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Abstract 
Today, housing in Sweden is facing major maintenance needs, particularly those built during the 
Million Program. Many of these properties are owned by housing cooperatives that have to carry out 
extensive maintenance, to ensure that future generations have the opportunity to have attractive 
and sustainable housing. This requires maintenance planning that involves what and when 
maintenance will be performed, and how much it will cost. An important tool for maintenance 
planning is a plan that can maintain the properties’ quality and value. 

However, there is a lack of knowledge about maintenance plans and their importance in the long 
term property management. This candidate's work illuminates maintenance plans and examines how 
housing cooperative works with and follows up their plan in practice. Because many property owners 
neglect their maintenance plan, this study is meant to analyze improvements that make optimal plan 
to work with in the long term. 

Based on conducted interviews, the study has shown that the housing cooperative is actively working 
with their maintenance plan which involves annual inspection-rounds of all properties, and also has a 
budgetary provision for future maintenance. One key point is that the union is actively working to 
make the plan more manageable, which is done by transformation from CD to Excel based files.  

The study also shows that the main basis for long term optimal work with a maintenance plan is to 
make it easier to manage, which can be achieved by creating or transforming the plan to digitized 
data systems.  
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Sammanfattning 

Idag står Sveriges bostadsbestånd inför ett stort underhållsbehov och framförallt inom bostäder som 
uppfördes under miljonprogrammet. Många av dessa bostäder ägs av bostadsrättsföreningar som 
måste genomföra omfattande underhållsinsatser för att säkerställa att framtida generationer har 
möjlighet till attraktiva och hållbara bostäder. Detta kräver underhållsplanering som innebär vad och 
när underhållsinsatser ska utföras samt hur mycket det kommer kosta. Ett viktigt verktyg för 
underhållsplanering är en underhållsplan som vidmakthåller fastigheternas funktioner och värde. 

Det finns emellertid brist i kunskap om underhållsplaner och deras betydelse i den långsiktiga 
fastighetsförvaltningen. Detta kandidatarbete belyser underhållsplaner och undersöker hur en 
bostadsrättsförening arbetar med och följer upp sin underhållsplan i praktiken. Eftersom många 
fastighetsägare inte arbetar med sin underhållsplan är denna studie tänkt analysera fram 
förbättringar som gör planen optimal att arbeta med ur ett långt perspektiv. 

Genom intervjuer har studien visat att bostadsrättsföreningen arbetar aktivt med underhållsplanen 
vilket innebär årliga kontrollronder av fastighetsutrymmen och budgetavsättning för framtida 
underhållsinsatser. En central tyngdpunkt är att föreningen jobbar med att göra planen enklare och 
tydligare genom omformning från en CD skiva till en Excel-fil.  

Studien visar att den främsta förutsättningen för ett långsiktigt optimalt arbete med en 
underhållsplan är att göra den enkel att hantera, vilket kan uppnås genom att skapa eller omforma 
underhållsplaner till digitaliserade datasystem. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Idag står Sveriges bostadsbestånd inför ett stort underhållsbehov och framförallt inom bostäder som 
uppfördes under miljonprogrammet. Många av dessa bostäder ägs av bostadsrättsföreningar som 
måste möta underhållsbehovet. Detta kräver underhållsplanering som innebär vad och när 
underhållsinsatser ska utföras samt hur mycket det kommer kosta. Det faktum att bostadsbyggandet 
är lågt i Sverige blir underhållsplanering av befintliga bostäder en ännu viktigare samhällsfråga 
(Boverket, 2003). I den meningen säkerställer underhållsplanering att framtida generationer har 
möjlighet till attraktiva och hållbara bostäder. 

Ett viktigt verktyg för underhållsplanering är en underhållsplan som vidmakthåller fastigheternas 
funktioner och värde. Med underhållsplanens hjälp kan fastighetens skick säkerställas genom rätt 
åtgärd i rätt tidpunkt samtidigt som risken för akuta kostsamma underhåll reduceras. 
Underhållsplanen utgör även ett viktigt ekonomiskt styrdokument som gör det möjligt att spara 
resurser för att förbereda sig för framtida underhållsinsatser.  

Den här rapporten handlar om underhållsplaner inom bostadsrättsföreningar och belyser hur planen 
upprättas och följs upp i praktiken. Eftersom många fastighetsägare inte arbetar med sin 
underhållsplan är denna studie tänkt analysera fram förbättringar som gör planen optimal att arbeta 
med under en lång tid framöver.  

Kärnan i fastighetsförvaltningen är underhåll som har störst effekt i fastighetens ekonomi och 
livslängd. Det finns även lagar på att bostäder ska underhållas för att inte utsätta människors hälsa i 
fara och leda till otrygga boendemiljöer. Försummat underhåll drabbar de boende bland annat 
genom en försämrad inomhusluft, mögeltillväxt och fuktskador. Planerade underhåll ersätts av 
kostsamma och akuta underhåll som förutom drift- och underhållskostnader även kan driva upp 
hyresnivåerna. I ett längre perspektiv får byggnaden en sämre boendestandard samtidigt som 
attraktionen till området blir sämre. Resultatet av det hela kan leda till ökad segregation och högre 
underhållskostnader som på lång sikt kan leda till en försämrad samhällsekonomi. 

Det finns många gjorda arbeten om underhåll av hyresrätter som bland annat branschorganisationen 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har skrivit samt Bejrums forskningsrapport som 
presenteras i Bejrum (1987), dock inte så mycket som har fokuserats på bostadsrättsföreningar och 
underhållsplaner. Detta tillsammans med tidigare lästa kurser inom fastighetsförvaltning väckte ett 
intresse att skriva om ämnet. 
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1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka hur en bostadsrättsförening arbetar med och följer upp sin 
underhållsplan och analysera genom vilka sätt planen kan bli optimal att arbeta med ur ett långt 
perspektiv.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur upprättas en underhållsplan?  
• Hur går bostadsföreningen till väga för att följa upp sin underhållsplan? 

1.4 Avgränsningar  
Fastighetsförvaltning omfattar många olika typer av verksamheter och byggnader. Denna studie har 
avgränsats till att särskilt inriktas på underhållsplanering inom bostadsrättsföreningar, något som 
inte är särskilt förekommande i tidigare gjorda uppsatser. På grund av tidsbrist har studien 
begränsats till att fokusera på en bostadsrättsförening i Stockholm. 

1.5 Disposition  
Rapporten inleds med en introduktion om fastighetsförvaltning som innefattar alla typer av 
verksamheter. Sedan ges förklaringar av grundläggande begrepp relevanta för rapporten och 
därefter ges grundläggande bakgrundinformation om underhållsplaner. I ett senare avsnitt 
behandlas bostadsrättsföreningar djupgående där ekonomiska och juridiska aspekter kring underhåll 
redogörs. Den empiriska delen presenterar resultat av genomförda intervjuer och därefter följer en 
diskussion som utgör en analys av de resultat som har erhållits från datainsamlingen.  
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2. Metod  

2.1 Metodval 
I denna akademiska rapport kan två olika forskningsmetoder användas; kvantitativ och kvalitativ 
metod. Kvantitativa metoder syftar till att ställa upp en hypotes som sedan undersöks med hjälp av 
bevakade observationer, oftast i form av experiment (Gunneng, 2006). Resultat från dessa 
experiment är alltid kvantitativa med mål att hitta orsaker och förklaringar samt dra slutsatser från 
resultaten. Kvalitativa metoder går ut på att skapa eller utveckla en teori genom att först insamla 
data och sedan söka efter mönster och samband i dessa. Datainsamling sker normalt genom 
intervjuer och enkäter. Resultaten är kvalitativa vilket betyder att de inte går att generalisera utan 
endast analyseras och tolkas med syfte att ge en djupare förståelse vid olika företeelser.  

I denna rapport har den kvalitativa metoden använts där resultat från genomförda intervjuer har 
analyserats kvalitativt. Denna metod gör det lämpligast att få en djupare förståelse över de 
intervjuades arbete med underhållsplaner och utifrån detta dra paralleller mellan teorin och empirin.  

2.2 Datainsamling 
För att få baskunskap om underhållsplaner har information hämtats främst från litteratur och 
hemsidor från olika myndigheter. Litteratur bestod av böcker samt forskningsrapporter som hittades 
med hjälp av skolans databas och bibliotek. Kompletterande information har även erhållits från 
gamla examensarbeten. Tips på väsentliga källor togs från referenslistor i böcker samt från tidigare 
gjorda examensarbeten med liknande uppsatsämne.  

Utifrån bakgrundinformation från litteraturstudien har erforderlig kunskap inom området erhållits 
samtidigt som den empiriska studien har kunnat genomföras på ett strategiskt sätt. Avsikten med 
den empiriska studien var att närmare undersöka en bostadsförenings arbete med sin underhållsplan 
och för att analysera genom vilka sätt en underhållsplan kan bli optimal att arbeta ur ett långt 
perspektiv.  

2.2.1 Intervjuer 
Analysen baseras på tre intervjuer från tre olika företag som tillhandahåller underhållsplaner. De 
upprättar skräddarsydda planer för bland annat bostadsföreningar. Intervjuerna genomfördes med 
syfte att, i enlighet med frågeställningarna, analysera hur upprättandet av planen genomförs samt 
för att ta reda på deras syn kring underhållsplanering. En ytterligare intervju med en ordförande i en 
bostadsrättsförenings styrelse genomfördes med mål att försöka hitta svar på syfte och 
frågeställningarna. De intervjuade erbjöds att läsa igenom frågorna för att vara väl förberedda innan 
intervjun ägde rum.  
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3. Fastighetsförvaltning 

3.1 Allmänt  
Ett centralt begrepp inom fastighetsmarknaden är fastighetsförvaltning som innebär förvaltning av 
fastigheter och innefattar olika typer av byggnader och verksamheter (kontors-, bostads-, 
kommersiell verksamhet etc.). Olika fastighetsbolag kan äga och/eller förvalta sina fastigheter såväl 
inom privat- som offentlig sektor. Ett viktigt motiv till förvaltning av fastigheter är att behålla eller 
öka fastighetsvärdet, vilket kräver god kunskap inom juridiska-, ekonomiska- och tekniska områden. 
Grunden för att styra förvaltning av fastigheter bestäms av fastighetsägarens ekonomiska 
förvaltningsmål (Muyingo, 2014). Många fastighetsägare vill maximera sina intäkter, medan andra 
strävar efter att ha så låga kostnader som möjligt. Förvaltningsmålen varierar inom den privata och 
offentliga sektorn och beror på fyra följande faktorer: 

• Ägarkategori: den offentliga- eller privata sektorn har betydelse för vilken lagstiftning som 
ska tillämpas. 

• Verksamhetskategori: produktion, transaktion eller förvaltning bestämmer tidshorisonten 
för fastighetsinnehavet. 

• Affärssektor: bostads-, kommersiell- eller annan verksamhet styr organisationsform och 
personalbehov.  

• Fastighetstyp: Typ av fastighet eller byggnad har stor betydelse för underhåll och 
upprustningsbehov. Olika typer av fastigheter kan vara: 

o Hyresbostäder, småhus och bostadsrätter. 
o Handelsområde, köpcentrum eller butikslokal. 
o Sjukhus, forskningslaboratorium eller fängelser. 
o Industrilokal, kommunalskola, museum etc. 

Denna rapport fokuserar uteslutande på förvaltning inom bostadsrättsföreningar, se figuren nedan. 
För mer detaljerad beskrivning om fastighetsförvaltning uppmanas läsaren läsa litteraturboken av 
Sääf A. & Alvebro B. (2011) som tar upp olika aspekter rörande olika förvaltningsformer och 
förvaltning av olika fastighetstyper. 

 

Figur 1. En överblick över olika verksamheter inom fastighetsbranschen. (Källa: Muyingo H., 2014, sid 
4.) 
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I det följande kommer både fastighetsförvaltare och fastighetsägare att nämnas. Sambandet mellan 
de är följande; fastighetsförvaltare är den person som han ansvaret för en fastighets förvaltning och 
har utsetts av fastighetsägaren. Det kan hända att dessa två benämningar sammanfaller i de fall då 
fastighetsägaren även har hand om förvaltningen.  

3.2 Outsourcing 
Ansvaret för en fastighets förvaltning åligger alltid fastighetsägaren utan någon särskild uppmaning 
från någon myndighet (Boverket, 2003). I fråga om en bostadsrätt ligger ansvaret hos föreningen, 
medan det i en hyresrätt ligger hos hyresvärden. Fastighetsägaren kan själv utföra förvaltningen i 
egen regi eller anlita ett företag som sköter det, så kallad outsourcing. Enligt Lind och Lundström 
(2010) är outsourcing när företag köper tjänster eller produkter på den öppna marknaden.  

Under senare tid har fler fastighetsbolag valt att lägga ut delar av sin förvaltning i form av löpande 
drift och underhåll på entreprenad. Det har gynnat många företag som erbjuder olika tjänster inom 
fastighetsförvaltning. Det kan vara tjänster som allt från byggledning och byggnadsarbete till 
utförandet av och uppföljning av underhållsplaner. Dessa entreprenörer kommer då att vara de som 
bestämmer över hur förvaltningen ska skötas och genom vilka sätt (Bejrum, 1987).  

Outsourcing leder till ökad effektivitet, mindre kostnader och kan även underlätta för 
fastighetsbolagen att koncentrera sig på sin kärnverksamhet (Lind & Lundström, 2010). En annan 
viktig anledning till att välja outsourcing är i de fall då rätt kompetens inom företaget saknas.  

Outsourcing har emellertid bidragit till olika spekulationer kring relationen mellan beställare och 
entreprenörer. Det omtalade principal-agent problemet innebär att entreprenören(agenten) inte 
alltid arbetar helt i beställarens(principalens) intresse, om entreprenören likt beställaren vill 
maximera sin egen vinst. Frågan blir då hur beställaren ska göra för att få entreprenören att arbeta 
enligt beställarens önskemål. Frågan om principal-agent problemet ligger emellertid utanför ramarna 
för rapporten och ska därför inte diskuteras djupare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

4. Underhåll 

4.1 Grundläggande begrepp  
Innan definition av en underhållsplan redogörs är det viktigt att först definiera begreppet underhåll, 
eftersom det ibland kan blandas ihop med begreppen investering och drift (Lind & Lundström, 2010). 
Den dominerande definitionen i Sverige finns i de så kallade AFF-definitionerna, som är ett dokument 
med viktiga termer vid upphandling inom fastighetsförvaltning. Enligt AFF 04 är underhåll ”åtgärder 
som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt” (Lind & Muyingo, 2012). 
Förvaltningsobjekt kan vara fastighet, byggnad, etc. Lagstiftningens definition av underhåll är ”en 
eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde" (Boverket, 2014). Dessa två definitioner kan 
till synes göras jämförliga.  
 
Modernisering är en förbättring av byggnadens standard och stimuleras av investeringar. Investering 
är i sin tur underhåll med syfte att höja standarden i relation till den ursprungliga standarden hos en 
redan byggd fastighet (Lind & Lundström, 2010). Skillnaden mellan underhåll och investering är att 
underhåll återställer fastighetens skick och standard, medan en investering höjer standarden av 
fastigheten. Åtgärder som innebär mindre ingrepp och som görs löpande räknas till drift eller skötsel.   
 
Konkret innebär underhåll av en fastighet att olika komponenter i byggnaden underhålls, exempelvis 
tekniska installationer som ventilationssystem och hiss samt byggnadsdelar som tak och golv. I 
många litteraturer talas det om flera olika typer av underhåll som har olika ändamål och utförs efter 
fasta tidsintervaller. Underhållsbegreppet kan delas upp i olika typer som redovisas nedan (Bejrum, 
1999). 

(Fel)avhjälpande underhåll: underhåll som utförs med syfte att återställa något som nått en 
oförutsedd oacceptabel funktion. Felavhjälpande underhåll delas in i akut underhåll och övrigt 
felavhjälpande underhåll. 

Förebyggande underhåll: underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall med syfte att 
motverka fel eller funktionsnedsättning hos ett förvaltningsobjekt.  

Periodiskt/Planerat underhåll: underhåll som är förutbestämd i tid, rum och omfattning och görs 
enligt en flerårig underhållsplan. Planerade underhåll utförs mer sällan än en gång per år.  

Tillståndsbaserat underhåll: förebyggande underhåll som består av övervakning av ett 
förvaltningsobjekt med syfte att få en uppfattning om hälsotillståndet och därav kunna bestämma en 
lämplig underhållsåtgärd vid en passande tidpunkt. 

Löpande underhåll: löpande underhåll är en annan benämning på drift och som görs oftare än en 
gång per år. Det är alltså mindre reparationer och utbyten som sker löpande med syfte att återställa 
en avsedd funktion.  
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Underhållsbegreppen har även indelats enligt svensk standard, så kallad SIS-standard, som illustreras 
i modellen nedan. Figuren är direkt hämtad från examensarbetet Fastighetsunderhåll – det 
strategiska arbetet med underhållsplaner i fastighetsföretag (2008) av Andersson V. & Narits A.   

  

Figur 2. Indelning av underhåll enligt SIS-standard. (Källa: Andersson V. & Narits A., 2008, s.117). 

4.2 Underhållsplaner 
Med denna bakgrundinformation som hittills har framförts är det dags att redogöra för vad en 
underhållsplan är. En underhållsplan är ett dokument som sträcker sig i ett antal år och innehåller 
uppgifter om vilka underhållsinsatser som ska göras i vilken tidpunkt samt kostnaderna för dem (Lind 
& Lundström, 2010). Planen kan vara en form av datasystem, Excel-fil eller papperform som 
exempelvis är samlade i en pärm (Andersson & Narits, 2008). Planen kan variera i omfattning och 
detaljerings- och uppdateringsgrad. Det är värt att poängtera att en underhållsplan inte bör följas 
slaviskt utan ska istället vara ett stöd för eventuella anpassningar och nya förutsättningar (SABO, 
1992).  

Normalt ska en underhållsplan omfatta de närmaste 5-10 åren. I de fall då den sträcker sig över tjugo 
år eller mer kan planen blir osäker på grund av den långa tidsperioden. SABO (1992) rekommenderar 
därför att ha en tidsperiod på tio år. Ett tips är att göra de fem första åren detaljerade och resterande 
5-10 åren mer översiktliga. Boverket (2003) anger emellertid att underhållsplaner bör omfatta 30 år, 
däremot anges inte hur detaljerad eller i vilken omfattning underhållsplanen skall ha. 
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Ett konkret exempel på en femårig underhållsplan som endast avser tre byggnadsdelar kan se ut på 
följande sätt:  

Hus Åtgärd Intervall Mängd à pris 
[kkr] 

Utgift Summa  
 

år 1-5 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 
A Utvändig 

målning 
7 20 38 80 25 40 20 20 185 

 Byte av 
fläktar 

 5 44  220    220 

 Vatten och 
avlopp 

15 3 100     20 20 

Summa     80 245 40 20 40 425 

Figur 3. Exempel på en underhållsplan. (Källa: Bejrum H., 1999, s.36). Priserna är reviderade och 
hämtade från REPAB FAKTA (2014). 

Åtgärder som ska genomföras har fastställts med hjälp av årsvisa besiktningar av hus A. Kostnader för 
samtliga åtgärder är räknade till år 1:s penningsvärde och är summerade årsvis samt hela 
femårsperioden.  

4.3 Lag på underhållsplaner 
Boverkets byggregler anger att det bör finnas en plan för periodiska underhåll gällande alla 
byggnader (Boverket, 2003) Emellertid finns det ingen lagtext som direkt ger skyldigheter till 
fastighetsägare att ha underhållplaner. I svensk bygglagstiftning regleras dock krav på underhåll och 
skötsel av byggnader och anläggningar, vilka presenteras nedan (Fastighetsägarna, 2005):  

• Plan- och bygglagen: byggnader ska hållas i vårdat skick för att inte orsaka brandfara eller 
sanitär olägenhet. Byggnaden ska ha den minsta godtagbara skick som motsvarar det skick 
den var vid uppförandet.  

• Miljöbalken: Bostäder ska användas på ett sätt som inte utsätter människors hälsa för fara. 
Om exempelvis ohyra eller skadedjur uppkommer ska det åtgärdas av fastighetsägaren.  

• Bostadsförvaltningslagen: fastighetsägaren ska vidta åtgärder för att behålla sundhet, 
ordning och skick i fastigheten i de fall ägaren försummar skötseln.  

• Expropriationslagen: om en fastighet är grovt vanvårdad kan den exproprieras för att hållas i 
tillfredställande skick. 

Vidare lyder en av riksdagens bostadspolitiska mål att ”Alla ska ges förutsättningar att leva i goda 
bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar” 
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006). Målet ska utgöra en vägledande riktlinje för 
kommuner vid beslut som rör Sveriges bostadsförsörjning. Staten har även alltid haft en strävan till 
goda boendestandarder och en positivitet till moderniseringar (Boverket, 2003).  
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4.4 Är underhållsplanen viktig?  
Ett väl genomfört underhållsarbete samt ett aktivt arbete med underhållsplaner leder till långsiktigt 
hälsosamma miljöer och trygga boendemiljöer. En underhållsplan är därför en god förutsättning för 
att följa lagstiftningen och även andra myndighetskrav. I praktiken skiljer sig arbetet med en 
underhållsplan i olika fastighetsföretag, vilket pekar på att planen har skilda betydelser för företagen 
ifråga.  

En enkätundersökning som Boverket (2003) genomförde visar att många fastighetsägare inte har en 
dokumenterad plan för underhåll. Enligt resultatet har 66 % av allmännyttiga bostadsföretag samt 80 
% av bostadsrättsföreningar en dokumenterad plan för underhåll av bostadsbestånden. 
Underhållsplanernas innehåll, tidshorisont samt detaljeringsgrad varierade mycket mellan 
bostadsföretagen. Orsaker till varför bostadsföretagen inte hade en plan beror på att resurser saknas 
eller för att de anser att underhållsplanen är ett alltför omfattande arbete i förhållande till 
underhållsbehovet. 

En annan studie som genomfördes i Malmö visar att det finns skillnad på arbetet med 
underhållsplaner mellan stora kommunala fastighetsföretag och privata fastighetsföretag (Andersson 
& Narits, 2008). De kommunala fastighetsföretagen har som mål att minimera sina kostnader, medan 
de privata fastighetsföretagen vill maximera sin lönsamhet. Studien indikerar att arbetet med 
underhållsplanen hos de kommunala hade en snabbare utveckling och högre uppdateringsgrad samt 
en högre ambitionsnivå för arbetet än de privata företagen. Det vill säga, om målet är att minimera 
kostnader i förvaltningen är en uppdaterad underhållsplan en god förutsättning för att uppnå det. 
Fördelar med underhållsplaner som har tagits fram av studien sammanförs nedan. 

• Risken för dyrbara akuta reparationer och underhåll reduceras. 
• Ger en uppfattning om hur mycket pengar som ska sparas för kommande underhåll. 
• Fastighetsekonomin behålls på normala nivåer eller förbättras. 
• Fastighetens tekniska livslängd förlängs (teknisk livlängd är hur länge en fastighet kan 

användas).  
• Behåller eller förbättrar sitt ekonomiska värde. 
• Bättre koll på byggnadens historik och framtid. 

Likväl är det viktigt att ta hänsyn till den risk som förknippas med osäkerhet kring långsiktiga 
underhållsplaner och som kan leda till onödiga kostnader (Lind & Lundström 2010). Följande risker 
som kan uppstå i samband med periodiska underhåll är:  

• Risk att den utförda underhållsåtgärden inte behövdes eftersom byggnaden ändå kunde ha 
hållit några år till. 

• Risk att byggnaden inte behövdes längre. 
• Risk att tekniskt förstöra något annat i byggnaden i samband med utförandet av åtgärden. 
• Risk för dyra oförutsedda reparationer om det väntas för länge med någon åtgärd. 
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4.5 Vad kan bristande underhållsplanering leda till? 
Om fastighetsägaren väljer att förvalta sin eller sina fastigheter utan en underhållsplan kan det leda 
till riskabla situationer (SABO, 1992). Visserligen går det att genomföra fastighetsunderhåll utan en 
underhållsplan, men det leder till att skador åtgärdas vartefter de uppstår och detta resulterar i höga 
kostnader och lågt värde på fastigheten.  

Felavhjälpande underhåll i form av akuta underhåll har generellt högre kostnader än planerade 
underhåll, eftersom en tidigare underhållsinsats är billigare än en senare (Fastighetsägarna, 2012). 
För att få en uppfattning om hur mycket kostnader för felavhjälpande underhåll förhåller sig till 
kostnader för planerade underhåll följer en kort sammanfattning av en utförd revision. 

Revisionsföretaget PwC fick i uppdrag att granska om en kommunstyrelses arbete avseende 
förvaltning av Mjölby kommuns verksamhetsfastigheter sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande sätt (Elfving, 2012). Med verksamhetsfastigheter menas de fastigheter i vilken 
kommunen bedriver annan service än affärsverksamhet, som exempelvis skolor och sjukhus 
(Stadskansliet, 2005). Revisionsrapporten visar bland annat att i budget 2012 för fastighetsförvaltning 
upptog felavhjälpande underhåll den större delen av de sammantagna underhållskostnaderna. 
Nedan visas en tabell från rapporten i vilken kostnader för planerade kan jämföras med kostnader för 
felavhjälpande underhåll.  

        
budget 

Tkr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Planerat 
underhåll 12 958 12 551 13 343 16 178 4 700 6 460 9 762 11 800 
Felavhjälpand
e underhåll 5 676 5 842 6 955 8 486 9 500 22 078 22 299 12 350 
Summa 18 634 18 393 20 298 24 664 14 200 28 538 32 061 24 150 
Kr/kvm 104 102 113 137 79 159 179 134 

Figur 4. Mjölby kommuns uppgivna kostnader för planerat respektive felavhjälpande underhåll. 
(Källa: Elfving L., 2012, s.10) 

Enligt tabellen ökade kostnader för felavhjälpande underhåll väsentligt de sista åren samtidigt som 
kostnader för planerade underhåll minskade. Detta beror på att flerårsplanerade underhåll enligt 
underhållsplanen inte fungerade ändamålsenligt, vilket resulterade i kostsamma felavhjälpande 
underhåll som åtgärdades varefter de uppstod.  

Om fastighetsägare inte underhåller sin eller sina fastigheter innebär detta ett stridande mot olika 
lagar. I de fall då fastighetsägaren brister i sin underhållsskyldighet ska byggnämnden ingripa och 
utreda underhållsbehovet med stöd av 10 kap. 20§ plan- och bygglagen.   

Byggnader får sämre skick av uteblivet underhåll genom en process som kallas föråldring (Bejrum, 
1999). Föråldring orsakas dels av fysisk förslitning och dels av omodernitet. Den fysiska förslitningen 
innebär att byggnadens komponenter och tekniska installationer ”når sitt slut” och blir inte längre 
funktionsdugliga. Omodernitet är ett subjektivt fenomen som baseras på bedömningar av enskilda 
individer och som oftast stimuleras av standardhöjande investeringar.  
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De som vistas i byggnader kan även påverkas av uteblivet underhåll genom försämrad inomhusluft 
som kan bli skadlig att inandas, trasiga hissar, mögeltillväxt, fuktskador med mera (Boverket, 2003). I 
ett längre perspektiv blir livslängden på byggnaden kortare på grund av förslitningar och 
fastighetsbolaget får lägre intäkter till följd av högre drift- och underhållskostnader. För att bolaget 
ska kunna betala av de höga underhållsutgifterna krävs en hyreshöjning som kan leda till ökade 
vakanser. Fastighetsbolagets image blir sämre samtidigt som attraktionen till området eller orten blir 
sämre vilket kan leda till ökad segregation. Resultatet av det hela kan leda till konkurs av bolaget och 
på lång sikt en försämrad samhällsekonomi. Detta styrks av Boverket (2003) som konstaterar att hög 
vakansgrad hänger ihop med eftersatt underhåll. Det vill säga att vakans leder till lägre hyresintäkter 
som i sin tur leder till sämre ekonomiska förutsättningar för fastighetsunderhåll. 

5. Upprättandet av underhållsplaner  

5.1 Underhållsstrategier  
Tidigare kapitel upplyste om olika typer av underhåll, som bland annat felavhjälpande och periodiska 
underhåll. Vilken typ av eller vilka kombinationer av underhåll som ska väljas bestäms utifrån en vald 
underhållsstrategi. Med underhållsstrategi menas vad som utförs, när det utförs och hur det utförs 
(Bejrum, 1987). Underhållsstrategi styrs i sin tur av fastighetsägarens mål med sitt fastighetsinnehav, 
byggnadens tekniska förutsättningar och marknaden: 

Fastighetsägaren: en fastighetsägare kan sträva efter största möjliga lönsamhet eller lägsta möjliga 
kostnad. Det förstnämnda målet kan uppfyllas genom att maximera sina hyresintäkter och det andra 
målet genom att minimera sina drift- och underhållskostnader. I fråga om bostadsrättsföreningar är 
självkostnadsmål vanligast eftersom minimering av kostnaderna i förvaltningen eftersträvas. 

Byggnaden: byggnadsteknikens snabba utveckling bidrar till att allt fler tekniska system installeras i 
”moderna” byggnader, varför en allt högre frekvens av underhåll av installationerna erfordras. Andra 
byggnadsanknutna faktorer som kan påverka underhållet är byggnadens skick, ålder och storlek. 

Marknaden: om det råder konkurens på exempelvis bostadsmarknaden på grund av stort utbud av 
bostäder kan underhåll av en bostad vara en god förutsättning för att locka till sig hyresgäster. På 
motsvarande sätt kan underhåll hämmas av en hög efterfrågan på bostäder, eftersom hyresgäster 
ändå är villiga att hyra en bostad i oavsett skick. En annan aspekt är att en hög omflyttningsgrad i en 
ort kan skapa incitament för fastighetsägaren att utföra underhåll, då bostaden blir tom.  

Det finns olika typer av underhållsstrategier som fastighetsägaren bör välja före planering av 
periodiska underhåll. Bejrum (1999) talar om tre följande underhållsstrategier:  

Felavhjälpande strategi: den felavhjälpande underhållsstrategin innebär att felen ska avhjälpas först 
när de uppstår. Detta kräver en metodisk planering över hur felanmälningar ska lösas, det vill säga 
att kvalificerad personal måste finnas tillgänglig för att snarast möjligt avhjälpa felet. God kunskap 
om olika byggnadsdelar är också ett krav med förmåga att prioritera olika åtgärder. Eftersom 
upprepade skador uppkommer kan underhållskostnader bli stora. Bejrum (1999) menar därför att 
delar av underhållsåtgärderna bör förutsägas i förväg med till exempel schabloner eller 
underhållsrekommendationer för att få en uppfattning om vad som väntar och hur mycket kommer 
att ska kosta.  
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Förebyggande strategi: denna strategi går ut på att åtgärder är tidsplanerade i förväg med syfte att 
förebygga uppkomst av oförutsedda fel. Kunskap och väsentlig indata om olika byggnadsdelar och 
installationer är ett viktigt underlag för den förebyggande strategin och kan minska risken för förtida 
utbyte av olika byggnadskomponenter.  

Behovsstyrd strategi: den behovsstyrda strategin kan sägas vara en kombination av de två 
förstnämnda. Vilka underhållsinsatser som ska utföras styrs av erfarenheter, tekniska och 
marknadsmässiga kunskaper samt företagets mål med fastighetsinnehavet. Underhållsstrategin 
måste sedan anpassas till bland annat avvikande byggnadsteknik eller annorlunda fördelning av 
underhållsansvar.  

Det är upp till fastighetsförvaltaren att välja vilken strategi som är lämpligast. I grunden gäller det att 
i samband med val av underhållsstrategi ska målet med fastighetsbeståndet vara avgörande. Om det 
råder osäkerhet om en byggnads fortsätta användning, kan det vara klokt att välja ett felavhjälpande 
strategi och tvärtom om situationen var det motsatta. Bejrum (1999) menar att en kombination av 
förebyggande respektive avhjälpande strategi är den lämpligaste strategin, på grund av att 
fastighetsägaren kan anpassa underhållet till sitt mål med fastighetsbeståndet och byggnadstypen.  

5.2 Proceduren för underhållsplaner  
En underhållsplan kan vara i pappersformat, Excel-fil eller ett datorprogram. Enklast är dock att sköta 
underhållsplanering genom ett datorprogram, vilket gör det enklare att i framtiden uppdatera och 
ändra i den (SABO, 1992). Tillvägagångsätt för upprättandet av underhållsplaner beskrivs nedan steg 
för steg. 

Inventering  

Som ett första steg ska hela fastighetens skick undersökas och bedömas. Detta görs genom insamling 
och granskning av fastighetsdata såsom ritningar, fastighetsbeskrivningar, ekonomiska redovisningar 
och eventuella låneavtal. Även intervju med fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och hyresgäster 
ska göras för att få en uppfattning om allt från tidigare gjorda underhåll och renoveringar till brister i 
byggnaden som hyresgäster kan ha upplevt. Vidare ska en genomgång av driftnettot göras vilket 
inkluderar hyresintäkter och driftkostnader som exempelvis vatten- och uppvärmningskostnader.   

Besiktning 

Besiktning av fastigheten utgör en viktig bas för att få en uppfattning om fastighetens tekniska 
underhållsbehov. En noggrann utförd besiktning är grunden för en bra underhållsplan. Den som utför 
besiktningen bör vara en expertis inom fastighetsförvaltning och bör ha tittat igenom fastighetens 
ritningar och övriga handlingar som nämndes i inventeringsdelen. Det är viktigt att ha en plan över 
besiktningens omfattning; ska varje lägenhet i byggnaden besiktigas eller endast viktiga 
byggnadsdelar som tak, ytterväggar och källare?   

Konkret innebär en besiktning att besiktaren följer instruktioner, fyller i en checklista, tar bilder på 
olika byggnadsdelar och antecknar. Målet med besiktningen är att hitta vilka framtida åtgärder som 
bör utföras samt att upptäcka fel och brister i byggnadsdelar. Beroende på byggnadens ålder kan det 
likaså finnas så kallade sjuka-hus-problem som fukt, mögel och röta eller farliga emissioner från 
byggmaterial. Förslag till avhjälpning och reparationer bör i så fall ges.   
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Underhållsplanering  

När besiktningen har genomförts och underhållsbehoven har bedömts gäller det att dokumentera de 
underhållsinsatser som ska göras och lägga in de i en tidsplan utifrån tekniska bedömningar. 
Kostnader för varje åtgärd bestäms med hjälp av schabloner eller underhållsrekommendationer för 
olika kostnader av byggnadsdelar och tekniska installationer (Lind & Lundström, 2010). För 
bostadsfastigheter är det vanligt att nyckeltal för drift- och underhållskostnader hämtas från REPAB 
FAKTA, en bokserie som innehåller uppdaterade uppgifter om allt från administrationskostnader till 
kostnader för planerade underhåll. När åtgärdspaket med tillhörande kostnader har valts och 
bestämts, kan de planeras in i det år som de ska utföras. Efter samråd med berörda parter kan en 
underhållsplan fastställas.  

Ekonomisk planering 

I detta steg gäller det att se över fastighetens ekonomi. Vilken åtgärdsmetod som är bäst och 
lönsammast kan tas fram med hjälp av en årskostnadskalkyl. En årskostnadskalkyl redovisar 
fastighetens intäkt- och utgiftsida under ett år. Det kan vara drift- och underhållskostnader, 
eventuella amorteringar, hyresintäkter samt övriga utgifter och intäkter. Kostnadskalkylen visar hur 
mycket ekonomin påverkas av att en underhållsåtgärd genomförs och på så sätt hitta det lämpligaste 
åtgärdspaketet. Till exempel kan uppvärmningskostnader för en lägenhet sjunka mer vid 
tilläggsisolering av ytterväggar än vid fönstertätning.  

Åtgärdspaketen utförs till på så sätt att de åtgärder som passar bäst ihop sätts samman till ett paket. 
Detta kan illusteras med följande exempel. Om renovering av fasader har planerats in kan även 
målning av fönster utföras samtidigt trots att fönstermålning enligt planen ska göras om ett par år. 
När åtgärdspaketen har bestämts, sätts de in i årskostnadskalkylen för att få fram lönsamheten efter 
genomförandet. De åtgärder som ger de lägsta kostnaderna för ett år är lönsammast att genomföra. 

Årlig besiktning 

När underhållsplanen är gjord ska besiktning utföras årligen för att se vilka underhållsåtgärder som 
har gjorts samt om det var ifråga om planerade eller oplanerade åtgärder. Efter varje sådan 
besiktning ska underhållsplanen löpande stämmas av.  Alla priser i planen ska indexuppräknas och 
även andra ändringar eller kompletteringar ska skrivas in.  

5.3 Tidpunkt för upprättandet av planen 
Enligt Boverket (2003) finns det krav på att en plan för underhållsåtgärder ska finnas innan en 
byggnad tas i bruk. Dock anger Bejrum (1999) att en första prognos för underhåll ska redan i början 
av projekteringen utföras och ska sedan kontinuerligt bevakas och uppdateras. Detta för att 
produktionskostnader, som är faktiska kostnader för att upprätta en byggnad, ger viktig information 
om hur underhållskostnader har fördelats på olika byggnadssystem. Dessutom har byggnaden ännu 
inte hunnit förslitas eller omoderniseras vilket underlättar bestämning av livslängden för olika 
byggnadskomponenter.  

Om planen inte görs under projekteringen måste en granskning av produktionskalkylen åter göras 
och information om hur underhållskostnader har fördelats på byggnadsdelar kan ha glömts eller 
slarvats bort. För att undvika detta är det därför bäst att utföra underhållsplanen under 
projekteringen då relevant information är lättillgänglig.   
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En förutsättning för en god och långsiktig underhållsplanering är att uppdatera sin plan och inte bara 
upprätta den (Lind & Lundström, 2010). Det är lätthänt att fastighetsförvaltaren skjuter upp sin 
underhållsplan på grund av att den är svår att genomföra och dessutom kräver tid samt sakkunnig 
personal. Dessutom kräver den kontinuerlig uppdatering på grund av ändrade förhållanden inom 
företaget, nya besiktningar av fastigheter, ändrade underhållstidpunkter, ändring av kostnader för 
byggmaterial med mera. Dessa revideringar kan medföra att fastighetsförvaltaren vill ”vänta” med 
underhållsplanen under den tid det inte råder några problem med byggnaden eller då ekonomiska 
effekter av uteblivet underhåll ännu är omärkbara. När det sedan uppstår oförutsedda haverifall eller 
akuta underhåll resulterar det i omfattande kostnader och fastighetsförvaltaren måste från grunden 
börja med hela proceduren för planens upprättande.  

Det förekommer att större underhållsinsatser skjuts upp på grund av att förvaltaren prioriterar 
smärre underhållsåtgärder som ofta innebär mindre ingrepp (SABO, 1992). I detta fall måste 
förvaltaren sätta en gräns över hur länge till de uppskjutna åtgärderna kan vänta tills de ”kritiska 
tidpunkterna” nås, det vill säga då åtgärder som förhindrar en snabb kapitalförstöring måste utföras. 
Förvaltaren måste likaså ha i åtanke att under den tid som de större underhållsinsatserna skjuts upp, 
kommer löpande underhåll att ske med tätare tidsintervall. 

5.4 Olika förslitningsförlopp 
Olika delar i byggnaden har olika livslängder och underhållsbehov vilket medför att de förslits på olika 
sätt och med olika livslängder. Två olika förslitningsförlopp hos olika byggnadsdelar kan belysas; 
succesiv försämring och plötsligt haveri som åskådliggörs i figuren nedan (Bejrum, 1999). Det 
förstnämnda förloppet omfattar exempelvis målning av ett ytskikt som succesivt förslits. Elektriska 
och maskinella komponenter (i figuren en värmepannas kondition) har ofta en längre livslängd och 
en konstant förslitning, men när livslängden väl når sitt slut får de en kraftig nedsättning på 
kapaciteten eller ett plötsligt haveri. Dessa två olika förlopp medför att fastighetsförvaltaren bör 
bestämma hur dessa två olika förlopp ska bemötas och kombineras. 

 

 

 
Figur 5. Olika förslitningsförlopp för byggnadsdelar. (Källa: Bejrum H., 1999, s.29) 
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6. Bostadsrättsförening 

6.1 Allmänt  
En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening med ett enda syfte att upplåta lägenheter 
med bostadsrätt (Uggla, et al., 2010). Medlemmar i bostadsrättsföreningen är bostadsrättshavare 
och de har inflytande över både fastighetens förvaltning och ekonomi. Föreningen består av en 
styrelse och föreningsstämma. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och 
styrelsen är den som verkställer de beslut som fattas vid stämman. Föreningsstämman hålls minst en 
gång per år där beslut som bland annat rör föreningens ekonomi och förvaltning fattas med 
medlemmarnas röst.  

Det åligger både föreningsstämman och styrelsen att tillämpa den så kallade likhetsprincipen, som 
innebär att alla medlemmar skall behandlas lika. Styrelsens arbete granskas av revisorer som utses av 
föreningsstämman och har till uppgift att ge upplysning om hur styrelsen sköter sitt arbete. 

Bostadsrätt är en stark upplåtelseform som ger rätt för medlemmarna att nyttja sin lägenhet 
obegränsat i tiden. Bestämmelser rörande bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen. 

6.2 Avgifter till föreningen 
Bostadsrättsföreningen tillämpar den så kallade självkostnadsprincipen som innebär att föreningen 
ska ansvara för sina kostnader i form av både kapitalkostnader såsom ränta på lånat kapital, 
avskrivningar på fastigheter och underhållskostnader. Dessa kostnader betalas av medlemmarna i 
föreningen genom inbetalning av avgifter till bostadsrättsföreningen. Dock får föreningen inte hur 
som helst begära särskilda avgifter från medlemmar för de åtgärder som föreningen själv ska vidta. 
Mer om underhållsansvar diskuteras närmare i det följande. 

6.3 Ekonomi 
Ekonomi har en central roll i en fastighets underhåll och är en förutsättning för att planerade 
underhållsinsatser äger rum enligt en antagen tidsplan. För att ha råd att finansiera nödvändiga 
insatser bör budgetering ske redan i början av nybyggnationen. En fråga är då hur sparandet av 
medlen ska hanteras. Många fastighetsföretag har löst frågan genom en fonderingsmodell som 
innebär att en del av hyran eller avgift läggs undan till en fond (Bejrum, 1999).  

Principen med fondering är att den ger en säkerhet för företaget att klara av finansieringen av 
framtida underhållsinsatser. Fonden ska sedan användas när underhåll eller utbyten blir aktuellt. De 
belopp som årligen ska läggas undan för underhåll bör motsvara underhållsplanens årliga, 
genomsnittliga kostnad för de planerade åtgärderna. Återigen är det alltså viktigt att hålla 
underhållsplanen aktuell och indexuppräkna kostnader för varje byggnadsdel. 

I 9 kap. 5§ bostadsrättslagen regleras vad som ska finnas i en bostadsrättsförenings stadgar. Bland 
annat ska föreningen se till att ange ”grunderna för avsättning av medel för att säkerställa 
underhållet av föreningens hus”. Enligt Uggla, Grönlund & Gunne (2010) avser denna avsättning 
endast det yttre underhållet som föreningen ansvarar för. I vilken mån medel ska avsättas är inte 
tvingande för bostadsinnehavarna men det är upp till föreningen att besluta om hur den vill utforma 
sina stadgar i den frågan. Det är vanligt att föreningar bildar en så kallad yttre underhållsfond i vilken 
medlemmarna ska avsätta ett årligt belopp motsvarande minst 0,3 procent av fastighetens 
taxeringsvärde.  
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Idag har allt fler föreningar bestämt att avsättning till fonden ska göras i enlighet med sin 
underhållsplan. 

Inre underhållsfonder är inte lika vanliga inom föreningar då de inte regleras i bostadsrättslagen, 
men föreningar kan även i sina stadgar besluta om avsättning till den inre underhållsfonden.  

6.4 Underhållsansvar  
Svensk lagstiftning ger skyldighet för bostadsrättsföreningar att hålla lägenheter, mark och hus i gott 
skick sedan tillträde medgetts (7 kap. 4§ bostadsrättslagen). Det är emellertid viktigt att ha en tydlig 
gränsdragning för vad föreningen ansvarar för och vad bostadsrättsinnehavarna ansvarar för (Uggla, 
et al., 2010).  

Det finns bestämmelser i bostadsrättslagen om fördelning av underhållsansvar för fastighetens och 
lägenhetens skick. När det gäller en bostadsrättsförening har normalt föreningen ansvaret för det 
yttre eller gemensamma underhållet (trapphus, tvättstuga, hiss, lekplatser, med mera) medan 
bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet i lägenheten. Ett undantag från denna regel är 
att bostadsrättsföreningen ansvarar för reparation av lägenhetens ledningar för avlopp, värme, gas, 
el och vatten som föreningen försett lägenheten med och dessa tjänar mer än en lägenhet (7 kap. 
12§ bostadsrättslagen). Detta gäller även för ventilationskanaler.  
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7. Juridisk koppling  

7.1 Juridiska begrepp 
I detta kapitel presenteras olika juridiska begrepp som är relevanta för rapporten. 
Begreppsförklaringarna klargörs nedan med hjälp av Boverket (2014). 

Regler: regler omfattar alla lagar, grundlagar, förordningar samt föreskrifter och allmänna råd. Alla 
regler är bindande förutom de som omfattar allmänna råd. Figuren nedan illustrerar regelhierarkin.  

Grundlagar: grundlagar är beslutade av riskdagen. Inga andra övriga lagar får strida mot dessa. 

Övriga lagar: utifrån grundlagarna beslutar riskdagen om lagar. Exempelvis kan riksdagen bestämma 
att en myndighet ska meddela föreskrifter.  

Förordningar: riskdagen ger regeringen i uppdrag att besluta om förordningar. Förordningar är mer 
detaljerade än övriga lagar. 

Föreskrifter och allmänna råd: regeringen ger olika myndigheter i uppdrag att utfärda föreskrifter. 
Oftast är föreskrifterna detaljerade och som inte kan föras in i lag eller förordning. Allmänna råd är 
rekommendationer som myndigheter publicerar till allmänheten och är en god förutsättning för att 
uppfylla de bindande reglerna. 

 

Figur 6. Sveriges regelhierarki. 

7.2 Myndighetskrav 
Sveriges bygglagstiftning är en benämning på allt som berör mark och byggande. Bygglagstiftningen 
utgör ett hjälpmedel för såväl juridiska som fysiska personer vid byggande och planering av 
bebyggelse.  Regeringen utfärdar förordningar, medan myndighetsföreskrifter utfärdas av olika 
autonoma myndigheter som bland annat Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och Boverket. I denna 
uppsats läggs fokus på Boverket som förutom föreskrifter även ger allmänna råd i fråga om allt från 
planeringsskede till förebyggande av personskador i byggnader. Det mesta av Boverkets föreskrifter 
regleras i plan- och bygglagen, men även i andra förordningar som plan- och byggförordningen 
(Sundström, et al., 2009).  
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I det följande förklaras några viktiga myndighetskrav som är obligatoriska för bostadsbyggnader. 
Dessa myndighetskrav gäller för alla fastighetsägare och samtliga är skyldiga att uppfylla dem.  
Myndighetskraven uttrycks av obligatoriska kontroller eller besiktningar som sker med regelbundna 
intervaller. Den fastighetsägare som inte utför eller förnyar kontrollerna kan föreläggas av Boverket, 
tillsammans med eventuellt vite, att fullgöra dem med stöd av bestämmelser i plan- och bygglagen. 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

OVK är en funktionskontroll av ventilationssystem som utförs av en certifierad funktionskontrollant 
med syfte att uppfylla Boverkets krav på god inomhusmiljö (Boverket, 2011). Kontrollerna ska ske 
enligt ett visst tidsintervall, oftast tre eller sex år, men kan variera beroende på typ av byggnad och 
verksamhet som bedrivs i byggnaden. Enligt plan- och bygglagen skall regelbundna besiktningar av 
bostäder göras för att säkerställa en god hälsa, inomhusmiljö och hygien.   

Brandskydd 

Ett annat viktigt myndighetskrav som Boverket ansvarar för är kravet på brandskydd. Alla byggnader 
ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd med olika höga krav beroende på byggnadstyp och 
verksamhet (Boverket 2015). Med byggnadstekniskt brandskydd menas att en byggnad 
dimensioneras och anpassas utefter brandskyddet (Sundström, et al., 2009). Detta betyder att det 
redan under byggprojekteringen ska hänsyn tas till brandskyddets utformning. Varje byggnad ska 
uppfylla Boverkets krav på brand- och utrymningssäkerhet för att uppnå en god brandsäkerhet. 

Energideklaration 

Boverket har även föreskrifter om krav på energideklarationer och ansvarar för att varje byggnad har 
en sådan (Energimyndigheten, 2011). Detta innebär att Boverket registerar alla utförda deklarationer 
och ser till att de utförs. En energideklaration säger hur mycket energi en byggnad förbrukar under 
ett år. Den möjliggör jämförelser mellan olika byggnaders energiförbrukning med hjälp av 
energiklasser som Boverket låtit uppföra.  Deklarationen är giltig i tio år för att sedan förnyas och 
utöver detta ska den göras i samband med överlåtelse och uthyrning.  

Målet med energideklarationer är att möjliggöra goda inomhusmiljöer samt energieffektivare 
energianvändningar, enligt 1 § Lag om energideklaration för byggnader. Energideklarationer ska 
utföras av certifierade experter som i sin tur är certifierade av vissa certifieringsorgan.  

Övriga myndighetskrav 

Det finns även andra myndighetskrav inom bostäder som syftar till att kontrollera motordrivna 
anordningar i byggnader som exempelvis hissar och motordrivna portar (Boverket, 2011) . En 
fastighetsägare är ansvarig för att motordrivna anordningar är fullt fungerande, underhålls och 
besiktigas med ett visst tidsintervall. När besiktningen är utförd ska den som har utfört besiktningen 
göra ett besiktningsprotokoll. Den anordning som visar brister får inte användas med stöd av 5 kap. 
plan- och bygglagen. 
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8. Empirisk studie  
Den empiriska studien utgörs av tre intervjuer med tre olika konsultföretag; bra konsult©, Perfecta 
och Sustend. Studien omfattar också en intervju med en ordförande från en bostadsrättsförening. 
Detta kapitel innehåller en kort presentation av företagens verksamhet samt en redovisning av de tre 
intervjuerna. Efter det ges en introduktion av den studerade bostadsrättsföreningen och slutligen 
följer resultatet av intervjun med ordföranden.  

8.1 Förvaltning på entreprenad 
Nedan visas en sammanställning av några svar som har erhållits från de tre intervjuade personerna 
från respektive konsultföretag. 

Fråga bra konsult© Perfecta Sustend 

Hur definieras underhåll? Periodiskt underhåll 
som håller ett objekt 
i befintligt skick. 

Underhåll är något som 
får en fastighet att 
fortleva. 

Underhåll är en 
åtgärd som 
återställer en 
funktion hos ett 
objekt. 

Beskriv underhållsplan för 
en oteknisk person? 

En underhållsplan är 
praktiskt och 
teoretiskt verktyg, 
som används för 
kalkyleringar och för 
att kunna sätta 
avgifter lång tid 
framöver. 

Ett ekonomiskt 
planeringsverktyg. 

En guide för hur 
man tar hand om 
sitt hus. 

När ska planen utföras? Efter nybyggnation. Efter nybyggnation. Projekteringsskede. 

Ansvarar ni för framtida 
uppdateringar av planen? 

Nej. Nej. Ja, om kunden vill. 

Hur länge ska den täcka? 10 år. 20 år. 30 år. 

Vad kostar en 
underhållsplan för 30 
lägenheter? 

25 000 kr. 35 000 kr. 25 000 kr. 

Hur kan planen 
förbättras? 

Utformas till ett 
datasystem. 

Enklare att jobba med. Enklare och 
tydligare. 

Figur 7. Sammanställning av några svar från intervjuerna.  
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Med intervjuer och konsultföretagens hemsidor som grund följer en kort beskrivning om varje 
företag och därefter följer en redogörelse om deras arbete med underhållsplaner.  

bra konsult© 

Företaget bildades 2014 i Malmö och bedrivs av Nilsson och hans fru som är utbildad inom ekonomi. 
Bra konsult© är erfarna inom teknisk förvaltning och hjälper till i bygg- och 
installationsentreprenader (bra konsult, u.d.). Kärnverksamheten är att upprätta en digitaliserad 
underhållsplan inom både offentlig- och privat verksamhet. Företagets kunder är mestadels 
bostadsrättsföreningar, men det finns även andra kunder som bland annat olika fastighetsföretag.   

Den intervjuade är Rolf Nilsson, egen företagare och byggnadsingenjör. 

Enligt Nilsson inleds planarbetet med en granskning av byggnadens underhållshistorik och sedan görs 
en introduktion samt intervjuer med kunden. För att bedöma framtida underhållsbehov fortsätter 
arbetet med okulära besiktningar av fastigheten samt en så kallad skickbedömning av byggnadens 
komponenter. När inventering och kalkylering har gjorts kan den ekonomiska- och tekniska ”listan” 
sammanföras som tillsammans bildar en underhållsplan.  

De framtida underhållskostnaderna bestäms med hjälp av fastighetssystemet Incit, skapad av samma 
leverantör som tillhandahåller bokserien REPAB FAKTA. Rapport om akuta underhåll som omedelbart 
bör utföras lämnas också till kunden. Företaget hjälper sedan kunden att handla upp entreprenörer 
och hjälper till med konsultarbetet. Därefter ansvarar kunden för de årliga uppdateringarna när 
planen är färdig.  

Enligt Nilsson finns det inte alls många konkurrenter i Malmö vilket är en betydande anledning till 
varför bra konsult© har etablerats. Det finns till och med många privata fastighetsägare som vänder 
sig till bostadsorganisationen HSB på grund av att det finns för få företag inom området som 
upprättar underhållsplaner.  

Nilsson anser att en underhållsplan är ett viktigt verktyg för planering av framtida underhåll och för 
att hålla sitt hus i befintligt skick. Att den används och uppdateras är ännu viktigare.  Planen hjälper 
kunden att få en översikt om vad som ska göras och vad som ska skjutas upp eller göras tidigare. 
Utifrån en prislista kan ekonomiska planer göras som hjälper kunden att spara pengar för de framtida 
utgifterna. Vet man till exempel att kostnader för omläggning av tak ska bli högre om ett år enligt 
prognoser så är det fördelaktigt att utföra åtgärden ett år tidigare, förutsatt att den kan finansieras. 
En rekommendation från företaget är att jobba med underhållsplaner i form av ett datasystem som 
spar tid jämfört med exempelvis en Excel-fil. 
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Perfecta 

Perfecta grundades 2004 i Stockholm med affärsidén att tillhandahålla tjänster inom 
byggadministration till byggherrar. I skrivande stund finns det tolv anställda i företaget varav en är 
ekonomichef och resten är projekterings- och byggledare. Företaget erbjuder tjänster inom 
byggledning som exempelvis stora materialköp, byggledning och projektledning samt utför tjänster 
inom entreprenadbesiktningar (Perfecta, u.d.). Dessutom upprättar Perfecta underhållsplaner i form 
av ett digitalt systemverktyg för endast bostadsrättsföreningar som kund.  

Den intervjuade är Tomas Stertman, VD. 

Stretman börjar med att beskriva processen för underhållsplanen i fem steg. Som ett första steg 
införskaffas information från ritningsunderlag, drift- och underhållspärmar och andra dokument som 
finns att tillgå. Därefter utförs okulära besiktningar av yttre delar som stammar, tak, fasader och 
utemiljöer. Arbetet fortgår i kontoret där en rapport utförs som ska beskriva fastighetens status och 
underhållsbehov.  

Med hjälp av insamlad information och besiktningar upprättas fastigheten i företagets databas där 
samtliga noteringar och data förs in. Som svar ger programmet ett förslag på en underhållsplan som 
är mer detaljerad de fem närmaste åren och som visar i vilken ordning åtgärderna ska utföras. Akuta 
underhåll görs år 1 och därefter följer de förebyggande underhållsåtgärderna. Slutligen görs en 
presentation och genomgång av underhållsplanen med fastighetens representanter. 

Perfecta ansvarar för upprättandet av planen och sedan åligger det föreningen att upprätthålla den. 
Stertman menar att underhållsplanen är ett ekonomiskt styrdokument som föreningen ska ha i sitt 
budgetarbete. Tanken är att kunden ska göra årliga uppdateringar för att sedan kontakta Perfecta 
som för in de i underhållsplanen som finns i företagets databas.  

Enligt Stertman är en underhållsplan viktig för att kunna genomföra ett ekonomiskt underhållsarbete 
samt för att veta när de ska utföras och hur mycket de kommer kosta. Hur ska till exempel en 
bostadsrättsförening kunna höja avgifter två år innan om den inte vet att omfattande stambyte ska 
göras om två er? I praktiken går det att utföra underhållsåtgärder utan en underhållsplan, dock går 
föreningen miste om den ekonomiska planeringen och ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte 
hållbart. 

Många av Perfectas kunder har gamla underhållsplaner som de inte arbetar med på grund av att de 
är obegripliga och svåra att hantera.  Utmaningen med underhållsplaner är att möjliggöra arbetet för 
lekmän, varför det är av storvikt att göra planen enkel att arbeta med.  

Sustend  

Företaget etablerades i slutet av 2009 i Göteborg och har sedan utökats och snabbt expanderats i 
Storstockholm, där största delen av verksamheten bedrivs. Med sina tio civil- och byggingenjörer 
som anställda arbetar Sustend ambitiöst med att bygga, vårda och utveckla fastigheter som ägs av 
bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsbolag (Sustend, 2014). För att uppnå detta erbjuds tre 
paketerade huvudtjänster; underhållsplanering, byggledning och förvaltning.  
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Den intervjuade är Anton Klintenberg, affärsutvecklingschef.  

Enligt den intervjuade hänger de tre paketerade huvudtjänsterna ihop på följande vis. Det hela börjar 
med att en detaljerad underhållsplan utförs. I denna finns bland annat en detaljerad åtgärdsplan för 
varje år innehållandes vilka åtgärder som ska göras och vad de kommer att kosta. Om kunden så 
önskar hjälp med att genomföra åtgärderna i planen fortsätter uppdraget med byggledning, vilket 
inleds med projekteringsskede.  

I detta steg bestäms exempelvis vilket färgsystem som ska användas eller vad som ska gälla för 
entreprenadjuridik. Därefter upphandlas entreprenörer och sedan leder Sustend hela projektet 
genom kontroller och byggmöten.  

Sist slutbesiktigas resultatet för att se till att alla åtgärder har genomförts på ett korrekt sätt. Därefter 
erbjuds även avtal för teknisk förvaltning där Sustend är med och sköter om fastigheten genom 
förvaltningstjänster på lång sikt. 

För att generera förloppet för en underhållsplan inleds processen med förarbete där olika 
standardiserade listor och checklistor ska fyllas i med hjälp av olika dokument som bland annat 
ritningar, historiker och årsredovisningar. Förarbetet börjar innan uppdraget ges av kunden, på grund 
av att kunskap om fastigheten behövs innan uppdraget kan fastläggas. När förarbetet är gjort bokas 
besiktningar av alla fastighetsutrymmen och de utförs av Sustends egna byggkonsulter. För 
bostadsrättsföreningar gäller givetvis att besiktning omfattar alla utrymmen förutom insidan av 
lägenheterna.  

Nästa steg innebär att gå igenom samtliga dokument från förarbetet, noteringar och foton från 
besiktningar för att bestämma vilka åtgärder som behövs, vad de ska kosta samt vilka tidsintervaller 
som ska gälla. Akuta underhåll prioriteras först och utförs under år 1 i olika åtgärdspaket för att 
effektivisera underhållsarbetet och minimera kostnaderna.  

Underhållskostnaderna bestäms med hjälp av olika branschdatabaser som REPAB och SABO:s 
nyckeltal som sedan kompletteras med företagets egna erfarenhetsvärden. När underhållsplanen är 
färdig och levereras till kunden inbokas ett möte med fastighetsägaren för presentation av planen 
där ägaren får möjlighet att ställa frågor.  

I skrivande stund står företagets underhållsplan mitt i en övergång från en Excelbaserad fil till en 
webbapplikation som företaget själv har utvecklat, så kallad Planima. Planima är ett datasystem för 
underhållsplanering som är lätt för kunden att arbeta med och kräver därför ingen särskild 
utbildning. Den innehåller en underhållsplan som gör det enkelt att överblicka alla kostnader under 
till exempel en 30-årsperiod med hjälp av ett diagram och andra visuella hjälpmedel. Sedan kan 
användaren scrolla nedåt för att se vilka åtgärder som finns under varje år och dess kostnader. I 
Planima kan även planen uppdateras genom att lägga till eller ta bort någon åtgärd. I bilaga 3 visas 
två bilder på webbapplikationen Planima.  

I samband med leveransen av underhållsplanen erbjuds kunden en offert på årlig uppdatering av 
planen. Det innebär att Sustend kommer ut och gör en förnyad besiktning årligen, går igenom med 
kunden vad som har gjorts och ser till att planen uppdateras. Emellertid har Sustend konstaterat att 
många kunder, främst bostadsrättsföreningar, väljer att uppdatera planen på egen hand vilket 
innebär att de ansvarar för samtliga årliga besiktningar.  



 

23 
 

Vilken typ av kund som vänder sig till Sustend beror på det geografiska området. I Stockholm är det 
mest bostadsrättsföreningar som också är den största kundkretsen. I Göteborg kan det vara 
företagskunder, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I takt med att Sustend växer blir 
även konkurrensen hårdare, dock Klintenberg menar att många företag har en översiktlig plan som 
inte är lika lätthanterlig som Planima. 

Enligt Klintenberg bör kärnan i fastighetsägandet vara en underhållsplan som sparar tid och pengar. 
Utan en underhållsplan blir det många akuta underhåll som kanske hade kunnat förebyggas mycket 
enklare och billigare.  Detta kan skapa problem med finansiering och ge upphov till andra följdskador 
som även de måste åtgärdas väldigt kostsamt. 

Det är viktigt att göra underhållsplanen enklare och tydligare för att fler kan arbeta med den. 
Företaget strävar efter att tydliggöra inte bara vilka åtgärder som ska utföras utan också varför de 
utförs. För att göra planen enklare att arbeta med för alla personer oavsett befattning, bör fackspråk 
undvikas och istället införa fler foton och enkla diagram.  

Ett dokument från företaget har tagits emot och analyserats. Några fördelar som fastighetsägaren 
kan få av att underhållsplanera återges nedan (Sustend, 2015): 

• Minskar och jämnar ut kostnader genom att undvika akuta underhåll och få en jämnare 
utspridning av kostnader över tid. 

• Inga överraskande händelser inträffar på grund av att frekventa besiktningar utförs med 
syfte att svårupptäckta skador upptäcks och åtgärdas.  

• Underhållsplanen minskar negativ miljöpåverkan genom att föreslå åtgärder som kan sänka 
förbrukning och eliminera skadliga byggmaterial.  

• Underhållsplanen ger en uppfattning om hur mycket underhållet kostar på lång sikt och ger 
förslag på hur det kan finansieras. 

• Genom att hålla fastigheten i gott skick förlängs fastighetens tekniska livslängd samtidigt 
som fastighetens ekonomiska värde höjs. 

• Planen gör det enkelt att effektivisera förvaltningen genom att fungera som en begriplig 
checklista och som beslutsunderlag vid omprioritering av åtgärder. 

Företagens underhållsplan 

Ett exemplar av Perfectas och Sustends underhållsplan som levereras till bostadsrättsföreningar har 
personligen erhållits för att närmare analysera dess struktur och omfattning. De mottagna 
exemplaren är PDF-filer som täcker 30-60 sidor och har ungefär samma struktur och innehåll. De 
inleds med en utförlig fastighetsbeskrivning och därefter följer en kostnadsöversikt illustrerad i 
diagram. Den största delen av PDF-filerna innehåller detaljerade tabeller över samtliga åtgärder per 
byggnadsdel som ska utföras årsvis samt dess kostnader per år och kvadratmeter. I bilaga 4 visas en 
kostnadsöversikt belyst i ett diagram samt en detaljerad tabell över olika underhållsåtgärder. 
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8.2 Presentation av bostadsrättsföreningen 
Den intervjuade är en ordförande i styrelsen. 

Den studerade HSB bostadsföreningen kallas för Ekholmen som äger fyra nybyggda fastigheter i 
sydvästra delen av Stockholm. Fastigheterna var inflyttningsklara 2006 och eftersom de endast är nio 
år gamla har de ännu inte genomgått någon större renovering eller ombyggnation. Beskrivningen 
som följer baseras på den genomförda intervjun med en av ledamöterna i styrelsen, information från 
ett dokument om föreningens normalstadgar samt information tagen från föreningens senaste 
årsredovisning, år 2014.  

8.2.1 Styrelsen 
Styrelsen består av nio ledamöter där fem är kvinnor och resten är män. Alla nio ledamöter har varsin 
specifika uppgift varav en är sekreterare och en ordförande. Det finns ingen i styrelsen som besitter 
teknisk eller ekonomisk kompetens. Emellertid har styrelsen anlitat bolaget Storholmen Förvaltning 
som utgör bostadsföreningens fastighetsförvaltare. Bolaget sköter Ekholmens tekniska och 
ekonomiska förvaltning som innebär att bland annat ta hand om felanmälningar, avgiftsaviseringar 
och pantsättningsregister. Bolaget erbjuder även en teknisk, drift och ekonomisk förvaltare som 
hjälper styrelsen samt ger råd i respektive område.  

8.2.2 Föreningens underhållsplan 
I intervjun poängterades underhållsplanens betydelse för föreningen. En underhållsplan för den 
intervjuade är ”en översikt över vilka underhållsbehov vi har framåt i tiden”. Underhåll definierades 
som de åtgärder som behöver utföras med vissa intervaller och har stora kostnader.  

Föreningens viktigaste uppgift är att förvalta fastigheter för att behålla fastighetsvärdet och detta 
görs med hjälp av underhållsplanen. Det finns även reglerat i föreningens stadgar att en 
underhållsplan ska finnas. Följande paragraf har hämtats från ett dokument innehållandes HSB:s 
normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningen Ekholmen: 

§ 28 Underhållsplan 

Styrelsen ska: 

1. upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens 
fastighet, 

2. årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av 
bostadsrättsföreningens fastighet,  

3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet 
med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt 

4. regelbundet uppdatera underhållsplanen. 

I samband med nybyggnationen under 2006 upprättades en för föreningen 30 årig underhållsplan 
som grundades av HSB. Planen var digitaliserad i form av en CD skiva. På grund av att den var 
svårhanterlig och besvärlig att ändra i har den tekniska förvaltaren fått i uppdrag av styrelsen att 
omarbeta den till en Excel-fil. Idén är att underhållsplanen ska vara lätt för både styrelsen och för 
framtida ledamöter att arbeta med och på ett enkelt sätt göra ändringar i.  
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Fastigheterna har inte genomgått några större underhållsåtgärder som exempelvis reparation av tak 
och stambyte. Smärre underhåll i underhållsplanen har dock utförts som till exempel ommålning av 
det yttre underhållet (parkbänkar). Dessa åtgärder och andra framtida åtgärder utförs av anlitade 
entreprenörer, dels för att det ska ske på ett professionellt sätt och dels för att det i föreningen inte 
är lätt att hitta någon som vill ”ställa upp” för dessa åtgärder.    

Den intervjuade menar att det är viktigt för föreningen att planen hålls aktuell och inte bara ”ligga i 
lådan”. För att hålla underhållsplanen levande uppdateras den årligen efter varje så kallad rondering. 
Ronderingar är en typ av okulär besiktning som utförs en gång per år av styrelsen tillsammans med 
den tekniska förvaltaren och är till grund för uppdatering av planen. Ronderingar innebär att alla 
utrymmen i samtliga fastigheter undersöks med syfte att se om något behöver justeras eller 
åtgärdas. Utöver dessa ronderingar undersöker den anlitade fastighetsskötaren alla gemensamma 
utrymmen i fastigheterna en gång i veckan för att blanda annat kontrollera att hissarna funkar, alla 
lampor lyser, och så vidare.  

Ekholmen har hittills följt sin underhållsplan. Varje år hålls ett möte där styrelsen och den tekniska 
förvaltaren går igenom underhållsplanen och lägger fokus på de underhållsåtgärder som ska göras i 
år, och nästkommande år. På så sätt avsätts budget för dessa åtgärder cirka ett år bakåt i tiden. I år 
ska underhållsspolning av stammarna utföras vilket möjliggjordes av förra årets rondering och 
budgeteringen.  Stamspolning innebär att samtliga avlopp i fastigheterna spolas och rensas från 
bland annat fett, kalk, diskmedel och tvål.  

I fråga om ansvarsfördelning av underhåll sker det i överensstämmande med vad som sagts i 
delkapitel 6.4. Föreningen har ansvaret för det yttre underhållet medan de boende har ansvaret för 
det inre underhållet i enlighet med föreningens stadgar. En underhållsfond för det yttre underhållet 
förekommer i vilken det årligen avsätts pengar. Styrelsen ska enligt underhållsplanen avsätta 
respektive ta i anspråk medel för yttre underhåll. Dessutom överförs eventuella överskott efter varje 
årsredovisning till underhållsfonden. Om fonden inte räcker till för tillkommande underhållsåtgärder 
kan föreningen ta ett lån för att kunna finansiera dem. Inga lån har dock hittills varit aktuella. 

Föreningens enda inkomstkälla är de avgifter som de boende är skyldiga att erlägga. Varje år 
budgeterar styrelsen för alla typer av beräknade kostnader inklusive löpande underhåll, det vill säga 
löpande kostnader från hisskötsel, el, sophantering, felanmälan och så vidare. De budgeteras varje år 
utifrån styrelsens erfarenheter och antagande.   

Intervjun avslutades med personliga reflektioner kring underhållsplaner. Den intervjuade fick frågan 
om det inte vore bättre att helt lägga ut planen på entreprenad som uppdaterar och jobbar med den. 
Den intervjuade var negativ till förslaget, eftersom styrelsen redan har en antagen underhållsplan 
från HSB. Det svåraste med planen är att skapa den och inte att följa upp den. Dessutom har 
föreningen redan ett avtal med en förvaltare som hjälper till och ger råd när styrelsen behöver det. I 
grunden är det styrelsen som har ansvaret för att underhållsplanen följs och hålls aktuell i enlighet 
med stadgarna.  

De förbättringar som styrelsen har vidtagit är att göra underhållsplanen begriplig och lätthanterlig, 
inte bara för den nuvarande styrelsen utan även för kommande styrelser. Visserligen kostar det att 
omarbeta CD-skivan till en Excel-fil men det anser styrelsen är värt för att göra planen användarvänlig 
och mer överskådlig. 
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9. Analys 
I denna del ska den första frågeställningen som inledningsvis har presenterats besvaras med den 
empiriska undersökningen som grund.  

Det är tydligt att de intervjuade vet vad underhåll respektive underhållsplan är och samtliga 
understryker betydelsen av att underhållsplanera. Majoriteten av de intervjuade entreprenörerna 
anser att en underhållsplan är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god ekonomisk planering och 
undvika akuta kostsamma underhåll.  

Samtliga företag upprättar underhållsplaner med nästintill jämförlig procedur och som i stora drag 
överensstämmer med litteraturstudien. Det som dock skiljer sig åt är uppföljningen av planen; endast 
ett företag erbjuder fortsatt uppdatering av kundens underhållsplan medan resterande poängterar 
att det är kunden som har ansvaret för de årliga uppdateringarna. Detta kan bero på att de har olika 
kärnverksamheter och att tonvikten på tjänster inom underhållsplaner varierar.  

Företagen hade delade meningar ifråga om när en underhållsplan ska upprättas och hur lång period 
den ska sträcka sig. Dessa skiljaktigheter pekar på att det fortfarande finns splittrad kunskap om 
underhållsplaner i fastighetsmarknaden. Trots att Boverket anger att underhållsplaner bör omfatta 
30 år är majoriteten av företagens underhållsplaner kortare än så.  

Kunskap om underhållsplanering i samhället bör öka vilket kan möjliggöras av initiativ från 
kommuner som kan nå ut till såväl privata fastighetsägare som stora fastighetsbolag, med mål att ge 
upplysning och allmänna råd om underhållsplanering. Det kan vara allt från definition på underhåll 
till råd om hur detaljerade underhållsplaner ska vara. En ökad kunskap inom underhållsplanering 
stimulerar ett aktivt och långsiktigt arbete med planen. 

10. Slutsats  
I detta kapitel ska syftet och den andra frågeställningen besvaras genom analysen och empirin. 
Kapitlet inleds med slutsatser utifrån empirin och därefter presenteras förslag på förbättringar av 
planen. Vidare presenteras en kort text om osäkerhet kring långsiktiga underhållsplaner, sedan följer 
en rekommendation till bostadsrättsföreningar och sist ges förslag till fortsatt forskning.  

10.1 Bostadsrättsföreningens arbete med sin underhållsplan 
Bostadsrättsföreningen anser att en underhållsplan är viktig för att bevara fastigheterna i gott skick 
och fullfölja sina stadgar. På grund av att styrelsens medlemmar inte är tekniskt kunniga eller har 
särskild kunskap inom fastighetsförvaltning är det självklart att bostadsrättsföreningen har 
outsourcat den tekniska och ekonomiska förvaltningen till ett professionellt förvaltningsbolag. 
Avtalet med den anlitade förvaltaren är att uppdatera planen och ge råd kring underhållsplanering. 
Att anlita ett företag som helt ”tar över” underhållsplanen och sköter allt kring den anser styrelsen 
inte behövs då de redan har en antagen plan. Slutsatsen som kan dras är alltså att det svåraste med 
underhållsplanen är att upprätta den (datainsamling, besiktningar, kalkyler, osv.) och inte att följa 
upp den. Detta stämmer överens med det sagda faktumet att majoriteten av 
bostadsrättsföreningarna som köper en upprättad underhållsplan från Sustend väljer att uppdatera 
den i egen hand. 
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Beträffande bostadsrättsföreningens fastigheter har de på grund av deras unga ålder ännu inte 
genomgått några större underhållsåtgärder som kan utgöra en bekräftelse på att föreningen det 
faktum följer planen. Det som studien emellertid kan stödja sig på är den information som har 
framförts av intervjun med ordföranden samt föreningens erhållna årsredovisning. Informationen 
indikerar på att föreningen har de incitament som krävs för att underhållsplaneringen följs och 
finansieras. Årliga ronderingar som utförs med den anlitade förvaltaren, genomgång av nästa års 
åtgärder vid årsstämman och besparingar som analyseras och görs varje år pekar på ett aktivt arbete 
med underhållsplanen.  

En central tyngdpunkt är vidare att föreningen jobbar med att förbättra planen genom omformning 
från en CD skiva till en Excelbaserad fil. På grund av denna omarbetning har ett exemplar av 
föreningens underhållsplan dessvärre inte kunnat erhållas och analyseras. Men ordföranden 
framhåller särskilt att omarbetningen ska göra planen till en mer överskådlig och användarvänligare 
plan i och med att planen upprättades för nio år sedan och var sedan dess komplicerad för styrelsen 
att hantera.  

De förbättringar av planen som föreningen har låtit genomföra når emellertid inte upp till den nivå 
som fastighetsmarknaden hittills har utvecklat. Samtliga entreprenörer går över eller har gått över 
från Excel-filer till webbapplikationer eller datasystem vilket har tydligt resulterat i en optimal 
förbättring av underhållsplanen, dels när det gäller arbetet med den och dels när det gäller den 
långsiktiga uppföljningen.  I det följande presenteras genom vilka sätt planen kan göras bättre. 

10.2 Hur kan planen förbättras för ett långsiktigt arbete med 
underhållsplanering? 
Utifrån analysen av den empiriska undersökningen är det redo att presentera genom vilka sätt en 
underhållsplan kan göras bättre att arbeta med ur ett långt perspektiv. Intervjuerna med de tre 
företagen visar att det finns många (redan upprättade) underhållsplaner som inte följs på grund av 
att de är obegripliga och besvärliga att arbeta med. Många bostadsrättsföreningar söker sig till dessa 
entreprenader för att betala för en lätthanterlig underhållsplan.  

Den främsta förutsättningen för en optimal underhållsplan är enkelheten. Det gäller att undvika 
svåra datasystem såväl som svårt yrkesspråk och istället införa fler diagram och enklare tabeller för 
att underlätta arbetsgången med planen. En svårläst plan kommer att försummas och förr eller 
senare måste den återupprättas, vilket det enligt teorin och empirin kräver ett omfattande och 
mödosamt arbete.  

Med detta sagt bör bostadsrättsföreningar som har en svårhanterad plan därför sträva efter att 
omforma sina underhållsplaner till datasystem för att kunna bemöta kommande underhållsbehov på 
ett strategiskt sätt. För föreningar som inte har en underhållsplan är det förstås klart att redan från 
början upprätta en plan i ett bra IT-system för att optimera underhållsplaneringen på lång sikt och 
säkerställa att de framtida generationerna har möjlighet till långsiktigt hållbara bostäder.  
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10.3 Osäkerhet  
Vid bestämning av framtida underhållskostnader för olika byggnadsdelar kan uppgifter tas från olika 
böcker såsom REPAB FAKTA (2014) och olika fastighetssystem i marknaden. Dessa kostnader är 
ungefärliga siffror vilket innebär att de uppskattade kostnaderna och summan som fastighetsägaren i 
verkligheten betalar inte kan vara helt identiska. Av empirin framgick att nyckeltal i böcker jämförs 
med egna erfarenheter inom branschen för att med rimligare säkerhet uppskatta 
underhållskostnaderna.  

Då denna studie har genomförts med den kvalitativa metoden kan osäkerhet vid analys av resultat 
och datainsamling förekomma. Enligt resultatet bör en underhållsplan följas kontinuerligt och 
uppdateras årligen. Det kan dock inträffa oförutsedda händelser som utgör hinder för uppföljningen 
eller som gör att fasta tidsintervall enligt planen inte följs. Det kan uppkomma akuta åtgärder som 
behöver repareras snarast möjligt för att fungera på avsett sätt och för att inte orsaka andra skador 
eller olägenheter i byggnaden för de boende, till exempel en vattenläcka eller ett trasigt 
ventilationssystem.  

Planerade underhåll för olika byggnadsdelar är trots allt endast uppskattade händelser och olika 
byggnadsdelar kan omöjligt ha lika långa livslängd eller samma förslitningsförlopp som sammanfaller 
med verkligheten. I den teoretiska delen har två förlopp introducerats; plötsligt förlopp och succesivt 
förlopp. Vilket förslitningsförlopp som en byggnadsdel bör ha kan urskiljas, dock inte den exakta 
livslängden för byggnadsdelens förlopp ifråga. Detta bidrar till att en osäkerhet kring 
underhållsplanering måste tas i beaktande och som kan göra att underhållsplanen inte följs precist. 
Det kan dock tyckas att fastighetsförvaltare bör prioritera byggnadsdelar med ett plötsligt förlopp 
framför ett succesivt förlopp, av den anledningen att plötsligt förlopp kan orsaka andra skador i 
byggnaden och behöver därför åtgärdas snarast. 

Ytterligare några aspekter som kan göra att underhållsplanen inte följs är naturligtvis nya ändringar, 
förändrade förutsättningar, nya investeringar som tar bort underhållsbehovet, nya prioriteringar i 
verksamheten allteftersom åren går, och så vidare. Det viktigaste är inte att planen följs till punkt och 
pricka, utan att den följer verkligheten. Så fort något ändras bör planen modifieras för att stämma 
överens med och anpassas efter fastigheten och ägares mål. Av empirin framgick att många 
fastighetsägare trycker på att planen måste följas men det resulterar i det motsatta; ägaren känner 
sig tvingad att följa något som den själv inte har tänkt sig. Med detta sagt är det viktigt att planen 
följer fastighetsägarens önskemål och inte tvärtom då planen inte är ett statiskt utan ett dynamiskt 
dokument. 
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10.4 Avslutande kommentarer 
Grundprincipen med en underhållsplan är att den ska presentera planerade åtgärder som ska täcka 
hela perioden för ägarens fastighetsinnehav. Den från Ekholmen mottagna årsredovisningen 
redovisar endast planer som utfördes under räkenskapsåret samt planer för kommande år, vilket gör 
att hela poängen med underhållsplanering förbises. En rekommendation till bostadsrättsföreningar 
är därför att kortfattat redovisa samtliga kommande underhållsåtgärder i sin årsredovisning, 
förslagsvis i form av en enkel tabell eller lista.  

Det har inledningsvis framförts att denna studie fokuserar uteslutande på bostadsrättsföreningars 
arbete med sin underhållsplan. Emellertid är det viktigt att nämna att det som hittills har sagts om 
underhållsplaner gäller även andra bostadstyper som förslagsvis hyresbostäder och privata 
fastighetsägare. Det som kan skilja sig åt är de juridiska och ekonomiska frågorna som till exempel 
hur underhållsansvaret ser ut samt hur underhållet ska finansieras. Arbetet med och uppföljandet av 
underhållsplanen är i grunden densamma då samtliga byggnader behöver underhållas under sin 
tekniska livslängd för att kunna bibehålla sina funktioner.   

10.5 Förslag till fortsatt forskning  
Entreprenörer som utför underhållsplaner är fortfarande inte många i olika delar av landet. Malmö är 
ett empiriskt exempel på ett område med för få entreprenader där många fastighetsägare söker sig 
till HSB för att anskaffa en underhållsplan. Det är tänkvärt att forska om hur privata fastighetsägare 
arbetar med och planerar kring underhåll av en fastighet trots att en underhållsplan inte 
förekommer. Kan det vara så att de upprättar egna underhållsplaner och hur går de i så fall tillväga 
för att genomföra det?  

Det finns även många fastighetsbolag som inte har en eller följer sin underhållsplan vilket kan väcka 
engagemang att forska vidare inom de faktiska konsekvenserna utav det och vad det i praktiken har 
lett till. Det vore även intressant att forska om fastighetsunderhåll inom olika typer av 
samhällsfastigheter såsom skolor, sjukhus, äldreboenden, fängelser, med mera förutsatt att 
fastigheterna är tillräckligt gamla för att ha genomgått renoveringar, ombyggnationer eller andra 
större underhållsåtgärder.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor till bostadsrättsföreningen 
 

Allmänt om föreningen 

a) Vilka personer sitter där och vad har de för tjänst?  

b) Hur många personer? Hur många är män och kvinnor?  

c) Är det någon som har teknisk eller ekonomisk kompetens?  

Bakgrund 

1. Vilken befattning har du?  

2. Vad är en underhållsplan för dig?  

3. Hur definieras underhåll för dig?  

4. Har ni en underhållsplan?  

5. Har ni gjort den själva eller en anlitad konsult?  

6. Hur bestämdes det att underhållsplanen behövdes?  

7. När har den utförts?  

Utförande 

8. Vem är det som gör de åtgärder som finns i underhållsplanen, föreningen eller 
entreprenad? 

a. Om entreprenad, varför sköter ni inte planen själva?  

b. Om föreningen, hur mycket tid och resurser läggs på underhållsplaner i relation till 
andra delar i kärnverksamheten? 

9. Hur ser planen ut? Är det en form av datasystem, pappersform, Excel-fil med mera? 

10. Har några åtgärder utförts?  

11. Hur går ni tillväga för att bestämma framtida underhållsbehov?  

12. Uppdateras den årligen?  

13. Hur länge ska den täcka, 2, 5, 10 eller kanske 50 år?  

Uppföljning  

14. Följer ni underhållsplanen?  
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15. Hur prioriterar ni akuta underhåll (t.ex. felanmälningar) och planerat underhåll? Är det 
några underhållsåtgärder som har skjutits upp?  

16. Hur är balansen mellan förebyggande(planerande) eller avhjälpande(akuta) underhåll?  

17. Påverkas de framtida underhållsplanerna av större renoveringar, investeringar och 
ombyggnationer? (detta om större moderniseringar har skett) 

Juridisk uppföljning 

18. Hur fördelas ansvaret mellan föreningen och hyresgästerna?  

Ekonomi 

19. Hur bestäms underhållskostnaderna?  

20. Vad ingår i en underhållskostnad? Är det endast de åtgärder som finns i planen eller även 
andra kostnader, t.ex. drift- och skötselkostnader?  

21. Vem betalar för vad i underhållsplanen, hyresgästerna eller föreningen?  

22. Hur betalas olika saker i underhållsplanen?  

23. Hur mycket läggs undan varje år?  

Övrigt: Personliga reflektioner 

24. Är underhållsplanen överhuvudtaget viktig?  

25. Hur skulle det vara utan en underhållsplan, tror du? Vad skulle hända om den inte följdes?  

26. Hur kan planen förbättras enligt dig?   

27. Har frågan tagits upp att lägga den på entreprenad/egen regi? Skulle det ge positiva 
resultat eller negativa?  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till entreprenader  
 

Allmänt om företaget 

1. Vilken befattning har du? Vad är dina arbetsuppgifter?  

2. När etablerades ert företag? I vilken ort finns ni? 

3. Vad är er affärsidé? 

4. Hur många jobbar där? Hur många är män och kvinnor? 

5. Vad är deras befattning? Är det någon som har teknisk och ekonomisk kompetens?  

6. Vad erbjuder ni för tjänster? Bara underhållsplaner eller även utförandet av 
underhållsåtgärder? 

Bakgrund 

7. Hur definierar ni underhåll i ert företag?  

8. Varför tycker ni att en underhållsplan ska utföras av just er och inte av fastighetsägaren 
själv?  

9. När anser ni att en underhållsplan ska utarbetas, under planeringsskedet eller efter att 
byggnaden har tagits i bruk?  

10. Hur mycket tid och resurser borde läggas på att utforma en underhållsplan?  

Utförande  

11. Hur ser den ut? Är det en form av datasystem, pappersform, Excel-fil med mera?  

12. Hur går ni tillväga för att utforma en underhållsplan?  

13. Hur bestämmer ni framtida underhållsbehov? 

14. Vilka underhållsåtgärder är vanligast att de finns i planen? 

15. Tar ni hänsyn till akuta underhåll eller bara långsiktiga underhåll i planen? 

16. Vem är det som utför åtgärderna, ni eller en anlitad konsult? 

17. Hur fördelas ansvaret för underhållsplanen mellan er och kunden? Utför ni endast planen 
eller ansvarar ni även för framtida revideringar i den? Vad är era rekommendationer? 

18. Hur länge ska den täcka, 2, 5, 10 eller kanske 50 år? 

Uppföljning  

19. Måste allt i planen följas eller kan man ”strunta i” någon åtgärd? 
20. Är det några underhållsåtgärder som skjuts upp eller görs för tidigt? 
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Ekonomi 

21. Hur mycket kostar era tjänster? 
22. Hur bestäms framtida underhållskostnader? 
23. Har ni många kunder? Har det ökat/minskat under den senaste tiden? 
24. Vilken tjänst är vanligast att kunderna köper? 
25. Vilken typ av kund vänder sig till er? Har de kunskap om fastighetsförvaltning/underhåll 

eller ingenting? Vem handlar mest? 
26. Är kunderna nöjda med tjänsten? 
27. Finns det många konkurrenter? Har det blivit fler med tiden? 

Personliga reflektioner 

28. Är underhållsplanen överhuvudtaget viktig? 
29. Hur skulle det vara utan en underhållsplan, tror du? Vad skulle hända om den inte följdes? 
30. Hur kan planen förbättras enligt dig?  
31. Sist: Hur skulle du beskriva vad en underhållsplan är för någon som inte är ekonom eller 

teknisk kunnig? 
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Bilaga 3 – Exempel på en underhållsplan i form av en webbapplikation 
 

 

Figur 8. Total kostnad planerat underhåll per år mellan 2015-2044.(Källa: Planima, 2014). 

 

 

 

Figur 9. Sammanställning av samtliga underhållsåtgärder per år. (Källa: Planima, 2014). 
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Bilaga 4 – Exempel på en underhållsplan i form av en PDF-fil 

 

Figur 10. Kostnadsöversikt för en tioårsperiod illustrerad i ett diagram. (Källa: Perfecta, 2009) 

 

 

 

Figur 11. Detaljerad tabell över samtliga underhållsåtgärder per byggdel. (Källa: Perfecta, 2009) 
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