensamma branschstandarder för 

tydliga och enkla avtal mellan parterna på fastighetsförvaltningsmarknaden. Därför gick ett 

antal beställare, entreprenörer och konsulter samman och upprättade branschspecifika 

dokument, vilket kom att benämnas Aff (avtal för fastighetsförvaltning). Flertalet avtal 

upprättas idag utefter Aff- dokument och de gemensamma begrepp som har tagits fram 

används i det dagliga arbetet för samtliga parter och har blivit branschstandarder. 
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1.1. Bakgrund till ersättningsmodellen 

Beställarorganisationer har tillsammans upprättat kompletteringen till ersättningsformen som i 

denna studie kommer att benämnas som ”självrisk”. Modellen baseras oftast på 

ersättningsformen fast ersättning. Entreprenören prissätter beställarens anbud och offererar en 

kontraktssumma som skall täcka in det arbete beställaren vill få gjort samt en vinstandel. Om 

självrisk tillämpas innebär det att om ett felavhjälpande underhåll (se centrala begrepp, sida 1) 

sker i arbetet skall detta täckas av den fasta ersättningen upp till ett visst belopp som bestämts 

i kontraktet. Kostnader som överstiger denna självrisk ersätts från beställarorganisationen.  

Att självriskmodellen upprättats beror på ett flertal faktorer. Beställaren får en minskad 

administration då de inte behöver sätta sig in i samtliga mindre fakturor som anses ingå i den 

fasta ersättningen, samtidigt som entreprenören får ett ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska 

ansvaret bygger främst på att entreprenören kontinuerligt skall sköta drift på ett förebyggande 

och systematiskt vis för att undvika att ett felavhjälpande underhåll inträffar. Ansvaret skall 

därmed fungera som ett incitament för entreprenören att upprätthålla kvalité och service. Om 

ett felavhjälpande underhåll sker skall därför entreprenören kunna påvisa att avsaknaden av 

systematisk drift och underhåll inte är anledningen till att ett haveri har inträffat. 

Kostnadsansvaret övergår då på beställaren som ekonomiskt får ersätta 

funktionsnedsättningen.  

1.2 Problemdiskussion 

Anledningen till att denna ersättningsmodell blivit en problematisk diskussion är att 

självrisken inte alltid tillämpas på det tilltänkta sättet och därmed inte följer ursprungsidén. 

Både entreprenör och beställare tycker i många fall att självrisken leder till konflikter och 

onödiga diskussioner om ett kontrakt och att tid går åt att debattera ansvarsfrågor och 

kontraktsfrågor. Detta leder till att Affs definitioner av felavhjälpande respektive planerat 

underhåll tas upp och tolkas olika och till egen fördel av beställare respektive entreprenör.  

Ytterligare en problematik med modellen ur entreprenörens perspektiv är den risk denne 

kommer att vara tvungen att ta då det finns svårigheter att kalkylera på antalet felavhjälpande 

underhållsåtgärder som uppkommer under entreprenörsåtagandet.  

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att analysera och lyfta fram hur en kontrakterad självrisk påverkar 

beställare och entreprenör under förvaltningsprocessen. Målet med studien är att visa på 
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problematiken och redogöra för de olika synsätten som finns idag.  Ett delmål är att 

sammanställa information som skapar en större tydlighet och förståelse mellan parterna. 

1.4 Målgrupp 

Utefter studiens problemformulering valdes två målgrupper. Den första målgruppen är av 

beställarorganisationer med fokus på Locum AB och konsultföretag. Den andra målgruppen 

är entreprenörföretag utifrån medlemskap i föreningen Aff. 

1.5 Frågeställning 

 Hur är modellen uppbyggd och hur tillämpas den? 

 Vilka faktorer har en inverkan på modellen? 

 Hur påverkas beställare av självrisken? 

 Hur påverkas entreprenörer av självrisken? 

1.6 Avgränsning 

Problemet med självriskmodellen är en komplex och relevant fråga på marknaden idag och 

för att studien inte skall bli för utbredd har urvalet av målgrupper skett utifrån medlemskap i 

Aff. Det har även funnits en begränsning tidsmässigt som påverkat möjligheten att etablera 

kontakt med alla relevanta och intressanta beställare och entreprenörer för att undersöka deras 

eventuella synpunkter om modellen.  

En begränsning har legat i att endast titta på offentliga beställare som outsourcat driften och 

tillämpar självriskmodellen.  

Ännu en avgränsning som valts är att inte göra en uppföljning avtalsmodellens ekonomiska 

effektivitet. 
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1.7 Disposition 

  

Centrala 
begrepp 

•Som start för rapporten definieras de  begrepp som förekommer och som anses relevanta för 
läsaren för att kunna förstå helheten av studien. 

Inledning 

•I detta avsnitt presenteras behandlat ämne samt bakgrund till studiens problemdiskussion.  
Syftet med undersökningen beskrivs och problemställningarna  lyfts fram. Därefter följer en 
beskrivning av vald målgrupp för arbetet samt vilka avgränsningar som har gjorts. 

Metod 

•Metodikbeskrivningen beskriver hur information har samlats ihop till studien och varför 
specifika metoder valdes, vilka fördelar och nackdelar som uppstår. Här tas även validitet och 
reliabiliteten i genomförda undersökningar upp.  

Teori 

• I detta avsnitt presenteras den teori som anses nödvändig som bakgrundsinformaion för att 
förstå kommande empiri och analys. Inledningsvis presenteras Fastighetsförvaltning, därefter 
beskrivs Upphandling inom fastighetsförvaltning och avsnittet avslutas med en introduktion till 
Drift- och underhållsterminologin. 

Empiri 

• I Empiri- avsnittet beskrivs inledningsvis mer ingående den självriskmodell som studien 
analyserar. Därefter presenteras genomförandet av undersökningar samt material och 
information som erhållits under datainsamlingen. 

Analys 

• Under denna rubrik beskrivs ingående den analys som har gjorts under arbetets gång, med 
återkoppling till avsnitten Teori och Empiri. Analysen leder fram till svar på studiens 
problemställning. 

Diskussion  
och  

resultat 

• I det slutliga avsnittet presenteras författarnas reflektioner angående den studie som utförts 
och det resultat som frambringats. 
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2. Metod 

Metodiken som använts i denna studie har till största del bestått av primärdata, det vill säga 

data som inhämtats och sammanställts av författarna. Primärdatakällorna i detta fall har 

bestått av intervjuer med olika aktörer samt en enkätundersökning.  

Anledning till att denna metod valdes var att författarna inte funnit någon tidigare studie med 

fokus på kontraktsmodellen.  Valet av intervjuer och att lämna ut en enkät till personer som 

aktivt arbetar med dessa frågor är därför mycket relevant. 

Även sekundärdatakällor, det vill säga information som redan existerar och sammanställts av 

andra, har använts i studien. Främst har litteraturstudier gjorts baserat på nyckelord som sökts 

på internet och i databaser, vilket har lett fram till i största del elektroniskt material såsom 

artiklar, tidigare examensarbeten samt elektroniska dokument. Litteraturstudien har även 

funnit viss tryckt litteratur. I tidigt skede gavs tillgång till arkivmaterial i form av ett kontrakt 

samt en upphandling som har kommit till nytta i studien och även de för studien mest 

relevanta AFF-dokumenten har också granskats. 

2.1 Fallstudie 

Utifrån valda problemformuleringar har den vanligt förekommande strategin fallstudie setts 

som mest lämplig. Fallstudier syftar till att undersöka och analysera ett visst område för att få 

en utförlig helhetsbild utav ett visst specificerat fall i en organisations eller ett system. Då 

mycket information behöver samlas in för denna typ av studie är det lämpligt att använda sig 

av både kvalitativa samt kvantitativa insamlingsmetoder.
1
 Denna studie begränsar sig till att 

vara endast kvalitativ. 

2.2 Kvalitativ metod 

Då studiens syfte är att ge en mer ingående bild av en uppfattad problematik på marknaden är 

den kvalitativa metoden för undersökning mest relevant i fallet. En kvalitativ metod lämpar 

sig för studier som söker information i respondenters åsikter och upplevelser för att sedan 

fokusera på att beskriva och analysera de olika uppfattningarna parterna har. Det finns häri 

inget svar som är bättre eller sämre än annat och skall inte leda fram till ett rätt eller fel. Den 

                                                 
1
 Carlström I; Carlström Hagman L.P (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, 5:e upl. 

Studentlitteratur AB: Lund, sid 155-156 
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kvalitativa metoden baseras på en blandning av objektiva och subjektiva upplevelser, vilket 

gör observationer, intervjuer samt enkäter med öppna svarsalternativ till relevanta metodval.
2
  

2.2.1 Intervju 

Att göra intervjuundersökningar är relevant när det inte finns några fasta svarsalternativ och 

det bör finnas möjlighet att följa upp de erhållna svaren med följdfrågor. Därför ses också 

intervju som en kvalitativ metod. När intervjuundersökningar tillämpas som metod i en studie 

skall ett urval människor intervjuas efter ett på förhand bestämt mönster och som antingen 

telefonintervjuer eller interaktionsintervjuer. Ju bättre förberedelse av intervjuerna från 

författaren desto bättre kan resultatet från intervjun bli, vilket gör att förarbetet med 

intervjuerna inte bör underskattas. När intervjustudien genomförs är det viktigt att skapa bra 

kontakt med respondenten och förklara vem man är och varför studien genomförs, därför att 

respondenten skall ha möjlighet att avgöra till vilken del denne vill medverka i studien. 
3
 

Det finns olika upplägg på intervjustudierna, vilket kräver mer eller mindre förarbete. 

Intervjun kan läggas upp som strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad. Vid en 

strukturerad intervju bestäms samtliga frågor i förhand och även i vilken följd frågorna skall 

uppkomma, vilket kräver ordentligt förarbete men som kan resultera i att intervjun blir mer 

formell och lättare att följa, dock lämnas inte stort utrymme för öppna frågor. Vid den 

halvstrukturerade intervjun bestäms några huvudfrågor till respondenten, i enlighet med det 

påförhand valda temat för intervjun. Den halvstrukturerade intervjun lämnar utrymme för 

följdfrågor och ett mer öppnare samtal med respondenten. Till sist finns även den 

ostrukturerade intervjun där intervjuaren har mer möjlighet att formulera frågor utefter 

situation, endast ämnet är valt i förväg.
4
  

I studien valdes de halvstrukturerade intervjuerna, vilket beskrivs mer ingående under Avsnitt 

4.2.1, sida 25.  

2.2.2 Enkätundersökning  

Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ enkät är möjligheten att sammanställa 

mätbar data. Om frågorna är utformade med en majoritet av bundna svarsalternativ innebär 

det att den kan ses som kvantitativ eftersom de bundna alternativen är mätbara och 

                                                 
2
 Carlström I; Carlström Hagman L.P (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, 5:e upl. 

Studentlitteratur AB: Lund, sid 131 
3
 Andersen E.S, Schwencke E (1998). Projektarbete- en vägledning för studenter, uppl. 1:15 Studentlitteratur 

AB: Lund, sid 94-99 
4
 Carlström I; Carlström Hagman L.P (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, 5:e upl. 

Studentlitteratur AB: Lund, sid 188-189 
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jämförelsebara. De öppna svarsalternativen, som ger respondenten utrymme att svara fritt och 

oberoende, är i många fall svåra att mäta och jämföra vilket kvalificerar det som en kvalitativ 

metod då det mer kan efterlikna en subjektiv upplevelse. Den kvalitativa enkätundersökning 

kräver större efterarbete då samtliga svar skall granskas och analyseras ingående. 

På många sätt kan en enkätundersökning vara mer förmånlig än intervjuundersökning då 

förutsättningarna för att nå ut till ett flertal respondenter är större. Vid enkätundersökning 

behöver hänsyn inte tas till exempelvis geografisk placering och det kan kräva mindre tid av 

en redan stressad respondent, som då själv kan bestämma när tid kan avsättas till att besvara 

enkäten inom den bestämda tidsramen från undersökaren. Dock måste även hänsyn tas till att 

frågor i enkätundersökningar kan misstolkas av respondenten, vilket inte kan åtgärdas enkelt 

som vid en intervju. Det finns heller inte samma möjlighet att komplettera med 

uppföljningsfrågor.
5
 

Att metoden valdes i denna studie beror på möjligheten att på ett enkelt sätt nå ut till ett större 

antal individer på kort tid, då intervjuer med samtliga relevanta och intressanta parter sågs 

som orimligt på grund av arbetets tidsbegränsning. Den utformade kvalitativa enkäten syftar i 

studien till att komplettera intervjuerna samt att ge en bredare insikt om hur frågeställningen 

uppfattas i branschen. 

2.2.3 Observation 

I ett tidigt skede av arbetet blev författarna inbjudna till ett seminarium av Aff- forum som 

presentation av förslaget till Nya Aff. De deltagande på seminariet var främst medlemmar 

men även andra intressenter fanns på plats. Seminariet inleddes med ett förslag på hur en ny 

struktur av de tidigare Aff- dokumenten kommer att se ut, sedan presenterades definitioner 

som förslagsvis skall ändras. Seminariet avslutades med en diskussion mellan samtliga 

inblandade parter där frågor ställdes och åsikter lyftes fram. Observationen gav inblick i de 

olika skillnader i tolkning som idag finns mellan parterna och problematiken kring detta ämne 

behandlades. Medverkan vid seminariet gav en bra start på projektet genom inblick och 

kontakter. 

                                                 
5
 Andersen E.S, Schwencke E (1998). Projektarbete- en vägledning för studenter, uppl. 1:15. Studentlitteratur 

AB: Lund, sid 99-101 
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2.3 Bedömning av källor 

Information från hemsidor har använts sparsamt, främst för att få information om specifikt 

företag eller förening på marknaden samt för litteraturstudier. Google Scholar har använts till 

att söka tidigare arbeten inom ämnet och de examensarbeten, C-uppsatser, som har använts i 

rapporten har granskats källkritiskt eftersom de inte kan ses som vetenskapligt korrekta då de 

ej skrivits av forskare eller är vetenskapligt granskade. Granskning av andra 

examensuppsatser har bidragit till nya referenser och källor till information. Även den tryckta 

litteraturen som använts i arbetet har bedömts vara pålitlig. 

Utöver tidigare arbeten har dokument utgivna av Aff granskats då dessa har ansetts vara 

trovärdiga källor till information.  

2.4 Bedömning av metodgenomförande 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 

Att undersöka validitet och reliabilitet av metodval är viktigt eftersom det bedömer kvalitén 

på den information som frambringats i samband med datainsamlingen. Validitet innebär en 

analys över hur det som mäts anses vara relevant för studien, exempelvis om rätt frågor ställs. 

Reliabiliteten i undersökningen visar huruvida mätningen kan ses som tillförlitlig. Validitet 

och reliabilitet har en högre relevans vid kvantitativa metoder än vid kvalitativa eftersom 

datainsamlingen då mer baseras på mätbar information, men det finns möjlighet att tillämpa 

även vid kvalitativa undersökningar då författaren istället kan analysera huruvida denne 

behandlat insamlad information på mest fördelaktigt vis.
6
 

Validiteten i en kvalitativ analys mäter huruvida de frågor som upprättats i samband med 

intervju eller enkät har en relevans till ämnet och kan ge sanningsenliga och betydelsefulla 

svar i enlighet med det som i studien undersöks. För att öka validiteten i denna studie har 

intervjufrågorna utgått från valda frågeställningar och intervjuerna varit uppbyggda som 

halvstrukturerade för att inte låsa fast vid specifika frågor. Möjligheten för bredare underlag 

blev på så sätt bättre. Samtliga respondenter, för både intervju och enkätundersökning, har 

också haft relevant kunskap och erfarenhet inom valda frågeställningar för att på ett 

informativt och beskrivande sätt kunna besvara utformade frågor. Enkätundersökningen 

                                                 
6
 Socialpedagogiska institutionen (2013). Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet. [Elektronisk] 

http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/3-att-skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-

arbete/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet (Hämtad den 16 januari 2014 klockan 10:26) 
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formulerades dock tidigt i arbetet för att få en hög svarsfrekvens och i detta skede kan 

författarna anses ha bristande kunskap för att på mest fördelaktigt vis ställa rätt frågor.  

Reliabiliteten i den kvalitativa analysen mäter tillförlitligheten i den utförda datainsamlingen. 

I enkätundersökningen har samtliga respondenter haft likvärdig utgångspunkt och möjlighet 

att besvara frågorna hur de själva ansett. Svarsfrekvensen har ansetts vara hög då 73 % har 

besvarat enkäten, men då andelen respondenter varit få från start kan resultatet inte anses vara 

statistiskt säkerhetsställd eller representativt för samtliga aktörer inom målgruppen på 

marknaden idag. Trots att enkäten nådde ut till majoriteten av de större företaget inom 

studiens andra målgrupp finns det även företag som fallit bort då de idag inte har medlemskap 

i Aff- förening.  

Vid intervjuundersökningen har det valda temat varit detsamma för samtliga respondenter i 

och med den halvstrukturerade uppbyggnaden har det uppkommit olika följdfrågor per 

respondent beroende på hur huvudfrågorna besvarats, vilket gör att reliabiliteten på detta sätt 

kan ha påverkats. 

2.4.2 Inspelning 

Att använda bandspelare är i många fall att föredra för att ingen information går förlorad.
7
 Då 

inspelning av möten och intervjuer kan påverka respondentens benägenhet att svara valdes 

bandspelare bort. Vid majoriteten av intervjuerna skrevs därför istället minnesanteckningar av 

en på förhand bestämd författare medan den andra höll i intervjun. När endast en författare 

deltog vid en intervju användes dock bandspelare. Det är en möjlig felkälla att viktig 

information eventuellt har tappats i samband med minnesanteckningarna. 

  

                                                 
7
 Carlström I; Carlström Hagman L.P (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, 5:e upl. 

Studentlitteratur AB: Lund, sid 197 
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3. Teori 

I det här avsnittet presenterar den teori som anses nödvändig som förkunskap till studien. 

Inledningsvis kommer begreppet fastighetsförvaltning definieras och som underrubrik 

presenteras även begreppen FM, outsourcing och Aff. Därefter beskrivs upphandling inom 

fastighetsförvaltning främst i den offentliga sektorn och efterföljs av entreprenadform och 

ersättningsform som kan uppkomma i samband med upphandlingen. Till sist presenteras drift- 

och underhållsterminologin. 

3.1 Fastighetsförvaltning 

I Nationalencyklopedin definieras förvaltning på följande vis: 

förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans 

räkning. […] 
8
 

Detta innebär i praktiken att när en byggnad eller anläggning har upprättats och 

byggprocessen avslutats skall byggnaden tas om hand, förvaltas, under hela sin livslängd.
9
 Att 

förvalta anläggningen innebär ett fullt åtagande över samtliga tekniska och ekonomiska 

åtgärder som krävs för att byggnadsanläggningen skall fungera ändamålsfullt och för att 

brukaren av anläggningen skall få ut så mycket som möjligt av den. Byggnaden skall förvaltas 

teknisk, administrativt och ekonomiskt enligt den traditionella förvaltningsmodellen och 

samlingsnamnet för att löpande verkställa dessa åtgärder benämns som operativ förvaltning.
10

 

Denna studie kommer mer ingående att behandla den löpande tekniska förvaltningen men för 

att få en djupare inblick i den traditionella förvaltningen beskrivs modellen närmare. 

                                                 
8
 Lundqvist, L (2014).  Förvaltning. [Elektronisk]. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/f%C3%B6rvaltning/178909 (Hämtad 9 december 2013 klockan 14:40) 
9
 Nordstrand U (2008). Byggprocessen, 4:e uppl. Liber AB: Stockholm, sid 221-222 

10
 Ibid, sid 222 
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Figur 1 - Traditionell förvaltning. Textkälla: Nordstrand, U (2008). Byggprocessen 4:e uppl. Liber AB: Stockholm, sid 

222 

3.1.1 Facility Management och outsourcing 

Facility Management syftar till att definiera företagets kärnverksamhet, det vill säga den 

verksamhet som företaget väljer att fokusera på och som de ser som sin huvuduppgift. Med 

stödverksamhet menas istället de funktioner som fungerar som stöd till kärnverksamheten. 

Vad som är stödverksamhet identifieras i det enskilda företaget då tjänsterna och funktionerna 

kan variera med typen av företag och dess kärnverksamhet. Exempel på stödtjänster kan vara 

telefonväxel, städning, reception med mera.
11

 

De olika stödtjänsterna finns för att optimera och effektivisera kärnan för verksamheten. När 

det under 1990- talet för många större företag blev en trend att utveckla sitt företag med FM- 

tjänster växte också möjligheten att leja ut sina stödtjänster till utomstående parter, även 

kallad outsourcing. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras outsourcing på följande vis: 

outsourcing, att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller 

delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. 

                                                 
11

 Andersson, T; Sandberg, M (2006). Facility management – en studie av sex organisationer och företag, 

Karlstads universitet, Fakultetet för ekonomi, kommunikation och IT. [Elektronisk] Hämtad från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5981/FULLTEXT01.pdf 

Operativ  förvaltning 

Samlingsnamn för att kontinuerligt verkställa tekniska, administrativa och 
ekonomiska förvaltningsåtgärder. 

Administrativ förvaltning 
Innefattar 

förvaltningsåtgärder som 
syftar till att administrera de 

tekniska aktiviteterna, kontakt 
med brukaren, 

hyresdebitering etc. 

Ekonomisk förvaltning 
Innebär att de ekonomiska 

frågorna tas om hand, bland 
annat redovisning, 

uppföljning, budgetering och 
övriga ekonomiska åtgärder.  

Teknisk förvaltning 
För att definiera den tekniska 

förvaltningen används termer såsom 
drift och underhåll, där drift står för 
tillförsel och försörjning av åtgärder 

som innebär att anläggningen 
fortsätter fungera som tänkt. 
Underhåll syftar istället till att 

underhålla anläggningen genom 
reparation eller utbyte av 

komponenter som på något vis inte 
fungerar som avsett 
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tjänster som telefonväxel och städning samt stödfunktioner som 

redovisning och data.
12

 

Inom fastighetsförvaltning innebär detta att förvaltningsföretaget lejer ut en eller flera delar av 

sin organisation till externa leverantörer, det vill säga lägger ut sin förvaltning på entreprenad. 

Ett sådant förfarande är komplicerat och kräver ett mycket utförligt förfrågningsunderlag då 

det är en tjänst som säljs bort. I många organisationer saknas den rutin och kompetens som 

behövs för att skapa dessa förfrågningsunderlag och skriva fungerande genomtänkta avtal 

vilket kan resultera i ett oprofessionellt underlag.
13

  

En fördel med outsourcing är att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det kan vara 

svårt för ett företag att hålla uppe kompetensen på samtliga områden inom sin organisation, 

vilket gör att det i många avseenden kan vara positivt att upphandla en entreprenör som 

specialiserar sig på det område där det beställande företaget själv inte har högst kompetens. 

Beställaren kan även göra kostnadsbesparingar då en entreprenör med högre kompetens antas 

kunna utföra arbetet till en lägre kostnad, till exempel genom att samordna med en annan 

liknande verksamhet. 

Nackdelarna med outsourcing bör också noteras, främst kan beställaren känna att de tappar 

kontroll över delar av verksamheten. Därmed behöver beställaren reflektera över hur stor del 

av organisationen som skall outsourcas; ju större del som säljs ut desto mer kontroll går 

förlorad. Outsourcing innebär ofta en stor omorganisation och inom de områden som tidigare 

skötts internt finns efter outsourcingen en andel personal som måste lejas in på andra 

verksamhetsområden, alternativt avskedas.
14

 

3.1.2 Aff - Avtal för fastighetsförvaltning 

Aff- forum är en förening som arbetar efter att skapa en standardiserad och enhetlig struktur 

på avtal och upphandling för samtliga aktörer på förvaltningsmarknaden idag. Föreningen 

grundades i mitten av 1990- talet genom att ett antal aktörer gick samman för att skapa lika 

grunder i takt med att förvaltningsbranschen blev större och ett regelverk efterfrågades. Då 

arbetade samtliga parter ideellt med Aff vid sidan av sitt huvudsakliga arbete men idag finns 

det två anställda i föreningen. Föreningens medlemmar har möjlighet att vara med och 

                                                 
12

 Outsourcing (2014) [Elektronisk]. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/outsourcing 

(Hämtad den 9 december 2013 klockan 16:18) 
13

 UFOS antologi (2009). Del 1- offentligt fastighetsförfarande, Sveriges kommuner och landsting: Stockholm 
14 Andersson E, Lannér M (2008). Fastighetsförvaltning på entreprenad – effekter vid outsourcing, Högskolan i 

Halmstad, Sektionen för teknik och ekonomi. [Elektronisk] Hämtad från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:238981/FULLTEXT01.pdf 
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utveckla samt förbättra de dokument som upprättats gemensamt och den branschstandard som 

har skapats har växt sig stort på marknaden idag, särskilt bland de större företagen.
15

 

Främst består Aff- konceptet av två typer av dokument; branschspecifika och 

entreprenadspecifika regelverk. De branschspecifika regelverken riktar inte in sig till en 

enskild entreprenad utan är fasta. Hit hör dokumenten ABFF (allmänna bestämmelser för 

entreprenad inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster) som reglerar 

avtals- och affärsfrågor (jfr. Allmänna bestämmelser för avtal och upphandling avseende 

entreprenader, AB04) samt Aff- Definitioner. Det senare alternativet definierar de termer som 

uppkommer i samband med avtal och upphandling inom förvaltning för att samtliga parter 

skall tolka dessa utefter samma villkor.  

De entreprenadspecifika regelverken riktar in sig till den särskilda entreprenad som 

upphandlingen avser. Hit hör ett antal dokument som är utformade som rådstexter som kan 

ändras utefter den enskilde entreprenadens behov och utformning. Till dessa dokument hör: 

Kontraktsformulär, Särskilda föreskrifter, Adm & gränsdragningslista, Teknik & 

gränsdragningslista, Verksamhetsanknutna tjänster & gränsdragningslista, 

Objektsbeskrivning, Upphandlingsföreskrifter & vägledning. 

Samtliga dokumentsrubriker har en avslutande siffra som står för det årtal dokumentet senast 

uppdaterades, exempelvis Aff- definitioner10, vilket innebär att versionen reviderades 2010. 

Dokumenten följer även Pyramidregeln, vilket innebär att underrubriker följer sin 

överordnade rubrik och om den överordnade rubriken åberopas gäller även samtliga 

underrubriker om inte annat anges.
16

 

Tidigare har Aff- dokumentet sålts utav Svensk Byggtjänst AB men sedan augusti 2013 har 

Aff- forum valt att ansvara för försäljningen. Ett stort utvecklingsarbete pågår som syftar till 

förändra strukturen med förhoppningen att få en mer förenklad struktur och lätthanterliga 

dokument. Förhoppningen är att detta förbättringsarbete skall resultera i nya respektive 

                                                 
15

 Aff- forum för förvaltning och service (2014). Föreningen. [Elektronisk] http://aff-forum.se/foreningen/ 

(Hämtad den 16 december 2013 klockan 14:15) 
16

 Hammarlin C, Jacobson P, Jacobsson H, Karpe J, Ollas P (2005). Boken om Aff, AB Svensk Byggtjänst: 

Stockholm, sid 40 
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utvecklade dokument under 2014.
17

 För att läsa vidare om detta, besök http://aff-

forum.se/nya-aff/. 

3.2 Upphandling inom fastighetsförvaltning 

Aff- definitioner förklarar upphandling som en process som syftar till inköp och som inleds 

med att anbud infordras och avslutas med att avtal ingås. Beroende på om du är en offentlig 

beställare eller en privat så skiljer sig processen.  

Offentliga företag ägs av stat, kommun och landsting och det är en stor skillnad mellan 

privata och offentliga beställare. Offentliga beställare måste följa lagen om offentlig 

upphandling (LOU) vilket innebär att de offentliga beställarna, till skillnad från de privata, 

inte kan välja de anbud de själva vill utan måste välja de anbud som ur kostnadssynpunkt har 

den lägsta anbudssumman eller är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Dock får de ta hänsyn till 

andra omständigheter såsom exempelvis miljö, kvalité och funktion om det står med i 

förfrågningsunderlaget.
18

  Beställaren har rätt till att göra en prövning om de anser att något 

av anbuden är underprissatt där en rimlig förklaring till priset måste erhållas från 

entreprenören. Det förutsätter dock att det står tydligt i förfrågningsunderlaget att vid lågt 

anbud kommer en prövning att ske. I Lagen om offentlig upphandling, kapitel 12, beskrivs 

detta som Orimligt lågt anbud: 

3 § En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att 

priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan 

myndigheten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte 

fått ett tillfredsställande svar. […] 

 

[…] Den upphandlande myndigheten skall ge anbudsgivaren tillfälle att 

yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande 

av de lämnade förklaringarna.
19

 

 

Lagen om offentlig upphandling strävar efter att alla företag som skall vara med i 

en upphandling ska utgå från samma förutsättningar. Det gäller under hela 

upphandlingsprocessen, ändras något i upphandlingen eller ställer någon av 

                                                 
17

 AFF- seminarium onsdagen den 27 november 2013, Gjörwellsgatan 22. ”Presentation av nytt förslag till 

underhållsterminologi samt vägledningstexter i Aff”  
18

 Bergman M, Pyddoke R, Nilsson J-E. (2005). Den svåra beställarrollen – om konkurrensutsättning och 

upphandling i offentlig sektor, 1:a uppl. Studieförbundets Näringsliv och Samhälle (SNS): Stockholm, sid 55 
19

 SFS2007:1091 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 12 kap, 3 § 
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anbudslämnarna en fråga måste informationen och frågan med svar nå ut till 

samtliga anbudslämnare.
20

  

För en offentlig beställare är processen vid en upphandling tidskrävande. Först och främst 

måste beställaren annonsera ut att en upphandling kommer att ske, för att säkerställa 

konkurrens i och med LOU. I själva upphandlingen tar beställaren sedan upp ”skall-krav” 

som entreprenören måste se till att vara uppfyllda. Är de inte uppfyllda får inte beställaren gå 

igenom dessa anbud. När anbudens skall granskas används ett förutbestämt 

utvärderingssystem som beskrivs i upphandlingen, detta måste vara mätbart, ha ett samband 

med den faktiska upphandlingen och får inte ge beställaren obegränsad valfrihet.
21

 Beställaren 

kan här konstruera procentuellt hur mycket av exempel pris och kvalité som skall påverka 

mest i poängsummeringen av utvärderingen. Vid upphandling av driften för en fastighet så är 

kvalitetskrav och styrning en viktig del och bör ligga högre i den procentuellt än pris för att se 

till att lägsta pris inte blir avgörande i upphandlingen. Det är sedan poängsummeringen som 

ger det vinnande anbudet.  

När en entreprenör väl har vunnit upphandlingen så måste ett tilldelningsbeslut skickas ut till 

samtliga företag som deltagit i anbudslämnandet. Alla deltagande företag har rätt att veta 

vilka företag som har lämnat anbud, vem som vann och de har även rätt att veta varför deras 

anbud inte antogs. När väl tilldelningsbeslutet skickats ut till företagen gäller en avtalsspärr på 

tio kalenderdagar om det har skickats ut elektroniskt annars gäller femton kalenderdagar, 

under denna period har företagen rätt att överpröva beslutet och alla anbud är nu offentliga för 

granskning. När väl de tio, eller femton, kalenderdagarna har gått så kan ett kontrakt 

upprättas, vilket måste vara i enlighet med upphandlingen annars måste beställaren gå ut med 

en ny upphandling. 
22

  

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Werling, P (2012). Offentlig upphandling från A till Ö, 1:a upl. Liber AB: Malmö, sid 22 
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 Ibid, sid 14 
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 Werling, P (2012). Offentlig upphandling från A till Ö, 1:a upl. Liber AB: Malmö, sid 16 
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Förarbete/planering  

Förfrågningsunderlag/ annonsering  

Anbudsgivning 

Utvärdering 

Tilldelning 

Avtalsspärr/ överprövning 

Kontraktsskrivning 

 

Privata upphandlare kan välja att följa samma princip men kan också välja att ta avsteg, det 

finns inga bestämmelser på vilket anbud som måste antas och även under mötet för 

kontraktsskrivningen kan en privat beställare samtala med entreprenören och förändra delar 

av kontraktet utan att ett en ny upphandling krävs. Privat upphandlare omfattas inte av 

upphandlingslagarna.
23

 

3.2.1 Entreprenadformer  

Inom fastighetsförvaltning finns det ett par olika entreprenörsformer som används och som 

beskriver hur ansvarsfördelning kan se ut mellan deltagande parter. Egen regi är när 

fastighetsdriften utförs av den egna organisationen och beställaren endast gör eventuella 

upphandlingar av specialister inom olika områden, exempelvis kyla och hissar.
24

 Där 

beställaren gör en upphandling för hela driften kan Frekvensentreprenad används, i en sådan 

entreprenad anger beställaren arbetsmetod och frekvens på hur det tekniska utförandet skall 

ske men står själva för funktionen. Denna modell anses lättare för beställaren att följa upp och 

kontrollera och för entreprenören att kalkylera på. En annan form som används är 

Funktionsentreprenad, vilket innebär att beställaren endast ställer funktionskrav medan 

entreprenören får stå för teknisk lösning och frekvens under förutsättning att funktionskraven 

uppfylls. Entreprenadformen tillämpas av beställare som vill ge entreprenören chansen att 

vara kreativ, det finns även uppfattning hos beställarna att förfrågningsunderlaget inte 

behöver vara lika omfattande i en funktionsupphandling då de inte ingående behöver beskriva 

åtgärder och intervall. 
25

  

                                                 
23

 Werling, P (2012). Offentlig upphandling från A till Ö, 1:a upl. Liber AB: Malmö, sid 248 
24

 UFOS antologi (2009). Del 4- Beställarrollen, Sveriges kommuner och landsting: Stockholm, sid 20 
25

 Nilsson G (1999). Förvaltningsentreprenader ur tre perspektiv, Repro8: Stockholm, sid 30-31 

Figur 2 - Figur 2 – Upphandlingsprocessen för en offentlig beställare. Bildkälla: Werling, P (2012) 

Offentlig upphandling från A till Ö, Liber AB 1:a uppl. Malmö, sid 13 
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I en funktionsentreprenad upphandlar beställeran en viss funktion och entreprenören får 

bestämma vad som skall utföras och hur det skall utföras för att upprätthålla funktionen. I 

boken Den svåra beställarrollen beskriver författaren funktionsentreprenad som att: 

[…] Beställaren koncentrerar sig på vad man vill ha men bryr sig 

mindre om hur det ska göras.
26

  

Det finns några negativa aspekterna för en funktionsentreprenad. Beställaren måste 

kontrollera att funktionsnivån som är efterfrågad uppnås vilket ofta kan vara svårt. De får 

också in färre anbud då mindre företag som finns på marknaden kan ha svårt för att stå för den 

helhetslösning som krävs och den ekonomiska risken som uppkommer i och med att 

entreprenören tar över ansvaret för de tekniska lösningarna. Viktigt är att se till att de risker 

som entreprenören tar över är risker som de kan hantera och reducera med exempel 

underhåll.
27

 

3.2.2 Ersättningsformer 

I kontraktet beskrivs vilken ersättning som utföraren kommer att få för sitt arbete. Aff tar upp 

tre ersättningsformer; fast ersättning, rörlig ersättning samt ersättning med incitament. I 

många fall förekommer en blandning av de olika ersättningsformerna.
28

  

Kostnadseffektiviteten i arbetet kan påverkas beroende på vilken ersättningsform beställaren 

väljer att använda.
29

 

Fast pris innebär att entreprenören får en fast summa per år för avtalad tjänst. 

Kontraktssumman är fast även när kostnaderna blir högre eller lägre i entreprenaden. Ett 

incitament för entreprenören är att göra ett effektivare arbete då de fortfarande får betalt även 

om kostnaderna inte uppnår den fasta ersättningen.
30

 När beställaren använder sig av fast 

ersättning bör förfrågningsunderlaget vara väl beskrivet i form av mer förklarande text, rätt 

                                                 
26

 Werling, P (2012). Offentlig upphandling från A till Ö, 1:a upl. Liber AB: Malmö, sid 180 
27

 Bergman M, Pyddoke R, Nilsson J-E. (2005). Den svåra beställarrollen – om konkurrensutsättning och 

upphandling i offentlig sektor, 1:a uppl. Studieförbundets Näringsliv och Samhälle (SNS): Stockholm, sid 171-

174 
28

 Aff- forum (2010) Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 – vägledning för strategi- och 

upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Svensk Byggtjänst: 

Stockholm, sid 17 

Bergman M, Pyddoke R, Nilsson J-E. (2005). Den svåra beställarrollen – om konkurrensutsättning och 

upphandling i offentlig sektor, 1:a uppl. Studieförbundets Näringsliv och Samhälle (SNS): Stockholm, sid 134 
30

 Ibid, sid 128-134 
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objektbeskrivning och reglerbara mängder för att göra arbetet kalkylerbart för 

entreprenören.
31

   

Rörlig ersättning innebär att beställaren betalar för de faktiska kostnaderna för entreprenaden 

och den löpande betalningen innefattar vinst eller arvode för entreprenören. Här kan ett 

motriktat incitament bli aktuellt, en kostnadsbesparing gynnar endast beställaren då 

entreprenören inte får mer betalt för besparingen utan endast för utfört arbete. Ju mer tid som 

läggs på arbetet desto mer betalt får entreprenören. 

Ersättningsformen där incitament används är ett mellanting mellan fast och rörligt pris och är 

tänkt som en morot för entreprenören. Beställaren kan i kontraktet beskriva att entreprenören 

får ta del av en kostnadsbesparing om de faktiska kostnaderna understiger det fasta 

anbudspriset, vilket också innebär att entreprenören själv kan få stå för de kostnader som i 

slutändan överstiger priset.
32

  

Det diskuteras mycket om hur de olika parterna ser på fast och rörlig ersättning samt 

riskfördelningen. När risken ligger utanför entreprenörens kontroll och fast pris används 

kommer entreprenören vara tvungen att lämna ett högre pris för att få betalt för risken. Inte att 

förglömma är att de som lämnar anbud gör det med de förutsättningar som är vid 

anbudsgivning och kontraktsskrivning.
33

 

  

                                                 
31

 AFF- seminarium onsdagen den 27 november 2013, Gjörwellsgatan 22. ”Presentation av nytt förslag till 

underhållsterminologi samt vägledningstexter i Aff” 
32

 Bergman M, Pyddoke R, Nilsson J-E. (2005). Den svåra beställarrollen – om konkurrensutsättning och 

upphandling i offentlig sektor, 1:a uppl. Studieförbundets Näringsliv och Samhälle (SNS): Stockholm, sid 132-

134 
33

 Ibid, sid 128-134 
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DRIFT 

Mediaförsörjning Tillsyn Skötsel 

3.3 Drift- och underhållsterminologin 

Drift- och underhållsterminologin är vanligt förekommande begrepp när det kommer till 

fastighetsförvaltning. Under avsnittet Centrala Begrepp, se sida 1, finns Aff-definitioner10:s 

fulltaliga definition av samtliga termer som uppkommer nedan.  

3.3.1 Drift 

 

 

 

  

Drift syftar till att upprätthålla funktionen hos det objekt som förvaltas. Detta ska ske inom ett 

visst intervall för att förvaltningsobjektet skall må bra. Arbetet med drift är förebyggande för 

att upprätthålla service och kvalité och för att ingenting skall gå sönder. Driften sköts genom 

tre åtgärder: mediaförsörjning vilket innebär tillförsel av exempelvis vatten och värme, 

tillsyn vilket innebär att se över vad som behövs göras och rapporterar diverse fel samt 

slutligen skötsel som innebär att sköta om objektet.
34

   

                                                 
34

 Aff- forum (2010). Aff- definitioner 10 – Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och 

verksamhetsanknutna tjänster, Svensk Byggtjänst: Stockholm 

Figur 3 - Uppbyggnad driftterminologi. Bildkälla: Aff- forum (2010) Aff- definitioner 10 – Termer och definitioner för 

entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Svensk Byggtjänst: Stockholm, sid 7 
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UNDERHÅLL 

Felavhjälpande 
underhåll 

Akut underhåll Övrigt 

Planerat 
underhåll 

3.3.2 Underhåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll syftar kortfattat till att återställa funktionen hos förvaltningsobjektet och sker med 

ett intervall runt ett år. Underhållet kan antingen vara planerat eller felavhjälpande och 

skillnaden däremellan är att det planerade underhållet är planerat till tid, art och rum medan 

felavhjälpande underhåll sker när objektet har nått oacceptabel nivå som måste åtgärdas. Det 

felavhjälpande underhållet delas in i akuta respektive övriga felavhjälpande 

underhållsåtgärder, där de akuta bör åtgärdas snarast möjligt.
35

  

När ett planerat underhåll skall göras innebär det att den underhållsåtgärd som utförs i förväg 

är planerat till när, hur och var. Det felavhjälpande underhållet kan innebära likartade 

underhållsåtgärder, skillnaden är att de sker oplanerat och blir en oväntad utgift medan det 

planerade underhållet blir en planerad och ofta styrd utgift.  

                                                 
35

 Aff- forum (2010). Aff- definitioner 10 – Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och 

verksamhetsanknutna tjänster, Svensk Byggtjänst: Stockholm 

Figur 4 - Uppbyggnad underhållsterminologi. Bildkälla: Aff- forum (2010.) Aff- definitioner 10 – Termer och 

definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Svensk Byggtjänst: 

Stockholm, sid 16 
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4. Empirisk studie 

4.1 Ersättningsmodell med inkluderad självrisk 

I kontraktshandlingar kan klausulen om att självrisk ingår se ut på nedanstående vis: 

Åtagande utgörs av tekniska och administrativa arbetsuppgifter för den 

löpande tekniska förvaltningen inklusive kostnadsansvar för 

felavhjälpande underhåll med en total kostnad till och med X kr per 

felavhjälpande underhållsåtgärd exkl. mervärdesskatt.
36

  

Det innebär att vid en felavhjälpande underhållsåtgärd skall entreprenören sörja för 

arbetsmaterial och/eller arbetstimmar upp till det i kontraktet angivna beloppet. Ofta åberopas 

denna modell vid funktionsentreprenader där den också gör mest nytta, men det förekommer 

även bland andra entreprenadformer. 

4.2 Resultat av kvalitativa undersökningar 

4.2.1 Genomförande av intervjustudier 

Metoden att intervjua personer valdes som prioritet då det i detta fall var som mest 

ändamålsmässigt. Studien riktar sig inte mot ett bestämt svarsalternativ och därför var det av 

vikt att analysera de olika åsiktsuppfattningarna som finns idag. Som kvalitativ metod valdes 

den halvstrukturerade intervjun vilket innebär att ett på förhand valt tema och ett antal 

huvudfrågor är styrande under intervjun.
37

 Målet med den halvstrukturerade intervjun var att 

få en så bred förståelse som möjligt utan att styra respondenten med riktande frågor. I och 

med att hela intervjun inte på förhand var uppbyggd fick respondenten större möjlighet att tala 

fritt och därmed kunde ett rymligare underlag ges till studien. Intervjufrågorna har varierat 

beroende på respondent och yrkesroll samt allt eftersom kunskapen inom ämnet blivit djupare 

hos författarna.  

Urvalet av respondenter till intervju skedde med utgångspunkt från deras kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet.  

 VD Aff- forum 

 Fastighetsansvarig Locum  

 Driftcontrollers Locum (3 stycken) 

                                                 
36

 Kontrakt mellan Locum AB och driftentreprenör, sid 2 
37

 Carlström I; Carlström Hagman L.P (2006). Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, 5:e upl. 

Studentlitteratur AB: Lund, sid 189 
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 Upphandlare Locum  

 Seniorkonsult Fasticon 

 Chef FM- och Förvaltningsutveckling Sweco 

 Teknisk chef Diligentia 

Samtliga intervjuer har genomförts som besöksintervjuer, vilket innebär att de ägt rum på 

respektive respondents arbetsplats. Längden på intervjuerna har varierat mellan en och två 

timmar och under majoriteten av intervjuerna skrevs minnesanteckningar, vilka 

sammanställdes och renskrevs direkt efteråt.  

4.2.2 Resultat av intervjustudier 

Under denna rubrik presenteras de åsikter som uppkommit under intervjuerna fram i sin 

helhet. Samtliga intervjuer har sammanställts och rubriker har upprättats utefter intervjuernas 

tema och bestämda huvudfrågor. För de övergripande intervjufrågorna till samtliga 

respondenter, se bilaga 1. Även intervjuernas minnesanteckningar har sammanställts och 

presenteras i bilaga 2. 

4.2.2.1 Tanken med självrisk 

Beställarens avsikt med modellen är att ge entreprenören ett incitament att sköta 

entreprenaden med fokus på kvalité och service och minska antal felavhjälpande 

underhållsåtgärder.  

Entreprenören skall kunna påvisa tillsyn och skötsel för att vid en funktionsnedsättning kunna 

styrka att nedsättningen inte bör ses som felavhjälpande underhåll. Därför krävs det att de 

arbetar förebyggande och gör de inte det får de bära den ekonomiska konsekvensen. 

Tanken är att modellen skall tillämpas i de situationer där entreprenören kan utföra 

systematiska drift- och underhållsåtgärder. Dock ska beloppet inte sättas för högt eftersom 

tanken med modellen inte är att entreprenören skall få ett för stort ekonomiskt ansvar.  

Det finns även en avsikt att minska den ekonomiska administrationen genom att många 

mindre fakturor faller bort under gränsbeloppet för självrisken. 

4.2.2.2 Om självrisken tas bort 

Modellen tillämpas oftast där en funktionsentreprenad skall upphandlas. Det är osäkert 

huruvida självrisken kan tas bort från en sådan typ av avtalsform, eftersom entreprenören då 

inte har något incitament att arbeta förebyggande med tillsyn och skötsel. Detta skulle kunna 
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innebära att entreprenören gör en vinst om ett felavhjälpande underhåll sker, därför att de kan 

sänka kostnaderna på sina förebyggande driftåtgärder och sedan få betalt för samtliga 

felavhjälpande underhållsåtgärder.  

 Om det ekonomiska ansvaret tas bort får entreprenören ingen konsekvens om de inte håller 

den kvalité som beställaren vill uppnå. Beställaren vill genom självrisken skapa ett 

påtryckningsmedel för entreprenören att kontinuerligt sköta om fastigheten. 

Om självrisken skulle tas bort från ersättningen skulle felavhjälpande underhåll antingen 

hamna på rörlig eller fast ersättning. Båda formerna skapar problem för beställare respektive 

entreprenör. Om felavhjälpande underhåll helt skulle ingå i den fasta ersättningen utan att en 

självrisk tillämpas skulle inget tak finnas för entreprenören och risken skulle kunna bli enorm. 

Om ett stort haveri skulle inträffa som entreprenören inte kunnat kalkylera för skulle 

kostnaden bli för stor och i värsta fall skulle entreprenörföretaget inte klara av den. Om 

felavhjälpande underhåll istället skulle hamna under rörlig ersättning skulle entreprenören inte 

ha något incitament och faktiskt kunna tjäna pengar på att inte utföra löpande tillsyn och 

skötsel, vilket i sin tur skulle kunna innebära att beställarens fastighet blir lidande. Båda 

möjligheterna har undersökts men då ingen bra lösning har kunnat hittas har många beställare 

på marknaden valt att fortsätta med självrisken. 

Vid utförandeentreprenad skulle dock självrisken kunna tas bort då den kan ses som 

överflödig så länge entreprenören kan redovisa hur de följer de utförandekrav beställaren har 

lagt. Det är främst vid funktionsentreprenad där driftentreprenören har ett större ansvar som 

alternativa modeller ännu inte har etablerats. 

4.2.2.3 Problem med självrisk 

De uppvisade problemen med självrisken har inte alltid förekommit. Då modellen upprättades 

i mitten av 1990- talet, var den huvudsakliga tanken att eliminera det extrema antal 

småfakturor som uppkom. Fakturahanteringen var tidsödande och tog bort fokus från arbetet 

med fastigheten. Beloppet var då 5 000 kronor medan den idag kan vara mellan 5 000 – 

50 000 kronor, där det högsta är relativt ovanligt. Om självriskbeloppet är 5 000 kronor 

hamnar nästan 80 % av samtliga småfakturor inom det spannet vilket gör att problematiken 

med fakturahanteringen till stor del elimineras, enligt en respondent vid 

intervjuundersökningen. 



28 

 

En av anledningarna till att självrisken har blivit ett omtalat problem kan vara att 

entreprenörernas anbudspriser har sjunkit de senaste 10 åren.  Priset per kvadratmeter idag har 

nästan halverats, medan åtgärderna för entreprenörerna har ökat. Att priserna har sjunkit beror 

på ett flertal faktorer, bland annat att entreprenörerna pressar ner priserna för att kunna vinna 

anbud i konkurrens. Här ses ett samband med den ökande andelen outsourcing de senast åren. 

I många fall har entreprenören kalkylerat med en förlust de första åren för att få in en fot i 

entreprenaden. Detta gör att inga eller små marginaler finns för entreprenören som därför 

jagar tilläggsarbeten för att överhuvudtaget kunna visa lönsamhet. I många avseenden har 

beställarna försökt öka priserna för att det skall finnas marginal hos entreprenören för att 

garantera fastighetens kvalité, men i och med LOU kan beställaren inte utan anledning 

förkasta ett prispressat anbud och beställaren kan inte påverka konkurrenssituationen på 

marknaden. Om beställaren däremot ställer rätt krav i upphandlingen finns möjlighet att välja 

det mest optimala anbudet istället för det lägsta. Beställarna har länge tycket att det är ett 

problem med de pressade entreprenörsanbuden och de har provat att öka självrisken i sina 

förfrågningsunderlag för att öka anbudspriserna men priserna har ändå fortsatt pressats neråt.  

4.2.2.4 Fungerande självrisk 

Trots problematiken på marknaden med olika åsikter finns det exempel där självriskmodellen 

fungerar. Det krävs ett bra samarbete mellan entreprenör och beställare, relationerna mellan 

parterna är viktig och nyckelord i samarbetet är tillit och respekt. Beställaren måste ge 

entreprenören en rimlig risk, då för stor eller för liten risk inte är fördelaktig för någon av 

parterna. Därtill måste beställaren också ge utrymme för entreprenören att nå en rimlig vinst 

för det arbete de utför för den kvalitet som beställaren kräver.  

Ställer beställaren rätt krav i upphandlingen finns en möjlighet att driva upp anbudspriserna så 

att entreprenören har möjlighet att vinstprestera utifrån uppfyllda funktionskrav istället för 

genom tilläggsarbeten. Har entreprenören marginaler blir risken inte lika stor och eventuellt 

skulle antal diskussioner och konflikter minska då entreprenören inte behöver kämpa för att få 

tilläggsarbeten för att göra vinst. En möjlighet som kan tillämpas är bemanningskrav i 

upphandlingen, tillsammans med en låg självrisk. Det innebär att beställaren ställer krav på 

entreprenören att det alltid skall finnas en viss minimibemanning på plats i fastigheten, vilket 

ger entreprenören resurser att arbeta dagligen med förebyggande åtgärder. Ställs ett sådant 

krav i upphandlingen ökar rimligen automatiskt också anbudspriset.  
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I många avseenden ses en låg självrisk som mest fördelaktig. En låg självrisk minskar 

fakturahanteringen utan att den utgör en stor risk för entreprenören. Tillsammans med ett väl 

beskrivet förfrågningsunderlag där kalkylerbarheten är tillräcklig för entreprenören skulle 

modellen fortfarande fungera som ett incitament.  

4.2.2.5 Sammandrag 

Grundtanken med modellen, att minska fakturahanteringen, fungerar fortfarande. Dock är 

frågan om incitamenten för att förebyggande sköta tillsyn och skötsel för fastigheten är 

tillräckligt stora. 

Anledning till att diskussioner kring denna modell har ökat de senast åren kan bero på 

pressade anbudspriser. Outsourcing av drift har pressat priserna nedåt genom att 

entreprenaderna har gått ut på upphandling och att många aktörer har velat komma in på 

marknaden. Beställarna har varit tvungna att använda sig av LOU samt lägsta pris och på 

detta sätt har entreprenörerna pressat sina anbud för att få uppdrag.  

Att utforma kalkylerbara förfrågningsunderlag är ett krävande arbete, beställarna har haft 

begränsad erfarenhet och från början fått prova sig fram för att få ett väl beskrivet underlag. 

Trots olika försök från deras sida genom att exempelvis öka självrisken för att höja 

anbudspriserna har priserna fortsatt att pressas nedåt.  

För att få modellen att fungera tas den viktiga aspekten upp att det måste finnas tillit och 

respekt mellan beställaren och entreprenören, de måste ha samma målbild och entreprenören 

måste ha en chans att vinstprestera på de anbud som lämnas. Det är också viktigt är att se 

sambandet mellan kvalité och pris.  

 Att ta bort självrisken ses inte som ett alternativ i en funktionsentreprenad och det finns två 

viktiga infallsvinklar som tagits upp. Den ekonomiska risken för entreprenören skulle kunna 

bli stor vid fast prisersättning där felavhjälpande underhåll ingår i priset. En annan aspekt är 

att om den rörliga ersättningen skulle användas och om entreprenörens skulle få betalt för allt 

felavhjälpande underhåll som görs. Då finns risk att incitamentet försvinner för entreprenören 

att utföra förebyggande tillsyn och skötsel på fastigheten vilket i sin tur kan leda till att 

fastighetens skick blir sämre. 

4.2.3 Genomförande av enkätundersökning 

Frågorna i enkäten utformades på ett sätt som gav utrymme för öppna svar och formuleringar 

från respondenten, vilket inte kvalificerar den till ett kvantitativt metodval då mängden öppna 
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frågor ej kan ses som sammanställbar data på samma vis som bundna svarsalternativ. Enkäten 

utformades som webbaserad eftersom det ansågs vara mest fördelaktigt och okomplicerat för 

respondenten att besvara. Samtliga respondenter kontaktades via mail som innehöll kortfattad 

beskrivning om ämnet och en länk som tog dem till enkäten där frågorna besvarades och 

formuläret sedan skickades in. Svaren behandlades med utlovad anonymitet och 

företagsnamnen kommer inte att nämnas i denna studie. 

Respondenterna av enkäten har valts utefter studiens andra målmålgrupp vilket innebär att de 

har en roll som entreprenör inom större driftföretag. Svarsfrekvensen har varit bra men dock 

är urvalet inte tillräckligt för att resultatet skall kunna användas på annat vis än till denna 

studie. Resultatet må vara representativt för studiens valda målgrupp, det vill säga utifrån 

medlemskap i Aff- förening, men inte för marknadens eftersom att den inte nått ut till 

samtliga driftentreprenörer inom förvaltning som idag finns inom Stockholms region.  

De svar enkäten givit har varit till stor nytta och påvisar både negativa och positiva aspekter 

vilket kommer att redovisas nedan.  

4.2.4 Resultat av enkätundersökning 

Nedanstående åsikter är sammanställda utifrån vad de tillfrågade respondenterna har svarat i 

undersökningen. Samtliga svar har behandlats anonymt på grund av möjligheten att få mer 

öppna svar. Sammanlagt bestod enkäten av 18 frågor, se nedan. För att se hela enkäten, se 

bilaga 3. 

1. Har ni kontrakt där beställaren använt sig eller använder sig av Aff? 

2. Hur ser ni på Aff- avtal jämfört med avtal som inte innefattar Aff? 

3. Varför valde ni att vara medlemmar i Aff- forum? 

4. Hur tillämpas Aff i ert dagliga arbete? 

5. Tillämpas kostnadsansvar för felavhjälpande underhåll i något av era avtal, dvs har ni 

någon självrisk vid felavhjälpande underhåll? 

5.1. Om kostnadsansvar inte tillämpas, har du tidigare erfarenheter av denna typ av 

modell?  

6. Vad anser ni är en låg självrisk? 

6.1. Ser ni några fördelar respektive nackdelar med en låg självrisk? 

7. Vad anser ni är en hög självrisk? 

7.1. Ser ni några fördelar respektive nackdelar med en hög självrisk? 

8. Hur skulle ert arbete påverkas om självrisken togs bort? 
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8.1. Varför? 

9. På vilket sätt kan entreprenören påverkas negativt av ett kostnadsansvar? 

10. På vilket sätt kan entreprenören påverkas positivt av ett kostnadsansvar? 

11. Kan ni se på vilket sätt kan beställaren påverkas negativt av ett kostnadsansvar? 

12. Kan ni se på vilket sätt kan beställaren påverkas positivt av ett kostnadsansvar? 

13. Hur påverkas anbudspriset av kostnadsansvaret? 

14. Ser ni några svårigheter med de definitioner som finns idag i Aff angående felavhjälpande 

underhåll respektive planerat underhåll? 

Enkätens mätbara data, det vill säga de bundna svarsalternativen, är sammanställda i bilaga 4. 

4.2.4.1Medlemmar i Aff 

Som medlem i Aff har företag stora möjligheter att vara med att påverka utformning och 

utveckling av branschens regelverk. För att skapa efterfrågad struktur och enhetlighet är det 

viktigt att många parter är med och tycker till och bidrar med branschkunskaper. Många av 

företagen som idag tecknar avtal och kontrakt enligt Aff-dokumenten anser att det underlättar 

om samtliga inblandade parter resonerar på liknande sätt och utifrån tidigare erfarenheter från 

upphandlingar upprättade enligt Aff- strukturen.  Ju mer Aff- konceptet utvecklas, desto 

tydligare och mer lätthanterlig bör avtalsteckningen bli. Det underlättar för samarbetet mellan 

aktörerna om begrepp, riktlinjer och definitioner tolkas lika. Aff- avtal ses som bättre och 

enklare att upprätta än avtal som inte byggs upp enligt Aff- konceptet. De flesta företag 

använder Aff i olika skeden i dag, exempelvis i anbudsgivning, förhandlingar samt i den 

löpande förvaltningen. Det kan även i många fall användas vid avtalstolkningar. 

4.2.4.2 Negativ inställning till självrisk 

Det finns flera anledningar till att företagen har en negativ inställning till den självrisk som 

tillämpas i kontrakt. Främst är att det innebär en ekonomisk risk för entreprenören då 

kalkylerbarheten på felavhjälpande underhåll är låg och det finns en stor chans att 

entreprenören inte kalkylerar rätt mängd felavhjälpande underhållsåtgärder. Risken ökar och 

kalkylerbarheten blir sämre ju sämre status det är på fastighetsobjektet. Om självrisk skall 

tillämpas bör den i många avseenden vara så låg som möjligt, då detta minskar den 

ekonomiska risken.  

Ett annat återkommande uppfattat problem är de diskussioner som väcks mellan entreprenör 

och beställare. Det är tidskrävande för båda parter att ingående behöva granska avtal- och 

anbudsfrågor för att se om självrisken går in eller inte. Här hör till att beställare och 
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entreprenör i många avseenden tolkar definitionerna av felavhjälpande respektive planerat 

underhåll olika. De många diskussioner som uppstår ur oklarheten tar bort fokus på det 

faktiska arbetet och skapar konflikter mellan parterna.  

Genom denna modell finns en uppfattning att beställaren skjuter över ansvaret för en del av 

det planerade underhållet till entreprenörerna istället för att ta hand om det själv, enligt 

undersökningen. Detta bidrar till en felaktig kostnadsbild för beställaren, vilket i sin tur är 

negativt vid nästkommande upphandling då det inte finns en korrekt uppfattning om vad 

fastigheten drift faktiskt kostar. 

Ett dåligt utformat förfrågningsunderlag tillsammans med den ökande ekonomiska risken för 

entreprenören kan resultera i att de felavhjälpande underhållsåtgärderna åtgärdas på billigast 

möjliga vis vilket gör att beställaren får en sämre leverans än önskat och att den tekniska 

statusen på anläggningen sjunker. 

4.2.4.3 Positiv inställning till självrisken 

Det finns ett par frambringande positiva aspekter från entreprenören. Främst kan ses att de får 

större utrymme att sköta entreprenaden på eget sätt, de känner ett ansvar och har möjlighet att 

utveckla och optimera objektet. De har större möjlighet att ta innovativa beslut utifrån eget 

tycke för att driva entreprenaden men detta kräver ofta en entreprenadform som tillåter det, 

exempelvis funktionsentreprenad. Entreprenören kan effektivisera och engagera sig mer i sitt 

arbete. Ännu en aspekt skulle kunna vara att entreprenören får ett mer långsiktligt tänkande, 

men då förespråkas längre avtalstider. 

För beställaren kan de positiva aspekterna anses vara det minskade administrativa ansvaret då 

införande av självrisk innebär minskad mängd fakturor. Där modellen fungerar bra kan det 

också innebära att beställaren får en entreprenör som mer förebyggande arbetar med tillsyn 

och skötsel.  

4.2.4.4 Hur kan modellen fungera 

Om modellen skall fungera krävs det att beställaren utformat ett ingående beskrivet 

förfrågningsunderlag som entreprenören lätt skall kunna kalkylera utifrån. Detta skulle 

minska den ekonomiska risken som uppkommer i samband med kalkyleringssvårigheter. Om 

beställaren dessutom lägger ner mer fokus på planerat underhåll, det vill säga resurser på en 

ingående detaljerad underhållsplan skulle många diskussioner och konflikter undvikas då 

åtgärder skulle kunna granskas utifrån denne.  
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4.2.4.5 Om självrisken tas bort 

Om självrisken skulle tas bort skulle entreprenören tillsammans med beställaren arbeta framåt 

för att få en fungerande anläggning och mindre tvister på marknaden skulle uppkomma. 

Diskussionerna skulle minska och beställare samt entreprenör skulle arbeta efter 

gemensamma mål och fokus på det faktiska arbetet. Kalkylerbarheten skulle bli större för 

entreprenören då hänsyn inte behöver tas till att förutse de felavhjälpande underhållen, vilket 

skulle innebära en mindre ekonomisk risk. Istället skulle entreprenören arbeta efter mer 

korrekt indata vilket skulle kunna sänka anbudsprisen och beställaren skulle även få en större 

inblick i fastighetens faktiska kostnader.  

Entreprenören skulle dock inte ha samma incitament att förebygga samt optimera och inte 

heller ha samma möjlighet att fatta egna beslut och ansvar som det i dagens läge finns i 

samband med självriskmodellen. 

4.2.4.6 Drift- och underhållsterminologin 

Det finns ett uttalat problem på marknaden med dagens definitioner av drift och underhåll, i 

synnerhet felavhjälpande underhåll då det är vid dessa åtgärder självrisken sätter in. Det 

påtagligaste är att beställare och entreprenörer tolkar definitionerna olika och till sin egen 

fördel. Främst anses definitionerna vara otydliga, hur skall man se att en underhållsåtgärd är 

”oförutsedd”, etc. Skadegörelse och åverkan ses som en oförutsedd åtgärd, men hur skall 

entreprenören kunna arbeta med tillsyn och skötsel för att förebygga skadegörelse? Trots att 

det under diskussionerna uppkommer definitionstolkningar är det inte terminologin i sig som 

skapar problemen utan det är parternas olika tolkningar, vad som är rimligt och inte. I 

dagsläget pågår en förändring av drift- och underhållsterminologin som strävar efter att 

minimera möjligheterna till olika tolkningar.  

4.2.4.7 Sammandrag 

Att vara medlem i Aff har många fördelar och kan i många avseenden kännas enormt viktigt 

då verksamma inom fastighetsbranschen har en möjlighet att påverka och utveckla de 

gemensamma branschregelverk som idag finns. Att sträva efter enhetlig struktur i form av 

riktlinjer, definitioner och begrepp känns relevant för samtliga verksamma inom branschen. 

De viktigaste negativa aspekterna som lyfts fram från entreprenörernas synvinkel är den 

ekonomiska risk det innebär för dem att inte kunna kalkylera på mest fördelaktigt vis. Ju 

högre självrisk och sämre beskrivet förfrågningsunderlag, desto högre blir den ekonomiska 
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risken. Detta kan även i längden innebära att kvalitén på leveransen försämras därför att 

entreprenören måste välja kortsiktiga lösningar.  

Positiva aspekter som lyfts fram från entreprenörens sida är att modellen skapar möjligheter 

att optimera samt effektivisera, entreprenören själva får fatta egna beslut och innehar större 

ansvar.  
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5. Analys 

I det här avsnittet lyfts resultatet av de kvalitativa undersökningarna fram och syftar till att 

besvara studiens problemställning. Datainsamlingen och den empiriska undersökningen har 

genererat i att ett resultat som här lyfts fram och analyseras. Först presenteras hur 

självriskmodellen påverkar de olika perspektiven; ekonomiska, sociala, ekologiska samt de 

samhällsenliga aspekterna. Därefter analyseras även vilka faktorer som påverkar modellen. 

5.1 Perspektiv  

 

 

 

Figur 5 - Överblick på modellens inverkan  

Det är viktigt ur ett samhällsenligt perspektiv att den offentliga beställaren förvaltar objekt till 

samhällets fördel. Ofta är förvaltningsobjektet av betydelse för samhället, i form av 

vårdfastigheter, skolverksamhet etc., men även privata fastigheter. Det är slutanvändaren som 

är väsentlig och framför allt i de offentliga fastigheterna finns det faktorer utöver 

bekvämlighet som spelar in. För vårdfastigheter exempelvis är säkerhetsfrågan av stor 
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betydelse, vilket gör att driftverksamheten måste skötas i enlighet med de funktionskrav som 

ställs därför att eventuellt driftstopp kan vara förödande för de verksamheter som bedrivs.   

Det ekonomiska perspektivet har ansetts vara det största föremålet för analys. Främst eftersom 

beställare och entreprenör påverkas olika av de ekonomiska faktorer som bidrar till att 

självriskmodellen både ses som positiv och negativ. 

Den första större faktorn som ses som positiv är att självriskmodellen resulterar i att de 

fakturor som understiger beloppsgränsen för det felavhjälpande underhållsåtgärderna ansvarar 

entreprenören för och behöver inte granskas av beställaren i samma utsträckning. Det innebär 

mindre administration för båda parterna. Fakturahanteringen tar fortfarande tid, men det är 

inte lika krävande som tidigare. 

Eftersom den vanligaste formen vid driftupphandlingar är fast prisersättning skall 

entreprenören redan i anbudsskedet bestämma vilket anbudspris de skall erbjuda. Olika 

entreprenörer går in med olika förutsättningar beroende på huruvida de tidigare skött driften 

på förvaltningsobjektet. Priserna i anbuden pressas nedåt för större möjlighet att få det 

vinnande anbudet, vilket resulterar i att vinnande entreprenör i många fall behöver 

tilläggsarbeten för att vinsten skall bli tillräckligt stor. Entreprenörerna upplever att 

beställaren vill ha prispressade anbud för att få lägsta möjliga totala kostnader men i slutändan 

är det mätbar kvalité och service som är en styrande faktor för beställaren hellre än lågt pris. 

Prispressningen kan ge negativa effekter på entreprenörens utförda arbete vilket beställare 

upplever som ett problem då de vill säkerhetsställa fastighetens bestånd på längre sikt. 

Framlyft problematik är även den minskade kalkylerbarheten på felavhjälpande underhåll. 

Entreprenören kan inte i anbudsskedet förutse vilka kostnader och resurser som kommer att gå 

till åtgärderna och för att kunna kalkylera med bättre förutsättningar anser de att de främst 

behöver tillgång till följande i anbudsskede: 

 Utförlig beskrivning av fastighetens skick 

 Åtgärdsstatistik på andel felavhjälpande underhållsåtgärder 

 Underlag till planerat underhåll, exempelvis underhållsplan 

Entreprenören kalkylerar för vilka totala fasta kostnader fastigheten kommer att kräva under 

ett kontraktsår för att sedan försöka tillägga kostnaden för de okända felavhjälpande 

underhållsåtgärderna. Risken för beställaren blir härmed att den entreprenör som vinner 

anbudet inte har haft tillräckliga underlag för att kalkylera rätt och att det går ut över kvalitén 
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på utfört arbete. Risken entreprenören tar är att det blir en olönsam kalkyl och att eventuellt gå 

i förlust. 

 För att kunna bedöma vilka resurser som behöver tillgås behöver entreprenören en grundlig 

insyn i fastighetens skick, men ett påtalat problem från entreprenören är att den utförliga 

informationen om förvaltningsobjektets status ofta saknas 

Det ekologiska perspektivet påverkas om kvalité på utfört arbete och material försämras, då 

mindre hållbara lösningar väljs för att kortsiktigt nå upp till funktionskraven. Ju sämre kvalité, 

desto fler funktionsnedsättningar vilket i längden innebär högre kostnader för åtgärder. För 

beställaren är incitamentet en försäkran till att de funktionskrav som ställts uppfylls på ett 

förmånligt sätt, detta ses som positivt då det resulterar i en drivkraft att effektivisera 

förvaltningen. Incitament i självriskmodellen tillämpas för att entreprenören systematiskt skall 

arbeta förebyggande med tillsyn och skötsel för att se till fastighetens bästa och om detta inte 

sker på tilltänkt sätt ombildas incitamentet till ett ekonomiskt straff. Självriskmodellen kan ses 

som en säkerhet för beställaren att de krav som de ställer på sina entreprenörer faktiskt 

uppfylls så att slutgiltigt resultat utvisar sig efter beställarens önskemål. Om incitamentet 

fungerar som tänk upprätthålls därmed den funktion beställaren eftersträvar, vilket blir 

ytterligare positivt för beställaren. Positivt för entreprenörens del är att de får en större 

ansvarskänsla gentemot fastigheten och känner en större frihet att ta beslut om åtgärder.  De 

kan känna sig delaktiga i utveckling och optimering av förvaltningsobjektet.  

Det sociala perspektivet är det viktigt att understryka ett gott samarbete mellan parterna på 

marknaden. Självriskmodellen skapar tvister mellan beställare och driftentreprenör och de 

diskussioner som uppstår är ofta omfattande och i vissa fall svårlösta. De främsta punkter som 

lyfts fram är: 

 Granskning av vad som ingår i avtal, det vill säga vad som ingår i det fasta priset och 

vad som är tilläggsarbete 

 Vad som bör ses som planerade respektive felavhjälpande underhållsåtgärder 

 Hur självriskmodellen skall tillämpas och hur den faktiskt tillämpas 

 Vad som enligt Affs definitioner är en oförutsedd nedsättning av funktion 

För att minska omfattning på diskussionerna är det viktigt med en bra grund, att 

förfrågningsunderlaget väl beskriver vad som ingår i entreprenörens åtagande och vilket skick 

fastigheten har vid kontraktsskrivning. Det är också av betydelse att entreprenör och beställare 
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har en gemensam målbild över hur samarbetet skall fungera och vad det skall leda fram till. I 

många fall är det en definitionsfråga, är det planerat underhåll eller är det felavhjälpande? 

Med återkoppling till definitionerna är planerat underhåll någonting som är planerat till tid, art 

och rum. Men finns det ingen ingående underhållsplan, vilket många gånger är fallet, är det 

svårt för entreprenören att styrka vad som är planerat underhåll och inte. Många diskussioner 

handlar om vad som borde vara planerat och vad som uppstått som felavhjälpande. De 

nuvarande definitionerna i Aff benämner felavhjälpande underhåll med ”en funktion som 

oförutsett nått oacceptabel nivå”. Däri uppstår naturligt nog även diskussioner angående vad 

som är en oförutsedd händelse och vad som inte är det. 

 Avslutningsvis är det också av vikt att parterna har en gemensam uppfattning över 

tillämpningen på självrisken, att beställaren inte ser självrisken som en möjlighet att göra 

entreprenören ansvarig för händelser som de inte kunnat kalkylera för. Entreprenören måste 

på liknande sätt kunna argumentera för hur de förebyggande har skött driften för att styrka att 

funktionsnedsättning inte uppstår på grund av utebliven tillsyn och skötsel.  

Följande tabell har upprättats för att lättare kunna se vilka negativa och positiva aspekter som 

frambringats i analysen.  

Tabell 1 - Överblick på modellens positiva och negativa inverkan 

Positiv inverkan Negativ inverkan 

Minskad administration Svårt att kalkylera  

Incitament  Risk 

Upprätthållande av funktionen Tvister mellan parterna 

Ökad delaktighet  

5.2 Påverkande faktorer 

De faktorer som främst påverkar tillämpning av modellen ses som: 

 Vald ersättningsform 

 Vald entreprenadform 

 Gränsbelopp på självrisk 

De olika förekommande formerna på entreprenad och ersättning påverkar hur beställare och 

entreprenör ser på självriskmodellen. När en entreprenad är funktionsupphandlad finns ett 

uttalat problem om att alternativ ersättningsmodell saknas för att uppnå det behövliga 

incitamentet som självriskmodellen ger. Utan incitament anser beställaren att entreprenören 
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inte arbetar tillräckligt förebyggande med tillsyn och skötsel och i högre utsträckning väljer 

att prioritera tilläggsarbeten. Vid en frekvensupphandling har entreprenören inte samma 

möjlighet att själv välja hur funktionskraven skall uppnås och arbetar därför efter bestämda 

moment och intervall och kan inte prioritera bort den förebyggande driften i lika hög 

utsträckning. Det är påtalat att självriskmodellen kan ses som överflödig i en 

frekvensentreprenad då felavhjälpande underhållsåtgärder som uppkommit inte kan ses som 

brist på förebyggande tillsyn och skötsel om entreprenören kan styrka att driften helt skötts i 

enlighet med arbetsbeskrivningarna. Det är beställaren som har ansvaret för att upprätthålla 

funktionskraven och att det resultat som söks uppnås, därmed behöver inte entreprenören ett 

ekonomiskt ansvar för åtgärder som de inte är helt berättigade att påverka. 

Självrisken tillämpas i högst utsträckning i samband med fast prisersättning. Däremot ingår 

det felavhjälpande underhållet sällan i det fasta priset eftersom det är orimligt för 

entreprenören att under anbudslämnandet kunna kalkylera för samtliga felavhjälpande 

underhåll som kommer ske under entreprenadtiden. Här ses självrisken istället som en 

säkerhet för entreprenören att inte behöva stå som ansvarig för alla kostnader som kan tänkas 

uppstå. Felavhjälpande underhåll ersätts oftast inte heller rörligt då ett motriktat incitament 

uppstår och det förebyggande arbetet skulle kunna missunnas då entreprenören skulle tjäna på 

att fler åtgärder som ses som felavhjälpande uppstod. Skulle dock rörlig ersättning användas 

skulle detta innebära att anbudspriset kan sjunka eftersom entreprenörerna inte utsätts för lika 

risk då de kan fakturera för samtliga underhållsåtgärder de utför.  

Beloppet på självrisken är en faktor som påverkar den risk som entreprenören kommer att 

vara tvungen att ta för de felavhjälpande underhållen. Redan vid en låg självrisk täcks ett av 

grundsyftet med modellen in, nämligen att fakturahanteringen minskar. Ju högre självrisk 

desto högre ekonomisk risk för entreprenören, vilket kan ge förödande konsekvenser om 

kalkyleringen för felavhjälpande underhåll visar sig otillräcklig.  Om entreprenören inte 

lyckas fullgöra sitt uppdrag kan det bland annat resultera i att information som byggts upp och 

tagits fram går förlorad för beställaren. En lite högre självrisk, inom ramen för vad 

entreprenören klarar av, gör att incitamentet bli större och att entreprenören arbetar alltmer 

förebyggande för att undvika mängden felavhjälpande underhåll. En för låg självrisk 

eliminerar incitamentet och leder till att alternativ ersättningsform och modell kan vara mer 

fördelaktig. Om då självrisken tas bort finns skilda åsikter angående anbudet, somliga anser 

att anbudspriset blir lägre om självrisken tas bort eftersom att det då blir enklare att kalkylera 

och mindre risk för entreprenören. 
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6. Diskussion och slutsats 

Självriskmodellen som vi i denna studie har analyserat har förekommit ytterst sparsamt i den 

granskade litteraturen. Därav har vi till största del utgått ifrån de förklaringar och svar vi 

erhållit i de intervjuer vi genomfört och den enkätundersökning vi formulerat. Studien har för 

avsikt att undersöka hur modellen är ansedd på marknaden, vilka faktorer som legat till grund 

till den att modellen i stor utsträckning ses som ett problem av ett flertal aktörer inom 

fastighetsförvaltning idag. Vi ansåg det viktigt att inleda med hur modellen upprättats och hur 

den tillämpas praktiskt för att få en djupare insikt till varför den idag används trots påtalad 

problematik.  

Analysen av denna studie visar på att beställare och entreprenörer idag inte har någon 

alternativ modell som skulle kunna fungera fördelaktigt i en funktionsentreprenad, varav 

självrisk fortsätter tillämpas för att säkerställa kvalité och service. Det största påvisade 

sambandet som vi kunde se vid undersökningen var att problemen med modellen startade när 

priserna på anbuden började pressas nedåt på grund av ökad konkurrens på marknaden. 

Pressade priser innebär mindre marginal för entreprenören, vilket är avgörande för dennes 

angelägenhet att få tilläggsarbeten. Tilläggsarbeten kommer alltid jagas eftersom det innebär 

en större vinst, men tillsyn och skötsel skall inte bli lidande av detta. Ett annat samband vi 

under arbetets gång uppmärksammat är höjningen på självriskbeloppet, jämfört med 

beloppsgränsen vid upprättandet av modellen i mitten av 1990- talet, och dess påverkan på 

entreprenörens risk. En högre beloppsgräns innebär en större risk för entreprenören, vilket bör 

uppmärksammas då entreprenören behöver ha en rimlig risk för att kunna utföra ett förmånligt 

arbete.  

Huvuddelen respondenter har varit negativt inställda till självrisken därför att de inte på ett 

bra sätt har fått den att fungera, vilket har påverkat samarbetet mellan beställarorganisationen 

och entreprenörföretaget. De positivt inställda respondenterna har däremot hittat ett väl 

fungerande samarbete där de har en förståelse för varandra och en bra dialog. De tillämpar 

modellen på ett fördelaktigt sätt som innebär att en lagom tillämpningsnivå finns och där 

beställaren inte använder självrisken som ett substitut för planerat underhåll.  

Med återkoppling till studiens frågeställningar vill vi lyfta fram att grundidén med 

självriskmodellen, minskad fakturahantering, fortfarande finns i fokus vid tillämpning idag, 

men ytterligare faktorer har tillkommit. Framförallt vill beställaren att entreprenören skall ha 

ett incitament att förebyggande hantera skötselarbetet och om det inte uppfylls skall ett 
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ekonomiskt ansvar finnas hos entreprenören. Eftersom att entreprenören vid en 

funktionsentreprenad har ett stort ansvar kan självrisken vara rimlig då beställaren inte 

bestämmer hur arbetet skall skötas. Under arbetet med studien har beställare lyft fram att när 

en åtgärd faller under självrisken är detta vid tillfällen då entreprenören systematiskt skall 

kunna ha förhindrat detta. Antingen genom att vid tillsynsåtgärder påtala för beställaren om 

nedsättning eller genom skötselåtgärder som förhindrar nedsättning och om följande åtgärder 

inte kunnat styrkas skall kostnaden för åtgärden till beloppsgränsen ingå i entreprenörens fasta 

arvode. Beställare påverkas av modellen genom att de får en försäkran om att entreprenören 

på så sätt uppfyller funktionskraven på fördelaktigt sätt samt att administrationen minskar. 

Entreprenören påverkas också utav minskad administration, samtidigt som de också får ett 

större ansvarstagande gentemot förvaltningsobjektet och själva får bestämma hur arbetet skall 

utföras. Vi anser att dessa är de positiva aspekterna som påverkar beställare och entreprenör 

och där parterna har ett bra samarbete vinner bägge på upplägget.  

De negativa aspekterna som vi vill lyfta fram är främst den risk entreprenörer tar. Ofta beror 

risken på att beställaren inte formulerar ett tillräckligt kalkylerbart förfrågningsunderlag vilket 

gör att entreprenören i sin tur inte vet vilken säkerhet som de ska räkna på. Den risken som 

entreprenören måste ta handlar i många fall också om att trots bra förfrågningsunderlag med 

bra kalkylerbarheten så måste entreprenören erbjuda ett pris som denne tror kan vara ett 

vinstgivande anbud, även om det betyder att marginaler för vinst eventuellt saknas. Därför 

tror inte vi att självriskmodellen är den enda anledningen till att entreprenören utsätter sig för 

en risk. Dock är ett påtalat problem att entreprenören inte i anbudsskedet har tillräcklig insyn i 

fastighetens skick och det ger beställaren en möjlighet att enligt entreprenören i vissa fall föra 

över planerat underhåll som felavhjälpande underhåll, vilket inte är vad självriskmodellen 

förespråkar. 

Om studien skulle göras om idag med de kunskaper vi erhållit under arbetets gång, skulle det 

finnas några få saker vi skulle göra annorlunda. Vi skulle ha formulerat frågorna i 

enkätundersökningen på ett mer givande sätt för att få ett bredare underlag och vi skulle även 

försöka nå ut till fler driftentreprenörer på marknaden. Det finns även vissa entreprenörer som 

vi önskar att vi tog kontakt med för intervju utefter svar i enkätundersökningen. Vår förmåga 

att ställa rätt frågor har vid start varit bristande och beror till stor del på avsaknad av tidigare 

erfarenheter från datainsamling av denna storlek och betydelse. Vi skulle även djupare vilja 

analysera de påverkande faktorerna, såsom LOU, olika entreprenadformer och 

ersättningsformer. Främst hur entreprenadformerna påverkar självriskmodellen tycker vi är 
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intressant då vi endast vid intervjuer har stött på funktionsentreprenad vid tillämpning av 

självrisk. Hade studien gjorts om skulle vi gärna vilja se hur självrisken tillämpas vid 

frekvensentreprenad och huruvida modellen är nödvändig vid denna form eller inte.  

Att studera det behandlade ämnet har varit en stor utmaning eftersom det är, och har varit, ett 

komplex problem på marknaden under en längre tid. Vi har fått en djupare kunskap kring 

ämnet och det har varit mycket intressant att få en bättre insyn i förvaltningsprocessen. Med 

den höga kompetensen som finns inom området idag ser inte vi att vi kan komma med ett 

lösningsförslag på problemet som inte redan beprövats. Däremot anser vi absolut att 

problemet bör uppmärksammas eftersom att det skapar tvister mellan beställare och 

entreprenörer som kan resultera i att fastighetsbeståndet försämras och att driftverksamheten i 

större utsträckning börjar bedrivas i egen regi.  
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7. Rekommendationer  

Företag outsourcar för att öka kvalitén och minska kostnaderna. En viktig fråga som har ställts 

under studien är ifall de offentliga fastigheterna tas om hand på bästa sätt efter outsourcing av 

driften. En vidare undersökning skulle kunna vara att se över hur fastigheternas skick ser ut 

och ifall de har försämrats efter att outsourcing i högre grad tillämpas på marknaden. Om 

fastigheternas skick har blivit sämre så kan detta leda till att kostnaderna ökar och då är frågan 

om outsourcing ur kostnadssynpunkt även är att föredra. 

En rekommendation för att uppnå att den modell som idag används ska fungera optimalt kan 

vara att se till att beställare och entreprenör har samma synsätt på den fasta och rörliga 

ersättningen i en entreprenad. En diskussion mellan parter i och med kontraktsskrivning där 

målen tas upp skulle kunna ge parterna en bättre start. 

En rekommendation kan vara att se över hur beställare skall formulera sina 

förfrågningsunderlag för att entreprenören skall kunna ge anbud som står i relation till den 

kvalité och funktion som beställaren eftersträvar, i och med att parter under studiens gång lyft 

fram att många förfrågningsunderlag inte är tillräckligt beskrivande. 

För att få ett samarbete att fungera måste alla parter förstå att det är mänskliga relationer som 

det i slutändan handlar om. Finns det en förståelse för detta så finns en större chans att båda 

parter trivs med samarbetet och får en högre respekt för varandra. Därför anser vi att det kan 

vara positivt att kontraktskrivande ha en form av uppstartsdag där personer från båda parter 

som kommer arbeta i nära samarbete i entreprenaden får chansen att lära känna varandra.  

En studie inriktad på uppföljning av det ekonomiska syftet med modellen, huruvida det har 

genererat i lägre kostnader generellt under den tid avtalsmodellen har tillämpats samt vilken 

ekonomisk effekt som har uppkommit anser vi också kan vara en möjlig fortsatt studie inom 

området.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – sammanställt intervjuunderlag till samtliga respondenter 

I och med halvstrukturerad intervju har frågorna till samtliga respondenter inte varit 

omfattande, styrande huvudfrågor har använts för att ge utrymme till följdfrågor och 

öppnare samtal. 

 Vilken är Din befattning och vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

 Används självrisk i Era upphandlingar? 

o Varför?  

o Hur länge har modellen tillämpats? 

 Vad anser Du om modellen? 

 Hur uppkom kostnadsmodellen och varför? 

 Vad har självrisken för inverkan på Ditt arbete? 

 Hur påverkas anbudspriset av kostnadsmodellen?  

 Hur skulle arbetet se ut om självrisken togs bort? 

o Vid funktionsupphandling? 

 Vilka positiva och negativa aspekter ses med kostnadsmodellen? 

  Hur påverkas modellen av Lagen om Offentlig Upphandling? 

o Hur påverkas upphandlingar av LOU? 

o Vad anser Du om de pressade anbudspriserna? 

 Hur länge har Ni varit medlemmar i Aff?  

o Vad har Aff för inverkan på Ert arbete?



 

 

9.2 Bilaga 2 – sammanställda minnesanteckningar från intervjuundersökning 

Nedan har några av de viktigaste punkterna från minnesanteckningar sammanställts utifrån 

några av intervjuernas huvudfrågor. Respondenterna har blivit uppdelade från A-G. Inga 

direkta citat är sammanställda och vi vill inte koppla det som lyfts fram till specifik 

respondent.  

Förklaring: 

B = beställare 

E = entreprenör 

Hur uppkom kostnadsmodellen och varför? 

A:  Huvudsyftet var att ge E ett ekonomiskt straff om anläggningen inte fungerar 

som planerat eller håller den kvalité som den bör. Ska fungera lite som en 

”morot” så att E utför löpande underhåll i förebyggande syfte. Det tillämpas i 

situationer där E kan göra systematiska underhåll, alltså situationer som 

förväntas skötas och underhållas.  

F: Modellen uppfanns -94-95 och kom till marknaden innan Aff. Skälet för 

upprättandet var att B bombarderades av småfakturor och tog upp alldeles för 

mycket tid samt tog bort fokus från själva anläggningen. Upprättades även 

tillsammans med incitamentet att minimera och förebygga. 

G: Tanken med självrisken är att B vill ha en mer proaktiv E som lyfter upp 

problemen när de uppkommer. Modellen kan funka på en ny fastighet men på en 

äldre fallen den samman lite, då status på objektet är svårt att innerligt beskriva. 

En ny byggnad innebär nya komponenter och lättare att kalkylera samt ger 

modellen en möjlighet att följas upp kontinuerligt från start.  

Hur skulle arbetet se ut om kostnadsansvaret skulle tas bort?  

A: Då får man inte längre något påtryckningsmedel om att sköta underhåller i 

förebyggande syfte. Man tar bort den ekonomiska konsekvensen för E, vilket 

innebär att de inte behöver ta något ekonomiskt ansvar ifall de inte håller den 

kvalité som krävs. Osäkert om modellen kan fungera tillsammans med ett 

funktionsavtal. 



 

 

B: Det skulle innehålla helt nya avtal. Då borde felavhjälpande underhåll tas bort 

och man sköter arbetet med endast tillsyn och skötsel, vilket skulle leda till 

mindre diskussioner men också mycket större krav på tillsyn och skötsel och det 

skulle bli mer fakturor att ta hand om. 

G: Kontraktsumman skulle bli högre 

Hur påverkas anbudspriset av kostnadsansvaret? 

A: Ju högre självrisk, desto större blir incitamentet, dvs att E arbetar mer 

förebyggande. Detta gör att arbetet blir mer noggrant utfört men även att 

anbudspriset ökar eftersom mer resurser kommer krävas. 

D: Om anbudspriset skulle öka skulle mindre problem uppstå med självrisken, E  

skulle kunna ta risk och kostnad bättre. 

E: Ju högre självriskbelopp, desto mer borde E höja anbudet. Detta är lite olika i 

och med de pressade anbudspriserna samt underprissättningen. 

F: Det finns ett strikt samband med anbudspriser och självrisk. Högre självrisk 

innebär större risk för E vilket ger högre anbudssummor. 

Hur påverkas modellen av Lagen om offentlig upphandling? 

B: Kvalité och pris är de komponenter som är viktiga men eftersom kvalité kan 

överrensstämma mellan företaget så kommer priset i slutändan vara styrande. 

C: Upphandlingen blir svårare för offentliga B än privata då de måste upphandla 

med LOU där de inte kan välja leverantör efter eget tycke utan måste gå efter en 

poängmodell där priset ofta har en stor betydelse.  

D: I och med LOU och lägsta-pris-principen har B fått ”tugga i sig” de låga 

anbuden. Vid lägsta pris finns ingen marginal och E måste tjäna pengar på annat 

håll i fastigheten. E kan i många fall då inte bekosta den faktiskta skötseln och 

underhållet för fastigheten då de inte har råd med det pga underprissättning.  

F: Lagen om offentlig upphandling skapar missuppfattningar på marknaden, det är 

mycket viktigt att man ställer rätt krav i upphandlingen så att man inte skall 

behöva gå på högsta respektive lägsta pris.  



 

 

Övriga åsikter angående självrisken 

B: Vid varje fakturagranskning uppkommer diskussion mellan E och B angående 

vad som är felavhjälpande underhåll och vad som inte är det, vilket är 

tidskrävande. Tillsyn och skötsel ska sköta om funktionen och byggnaden innan 

det går sönder, vilket funkar på vissa ställen men inte på alla. Därmed är 

uppföljning mycket viktigt eftersom det är svårt att se vad som blivit utfört och 

inte. Tidigare lades mer tid på tillsyn och skötsel än idag, det har alltså blivit 

sämre. Även kunskapen hos driftentreprenören har blivit sämre.  

C: E tar en risk när de beräknar på statistik för felavhjälpande underhåll, då den i 

slutändan kanske inte kommer stämma och risken finns att en förlust görs. Det 

är en balansgång mellan B och E och för att säkerställa att E gör sitt arbete. B 

vill betala lite för ett arbete som ska hålla kvalité, medan högre kvalité borde 

innebära att B är villiga att betala mer.  

D: Låga anbud gör att det inte finns marginal och utan marginal för E så kostar det 

mycket pengar. Något som går sönder helt oförutsett kommer med all säkerhet 

ske och det kommer att kosta pengar för E. Det som inte går att påverka kan inte 

alltid ses som dålig skötsel, som E kan man inte påverka alla saker utan endast 

vissa.  

E: Ju mer priserna pressas, desto fler blir diskussionerna angående felavhjälpande 

underhåll och planerat underhåll, samt hela fakturahanteringen. Felavhjälpande 

underhåll kan inte ersättas rörligt då det inte är skäligt eftersom tillsynen och 

skötseln i många fall då inte kommer skötas på bästa sätt. E får inget incitament 

att sköta anläggningen förebyggande, snarare tvärtom.  

F: Redan i slutet av 90- talet började åsikterna om självrisken bli negativa, numera 

har kompetensen angående drift minskat hos beställarna. Relationer är en 

nyckelfaktor för ett bra samarbete och parterna behöver sträva efter 

gemensamma mål för att det ska fungera. Både B och E behöver en vettig vinst 

och till största del handlar arbetet om mänskliga relationer och upprättandet av 

dessa. Det är också viktigt att E varken får för stor eller liten risk.  Problemen 

med modellen kan anses ha startat för att E inte längre har några marginaler, 



 

 

därför är det viktigt att förstå möjligheterna att ta det optimala anbudet istället 

för det billigaste, att specificera rätt krav i upphandlingsskedet.  

 



 

 

 

 

9.3 Bilaga 3 - enkätundersökning 

Hej! 

Att en självrisk tas med i ett kontrakt innebär att entreprenören får ett kostnadsansvar upp till ett visst belopp per 

felavhjälpande underhållsåtgärd. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka kostnadsansvaret i ett AFF- avtal 

och vad denna innebär för beställare respektive entreprenör. 

Vi har valt att med denna enkät vända oss till de entreprenörer som är medlemmar på Aff- forum för förvaltning och 

service. I vårt arbete kommer samtliga företag vara anonyma, endast vi två studenter kommer ta del av dessa 

dokument när de är ifyllda. 

Sammanställningen av enkäterna kommer att finnas m e d  i  v å r  e x a m e n s r a p p o r t  s o m  e n  a n a l y s  ö v e r  h u r  

e t t  kostnadsansvar påverkar entreprenören. 

För att besvara denna fyller du i svaren på sida ett och två, när du är klar trycker du på "skicka" så kommer svaret in 

till oss. 

Tack! 

Jessie Fuhr och Ester Laaksonen, 

Byggteknik och design med ekonomi 

Kungliga tekniska högskolan 

 

Vid frågor eller övrig kontakt: 

Jessie Fuhr 

jessief@kth.se, 076 050 40 88  

Ester Laaksonen  

esterl@kth.se, 070 142 22 99 

 

Namn (valfritt) 
 

Företag 
 

Befattning 
 

1. Har ni kontrakt där beställaren 
använt eller använder sig av Aff? 

Ja 

Nej

2. Hur ser ni på Aff- avtal jämfört med 
avtal som inte innefattar Aff? 

Bättre 

Sämre 

Ingen skillnad 

mailto:jessief@kth.se
mailto:esterl@kth.se


 

 

3. Varför valde ni att vara medlemmar i 
Aff- forum? 

 

4. Hur tillämpas Aff i ert dagliga 
arbete? 

 

5. Tillämpas kostnadsansvar för 
felavhjälpande underhåll i något av era 
avtal, dvs har ni någon självrisk vid 
felavhjälpande underhåll? 

(vid ja, se fråga 6) 

Merparten avtal innefattar 
kostnadsansvar 

Merparten avtal utan kostnadsansvar 
Inget avtal innefattande kostnadsansvar

5.1 Om kostnadsansvar inte tillämpas, har du 
tidigare erfarenheter av denna typ av modell? 
(vid nej, se fråga 14) 

Ja 

Nej 

 

6. Vad anser ni är en låg självrisk? 0-5000 
5000-10 000 

10 000-20 000 

Över 20 000 

6.1 Ser ni några fördelar respektive nackdelar 
med en låg självrisk? 

 

7. Vad anser ni är en hög självrisk? 0 - 5000 
5000 - 10 000 

10 000- 20 000 

20 000 - 30 000 

Över 30 000 

7.1 Ser ni några fördelar respektive nackdelar 
med en hög självrisk? 

 

8. Hur skulle ert arbete påverkas om 
självrisken togs bort? 

Positivt 

Negativt  

Ingen skillnad 

 

8.1 Varför? 
 

 

9. På vilket sätt kan entreprenören 
påverkas negativt av ett 
kostnadsansvar? 
 

 

Fritext 

Fritext 

Fritext 

Fritext 

Fritext 

Fritext 



 

 

10. På vilket sätt kan entreprenören 
påverkas positivt av ett 
kostnadsansvar? 
 

 

11. Kan ni se på vilket sätt beställaren 
kan påverkas negativt av ett 
kostnadsansvar? 
 
 

12. Kan ni se på vilket sätt beställaren 
kan påverkas positivt av ett 
kostnadsansvar? 
 

13. Hur påverkas anbudspriset av 
kostnadsansvaret? 

Blir högre 

Blir lägre 

Ingen skillnad 

14. Ser ni några svårigheter med de 
definitioner som finns i dag i Aff 
angående felavhjälpande underhåll 
respektive planerat underhåll? 
 

 

 

15. Vill ni att vi kontaktar er via mail 
vid registrering av examensrapport, 
om intresse finns för vidare läsning? 

Ja 

Nej 

 

Epost (vid ja) 

 

 

 

Tack för visat intresse och nerlagd tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessie Fuhr och Ester Laaksonen 

  

Fritext 

Fritext 

Fritext 

Fritext 

Fritext 



 

 

9.4 Bilaga 4 – Sammanställning av enkätundersökningens mätbara data  

 

 

100% 

0% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Har ni kontrakt där beställaren använt eller använder sig av Aff? 

Ja 

Nej 

9% 

0% 

91% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Hur ser ni på Aff- avtal jämfört med avtal som inte innefattar Aff? 

Bättre 

Sämre 

Ingen skillnad 

18% 

27% 

55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Tillämpas kostnadsansvar för felavhjälpande underhåll i något av 
era avtal, dvs har ni någon självrisk vid felavhjälpande underhåll? 

 Merparten avtal innefattar 
kostnadsansvar 

Merparten avtal utan 
kostnadsansvar  

Inget avtal innefattande 
kostnadsansvar 



 

 

 

50% 50% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Om kostnadsansvar inte tillämpas, har du tidigare erfarenhet av 

denna typ av modell?  

Ja  Nej 

för de respondenter som i tidigare fråga svarat  
Inga avtal innefattande kostnadsansvar 

0% 

0% 

0% 

100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

1 

Vad anser ni är en låg självrisk? 

0-5000 

5000-10 000 

10 000-20 000 

Över 20 000 



 

 

 

 

0% 

22% 

33% 

11% 

33% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Vad anser ni är en hög självrisk? 

 0 - 5000 

5000 - 10 000 

10 000- 20 000 

20 000 - 30 000 

Över 30 000 

75% 

25% 

0% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 
Hur skulle ert arbete påverkas om självrisken togs bort? 

Positivt  

Negativt 

Ingen skillnad 


