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Förord 
Denna studie har underlättats tack vare den hjälp vi fått från olika personer under arbetets gång. 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till det bolag som ställt upp på intervjuer, utan er hade 
inte uppsatsen blivit av. Vidare vill vi även tacka våra opponenter som läst vårt arbete, kommit 
med idéer och gett oss konstruktiv kritik under denna period. Till sist vill vi tacka vår handledare 
Sven – Ola Carlsson som kritiskt granskat uppsatsen. 
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Sammanfattning 
Under senare år har behovet av fastighetsunderhåll ökat markant. Inom de närmaste 15-20 åren 
kommer det att finnas ett behov av underhåll från cirka 500 000 till cirka 1 300 000 lägenheter i 
Sverige (Boverket, 2003). Stora resurser i form personal, tid och pengar kommer att åtgås, 
problemet är att resurserna idag är behäftade med begränsningar. I och med begränsningarna 
kommer det vara viktigt för ett fastighetsbolag att ha en väl utarbetad underhållsstrategi och 
medvetenhet gällande påverkande faktorer vid utarbetandet av underhållsplaner. Våra syften med 
denna studie är att beskriva hur ett allmännyttigt fastighetsbolag arbetar med underhållsstrategi 
och förklara vilka faktorer som påverkar en framtida planering av underhåll. För att kunna sätta 
oss in i problemet har vi genomfört en fallstudie. Vi har valt att studera ett av Sveriges största 
allmännyttiga fastighetsbolag för att undersöka hur de arbetar och hur de påverkas av rådande 
underhållssituation. Denna studie har visat att det finns många infallsvinklar gällande underhållet 
och att en tydlig underhållsstrategi saknas i det undersökta fastighetsbolaget. Faktorer som 
påverkar planeringen är många, och vi har identifierat de mest betydelsefulla. Vi ställer oss 
tveksamma till hur ett stort allmännyttigt fastighetsbolag på sikt kan klara sig utan en väl 
utarbetad underhållsstrategi. 
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1.Inledning 

1.1Problembakgrund 

”Under de närmaste 15 – 20 åren kommer mellan 500 000 och 1 300 000 lägenheter i 
flerbostadshus, framförallt inom rekordårens bostadsbestånd (1961-1975) men också i äldre delar 
av beståndet, att behöva åtgärda installation och tekniska system som stammar, el och ventilation 
men också fönster, balkonger och fasader”, (Boverkets, 2003, s. 123). 
 
En fastighet står över en lång tidsperiod, och betraktas insatserna för underhåll under en längre 
tidsperiod är de storleksmässigt av samma dignitet som den ursprungliga investeringen (Svenska 
kommunförbundet, 1999). Allt fler länder lägger ner allt större resurser på fastighetsunderhåll 
(Horner, El-Haram, Munns, 1997). Krav från bland annat hyresgäster i form av god komfort, god 
estetik och krav på avkastning från aktieägare leder till att underhåll av fastigheter blir en viktig 
del i den löpande förvaltningen. Fastigheterna skall inte gå med förlust samtidigt som de skall 
vara attraktiva och locka nya hyresgäster samt behålla nuvarande. Dessutom skall fastigheterna 
fungera utan större driftstörningar. Underhållet är således en viktig faktor och utgör en mycket 
stor kostnadspost hos fastighetsbolagen. 
 

Kraven och målen ser olika ut beroende på vem som äger och förvaltar fastigheterna. Förvaltning 
drivs offentligt (allmännyttigt) eller privat. Inom allmännyttan tillämpas vad som kallas den 
solidariska hyressätningsprincipen kombinerad med brukvärdeshyror (Byggforskningsrådet, 
1985). Detta innebär att hyrorna bestäms i förhandlingar, och bruksvärdet går före förvaltnings- 
och driftkostnader. Hyran får endast avvika från genomsnittet i bolagets lägenhetsbestånd när det 
finns kostnadsskillnader som är förknippade med en kvalitetshöjning eller kvalitetssänkning för 
brukarna. Vid hyressättning av lägenheter i privat förvaltning får en enskild fastighetsägare enligt 
lag inte ta ut högre hyror än vad motsvarande bostäder skulle ha haft om de ägts av allmännyttan 
på orten. 

 
De allmännyttiga bostadsföretagens organisation, SABO, har sedan våren 2007 jobbat med ett 
projekt om varför kostnaderna för fastighetsunderhåll har rusat iväg. Projektansvarige Gösta 
Gustavsson (personlig kommunikation, 10 februari, 2008) menar på att det är en kombination av 
flera saker, bl.a. har konjunkturen över flera år varit god och nyinvesteringar har varit i fokus 
istället för renoveringar. Dessutom börjar nu 60-70 tals projekt bli mogna för renovering. 
Problemet, menar Gösta, är att det idag inte finns tillräckligt med kompetens inom området. 
Utbudet av kompetent personal, intresse från entreprenörer och utbildning i 
fastighetsunderhållsfrågan har alltid varit låg. SABO visar att inom närmaste tre års period 
kommer behovet av renovering av fastigheter vara det tredubbla jämfört med tidigare år. 
 
I en sammanfattning från Boverket (2003) tar författarna upp frågan huruvida det finns ett 
underhållsbehov i Sverige eller ej. Rapporten visar att vi sedan 1970-talet har haft en generellt 
hög bostadsstandard men att denna trend nu har börjat svikta. Förändringen är mycket beroende 
på den fastighetskris som var i början av 1990-talet, då ett visst underhåll av fastigheter fick stå 
tillbaka p.g.a. av den lågkonjunktur som uppstod.  
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Inom de närmaste 15-20 åren kommer det att finnas ett underhållsbehov mellan 500 000-
1 300 000 lägenheter i Sverige (Boverket, 2003). Underhållen kommer vara omfattande såsom 
stambyte, fasader, balkonger, vatten- och avloppsledningar etc. Dessa långtidsplanerade och mer 
omfattande underhåll måste genomföras om fastigheterna ska kunna bibehålla nuvarande 
kapitalvärde och vara brukbara.  
 
Insatser inom underhållsområdet kommer sannolikt att drabbas av en tredubbling i 
underhållstakten, från år 2000 ca 20 000 lägenheter per år till runt 65 000 per år under  de 
närmaste 15-20 åren (Boverket, 2003). Samtidigt, visar rapporten, är vi nu inne i en period där de 
fastigheter som byggdes under 1960-70-tal, sannolikt börjar komma in i en fas av 
underhållsbehov.  
Ovanstående sannolikhet får belägg i en senare del av Boverket (2003). Där konstateras att 
”bostadsunderhållet i största sannolikhet är eftersatt och att detta framför allt hänger samman med 
bostädernas ålder och bostadsmarknadssituation” (Boverket, 2003, s. 65). Med eftersatt underhåll 
menas ”att nivån på underhållet nu och i framtiden inte är tillräckligt för att vidmakthålla 
byggnadens skick” (Boverket, 2003, s. 70). 
 
Det är svårare att bedöma det redan eftersatta underhållet än det framtida underhållsbehovet. I en 
enkät utställd av Boverket (2003) mot SABO-företagen, visar sammanställningen att så mycket 
som 68 procent av företagens fastighetsunderhåll är eftersatt i hela (28 procent) eller delar av (40 
procent) beståndet. De allmännyttiga bolagen uppskattar det eftersatta underhållet till mellan 2,5 
och 14 miljarder kronor, vilket är summor som det inte finns budgeterat för. Detta är alltså sådana 
underhåll som måste genomföras utöver det löpande och utan hänsyn till framtida behov av mer 
omfattande åtgärder. Så mycket som 59 procent av företagen som tillfrågats menar att 
anledningen till att behovet av underhåll är större än vad som budgeterats är att det har varit svårt 
att förhandla om hyror som täcker långsiktigt underhåll. Andra orsaker som nämns är en hög 
vakansgrad (tomma lägenheter underhålls inte). En stor del av bostadsföretagen (57 procent) 
anger att antalet akuta reparationer har ökat på grund av otillräckligt underhåll, och att det främst 
är läckage från ledningar och stammar 
 
Allmännyttiga fastighetsbolag är beroende av hyresintäkter för att få ihop till de ekonomiska 
resurser som krävs för nuvarande och kommande underhållsinsatser (Boverket, 2003). 
Gösta Gustavsson (personlig kommunikation, 10 februari, 2008) på SABO säger att det idag inte 
finns något statligt stöd för fastighetsunderhåll. Det som istället finansierar ingreppet är 
vederbörande fastighetsförvaltares periodiseringsfond, vilken i de allmännyttiga 
fastighetsföretagen består av inkommande hyror. Om vi utgår från dessa grunder kan vi rimligen 
inom snart framtid se en rejäl ökning av fastighets hyror på den svenska marknaden. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi ser att en fastighets livscykel grovt kan delas in i tre skeden: 
- Byggskede – fastighetens uppförande enligt ändamål 
- Förvaltningskede – åtgärder för att bibehålla eller höja fastighetens standard 
- Rivningsskede – fastigheten rivs 

 
Under förvaltningsskedet kan vi skilja mellan två olika åtgärder för att bibehålla eller öka 
fastigheternas värde: 
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- Underhåll - åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en 
inredning eller utrustning (Sveriges kommuner och Landsting, 2006). 

-  Investering - åtgärd med vilket värdet på en fastighet höjs eller att det läggs ner resurser 
idag som ger nyttor i framtiden. 

 
Underhållsbehovet förväntas idag och inom den närmaste framtiden öka markant. Detta beror 
framförallt på att ”miljonprogrammets” fastigheter, uppförda inom perioden 1960 – 70, börjar 
komma in i en fas då mer omfattande underhåll är nödvändig för att bibehålla fastigheternas 
värde och standard. I kombination med löpande underhåll på andra fastigheter ser vi ett intressant 
problem då fastighetsbolagen står inför, för dem, ett övermäktigt underhållsbehov. 
 
Problematiken ligger i hur fastighetsbolagen skall styra underhållet på rätt sätt för att kunna möta 
behoven. Vi anser att en god grund för styrningen är en övergripande strategi, vilken bör formas 
efter fastighetens tillstånd, läge, sort och behov samt bör präglas av flexibilitet då omständigheter 
och krav förändras. Beroende på fastighetsbolagens inställning och mål formas strategin olika, 
t.ex. bruksvärdesbaserat tänkande (allmännyttan) eller vinstdrivande (privata).   
 
Underhållsinsatser sker dels löpande och dels med större intervall s.k. långtidsplanerade 
underhåll. Då dessa åtgärder är mer kostsamma och resurskrävande krävs en god planering och 
styrning. Problemet är de många faktorer som inverkar på styrningen och planeringen t.ex. 
samordning, byggnadsteknik och hyresgäster. Fastighetsförvaltare ställs ibland inför beslut där 
hög osäkerhet råder gällande planeringen för underhållet (Sveriges kommuner och Landsting, 
2006). Det är svårt att prognostisera nyttan och avkastningen vid en viss underhållsinsats. Det 
rationella beslutet, i detta läge, är att ”vänta och se”. En underhållsstrategi, är i detta fall, att 
vänta med långtidsplanerade insatser och lösa eventuella akuta problem med billiga och 
kortsiktiga åtgärder. Ytterligare en osäkerhet är då långtidsplanerat underhåll får senareläggas 
p.g.a. mer eller mindre oförutsedda händelser, t.ex. nya myndighetskrav, naturkatastrofer etc. 
Dessa händelser innebär att felavhjälpande underhåll prioriteras och planerade insatser förskjuts 
till framtiden. Vi ser således ett aktualiserat och komplext problem och utifrån diskussionen 
formuleras följande problemställning: 
 
Hur arbetar allmännyttiga fastighetsbolag med strategier för sitt långtidsplanerade 

fastighetsunderhåll? 

1.3 Syfte 

- Beskriva hur allmännyttiga fastighetsbolag arbetar med strategier för sitt långtidsplanerade 
underhåll. 
- Förklara vilka faktorer som påverkar framtida underhållsplanering. 

1.4 Centrala begrepp 

Fastighet 

Enligt Jordabalken kapitel 1§1 är definitionen av en fastighet: ”Fast egendom är jord. Denna är 
indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och 
vertikalt”, (Gregow, 2006, s. 154). 
 

Byggnad 
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Enligt Jordabalken kapitel 2 §1 är definitionen av en byggnad: ”Till en fastighet hör byggnader 
som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk”, (Gregow, 2006, s. 156). 
 

Partnering 

Ett strukturerat sätt att skapa ett samarbete mellan de olika aktörerna i byggprocessen, beställare, 
konsulter och entreprenörer(Jan Söderberg, 2007).  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Grundläggande strategier för underhåll 

Enligt Pitt, Goyal och Sapri (2006) innebär underhållet många strategiska valmöjligheter för 
ledningen och således är det många alternativ som skall betänkas. Det finns till exempel 
möjlighet att reducera efterfrågan på underhåll genom identifiering av den faktiska felorsaken 
och dess konsekvenser. Vidare kommer det bli nödvändigt att fatta beslut huruvida en komponent 
skall repareras eller bytas ut, om huruvida underhållet skall ske periodiskt under fasta intervall 
eller när ett behov hos kunderna uppstår. 
 
Grunden för en underhållsstrategi enligt Svenska Kommunförbundet (1999) är att det finns en 
rimlig uppfattning om nuvarande och framtida behov. Stora underhållsinsatser i byggnader som 
inte längre behövs eller som är otidsenliga kan ju knappast vara ändamålsenliga. Det kan vara 
svårt att veta vilken avkastning/nytta en viss underhållsinsats ger (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2006). Då kan det vara mer rationellt att vänta och se. Med tiden erhålls mer 
information och det blir tydligt vilka resurser som krävs och hur stort behovet är. Enligt Svenska 
Kommunförbundet (1999) är det viktigt att ha en nära dialog med brukarna, vilket kräver omsorg 
då två helt olika kunskapsfält möts. 
 
Behovet av en tydlig underhållsstrategi är störst för fastigheter som i ett längre perspektiv skall 
hållas i relativt oförändrad användning (Horner, El-Haram och Munns,1997). Uppgiften med att 
finna rätt strategi beträffande underhåll är den svåraste uppgiften för ledningen. 
Underhållsstrategier delas upp i tre huvudkategorier: 

- Avhjälpande underhåll 
- Förebyggande underhåll 
- Konditionsbaserat underhåll 

2.1.1 Avhjälpande underhåll 

Enligt Pitt, Goyal, Sapri (2006) & Horner, El-Haram, Munns (1997) är detta den minst 
invecklade av strategierna. I den här typen av strategi brukas varje element i byggnaden tills det 
havererar. Strategin omfattar alla aktiviteter såsom utbyte eller reparation av en komponent som 
inte uppfyller avsedd funktion. Avhjälpande underhåll refereras ofta till felbaserat eller oplanerat 
underhåll. Horner et al., (1997) belyser en orsak då avhjälpande underhåll kan bli extremt dyrt:  

- Felet på en komponent kan innebära stora följdskador på andra komponenter i byggnaden, 
t.ex. skada på tak. 

2.1.2 Förebyggande underhåll 

Denna strategi introducerades för att överkomma svagheterna hos avhjälpande underhåll (Pitt, 
Goyal, Sapri, 2006 & Horner, El - Haram, Munns, 1997). Genom att reducera sannolikheten för 
att plötsliga fel uppstod kunde de stora svagheterna i den avhjälpande strategin övervinnas. 
Förebyggande underhåll refereras till tidsbaserat, planerat eller cykliskt underhåll. Förebyggande 
underhållsåtgärdar utförs i enlighet med en förutbestämd plan antingen regelbundet eller under 
bestämda intervall som baseras på hur länge en komponent använts. Fördelar jämfört med 
avhjälpande underhåll belyser författarna: 

- Underhållskostnaderna kan reduceras genom att kostnaderna för påföljande skador undviks. 
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- Tiden då ett element i byggnaden eller hela byggnaden står utan service kan minimeras och 
således ökar hälsan och säkerheten för brukarna. 

Likväl finns det nackdelar med förebyggande underhåll som måste minimeras: 
- Konditionen hos ett element kan bli sämre än tidigare som ett resultat av fel handhavande av 

operatören. 
- Planerat underhåll är mycket resurskrävande i form av personal och reservdelar. 

2.1.3 Konditionsbaserat underhåll 

Konditionsbaserat underhåll definieras som åtgärder som sätts in därför att enhetens tillstånd 
försämrats och ligger under den nivå vid vilken man i förväg bestämt att insatser skall göras (Pitt, 
Goyal, Sapri, 2006 & Horner, El - Haram, Munns, 1997). Den optimala tiden för att utföra 
underhållet bestäms genom en konditionsundersökning av varje bestående komponent i 
byggnaden. I denna strategi bestäms och planeras underhållet genom effektivt övervakande och 
kontrollerande av byggnadselementen. För att kunna åtnjuta full effekt av strategin måste 
elementen undersökas för att kunna avgöra huruvida det avviker från normalt tillstånd. Detta kan 
enligt Horner et al., (1997) åstadkommas genom val av parametrar som beskriver elementets 
tillstånd bäst. Komplexiteten kan variera från enklare okulära inspektioner till mer avancerade 
inspektioner med diverse verktyg.  

2.1.4 Balansen mellan förebyggande och avhjälpande underhåll 

Det viktigaste kriteriet för avvägning mellan förebyggande och avhjälpande underhåll är, förutom 
kostnaden, vikten av en fungerande byggnad (Svenska kommunförbundet, 1999). Om t.ex. en 
verksamhet kräver en inomhustemperatur om 22° C, måste driftssäkerheten för värmesystemet 
vara hög. Ett avhjälpande underhåll kan innebära stora följdskador. Ett andra kriterium är 
planeringshorisonten. Om det på kort sikt råder osäkerhet om en byggnads fortsatta användning, 
kan förebyggande underhåll däremot vara onödigt och kostsamt. 
Byggnadens olika system har givetvis olika betydelse gällande dess funktion. Ett läckande tak 
kan snabbt orsaka stora skador på både byggnad och tillhörande systems drift. Därför är ett 
funktionellt tak prioriterat. Ett viktigt faktum i sammanhanget är att det ökade kravet på komfort, 
estetik och snabb teknisk utveckling har lett till allt fler komplicerade byggnader. Den 
ekonomiska livslängden är ofta betydligt kortare än den tekniska. I början av 1900-talet utgjorde 
kostnaden för installationer enbart ett par procent av byggnadens produktionskostnad. Idag ligger 
den andelen uppemot 40 – 50 procent. Därmed ställs idag högre krav idag på planering av 
underhållet. 

2.1.5 Nya synsätt – alternativ strategi 

Enligt Horner, El – Haram och Munns (1997) är strategierna, oberoende av om det baseras på 
planerat eller oplanerat underhåll, sannolikt budgetberoende. Således blir underhållet inte 
genomfört enligt rådande behov utan bestäms utifrån finansiella prioriteringar som i sin tur är 
beslutade nyligen eller under de tolv senaste månaderna. I kontrast till de grundläggande 
underhållsstrategierna baseras denna underhållsstrategi på konsekvenserna av fel hos varje 
komponent i en byggnad. Således är målet hos ledningen av underhållet att förebygga, minimera 
och reparera defekter hos byggnaden. Detta åstadkoms genom ökad planering och 
implementering av lämpliga material och verktyg vid rätt tillfälle och till minimal total 
livscykelkostnad. 
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2.2 Förvaltningsplan 

En förvaltningsplan innehåller teknisk och ekonomisk information – analyser, prognoser och data 
– på objektnivå (Svenska Kommunförbundet, 1999). Vidare skall den utgöra underlag för beslut i 
olika avseenden: 

- vilka byggnader som skall behållas för långsiktig förvaltning, säljas, rivas etc. 
- vilka byggnader som ska byggas om eller till 
- om och när underhåll är ändamålsenligt 

En viktig fråga i förvaltningsplanen är givetvis byggnadernas tekniska status och funktionalitet.  
Planen skall vara en integrerad del av verksamhetsplanering och budgetarbete.  

2.3 Underhållsplan 

Med underhållsplan menas ”dokument som anger vilka underhållsinsatser som ska göras under 
ett antal kommande år” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, s. 42). Enligt Svenska 
kommunförbundet (1999) skall bedömningen av vilka underhållsåtgärder som krävs baseras på 
erfarenhetsdata, t.ex. från standardiserade underhållsintervall. Den samlade underhållsplanen ger 
en bild av hur det framtida planerade underhållet kan te sig.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2006) ställer sig frågan hur detaljerad underhållsplanen bör 
vara. Det kan vara både svårt och komplicerat att gå in i detaljer speciellt när det gäller 
långtidsplanerade åtgärder. Detta gäller både vad som skall göras och hur mycket det kommer att 
kosta. En variant för att få informationen är att sätta en peng på hela byggnadsdelar (tak, fasader, 
fönster o.s.v.) samt notera hur många delar som är aktuella för underhåll.  
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2006) & Svenska kommunförbundet (1999) måste 
underhållsplanen revideras fortlöpande. Sveriges Kommuner och Landsting (2006) menar att om 
underhållsplanen uppdateras på rätt detaljnivå i takt med de förändringar som sker, är den till stor 
nytta både internt och i relationen till brukarna. Underhållsplanen kan dock åldras snabbt då 
underhållsåtgärder stryks eller skjuts på framtiden, då nya forskningsrön dyker upp och särskilt 
då förändringar i bestånd, skick och visioner sker. Vidare kan kombinationen av brist på 
personal, pengar och rutiner medföra att tid inte tas till uppdatering och dessutom kanske 
förvaltaren inte ser nyttan av den. Underhållsplaner som inte kontinuerligt uppdateras medför, 
förutom merarbete för förvaltaren, stora kostnader den dagen det är dags att göra en ordentlig 
genomgång av beståndet för att bedöma intervall och kostnader. Förvaltaren får i stort sett börja 
om på nytt och mycket av de medel som lades ned från början kan därmed anses vara 
bortkastade. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2006) måste den slutliga underhållsplanen bygga på 
en bedömning av de enskilda byggnadernas värde för verksamheten, och på hur viktigt det är att 
standarden på en viss komponent i byggnaden är bra. Detta kan åstadkommas genom indelning i 
”signifikanta” och ”icke-signifikanta objekt”. Signifikanta objekt är av sådan karaktär att fel 
påverkar hälsa, säkerhet, miljö eller nytta. Vid fel hos icke-signifikanta objekt blir effekten 
begränsad när det gäller hälsa, säkerhet, miljö eller nytta. Underhållsinsatserna och strategierna 
påverkas således beroende på vilken klassificering komponenten har.  
 
Uppdateringsarbetet med underhållsplanen sker mestadels genom rundvandring där fastigheterna 
besiktigas okulärt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Ett alltför stort bestånd kan 
innebära problem för förvaltaren att hinna med. Då kan en variant vara att dela upp fastigheterna i 
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exempelvis fem delar och fördela dessa jämt över nästkommande fem år. När samtliga delar 
besiktigats börjar förvaltaren om på nytt. Ett alternativ till detta kan vara att varje år besiktiga 
samtliga fastigheter där underhållsåtgärder planerats in under det kommande året och året 
därefter, för att se om omprioriteringar av åtgärderna är motiverade på grund av att förhållandena 
inte utvecklas som väntat. Utöver besiktningar ligger kommentarer från fastighetsskötare, brukare 
och myndigheter till grund för uppdateringen. Med rutiner som liknar dessa kan underhållsplanen 
användas som ett planeringsinstrument där förvaltaren kan se nuvarande och kommande 
underhållsbehov. Således kan risken för ”snöbollseffekt” där förvaltaren plötsligt står inför 
mycket stora underhållsutgifter minska. 

2.4 Underhållssystem 

Underhållssystem är ”en form av ledningsinformationssystem”, (ÅF, 2008). Ett underhållssystem 
kan användas av alla företag och organisationer i branscher där det finns ett behov. ÅF (2008) 
menar att vad ett ledningsinformationssystem är beror på vem som tillfrågas. Dock har de allra 
flesta system en gemensam nämnare; de förses med data från många olika håll. ÅF (2008) visar 
hur informationen bearbetas och sammanställs till olika beslutsunderlag. 
Ledningsinformationssystem ska göra det enklare att se processer, hur de ska behandlas och vad 
som ska göras i en organisation eller företag. Att dessa informationssystem fungerar är hos 
många användare en vital del i verksamheten, och det är viktigt att det fungerar på rätt sätt i varje 
detalj. 
 
Pitt, Goyal, Sapri, (2006) har i forskningsrapporten ”Innovation in facilities maintenance 
management” tagit upp MIS (Management Information System). Forskarna visar på betydelsen 
av olika underhållsstrategier för fastigheter och den allt mer ökande förståelsen för ett väl 
fungerande underhållssystem i det löpande underhållet. Anledningen till denna växande 
medvetenhet gällande underhåll hänger ihop med den allt mer intensivare forskning som görs 
inom ämnet.  
 
MIS har betydelse som redskap för att utveckla, för fortsatt underhåll av, ett företags 
konkurrensfördelar (Pitt et al., 2006). Redskapet hjälper företag/organisationer att analysera och 
påverka olika kostnadsstrukturer och intäkter, som kan tänkas uppstå, i ett mer förebyggande 
syfte än tidigare. Ett väl fungerande underhållssystem har en unik roll när det gäller att ta till sig, 
implementera och kontrollera nya innovationer i företag/organisationer.  
För att kunna få ett effektivt underhållssystem krävs ett pedagogiskt närmande där underhåll är 
sett strategiskt ur ett företagsövergripande perspektiv. De viktiga kännetecknen för detta 
pedagogiska närmande är. 

• Integrationen av tekniska och kommersiella frågor 
• Ett kvantitativ närmande mot matematiska modeller 
• Användningen av relevant information 
• Fortsatta förbättrings- och underhållsstrategier 

2.5 Påverkande underhållsfaktorer 

Underhållsbeslut och underhållsplaner är ständig i förändring (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2006). Förändringen tar ofta uttrycket i att fastighetsunderhållet är ett ekonomiskt 
”dragspel” som anpassas efter en rad externa faktorer. Underhållsbeslut är av en rad olika skäl 
omgivna av osäkerhet vilket kan förväntas vara en regel och inte ett undantag. 
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2.5.1 Hyresgäster 

Enligt Boverket (2003) innebär den nuvarande låga nivån på underhåll att nödvändiga 
underhållsinsatser riskerar att tränga undan de insatser som räknas till standardhöjande insatser. 
För att få ett fungerande och kontinuerligt fastighetsunderhåll krävs det ekonomi, vilket innebär 
att inkomsterna måste täcka utgifterna dvs. de nödvändiga investeringarna. För att få in de pengar 
som behövs måste fastigheterna ses som något attraktivt där kunden är villig att betala för sitt 
boende. Det kan vara både gällande standard och gällande tillgänglighet. Den nuvarande 
utvecklingen i samhället riskerar att öka både de regionala skillnaderna och segregationens 
negativa effekter. Vilket i sin tur leder till att områden som varit mindre attraktiva riskerar att bli 
ännu mindre attraktiva. 

2.5.2 Resurser 

En orsak till hinder för fastighetsunderhåll är den brist på kompetens som råder (Boverket, 2003). 
Dels inom företagen där det inte finns tillräckligt med beställar- och förvaltarkompetens, dels det 
underskott som finns på markanden av utbildad arbetskraft inom området fastighetsunderhåll, 
t.ex. installatörer. 
 
Bristen på arbetskraft för att möta underhållsbehovet är ett allvarligt problem (Boverket, 2003). 
Mindre undersökningar gällande konkurrenssituationen inom reparation och underhåll visar på ett 
gott resultat. Dock visar en djupare analys att det är många små företag som erbjuder sina 
tjänster. Dessa små företag är beroende av relativt stora grossister. Således leder denna 
konkurrens snarare till lönekonkurrens än till konkurrens gällande kvalité och kompetens. De 
förvaltare som vill göra stora beställningar, t.ex. någon typ av installation, har endast ett fåtal 
leverantörer att vända sig till. 

2.5.3 Fastighetens egenskaper 

Ett problem vid underhållsplanering är osäkerheten om objektets egenskaper (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2006). Förvaltarna har ofta långt ifrån fullständig kunskap om 
objektets grundläggande egenskaper. Anledningarna till detta är flera. Ursprungliga ritningar kan 
vara på avvägar, detta vanligtvis hos äldre byggnader. Vidare erhålls ej, i samband med köp av 
fastigheten, all information från den tidigare ägaren och dokumentationen av tidigare insatser kan 
vara bristfälliga, t.ex. när det gäller tekniska detaljer. Även om det finns ritningar och detaljerad 
information från grundinvesteringen och olika vidtagna åtgärder så är det i många avseenden 
långt ifrån säkert att det byggts enligt ritningarna. Avvikelserna kan ej ha dokumenterats och 
således bjuds den nya ägaren på upptäckter den inte förväntat sig.  

2.5.4 Komponenters hållbarhet och tillgänglighet 

Ytterligare ett problem vid underhållsplaneringen är att vetskapen om hållbarheten hos olika 
komponenter är låg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Det kan bero på ovetskap 
gällande den ursprungliga kvalitén hos komponenten. Avvikelser från ritningar eller försök att 
spara pengar genom att i sista stund välja enklare komponenter kan innebära svårigheter att 
bedöma livslängd för en byggnads olika komponenter. En byggnad kan även ha ett stort antal 
komponenter som är inbyggda eller på andra sätt placerade på svårobserverade och svåråtkomliga 
platser. I och med detta försvåras bedömningen av komponentens livslängd 
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2.5.5 Innovationer 

Den optimala tidpunkten för en åtgärd beror inte enbart på konjunkturläge och prisnivå på 
marknaden (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Inom många områden sker snabb teknisk 
utveckling som kan innebära stora kostnadsminskningar, t.ex. istället för att byta stammar, sätta 
plaströr inuti de gamla. Ibland kan det vara rationellt att vänta med insatser. Det gäller särskilt då 
en ny lösning presenteras men där det är er rationellt att vänta och således undvika lösningens 
”barnsjukdomar”. 

2.5.6 Samordning 

Definitionen av samordning är att ”anpassa två eller flera saker till varandra” (Mamström, 
Györki, Sjögren, 2000) 
Fastighetsunderhåll är en process som kan brytas ner i aktiviteter (Svenska Kommunförbundet, 
1999). Vilka aktiviteter som kan förekomma i samband med underhåll varierar beroende på 
vilken typ av åtgärd som ska genomföras. Det vikiga i sammanhanget är att alla aktiviteter är 
samordnade. När ett underhåll ska genomföras krävs det förstudier för att se i vilken omfattning 
insatsen ska genomföras. Vidare måste hyresgästerna underrättas och entreprenörer/konsulter 
upphandlas. Dessa ska i sin tur ha information för att kunna beställa material och tillgodose sig 
med den arbetskraft och de maskiner som kommer krävas. När genomförandet är klart måste 
beställarens och entreprenörens/konsultens kontakt fortsätta när uppföljning och 
kostnadsredovisningar ska genomföras. Ett kontinuerligt samarbete mellan beställare och 
entreprenörer/konsulter ska finnas genom hela processen. Vid uppkomna akuta fel handlar det 
ofta om snabba avhjälpande. Här uppstår lätt glapp mellan aktiviteterna ovan. Oplanerade 
händelser innebär ofta att olika personer involveras och således förbrukas mycket tid. 

2.5.7 Myndighetskrav 

När det ska beslutas om ett fastighetsunderhåll måste hänsyn bland annat tas till de 
myndighetskrav som finns på en rad olika områden (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). 
Exempel på områden med myndighetskrav är handikappsanpassning/tillgänglighetsanpassning 
och hälsofärliga ämnen såsom radon och asbest. Många förvaltare ser myndigheternas beslut som 
ett växande problem då kraven blir allt fler och underhållsinsatserna således styrs allt mer av 
dessa krav. De menar på att utrymmet för de lokala prioriteringarna krymper då myndigheternas 
krav måste uppfyllas innan ytterligare insatser, som sedan tidigare är planerade från 
fastighetsbolagens sida, kan genomföras. 

2.5.8 Behov 

En viktig fråga när det handlar om nyttan av en underhållsinsats är den aktuella verksamhetens 
framtida krav och behov (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Ju större osäkerheten om 
framtida behov är, desto större är risken att resurser läggs ned på fel ställe. Finns det betydande 
sannolikhet för att det kommer att göras en ombyggnad inom överskådlig tid är det rationellt att 
vänta med underhållet och göra allt på en gång. Osäkerhet om framtida investeringar skapar alltså 
osäkerhet om behovet av framtida underhåll.  

2.5.9 Budget 

Om driftkostnader eller kostnader för akut underhåll stiger, är det de återstående posterna i 
fastighetsbudgeten som drabbas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). I praktiken är det de 
planerade underhållsinsatserna som är den största posten från vilka mest pengar kan ”hämtas 
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hem”. Den utväg som återstår när andra kostnader stiger är därmed att skjuta upp det minst 
viktiga av det planerade underhållet. Osäkerheten rörande olika komponenters livslängd innebär 
att behovet av akut underhåll kan variera från ett år till ett annat. Det akuta underhållet kan även 
bero på hur fastigheterna sköts. 

2.5.10 Lägesfaktorer 

För att kunna genomföra ett underhåll på en fastighet krävs ekonomi (Boverket, 2003). 
Allmännyttiga bostadsbolag får detta genom höjda hyror och för brukarnas betalningsvilja är 
bostadens attraktivitet viktig. Närheten till centrum är en faktor som påverkar attraktiviteten för 
ett område, men inte den enda. Enligt undersökningar genomförda på bostadsområden i Västerås, 
beror attraktiviteten på utformningen och innehållet av bebyggelsen, det vill säga stadstyper med 
historiska och kulturella skillnader (Rådberg, 2000). Även närhet till natur, framförallt sjöläge, 
kan ha stor betydelse vid val av boende. 
Rådberg (2000) menar på att människor har olika preferenser för vad som gör ett område 
attraktivt. Attraktivitet behöver således inte vara förknippat med status. Genom att ta fram 
demografiska uppgifter i olika bostadsområden kan slutsatser dras om vem som väljer att bosätta 
sig var. 
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3 Metod 

3.1 Mål med undersökningen 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika sätt att utveckla ny kunskap, beskrivande och 
förklarande. En beskrivande kunskap innebär att någon genom en undersökning ämnar få bättre 
insikt i ett fenomen. Vid en förklarande undersökning är målet att förklara varför ett fenomen 
uppstår.  
 
Ett allmännyttigt bostadsföretag ägs av kommunen och drivs utan enskilt vinstintresse. Företagen 
upplåter bostäder med hyresrätt. Vi har valt att fokusera på det allmännyttiga fastighetsbolaget 
ÖBO (Örebro bostäder). Vi vill i vårt arbete beskriva hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med 
strategier för sitt långtidsplanerade underhåll. Samtidigt vill vi också förklara vilka faktorer som 
påverkar den framtida underhållsplaneringen. Anledningen till att vi valt att fokusera på detta 
objekt är dess storlek vilket innebär ett stort utbud av fastigheter från olika tidsepoker.  

3.2 Metodval 

Med en fallstudie vill vi gå in djupare i det allmännyttiga fatighetsbolaget Örebro Bostäder AB 
(ÖBO) och se hur de arbetar med sina långtidsplanerade underhåll, vilka strategier de använder 
sig av och vilka de påverkande faktorerna är. Genom en fallstudie är vi inte låsta vid en 
infallsvinkel utan får möjligheten att angripa problemet ur olika perspektiv vilket vi anser vara en 
fördel. Vi väljer att använda oss av en kvalitativ ansats, det vill säga ett fåtal djupgående och 
öppna intervjuer. Dessa typer av intervjuer är enligt Jacobsen (2002) bra när relativt få enheter 
undersöks. Beskrivningen stämmer väl in i vårt problem. 
Med en kvalitativ undersökning kan vi undersöka ÖBO:s olika fastigheter mer omfattande, och 
således bättre kunna beskriva hur de arbetar med underhållsstrategier och förklara vilka de 
påverkande faktorerna är. Vi anser att valet av ÖBO är ett representativt bolag för allmännyttiga 
fastighetsbolag. Samtidigt är vi medvetna om att vårt val av metod kan ge en vinklad syn på 
problemet. 

3.3 Undersökningsupplägg 

Enligt Jacobsen (2002) ställs författaren inför valet att gå på bredden med sin undersökning 
(extensiv) eller att gå på djupet (intensiv). Extensivt upplägg har fördelar då det ger en generell 
bild av en stor population men nackdelen är att upplägget inte går in på djupet och därmed kan 
den interna giltigheten drabbas. Intensivt upplägg är att ses som raka motsatsen till extensivt 
upplägg då styrkan ligger i att få fram djupgående data men där generaliserbarheten blir svagare. 
Med utgångspunkt från teorin har vi valt ett intensivt upplägg då vi anser att vi genom valt 
tillvägagångssätt kan få en mer djupgående information gällande strategier och faktorer. Vi finner 
det nödvändigt att undersöka intensivt för att kunna finna syfte/syften till uppsatsen. 
Vi har valt att inledningsvis genomföra en pilotintervju med olika företag för att få 
grundläggande fakta. Utifrån vad som framgår i dessa intervjuer formar vi vårt syfte/syften för att 
sedan genomföra djupintervjuer med valt företag (ÖBO), vilket således innebär ett intensivt 
undersökningsupplägg. Ett intensivt upplägg väljs för att vi endast fokuserar på ett 
fastighetsbolag och vill kunna gå in mer på djupet och beskriva hur ÖBO arbetar med 
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underhållsstrategier, samt undersöka vilka faktorer som påverkar planeringen av framtida 
underhåll. Vi tror att denna information kan vara svår att få fram med ett extensivt upplägg. 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Insamling av kvalitativ data 

Jacobsen (2002) skriver att det finns fyra olika sätt att samla in kvalitativ data:  
• Individuell intervju 
• Gruppintervju 
• Observation 
• Dokumentundersökning 

 
Jacobsen (2002) hävdar att den individuella intervjun är den vanligaste metoden för insamling av 
kvalitativ data och är lämplig när få respondenter undersöks. Den individuella intervjun är också 
att föredra då forskarna är intresserade av en enskild sakkunnigs åsikter och tolkningar av ett visst 
problem. 
 
Intervjun kan göras antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. Jacobsen (2002) menar att det 
är lättare att få kontakt vid samtal ansikte mot ansikte, då det bildas en personligare relation vid 
dessa samtal. Vidare anser Jacobsen (2002) att det är olämpligt med telefonintervjuer vid 
tillfällen då forskarna har många öppna frågor, detta då respondenten vid telefonintervju inte 
alltid ger ett lika givande svar som vid en personlig intervju.  
 
Vårt val av datainsamling är dels telefonintervjuer och dels en öppen intervju ansikte mot ansikte 
eftersom två personer upptäcker mer under en personlig intervju än vad en person gör under en 
telefonintervju. Den öppna intervjun ska ske med ÖBO:s underhållsansvarige, Rolf Andersson, 
som vi också tidigare intervjuat via telefonkontakt. Vi anser att Rolf har gedigna erfarenheter och 
relevanta kunskaper. Vi skall genomföra ytterligare en djupintervju med Anna – Lena Fredin, 
projektledare för underhåll. Hon ansvarar för genomförande av underhållsprojekt och är väl insatt 
i underhållsplaneringen och eventuella faktorer som påverkar. Vidare ska vi samla in 
dokumentation över ÖBO:s olika fastighetsbestånd och tillhörande underhållsplaner. Detta för att 
vi vill se hur företaget jobbar strategiskt och vilka faktorer som påverkar planeringen av 
underhållet. Vi ser även fördelar i att båda medverkar under intervjun då svar kan tydas bättre 
samt att fler följdfrågor och eventuella tolkningar kan säkerställas. Att vi har valt en öppen 
intervju motiverar vi med att vi vill kunna ställa följdfrågor och mer ha ett vanligt samtal än ett 
strukturerat samtal med enbart några få svarsalternativ. Vi får även en möjlighet att läsa av och 
tolka respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck.  
Vi kommer vid intervjutillfällena att ha med oss en bandspelare. Det positiva med bandspelare är 
att det ger oss en mer naturlig kontakt med respondenten istället för att vi tvingas sitta klistrade i 
ett anteckningsblock under hela intervjun skrivandes ner de svar respondenten ger. 
 
Valet av plats för genomförande av intervjun kommer at bli på respondentens företag, det vill 
säga i respondentens kontor eller annat utrymme inom företagets lokaler. Eftersom respondenten 
befinner sig i sin naturliga miljö under intervjun tror vi att vi kan få ett mer uttömmande svar. 
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3.4.2 Val av respondenter 

Det är viktigt att forskaren är medveten om att samma resultat ej kan uppnås om respondenten är 
utvalda på grund av sin kompetens eller om den bara är slumpmässigt utvald.(Jacobsen, 2002) 
 
I vår uppsats har vi valt att välja ut företag och personer i företaget som ska intervjuas. Vi 
beslutade att ta reda på vilket företag som vi tyckte var representativt för allmännyttiga 
fastighetsbolag och sedan välja personer med nyckelroller för det ämne vi vill undersöka. De vi 
ser som lämpliga intervjuobjekt finns inom teknikavdelningen. Vi har valt att i vår pilotintervju 
prata med Gösta Gustavsson (SABO), Christina Krönert-Lindh (teknisk chef, ÖBO) och Lars 
Skeiser (Fastighetsansvarig, HFAB). För telefonintervjun har vi valt Rolf Andersson 
(underhållsansvarig bygg, ÖBO), Fredrik Svensson (underhållsplanerare/ritningsansvarig, ÖBO), 
Anna – Lena Fredin (projektledare underhåll, ÖBO). Valet av dessa personer grundar vi på deras 
kunskap kring underhåll. Vår djupintervju gör vi med Rolf Andersson och Anna – Lena Fredin. 
Vi anser att Rolf är den person på ÖBO som är mest insatt, erfaren, kunnig och kan ge en god 
helhetsbild. Därutöver innebär intervjun med Anna – Lena Fredin en möjlighet att få detaljerad 
information om valda underhållsprojekt. 

3.4.3 Metod för analys 

De frågor författarna ställer riktas ofta mot särskilda teman (Jacobsen, 2002). Förenklat kan sägas 
att det är intervjuhandledningens olika ämnen som ligger till grund för uppsättningen av 
kategorier. Vi ska i vår analys genomgripande utgå från tidigare forskning för att sedan relatera 
till genomförda intervjuer och erhållen dokumentation. Vi ska dela upp analysen i teman efter vår 
intervjuguide och således fås en naturlig kategorisering. I analysens första del behandlas 
underhållsstrategierna. Där ska vi beskriva hur ÖBO jobbar utifrån respektive teori gällande 
underhållstrategi. Analys av underhållsplan genomförs för att få en inblick i hur ÖBO arbetar 
gällande flöde och struktur. I och med denna analys vill vi erhålla ytterliggare en infallsvinkel till 
vilken strategi ÖBO jobbar efter, detta för att kunna dra slutsatser och därigenom uppfylla vårt 
första syfte. Vidare i analysen skall vi sedan ställa upp faktorer som, utifrån teorin, påverkar 
underhållsplaneringen och jämföra med empirin. Avslutningsvis ska vi analysera två fastigheter 
som ställs mot varandra. Vi vill kunna erhålla skillnader och likheter mellan de två projekten. 
Praktikfallen skall utgöra en grund till slutsatser för att kunna uppfylla vårt andra syfte. 

3.5 Trovärdighet 

Reliabilitet / Validitet 

När en uppsats skrivs är det viktigt att både tillförlitligheten(reliabilitet) och giltigheten(validitet) 
är så stor som möjligt, detta kan enligt Jacobsen(2002) göras genom att all data som samlas in 
granskas kritiskt. Giltigheten kan delas in i två grupper, intern giltighet och extern giltighet där 
intern giltighet är hur pass giltiga svaren som framkommit är och extern giltighet är om det går 
att generalisera svaren. 
 
Tillförlitligheten handlar om hur resultaten fås fram och hur påverkade respondenterna har blivit 
av undersökarna och hur påverkade undersökarna har blivit av tidigare teori(Jacobsen, 2002). Ett 
annat problem som kan förstöra trovärdigheten är slarv vid nedtecknade av data och där ger 
Jacobsen (2002) tipset att spela in intervjun eftersom man då alltid har förstahands information 
från respondenten. 
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Vi har försökt välja ett representativt bolag, gällande storlek och roll i samhället, för vår uppsats 
Vi är dock medvetna om att vårt metodval innebär, enligt Jacobsen (2002), låg extern giltighet. 
Däremot tror vi att, eftersom vi valt att göra djupintervjuer, den interna validiteten kommer att 
vara hög, och då vi ska spela in intervjuerna med bandspelare ser vi även att tillförlitligheten bör 
vara hög.  
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4. Empiri 

Inledning 

Kapitlet inleds med en kort företagspresentation där även rådande förhållande beträffande 
underhållsbehoven redogörs. Därefter presenteras den empiri som inhämtades vid intervjuerna. 
Inledningsvis beskrivs hur ÖBO arbetar utifrån olika strategier för underhållet. Vidare beskrivs 
arbetet med, och dokumentationen av, underhållsplanerna inom olika tidshorisonter och en kort 
beskrivning av underhållsystemet som ÖBO utarbetar. Denna beskrivning följs sedan av en 
genomgång beträffande faktorer som påverkar planeringen av fastighetsunderhållet. 
Avslutningsvis exemplifieras detta genom fallstudier av två fastigheter. Syftet med arbetet är att 
genomgående hålla samma struktur. Undantaget är kapitlet som behandlar förvaltningsplanen. 
För denna erhölls ej någon empiri. 

4.1 Kort företagspresentation 

ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 
ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro med ca. 
23100 lägenheter med 40 000 hyresgäster, 1100 lokaler, 400 anställda och 1,3 miljarder i 
omsättning. ÖBO:s vision är: Hem för dig, och deras affärsidé är ”att erbjuda attraktiva bostäder 
med bredd och variation i god boendemiljö”. 
 Målet är att ÖBO ska utmärkas av: 
- God service 
- Trygghet 
- God ekonomi 
- Stolt och engagerad personal 
- Miljöansvar 
Idag är fastighetsbeståndet uppdelat i sju stycken distrikt plus en centralförvaltning. Beroende på 
att fastighetsbeståndet skall bli praktiskt möjligt att hantera är uppdelning i olika distrikt en 
nödvändig förutsättning. Varje distrikt har en distriktsansvarig och flera så kallade bovärdar. De 
erbjuder ÖBO en mellanhand mellan kund och organisationsledning.  
Det finns idag ett stort underhållsbehov enligt ÖBO. Idag står ca. 5000 lägenheter inför 
omfattande underhåll (framförallt stamrenovering) inom de närmaste tio åren. Dessa underhåll är 
de mest akuta underhållen och måste genomföras inom tidsintervallet 3-8 år. Utöver de mer 
omfattande underhållen finns även andra mindre omfattande underhåll. 
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4.2 Grundläggande strategier för underhåll 

ÖBO har som mål ”att vara rustade den dag då priserna sänks på markanden”. Utbudet av 
entreprenörer med goda erfarenheter och kunskaper gällande underhållsarbete är lågt. Det innebär 
att priserna inte är konkurrensutsatt och blir således höga. ÖBO skjuter således underhållet på 
framtiden och försöker vara beredda att ta till åtgärder den dag priserna sänks. Beslut huruvida en 
komponent ska bytas ut eller underhållas tas i första hand utifrån var komponenten befinner sig i 
sin livscykel. Underhållet strävas således efter att utföras periodiskt med fasta intervaller så länge 
som komponenten fortfarande är funktionsduglig och underhållsinsatserna fyller sin nytta. I de 
fall då underhållsbehovet är av sådan omfattning att det inte längre är ekonomiskt ändamålsenligt 
med ytterligare underhåll, planeras istället en nybyggnation in. 

4.2.1 Avhjälpande underhåll 

Mycket av det underhåll ÖBO idag genomför är avhjälpande. Tidigare år har underhållsbehovet 
varit relativt lågt men i dagsläget är underhållsbehovet så stort att mycket inte kan underhållas. 
Kunskapen gällande tillvägagångssätt finns inte i någon större utsträckning. Det stora 
underhållsbehovet innebär att många komponenter brukas så länge önskad funktion uppnås, för 
att sedan underhållas eller byts ut. 
 
ÖBO jobbar i huvudsak mot att försöka ”samla ihop” mindre avhjälpande underhåll för att sedan 
genomföra större och mer omfattande underhållsinsatser. Anledningen till arbetssättet är att det ej 
är ekonomiskt att hela tiden genomföra mindre avhjälpande underhåll.  
Rolf tar upp exemplet med underhåll av ett badrum i en centralt belägen fastighet (se fallstudie 
Berggatan). Vattenledningarna var av dålig kvalité vilket tidigare inte var känt. Detta ledde till ett 
akut avhjälpande i en byggnad. Därefter inkom det ytterligare indikationer om vattenläckage i 
andra byggnader i fastigheten. Konsekvensen av detta var att ÖBO omgående fick utreda orsaken 
och därefter planera in avhjälpande underhåll för hela fastigheten vilket kommer bli mycket 
kostsamt. 

4.2.2 Förebyggande underhåll 

ÖBO jobbar efter en förebyggande strategi gällande fastigheters klimatskärm såsom tak och 
fönster. Rolf poängterar här betydelsen av väl underhållna fönster och tak för att reducera 
uppkomsten av mer omfattande skador och således undvika stora kostnader. Underhållen utförs i 
fasta löpande intervall som en förebyggande åtgärd. Dock har ÖBO bristande dokumentation 
över när tak och fönster underhållits. Denna baseras idag på kunskap hos en välinsatt medarbetare 
med gedigen erfarenhet av dessa två komponenter. I dagsläget sker kontinuerliga uppdateringar 
med information för att få en korrekt och fullständig dokumentation vilket beräknas vara klart 
inom några år. 
ÖBO anser att komponenterna tak och fönster är viktiga då brist i underhållet kan leda till stora 
och omfattande följdskador. Problemet är att underhållet är resurskrävande och idag råder det 
brist på personal med gedigna kunskaper och erfarenheter. 

4.2.3 Konditionsbaserat underhåll 

Fastigheternas kondition mäter ÖBO kontinuerligt. Teknikavdelningen genomför kontinuerligt 
besiktningar av sina fastigheter där mätningar över komponenters standard sker och slutsatser 
beträffande eventuella insatser tas. Övervakning av värme -, el- och vattensystem sker genom 
undercentraler som maskinister kontinuerligt stämmer av och rapporterar. Mätningar och 
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indikationer beträffande underhållsbehov identifieras också genom felanmälningar från 
respektive områdes distriktsansvarig, bovärd och även från fastigheter där försäkringskostnader 
ökat utöver det normala, t.ex. vattenskador. De olika grupperna rapporterar kontinuerligt till 
underhållsavdelningen som ser sig själva som en undersektion till distrikten. Utifrån inkommande 
fakta tas ställning till huruvida detta avviker från normaltillstånd. Vad som skall anses vara 
normaltillstånd bygger på erfarenhet och kunskap om fastigheternas ålder, byggteknik och 
området fastigheten tillhör. Därutöver finns tillgång till facklitteratur över tekniska beskrivningar 
av komponenter. 
 
I och med att ÖBO har ett stort fastighetsbestånd innebär det en omöjlig uppgift för 
underhållsavdelningen att hinna med kontinuerliga besiktningar av samtliga fastigheter. 
Därigenom förs mycket av ansvaret över på respektive distriktsansvarig och deras bovärdar. 
Dessa instanser skall rapportera felanmälningar och avvikelser till underhållsavdelningen. 
Problemet är att råder brist på erfaren och utbildad personal inom byggteknik. Således blir 
besiktningarna bristfälliga och indikationerna meddelas många gånger när avvikelserna är för 
stora. 

4.2.4 Balansen mellan förebyggande och avhjälpande underhåll 

När det gäller förebyggande och avhjälpande underhåll ställs ÖBO inför ett antal stora problem: 
klimatets påverkan på byggnadens komponenter, budgetbegränsning och oförutsägbara händelser 
såsom sprickbildningar och korrosion. I och med en period av låga temperaturer är det lätt att 
komponenter fryser för att sedan, vid upptining, tilldra sig sprickningar med stora följdskador 
som resultat. En kall vinter kan således innebära en stor katastrof för ÖBO, inte minst 
ekonomiskt, men också byggtekniskt. Frågan är avvägningen mellan huruvida felet kan antas 
uppstå och förebyggas eller chansa och hoppas på att situationen ej inträffar för att, om det gör 
det, avhjälpa direkt och oplanerat, och då med följd att det sedan tidigare planerade underhållet 
blir förskjutet på framtiden. Valet mellan förebyggande och avhjälpande beror till stor del på den 
redan satta budgeten och på vilka resurser som krävs, t.ex. personal (som i dagsläget är en 
bristvara), evakueringslägenheter etc. Tillskjutet kapital för ytterligare underhåll förekommer 
inte. 
 
Arbetet med långtidsplanerat underhåll skiljer sig mellan ÖBO:s olika distrikt. Vissa distrikt 
utgörs helt av miljonprogrammets fastigheter där majoriteten har likartade tekniska lösningar. 
Med dessa former av lösningar är det lättare att arbeta förebyggande då bolaget vet precis vad 
som ska göras, hur det ska göras och hur länge komponenternas livscykel är beräknad. Om det 
genomförs ett avhjälpande underhåll på en av komponenterna, är det lika bra att genomföra ett 
förebyggande underhåll på övriga likartade komponenter då de alla måste genomgå 
underhållsinsatser vid ungefär samma tidpunkt. Däremot är distrikt där majoriteten av 
fastigheterna är byggda under senare tidsperioder mer underhållskrävande. I dessa fastigheter har 
mycket teknik byggts in vilket kräver mer förebyggande underhåll för god funktion. Därutöver 
skiljer sig de tekniska lösningarna mellan fastigheterna. Denna kombination leder till att mer 
resurser i form av tid, pengar och personal förbrukas jämfört med andra distrikt. 

4.2.5 Nya synsätt – alternativ strategi 

Oavsett hur väl ÖBO planerar sitt underhåll finns alltid en grad av osäkerhet. Akuta underhåll 
anmäls mer eller mindre frekvent under året vilket innebär att underhållsplanen förändras 
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kontinuerligt. En planerad insats som anses vara mindre akut får stå tillbaka. Den stora 
anledningen till detta är den vid årsskiftet fastställda underhållsbudgeten, vilken grundas på  
underhållsinsatser som skall göras under året. Hur stora medel som tillskjuts varierar beroende av 
politiska beslut, hur kostnadsutvecklingen gällande energi ser ut etc. Då t.ex. energiförbrukningar 
varit låga, som resultat av en mild vinter, och ligger under budgeterat belopp finns möjlighet till 
omdisposition av medlen. Denna omdisposition innebär att extra medel kan tillskjutas och 
ytterligare underhåll genomföras.  
 
När ÖBO genomför underhåll strävar de emot att bygga in så kvalitativa och miljövänliga 
material som möjligt. Som underlag för val av byggnadsmaterial tillämpar ÖBO en mall enligt 
Sunda Hus, där en databas över material och bedömning beträffande dess miljöpåverkan och 
kvalitet återfinns. Begränsningen för vilka material som kan väljas är bl.a. den tidigare satta 
budgeten samt en mängd påverkande faktorer. 

4.3 Underhållsplan 

4.3.1 Planerade underhållsinsatser inom tio år 

För att kunna besluta om de långtidsplanerade underhållen genomförs kontinuerliga inventeringar 
på fastighetsbeståndet. Vid inventeringarna listas behov upp i mängd (se bilaga 1). Vidare utförs 
även mätningar över förekomsten av hälsovådliga ämnen t.ex. PCB, Radon, Kvicksilver och 
Asbest. Ämnena måste vara avlägsnade när underhåll skall genomförs, helst några år i förväg. 
ÖBO vill genom inventeringarna bilda sig en uppfattning gällande vilket skick fastigheterna är i 
och hur länge de kan vänta innan ett omfattande underhåll måste genomföras. Behoven klassas i 
prioritetsordning beroende på när i tiden, inom fyra till tio år, som underhåll bedöms vara 
nödvändigt. Om behovet efter inventering uppvisar tecken på mer akuta underhållsinsatser förs 
informationen in och uppdaterar den kortsiktiga underhållsplanen (inom tre år eller inom ett år). 
 
ÖBO ser ett problem i det långtidsplanerade underhållet då behoven tidigare inte har funnits, i 
någon direkt utsträckning. Under 90-talet dominerade nybyggnation och ÖBO har under en lång 
period inte haft något större behov av underhåll. Således har det inte heller funnits något direkt 
planering för det. ”Vi håller i dagsläget på att ta fram en kokbok om hur vi skall gå tillväga”. Den 
dokumentation som återfinns i ÖBO är de insatser som faktiskt har genomförts.  

4.3.2 Planerade underhållsinsatser inom tre år 

För planerade underhåll inom tre år återfinns enbart övergripande information angående 
kommande behov (bilaga 2). Underhållsplanen har fastställts genom utökad inventering av 
fastigheternas skick och standard. Vid inventeringen omprioriteras tidigare dokumentation 
gällande underhållsinsatser. ÖBO tar utefter omprioriteringar ställning till om underhållet bör 
genomföras under de närmaste tre åren, nästkommande år eller om det ska skjutas på framtiden. 
Denna översiktliga underhållsplan kommer sedan att uppdateras med ytterligare uppgifter. Det är 
viktigt att i detta skede arbeta aktivt och förebyggande med hyreskontrakt och hyresförhandlingar 
för att kunna driva underhållsprojekten framåt. 
 
I dokumentet finns uppgifter angående ansvarig projektledare, huruvida evakueringslägenheter 
behövs, planerad byggstart och byggtid, etappindelning, hyresrabatt på grund av låg standard för 
inneboende och om hyresförhandling är genomförd. Denna planering uppdateras kontinuerligt 
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beroende på att omständigheter ständigt förändras. Information från distriktsansvariga, 
maskinister och bovärdar angående eventuella problem dels tekniska och dels åsikter från 
brukarna leder till att underhållsplanen uppdateras kontinuerligt. Hänsyn måste även tas gällande 
krav från myndigheter då dessa kan fördröja eller förhindra planeringen. 

4.3.3 Planerade underhållsinsatser inom ett år 

Ju närmare tidpunkten för underhåll ÖBO kommer desto fler detaljer dokumenteras i 
underhållsplanen. Den långsiktiga underhållsplan ÖBO tidigare använt som underlag tar efter 
hand en ny form. Grovsorterad data över fastighetens underhållsbehov bryts ner i mindre 
beståndsdelar för att sedan föras in och uppdatera den kortsiktiga underhållsplaneringen. 
 
Underhållsplanen revideras årligen, när budgeten har fastställts. Underhållsbehov av olika 
dignitet anländer löpande under året och sammanställs vid årets utgång. Den kortsiktiga 
planeringen av underhållsinsatser och investeringar under det kommande året förs sedan in i ett 
exeldokument (bilaga 3). Dokumentationen är under ständig uppdatering allteftersom underhåll 
slutförs och nya behov uppstår som inte kan vänta tills årets utgång. Åsikter som brukarna direkt 
lägger fram och krav från myndigheter är några av de omständigheter som föranleder till 
uppdateringar. 
 
Bedömningen av vilka underhållsbehov respektive fastighet representerar åstadkoms genom 
kontinuerliga möten mellan underhållsavdelning och gruppansvarig för varje insatsgrupp, ex. 
VVS, måleri och bygg. Varje enhet rapporterar när de ser ett underhållsbehov inom dess 
ansvarsområde. När indikationerna börjar bli många från de olika enheterna/ansvarsområdena 
börjar underhållavdelningen fundera på hur ett mer omfattande underhåll ska samordnas och 
planeras.   
 
För att kunna erhålla en uppfattning om kostnaden för de kommande insatserna genomförs en 
förkalkyl. Vid underhåll över 100 000 kronor måste förkalkylen undertecknas och godkännas av 
underhållsansvarig, d.v.s. Rolf Andersson. Då underhållet överstiger 2 000 000 skall utöver en 
förkalkyl även en efterkalkyl genomföras vilken skall undertecknas av VD. 
 
Vid en totalrenovering genomför ÖBO alltid en förstudie som ska ge en överblick över de mer 
detaljerade delarna i fastigheten t.ex. gällande lönsamhet, tidsåtgång, personal, tekniska lösningar 
etc. Förstudien genomförs ca. ett år innan själva underhållet ska genomföras och förs sedan in i 
den kortsiktiga och således mer detaljerade underhållsplaneringen. Under förstudien studeras och 
dokumenteras komponenterna. Därefter delas de in och klassas som signifikanta eller icke-
signifikanta. De signifikanta komponenterna dokumenteras i en miljöbeskrivning som sedan 
återfinns i upphandlingsdokument. 

4.4 Underhållssystem 

ÖBO har i dagsläget inget fullständigt system som stöd i underhållsarbetet. Då behovet av 
underhåll inte varit av samma storlek tidigare har således inte heller något system kring det 
behövts. Dock har, i och med det allt mer tilltagande underhållsbehovet, ett stort behov av ett 
system där all inkommande och befintlig data samordnas vuxit fram. Arbetet sker i dagsläget i 
olika dokument. Tidigare underhållsinsatser finns dokumenterade men återfinns på olika platser. 
Mycket av arbetet med underhållet bygger även på arbetslivserfarenhet hos personalen.  
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Idag jobbar ÖBO med att sammanföra de olika delarna för att kunna erhålla en överskådlig bild 
av fastighetsbeståndet och dess tillstånd. Det inre underhållet finns redan i systemet och nu sker 
ett omfattande arbete med att uppdatera data över det yttre och långtidsplanerade underhållet. 
Därutöver skall ritningar över byggnaderna i varje fastighet föras in. Detta skall möjliggöra en 
snabb överblick över byggnadernas tekniska lösningar och på så vis underlätta analysen av vilken 
komplexitet man ställs inför.  
 
För att kunna sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle skall indikationer på när underhåll bör 
genomföras uppdatera användaren automatiskt. Det ska åstadkommas genom att komponenters 
tekniska livslängd, utifrån standardiserade intervall, finns tillgänglig. Återstående livslängd 
baseras på när tidigare underhåll utförts. När en komponents tekniska livslängd närmar sig slutet 
skall en varningssignal utlösas i systemet och upplysa användaren. När underhållet sedan är 
genomfört uppdateras systemet och en ny livslängd tar vid. För att sedan kunna bilda sig en 
uppfattning om hur stora ekonomiska medel underhållsåtgärderna representerar skall prislistor 
över komponenter finnas tillgängliga i systemet. Därtill skall information om innovationer över 
redskap och komponenter vara tillgängliga. Arbetet med underhållssystemet har pågått i ett år 
och planeras vara färdigt om cirka två år.  

4.5 Påverkande underhållsfaktorer 

4.5.1 Hyresgäster  

Vilka typer av hyresgäster som brukar ÖBO:s byggnader är en påverkande faktor när de gäller 
det långtidsplanerade fastighetsunderhållet. I de fastighetsbestånd som har stor andel 
hemmavarande medlemmar under dagarna är också förslitningen på fastigheterna större, vilket 
ÖBO måste ta hänsyn till i sin framtida planering och i vissa fall underhålla dessa områden i mer 
täta intervaller än vad som tidigare var planerat. Vid ett mer omfattande underhåll krävs ett 
godkännande från hyresgästerna. Ett mer omfattande fastighetsunderhåll innebär ofta 
hyreshöjning. Därigenom måste hyresförhandling genomföras och det nya hyreskontraktet skall 
godkännas och undertecknas. De inneboende skriver också på ett kontrakt där de ger yrkesfolk 
tillstånd att gå in i lägenheten och genomföra underhåll. Här stöter ÖBO på ytterligare ett 
problem. Bolaget har ett kösystem baserat på poäng. Längre tid i kö ger högre poäng och således 
förtur. Det innebär att i många av ÖBO:s lägenheter bor äldre människor då de stått längre tid i 
kö än den yngre generationen. Enligt Rolf Andersson är den äldre generationen mindre 
förändringsbenägna och måste således bearbetas med information gällande fördelarna med det 
kommande fastighetsunderhållet. De är också mindre samarbetsvilliga när det gäller att ge 
tillstånd till någon, för dem okänd, som ska komma in i deras hem. Bearbetningen tar ofta tid och 
underhållet blir således framskjutet i tiden. 
När omfattande underhåll ska genomföras krävs det att ÖBO har möjligheten att erbjuda de 
drabbade hyresgästerna någon form av evakueringsbostad. Hur denna evakuering ska ske och i 
vilka tidsintervaller är frågor som bolaget måste ta ställning till. Evakueringen är idag ett stort 
problem för ÖBO då lägenheter redan är uthyrda. I de fall evakuering är inaktuell måste hänsyn 
tas till vilka åtgärder som minimerar störningen av hyresgästerna. 
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4.5.2 Resurser 

ÖBO står, som många andra fastighetsbolag, inför omfattande generationsskiften de närmaste 
åren. Det kommer att innebära att gedigen kunskap försvinner och nya tankesätt kommer att ta 
vid. Häri ser ÖBO en faktor som kommer att påverka det framtida underhållet. Eftersom det idag 
inte finns några direkta och tydliga dokumentsammanställningar gällande fastigheternas 
underhåll och deras komponenter, tar sig bolaget idag fram med hjälp av  en stor del kunskap och 
erfarenhet. Många av de anställda på ÖBO har ”arbetat sig upp” och på så sätt fått sina kunskaper 
genom praktiskt erfarenhet. När dessa anställda nu slutar försvinner kunskapen med dem och en 
turbulent övergångsperiod är att vänta. ÖBO ser också brister gällande resurser i form av 
arbetskraft i den övriga byggmarknaden. Med tanke på det stora kommande behovet av kunniga 
människor inom fastighetsunderhållsektorn finns det relativt fåtal utbildade inom området. Rolf 
tar upp ett exempel gällande hissinstallationer. ÖBO har idag redan köpt in de hissar som ska 
monteras på grund av nya myndighetskrav. Dock finns inte den arbetskraft och kapacitet som 
behövs hos de hissfirmor som ska utföra arbetet, vilket gör att hissarna inte blir monterade inom 
den tid som är planerad. Denna faktor kommer således att skapa tidsförskjutningar i 
underhållsplaneringen. 
Bristen av resurser kan i sin tur leda till tidsmässiga och ekonomiska hinder för 
underhållsplaneringen. Även de höga priserna för upphandlade av tjänster är en påverkande 
faktor för planeringen av underhållet.  

4.5.3 Fastighetens egenskaper 

Osäkerheten gällande fastighetens egenskaper ställs ÖBO ofta inför. Efter en förstudie eller under 
arbetets gång kan det framkomma omständigheter som inte nedtecknats i handlingarna. Bland 
annat är en del gamla ritningar ej korrekta, diverse ombyggnader finns ej dokumenterade och en 
fastighet kan ha byggts på fler olika sätt, i olika etapper under året. Betong som har gjutets på 
vintern vittrar t.ex mycket snabbare sönder än betong som har gjutets på sommaren. Dessa 
faktorer påverkar underhållet avsevärt både i tid, pengar och arbetskraft då vetenskapen om dem 
inte finns och således inte kan planeras in i den övergripande underhållsplanen och dess 
fastslagna budget. 

4.5.4 Komponenters hållbarhet och tillgänglighet 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid underhållsplaneringen är huruvida fastigheten och dess 
komponenter likställs med hållbarhet, t.ex är betonghus idag mer hållbara än äldre hus i samma 
material, dessvärre är kvalitén på trähus sämre än förr. Badrum som är byggda runt 50-talet är 
fortfarande fullt funktionsdugliga, medan badrum som är byggda i ett senare skede är i sämre 
skick idag. Med hjälp av denna kunskap kan ofta goda prognoser beträffande livslängden 
fastställas. Dock ställs ÖBO ibland inför faktumet att livslängden hos en komponent avviker från 
vad som bedömts. Detta medför att akuta behov uppstår vilka kräver ett avhjälpande underhåll 
med följd att planerade insatser får förskjutas. I vissa byggnader är komponenter placerade på 
svårobserverade och svåråtkomliga platser. Detta innebär en hög grad av osäkerhet när 
besiktningar skall göras. I dagsläget är det arbetslivserfarenheterna inom ÖBO som ligger till 
grund för vilka, och hur många, svåråtkomliga komponenter som troligtvis behöver underhållas. 
Det kan också vara så illa att ÖBO inte är medvetna om komponenternas existens. Ett problem är 
att många av ledningarna är ingjutna i väggarna vilket försvårar kunskapen om underhållsbehovet 
avsevärt. Därutöver belyser Rolf Andersson område Ladugårdsängen som färdigställdes under 
90-talet. Byggnaderna uppfördes i snabb takt och resulterade i omfattande brister. 
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Komponenterna placerades på ett sådant sätt att det blev näst intill omöjligt att genomföra 
besiktning. Skulle observering vara möjlig fick stora ingrepp genomföras. Detta har lett till att 
stora resurser har förbrukats i ett område som är relativt nybyggt. 

4.5.5 Innovationer 

ÖBO har fått priser för sin vilja att ta till sig och implementera nya innovationer gällande 
tekniska lösningar för underhåll. Att våga satsa på något helt nytt och innovativt är en möjlighet 
för ÖBO att bli mer effektivt i sitt arbetssätt och spara på sina resurser, men de finns också en 
risk att projekt blir fördröjda pga. att innovationen, av olika anledningar, inte fungerar som den 
ska. Dessa oprövade tekniska lösningar kan i vissa fall visa sig inte hålla för t.ex. ett visst tryck, 
eller ha dålig fogmassa. Ofta får dessa brister till följd att ÖBO måste genomföra ett akut 
avhjälpande underhåll. Det nyinsatta oplanerade underhållet kommer således att skjuta något 
annat planerat underhållsprojekt på framtiden. Rolf Andersson menar på att ÖBO är ett sådant 
stort bolag att styrelsen ”vågar satsa”. De anser sig ha råd till att misslyckas. Inom ÖBO:s 
organisation finns det tekniker som enbart sitter med frågor gällande ny teknik. Deras jobb är att 
försöka se och hitta tillfredställande lösningar för snabbare och enklare underhållsinsatser. Det 
finns, menar Rolf, många ”lyckosökare” på markanden som anser sig erbjuda de ultimata 
lösningarna på innovativ teknik. Vid upphandling är det viktigt att kontrollera befintliga 
erfarenheter och kunskaper så att valt arbete blir utfört på rätt sätt. 

4.5.6 Samordning 

Att samordningen fungerar på ett tillfredställande sätt vid ett långtidsplanerat underhåll är en stor 
och viktigt faktor. Utan fungerande samordning kan ett helt projekt haverera. En väl fungerande 
samordning mellan de inblandade parterna sparar både tid och pengar och övriga resurser. För att 
få denna samordnig, både externt som internt i bolaget, har ÖBO sina utsända, inom de olika 
distrikten, i form av distriktsansvariga, tekniker, maskinister och bovärdar vars uppgift är att 
samla in information gällande respektive arbetsområden. Informationen om underhållsbehovet 
samlas in hos ÖBO:s underhållsavdelning där de enskilda områdenas behov dokumenteras till en 
enhet. När de ansvariga på underhållsavdelningen ser underhållsindikationer från många olika 
håll (de olika enheterna) kallar de till samordningsmöten där de diskuterar om lämpliga åtgärder. 
Utan denna kommunikation skulle ÖBO:s underhållsenhet inte ha någon större kunskap 
angående de olika fastigheternas underhållsbehov och således upptäcka underhållsbehovet först 
efter det att ett fel inträffat.  
När diskussionerna om samordningen av fastighetsunderhållen är genomförda, och förankrade i 
bolaget, påbörjas planeringen gällande kommande information till drabbade hyresgäster. 
Upphandlingsarbetet (entreprenader och konsulter) gällande genomförandet av underhållet tar 
också sin början. Vid eventuell evakuering har ÖBO i sin planering utsett en så kallad 
evakueringsvärd/värdinna. Att alla inblandade har en projektansvarig att vända sig till är viktigt. 
Detta för att informationen kring underhållet ska bli liktydigt och dels för tidsplaneringen 
underlättas avsevärt när en person har möjligheten till en totalöverblick över projektet och dess 
genomförande. När underhållsprojektet startar upp är det viktigt att alla inblandade parter är 
medvetna om vad de andra gör. Detta för att kunna planera för både för tid, resurser och kapital. 

4.5.7 Myndighetskrav 

Gällande planering och genomförandet i fastighetsunderhållet finns det vissa myndighetskrav 
som ÖBO måste tas hänsyn till, både innan och under sina underhållsinsatser. En av dessa 
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begränsningar är miljörelaterade och ligger i vilka halter av vissa ämnen i en fastighet, t ex radon, 
asbest och kvicksilver, som är tillåtna Om ÖBO vid sina förstudier i fastigheten hittar otillåtna 
mängder av dessa miljöpåverkande ämnen måste ämnena avlägsnas, eller minskas, innan ett mer 
omfattande underhållsarbete kan ta sin början. Detta kan försena, och fördyra ett 
underhållsprojekt avsevärt. Förutom myndighetskrav på olika halter av miljöskadliga ämnen 
finns också mer säkerhetsrelaterade krav, t.ex. hissinstallationer. Från och med cirka ett år 
tillbaka finns ett krav på att alla hissar ska vara utformade enligt EU-standard. Vanliga slagdörrar 
har blivit förbjudna och hissar med skjutdörrar måste istället byggas in vilket för ÖBO innebär 
stora ekonomiska resurser. De nya säkerhetskraven innebär att mer rent underhållsrelaterade 
insatser får skjutas på framtiden då budgeten är begränsad.  
I Örebro finns en organisation som jobbar för ett bevarandeprogram. ”att bevara innerstadens 
bebyggelse” Kravet gällande detta kan vara ett hinder i ÖBO:s planerade underhåll. Ett 
underhållsprojekt kan fördröjas med upp till ett år, om det ens får tillstånd att genomföras, om 
underhållsåtgärderna strider mot bevarandeprogrammet. 

4.5.8 Behov 

Som tidigare har nämnt jobbar ÖBO efter ett mål som innebär att de försöker samla ihop alla 
mindre underhållsbehov i en fastighet till ett enda stort omfattande underhållstillfälle. Detta gäller 
idag i stort sett alla fastigheter oavsett framtida behov och användning. Behov av underhåll är 
således en faktor som påverkar fastighetsunderhållet avsevärt. Visar det sig att något oplanerat 
underhåll inträffar i en fastighet eller byggnad, och får denna fastighet då ett större behov av 
underhåll än en fastighet som redan är planerad att genomföras i turordningen, får fastigheten 
med det uppkomna underhållet förtur i insatserna.  
Med andra ord får de fastigheter som idag har ett mindre underhållsbehov stå tillbaka för de med 
mer akuta behov, även om så inte har planerats. Att arbeta på detta sätt gör det svårt att beräkna 
tidsplaneringen för ett specifikt underhåll då det hela tiden finns risk att fastigheten faller tillbaka 
i prioriteringsordningen till förmån för en annan fastighet. Behov av underhåll är den faktor som 
styr planeringen mest 

4.5.9 Budget  

För att genomföra ett omfattande underhåll krävs ekonomi, vilken ses i en budget. Budgeten, som 
ÖBO har för sina fastighetsunderhåll, fastställs varje år och är ej justerbar. När det uppstår en 
situation där ett oplanerat underhåll måste genomföras får ÖBO således antingen skjuta något 
annat underhåll på framtiden eller så får de helt enkelt välja bort att genomföra vissa planerade 
underhållsinsatser som är mindre viktiga.  

4.5.10 Lägesfaktorer  

ÖBO gör ingen skillnad i prioritering mellan fastighetsunderhåll i ”statusområden” och ”mindre 
statusområden”. När de ser ett behov åtgärdar ÖBO detta oavsett i vilket område behovet 
återfinns. Däremot har det betydelse hur fastigheterna är lägesbelagda när en planering av 
kommande underhåll ska genomföras. Om en fasad t.ex. ligger i söderläge kommer målningen av 
byggnaden att få genomföras i kortare intervaller då södersidan är mer exponerad mot solljus och 
således förslits snabbare. Var och hur i fasaden fönstren är belägna är en annan påverkande 
faktor. Hur skyddade är de från vind, vatten och snö. Vilket träslag har använts vid tillverkning. 
Var i fasaden är fönstren placerade. 
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4.6 Fallstudier 

4.6.1 Distrikt Varberga, Fastighet 1-3, 4-8 

Varberga byggdes mellan 1962 och 1966. Huskropparna är tre till fyra våningar höga och det 
finns totalt 1634 lägenheter. Idag bor det ca 3000 personer i det mångkulturella området. Här 
finns vårdboende för äldre, seniorboende och studentbostäder. Husen har löpande underhållits, 
men behöver nu en mer omfattande renovering, framför allt på grund av en ökad mäng 
vattenskador. 
 
Varbergaområdet utgör ett av ÖBO:s fastighetsbestånd som härstammar från ”miljonprojektet”. 
Till skillnad från andra miljonprojekt skiljer sig Varbergas fastigheter när det gäller de mer 
komplexa byggnadstekniska lösningarna. Fastigheterna utgörs t.ex. av 22 olika tekniska lösningar 
beträffande badrum, och därutöver tillkommer olika lösningar för kök etc. Hisstillgängligheten är 
även den bristfällig och kommer kräva åtgärder. I övrigt har hela Varbergaområdets 
fastighetsbestånd stora problem med utslitna avlopps- och varm/kallvattensystem och små, 
otidsenliga badrum.  
 
I april 2007 startade ÖBO upp ett av de underhållsprojekt som vi, i vår uppsats, har valt att titta 
lite närmare på. Det är en fastighet som är belägen i Varbergaområdet och har 
fastighetsbeteckningen; Varbergagatan 1-3, 4-8. Då ÖBO har väntat alldeles för länge med att 
genomföra ett sedan tidigare upptäckt underhållsbehov, har det underhållsbehov som finns idag 
blivit allt mer omfattande. Enligt planen har underhållet i hela Varbergaområdet en 
färdigställandehorisont på 10år. Projektet väntas dra igång runt årsskiftet 2008/2009.    
 
Fastigheten består av två stycken byggnader. Varbergagatan 1-3 är en byggnad i fyra plan med ett 
serviceplan i bottenvåningen samt tre plan med totalt 18 lägenheter fördelade på tre trapphus. 
Varbergagatan 4-8 innehåller 33 stycken lägenheter i tre plan fördelade på fem trapphus.  
 
Den nedan föreslagna renoveringen ska ses som ett första steg i Varbergas framtida 
ombyggnadsprogram med inriktningar på att finna goda bygglösningar för utformningen av 
lägenheterna, ökad tillgänglighet och goda rutiner på hyresgästprocessen.  
 
Renoveringsförslag 

För båda byggnaderna gäller följande: 
• Stambyte (avlopp och vattenledningar) med ombyggnad av badrum och 

kök inklusive förändringar av planlösningen på de lägenheter som idag 
har två våtenheter. Individuell mätning införs på vattenförbrukning. 

• Byte av elinstallationer från enfas till trefas med jordfelsbrytare samt 
utökning av antalet eluttag. 

• Fönsterdörrar bytes och övriga befintliga treglasfönster behålls men 
justeras. 

• Tilluftsventiler bytes till en bättre modell 
• Vinden tilläggsisoleras 
• Nya entrépartier till trapphusen. 
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4.6.2 Påverkande underhållsfaktorer 

Hyresgäster 
Den underhållsinsats som planeras innebär att lägenheterna måste utrymmas. Planeringen för 
detta har redan startats upp. Idag låter ÖBO de lägenheter som sägs upp stå tomma, eller så hyr 
de ut dem till studenter. Dessa lägenheter ska sedan tas i bruk som evakueringsbostäder. ÖBO 
står för alla de kostnader som uppkommer för brukarna i samband med evakueringen. På grund 
av det omfattande underhållet kommer hyran för brukarna att höjas till mellan 400-700kr/månad. 
Om det skulle vara någon av hyresgästerna som väljer att inte bo kvar få de av ÖBO ett 
”flyttbidrag”. Hyresgästernas godkännande gällande genomförandet av underhållet ska vara 
inlämnade efter sommaren.  
 
Resurser 
ÖBO har svårt att hitta kompetenta entreprenörer. Dels är det brist på rätt kvalifikationer på 
markanden, och dels är de entreprenörerna som faktiskt finns på markanden, med lämplig 
kompetens, mycket upptagna och på så sätt svåra att handla upp. ÖBO menar på att när det är 
underhåll som detta, som inkräktar på människors privatliv, krävs det mer än bara teknisk 
kompetens. Det handlar om att ha en känsla för sitt yrke samtidigt som man ska kunna ta och 
handskas med olika sorters privatmänniskor.  
 
Fastighetens egenskaper 

Vid förstudie i fastigheten har det visat sig att, förutom de 22 olika tekniska lösningarna som 
tidigare nämnts, är många av rördragningarna i byggnaderna inte är enligt ritningar. Bristen på 
fullständig information innebär att innan själva underhållet kan ta sin början måste de olika 
dragningarna lokaliseras och dokumenteras. I fastigheten finns det också Asbest som måste 
saneras innan projektet kan fortlöpa. På grund av Asbesten måste ÖBO kakla om i både kök och 
badrum. 
Fastigheten är byggd i tegel. Dock är det träpanel runt fönsterpartierna. Över fönstren finns idag 
en luftspalt som har frammanat en del klagomål gällande luftdrag. Träpanelen på fasaden 
underhålls löpande och där kommer således ingen åtgärd genomföras i detta läge. Dock kommer 
luftspalten att tas bort och istället placeras bakom radiatorn som finns under fönstren i varje 
lägenhet. På så sätt har luften tid att värmas upp något innan den går ut i rummet. Taken på 
fastigheten är nyligen underhållna och kommer, liksom träpanelen, att lämnas orörda vid 
underhållstillfället.   
 

Samordning: De boende i lägenheterna har genom katalogutskick redan blivit informerade om 
det kommande underhållet. Brukarna ska också bli inbjudna till ett informationsmöte där de får 
möjlighet att träffa ansvarige för projektet. Även en evakueringsvärdinna/värd kommer att finnas 
på plats för att svara på frågor. 
Entreprenadformen upphandlas som en generalentreprenad som ska arbeta i partnering. 
Partnering föreslås för att öka möjligheten för de olika entreprenörerna/underentreprenörerna att 
gemensamt finna”goda bygglösningarna” för framtida ombyggnationer. 
 
Myndigheterskrav 

Hissinstallation ska genomgöras på Varbergagatan 1-3. Detta för att öka tillgängligheten. Några 
direkt myndighetskrav angående detta finns ej, dock står det i Boverkets föreskrifter att hiss bör 
sättas in om det anses ekonomiskt skäligt. På Varbergagatan 4-8 kommer det inte att byggas in 
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några hissar på grund av planlösningen som finns i denna byggnad. Det är alldeles för 
komplicerat och komplext för att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt för ÖBO. 
 
Behov: 

ÖBO har under ett antal år varit medvetna om det underhållsbehov som idag har växt till sig och 
nått den punkt där ett ingripande i underhållet har blivit absolut nödvändigt. Underhållsbehovet 
gäller samtliga fastigheter i Varberga och beräknas, med kontinuerligt arbete, vara färdigställt om 
ca 10år. 
 
Lägesfaktorer 

Fastigheten har en del fasader som ligger i söderläge vilket påverkar träpanelen runt fönstren. De 
målas och underhålls med kontinuerliga intervaller. Även de sidor som inte är lika utsatta för 
solljus underhålls samtidigt. 

4.6.3 Distrikt Centrum, Fastighet Berggatan 

Bergatan är en fastighet belägen i centrala Örebro, och byggdes under tidsperioden efter 
”miljonprojekten”. Under 2006 inkom den första indikationen på vattenskada. En vattenledning 
hade spruckit vilken byttes ut omgående. Kort därefter uppstod samma typ av skada inom samma 
fastighet. Detta var något som ÖBO inte räknat med då man levde i tron att dessa komponenter 
skulle ha betydligt längre livslängd. Efter indikationerna utförde ÖBO en utförlig förstudie där 
det uppdagades att samtliga byggnader stod inför ett omfattande underhåll. Därutöver hade ÖBO 
redan vetskapen om att ett underhåll av taken var nära förestående. Således inleddes, hösten 
2007, ett underhållsprojekt på Berggatan. Resultatet av denna händelse innebar omprioriteringar i 
underhållsplanen. Projekt som prioriterades som mindre akuta under kommande år (2008) fick 
skjutas på framtiden. 

4.6.4 Påverkande underhållsfaktorer 

Hyresgäster 

Underhållen kommer att utföras i befintlig miljö, vilket innebär att brukarna blir påverkade i sin 
vardag. Problemet är att i fastigheten på Berggatan består hyresgästerna till stor del av en äldre 
generation vilka inte är särskilt benägna till förändringar. Således är det vitalt att tidigt gå ut och 
underrätta brukarna om vad som skall komma att ske och därigenom erhålla deras godkännande. 
Hyresförhandlingar är i dagsläget ej genomförda. 
 

Resurser 

När det gäller underhållåtgärderna krävs här en hög grad av kunskap, både byggtekniskt och 
socialt, hos de entreprenörer som upphandlas. Anledningen är att under arbetets gång kan 
ytterligare problem uppdagas då brott i vattenledningar kan innebära stora följdskador på övriga 
intilliggande komponenter. Således kan ytterligare komponenter påverkats och måste således 
underhållas. Resultatet blir en hög grad av osäkerhet när ÖBO på förhand inte känner till alla 
faktiska konsekvenser av skadan. 
 
År Distrikt Adress Komponent Yrkesgrupp Budgeterat belopp Prioriteringsinvå 

2008 Centrum 
Berggatan 21-31, 16-
44 

Byte av 
frånluftsfläktar Vent 500 000 1 

2008 Centrum Berggatan 29 
Byte av vatten-
ledningar Byggvåt 320 000 1 

2008 Centrum Berggatan 32 
Byte av vatten-
ledningar Bvggvåt 390 000 1 

2008 Centrum Berggatan 34 
Byte av vatten-
ledningar Bvggvåt 390 000 1 

2008 Centrum Berggatan övr omr 

Byte av vatten-
ledningar, 
renovering.badrum Bvggvåt 2 000 000 1 
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Nedan följer en schematisk uppställning av underhållsplanen och kostnaderna knutna till 
respektive underhåll. 
 

Fastighetens egenskaper och komponenters hållbarhet 

Berggatan är ett av många exempel på fastigheter, byggda efter miljonprojekten, som uppfördes 
med byggtekniska brister. Dessa fastigheter representerar, relativts sett i omfattning, för större 
underhållsbehov än ”miljonprojekten”. 
  
På Berggatan har vattenledningar gjutets in i väggarna och således innebär denna byggteknik att 
brott i ledningarna kan leda till omfattande följdskador. I denna fastighet är resultatet att ÖBO 
blir tvungen att bryta upp väggar för att kunna genomföra underhållet. Ett annat problem är att 
takpannorna är placerade med för stort mellanrum. Detta resulterar i att vatten kan tränga in 
mellan takpannor vid nederbörd i kombination kraftig vind. Då taket utgör en vital del av 
klimatskärmen innebär problemet att fukt tillåts tränga direkt in i grundkonstruktionen. 
 
Samordning 

Underhållsprojektet innefattar många olika parter som skall samverka. Olika entreprenörer skall 
samordnas för underhåll av vattenledningarna och tak.Således krävs en tydlig kommunikation 
och en god samordning från ÖBO för att projektet skall undvika försening. 
 
Behov 

Problemet vid detta projekt var att ÖBO tidigare inte identifierat något underhållsbehov i 
fastigheten. Vattenledningarna hade längre beräknad livslängd, och när felen sedan uppkom fick 
omprioriteringar omgående ske i underhållsplanen. Resultatet av detta oplanerade behov 
resulterade i stora kostnader och således förskjutningar av framtida planerade underhåll på andra 
av ÖBO:s fastigheter. 
 
 
 
 
 
 

5. Analys 

5.1 Grundläggande strategier för underhåll 

Enligt Pitt, Goyal, Sapri (2006) innebär underhåll många strategiska valmöjligheter och således 
är det många alternativ som skall betänkas. Ett nödvändigt beslut att fatta är huruvida en 
komponent skall bytas ut eller underhållas och om underhållet skall ske periodiskt under fasta 
intervall eller när ett behov uppstår. ÖBO tar idag beslut om huruvida en komponent skall bytas 
ut eller underhållas utifrån i vilken fas komponenten befinner sig i sin livscykel. Det finns en 
strävan att underhållet skall ske periodiskt utifrån fasta intervall men när ett akut behov uppstår 
frångås detta och behovet avhjälps omgående. De mindre behoven får stå tillbaka  
 
Grunden för en underhållsstrategi är att ha en rimlig uppfattning om nuvarande och framtida 
behov (Svenska Kommunförbundet, 1999). Stora underhållinsatser i byggnader som inte längre 
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behövs eller som är otidsenliga är inte ändamålsenligt. Denna uppfattning delas av ÖBO. När 
underhållsbehoven är av sådan omfattning att det inte längre är ekonomiskt ändamålsenligt, 
planeras istället en nybyggnation in. Vidare kan det vara svårt att veta vilken avkastning eller 
nytta en underhållsinsats innebär (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). I dessa fall kan det 
vara mer rationellt att vänta och se. ÖBO har som målsättning att var rustade den dag då priserna 
sänks inom byggbranschen. I och med detta förskjuts många underhållsåtgärder till framtiden. 

5.1.1 Avhjälpande underhåll 

Enligt Pitt, Goyal, Sapri (2006) & Horner, El – Haram, Munns (1997) innebär en avhjälpande 
underhållsstrategi att varje komponent i byggnaden brukas tills det havererar. När komponenten 
inte uppfyller avsedd funktion byts den ut eller underhålls. Denna strategi stämmer väl in på hur 
ÖBO i huvudsak arbetar med sitt underhåll (del av underlag se bilaga 3).  Anledningen är att 
ÖBO tidigare inte haft dessa stora underhållsbehov. ÖBO har således ingen kunskap gällande 
tillvägagångssätt. Det innebär att mycket av det avhjälpande underhållet inte hinner blir åtgärdat. 
Komponenterna brukas således så länge önskad funktion uppfylls för att sedan underhållas eller 
bytas ut. 
 
Avhjälpande underhåll refereras ofta till felbaserat eller oplanerat underhåll (Pitt et al., 2006 & 
Horner et al., 1997). Horner et al., (1997) belyser att avhjälpande underhåll kan bli extremt dyrt 
då felet på en komponent innebär stora följdskador på andra komponenter. Denna konsekvens 
stämmer väl in med vår fallstudie på Berggatan. Fastighetens vattenledningar var av dålig kvalité, 
vilket inte var känt och planerat. Efter akut avhjälpande av en byggnad inkom senare indikationer 
om att ytterligare underhåll behövde avhjälpas. Resultatet av detta är att omfattande avhjälpande 
underhåll skall genomföras vilket kommer bli mycket kostsamt. 

5.1.2 Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll bygger på att reducera sannolikheten för att plötsliga fel uppstår (Pitt, 
Goyal, Sapri, 2006 & Horner, El-Haram, Munns, 1997). Förebyggande underhåll refereras till 
tidsbaserat, planerat eller cykliskt underhåll. Underhållsåtgärderna utförs enligt en förutbestämd 
plan antingen regelbundet eller under bestämda intervall som baseras på hur länge en komponent 
använts. Den del av ÖBO:s underhållsverksamhet som kan liknas vid denna strategi är 
underhållet av klimatskärmen. Rolf Andersson poängterar betydelsen av att ha väl underhållna 
tak och fönster. ÖBO:s underhåll av tak och fönster utförs i fasta löpande intervall. Anledningen 
till ÖBO:s arbetssätt är att omfattande följdskador kan förebyggas och kostnader reduceras. Pitt et 
al., (2006) & Horner et al., (1997) belyser det som en av fördelarna med en förebyggande 
underhållsstrategi. Dock föreligger brister i dokumentation över hur lång tid som förflutit sedan 
den senaste åtgärden för underhåll. Denna bristfälliga information baseras i dagsläget på kunskap 
och erfarenhet hos en välinsatt medarbetare. Arbetet med att få en korrekt dokumentation 
genomförs och planeras vara klart inom två år. 
 
ÖBO anser att underhåll av tak och fönster är så pass viktiga då förskjutning av dem kan innebära 
omfattande konsekvenser. Problemet är dock att det idag råder brist på personal med gedigen 
kunskap och erfarenhet. Detta i kombination med att underhållen är resurskrävande, gällande tid, 
pengar och personal, gör det förebyggande underhållet ännu mer problematiskt. Denna 
problematik är i likhet med vad Pitt et al., (2006) & Horner et al., (1997) belyser som en av 
nackdelarna med en förebyggande underhållsstrategi. Empiri som styrker teorin gällande tiden då 
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ett element i byggnaden står utan service och teorin gällande att konditionen hos ett element kan 
bli sämre än tidigare (Pitt et al., 2006 & Horner et al., 1997) har ej erhållits. 
 

5.1.3 Konditionsbaserat underhåll 

Konditionsbaserat underhåll är åtgärder som sätts in därför en att komponents tillstånd försämrats 
och avviker från en förutbestämd nivå (Pitt, Goyal, Sapri, 2006 & Horner, El-Haram, Munns, 
1997). Underhållet planeras och bestäms genom effektivt övervakande och kontrollerande av 
byggnadens komponenter och den optimala tidpunkten bestäms genom 
konditionsundersökningar. ÖBO genomför kontinuerligt besiktningar av sina fastigheter där 
mätningar över komponenters standard sker och slutsatser beträffande eventuella insatser tas. 
Därutöver sker övervakning av vatten-, el- och värmesystem genom undercentraler som 
maskinister kontinuerligt stämmer av och rapporterar. Vidare sker kontinuerliga inrapporteringar 
från respektive distriktsansvarig och bovärd. Därefter kan underhållsavdelningen ta ställning till 
huruvida detta avviker från ett normaltillstånd. Vad som skall betraktas som normaltillstånd 
bygger till stor del på erfarenhet och kunskap om fastigheternas ålder, byggteknik och området de 
tillhör. Därutöver finns tillgång till facklitteratur över tekniska beskrivningar av komponenter. 
 
Enligt Horner et al., (1997) måste komponenter undersökas för att kunna avgöra huruvida det 
avviker från ett normaltillstånd för att kunna få ut full effekt av strategin. Den konditionsbaserade 
undersökningen kan genomföras genom val av parametrar som beskriver elementens tillstånd 
bäst. Här identifierar ÖBO ett problem då deras fastighetsbestånd är stort och således innebär en 
omöjlig uppgift för underhållsavdelningen att hinna med kontinuerliga besiktningar av samtliga 
fastigheter. Därigenom förs mycket av ansvaret över på respektive distriktschef och deras 
bovärdar. Dessa instanser skall rapportera felanmälningar och avvikelser till 
underhållsavdelningen. Problemet är att det råder brist på erfaren och utbildad personal inom 
byggteknik. Således blir besiktningarna bristfälliga och indikationerna meddelas när avvikelserna 
från normaltillståndet är för stora. 

5.1.4 Balansen mellan förebyggande och avhjälpande underhåll 

Det viktigaste kriteriet för avvägning mellan förebyggande och avhjälpande underhåll är, förutom 
kostnaden, vikten av en fungerande byggnad (Svenska kommunförbundet, 1999). Om t.ex. en 
verksamhet kräver en inomhustemperatur om 22° C, måste driftssäkerheten för värmesystemet 
vara hög. Ett avhjälpande underhåll kan innebära att stora skador redan skett och därigenom blir 
följderna omfattande. Ytterligare ett kriterium för avvägning mellan förebyggande och 
avhjälpande underhåll är planeringshorisonten. Om det på kort sikt råder osäkerhet om en 
byggnads fortsatta användning, kan förebyggande underhåll vara onödiga och kostsamma. 
Byggnadens olika system har olika betydelse gällande funktion. Ett läckande tak kan snabbt 
orsaka stora skador på både byggnad och tillhörande systems drift. Därför är ett funktionellt tak 
prioriterat. Vid en avvägning mellan avhjälpande och förebyggande underhåll ställs ÖBO inför 
problem. I t.ex. en period med mycket låga utomhustemperaturer är det, enligt Rolf Andersson, 
mycket vanligt att komponenter i byggnaderna tilldrar sig sprickor. Resultatet av detta kan bli 
stora följdskador. I detta fall har ÖBO svårt med att göra en avvägning mellan förebyggande eller 
avhjälpande underhåll. Om de väljer att genomföra ett förebyggande underhåll på de 
komponenter som de tror kan ligga i riskzonen för sprickbildningar, riskerar de att göra mer 
skada än nytta då dessa komponenter ofta är placerade tillsammans med andra komponenter som 
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kan ta skada vid ett ingripande. Om ÖBO istället väljer att vänta tills sprickbildningen har skett 
kan det öppna sig underhållsmöjligheter för andra fastighetsunderhåll som är mer akuta. Dock är 
risken vid detta tillvägagångssätt att de omkringliggande komponenterna tar skada när en 
vattenläcka eller dylikt väl uppstår. Då resurser i form av pengar och personal är begränsade 
tenderar mycket av underhållsarbetet ske avhjälpande. När underhållet av ett system avhjälps 
strävar ÖBO mot att genomföra förebyggande underhåll på övriga komponenter t.ex. tak och 
fönster.  
 
Ett viktigt faktum är att det ökade kravet på komfort, estetik och snabb teknisk utveckling har lett 
till allt fler komplicerade byggnader(Svenska kommunförbundet, 1999). Den ekonomiska 
livslängden är ofta betydligt kortare än den tekniska. I början av 1900-talet utgjorde kostnaden 
för installationer enbart ett par procent av byggnadens produktionskostnad. Idag ligger den 
andelen uppemot 40 – 50 procent. ÖBO ser tydliga skillnader i graden av underhåll mellan olika 
distrikt. Vissa distrikt utgörs av miljonprogrammets fastigheter där majoritet av byggnaderna är 
uppbyggda av likartade tekniska lösningar. Detta underlättar arbetet med förebyggande åtgärder 
då teknikavdelningen vet vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras. Däremot är 
distrikt där majoriteten av fastigheterna är byggda under senare tidsperioder mer 
underhållskrävande. Detta för att mer teknik byggts in i fastigheterna vilka kräver mer 
förebyggande underhåll. Därutöver skiljer sig de byggtekniska lösningarna mellan fastigheterna. 
Resultatet av detta är att stora resurser i tid, personal och pengar förbrukas jämfört med andra 
distrikt. 

5.1.5 Nya synsätt – alternativ strategi 

Enligt Horner, El – Haram, Munns (1997) är strategierna, oberoende av om det baseras på 
planerat eller oplanerat underhåll, sannolikt budgetberoende. Således blir underhållet inte 
genomfört enligt rådande behov utan bestäms utifrån finansiella prioriteringar som i sin tur är 
beslutade nyligen eller under de tolv senaste månaderna. Denna insikt bekräftas av ÖBO. Oavsett 
hur väl underhållet planeras inkommer oplanerade underhållsbehov löpande. Beroende på hur 
stort behovet är måste ställning tas till huruvida omprioriteringar och omdisponeringar av medel 
skall ske. Anledningen är den tidigare fastställda budgeten. Hur stora medel som tillskjuts 
varierar beroende av politiska beslut, kostnadsutvecklingen gällande energi etc. I och med en 
omdisposition av medlen får underhåll som planerats in stå tillbaka för de oplanerade. 
 
Till skillnad från de grundläggande strategierna baseras denna strategi på konsekvenser av fel hos 
varje komponent i en byggnad Horner et al., (1997). Därigenom är målet att, genom 
implementering av lämpliga material och verktyg vid rätt tillfälle, minimera och reparera defekter 
i byggnaden. Detta tankesätt eftersträvar ÖBO genom att bygga in så kvalitativa och miljövänliga 
material som möjligt. Vid val av lämpliga material tillämpas en mall enligt Sunda Hus. Problemet 
är att sätta in insatsen vid rätt tidpunkt då det finns ett antal faktorer som begränsar bl.a. budget. 

5.2 Underhållsplan 

En underhållsplan är ett ”dokument som anger vilka underhållsinsatser som ska göras under ett 
antal kommande år” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, s. 42). ÖBO arbetar efter detta 
synsätt och har delat upp underhållsplanen i olika tidsintervaller - tio, tre och ett år. Bedömningen 
av vilka underhållsåtgärder som krävs ska baseras på erfarenhetsdata, t.ex. från standardiserade 
underhållsintervall (Svenska kommunförbundet, 1999). ÖBO:s bedömning av vilka insatser som 
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krävs baseras på dokumentation över tidigare utförda insatser och tidigare erfarenheter. Det kan 
vara både svårt och komplicerat att gå in i detaljer gällande underhållet, speciellt när det gäller 
långtidsplanerade åtgärder (Sveriges kommuner och landsting 2006). Detta gäller vad som ska 
göras och hur mycket det kommer att kosta. En variant är att sätta en peng på hela byggnadsdelar 
(tak, fönster, fasader etc.). Gällande det längre underhållsperspektivet arbetar ÖBO med en mer 
övergripande planering. Genom inventeringar i beståndet listas de underhållsbehov som kan 
komma att bli aktuella inom en 10 - års period i mer övergripande termer. Några kostnader för 
det långtidsplanerade underhållet nedtecknas inte. Genom inventeringen bildar sig ÖBO en 
uppfattning om hur länge de kan vänta innan ett omfattande underhåll kommer att bli nödvändigt. 
Detaljgraden av underhållet och dess komponenter allt högre desto närmare nutid planeringen 
ligger.  
 
Enligt Svenska kommunförbundet (1999) måste en underhållsplan revideras fortlöpande. Om 
underhållsplanen uppdateras på rätt detaljnivå i takt med de förändringar som sker, är de till stor 
nytta både internt och externt till brukarna. Underhållsplanen kan dock åldras snabbt då 
underhållsåtgärder stryks eller skjuts på framtiden. ÖBO reviderar sin underhållsplan löpande och 
med hänsyn till de olika tidsperspektiven. Vid inventering omprioriteras tidigare dokumentation 
gällande underhållsinsatser. Om en inventering genomförs på en fastighet som är planerad att 
underhållas inom en 10 års period och det upptäcks att detta inte kommer att hålla, flyttar istället 
ÖBO fram underhållet till sin tre års planering. Om riktigt akut får underhållet planeras in redan 
under nästkommande år. Vid varje omprioritering får något annat underhåll omprioriteras. 
 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2006) måste den slutliga underhållsplanen bygga på en 
bedömning av de enskilda byggnadernas värde för verksamheten, och hur viktigt det är att 
standarden på en viss komponent i byggnaden är bra. Inför ett omfattande underhållsarbete 
genomför ÖBO alltid en förstudie. Förstudien ska bl.a. ge en överblick av projektets lönsamhet, 
tidsåtgång, resursbehov (personal och utrustning) och standarden/utförandet på teniska lösningar. 
För att kunna åstadkomma en bra standard hos komponenterna bör indelning i signifikanta och 
icke- signifikanta objekt genomföras (Sveriges kommuner och landsting, 2006). Signifikanta 
objekt är av sådan karaktär att fel påverkar hälsa, säkerhet, miljö eller nytta. Vid fel hos icke-
signifikanta objekt blir effekten begränsad. Underhållsinsatserna och strategierna påverkas 
beroende på vilken klassificering komponenten har. ÖBO arbetar efter denna teori och delar upp 
komponenterna i dessa klassificeringar. De signifikanta objekten (påverkande på miljön) 
dokumenteras i en miljöbeskrivning som sedan återfinn i upphandlingsdokumentet. Således vet 
den upphandlade enheten vad de ska rätta sig efter när de planerar för vilka insatser som är 
lämpliga för genomförandet av fastighetsunderhållet. 
 
Uppdateringsarbetet av underhållsplanen sker mestadels genom rundvandring där fastigheterna 
besiktas okulärt (Sveriges kommuner och landsting, 2006). Ett alltför stort bestånd kan innebära 
problem för förvaltaren att hinna med. Ett sätt att lösa detta på är att dela upp beståndet i olika 
delar. Detta är precis vad ÖBO har gjort då de arbetar med sju olika distrikt som kontinuerligt 
inrapporterar till centralförvaltningen. Varje distrikt har en distriktansvarig som i sin tur har hjälp 
av bovärdar och insatsgrupper för t.ex. VVS, måleri och bygg. Den kontinuerliga besiktningen 
sker i huvudsak okulärt för att, om något verkar fel, rapporteras för ytterligare granskning till 
centralförvaltningen. Bovärdar har här en viktig roll när det gäller att samla in hyresgästernas 
olika synpunkter och iakttagelser, vilket också får stöd i Sveriges kommuner och landsting (2006) 
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Teorin säger att kommentarer från fastighetsskötare och brukare ligger till grund för 
uppdateringen, utöver besiktningen.  

5.3 Underhållssystem 

Underhållssystem definieras som en form av ledningsinformationssystem (ÅF, 2008). Ett 
underhållssysten kan användas av alla företag och organisationer i branscher där det finns ett 
behov. Systemet förser data från olika håll vilket skall underlätta att se processer, hur de ska 
behandlas och vad som skall göras i en organisation eller företag. ÖBO har under tidigare år inte 
haft ett sådant stort underhållsbehov vilket inte krävt något utvecklat underhållssystem. På senare 
år har dock ett stort behov vuxit fram. Data över ÖBO:s underhåll återfinns i olika spridda 
dokument och därutöver byggs mycket av underhållsarbetet på erfarenheter hos personalen. 
Enligt Pitt, Goyal och Sapri (2006) har ett underhållssystem betydelse som redskap för att 
utveckla fortsatt underhåll. Det skall även hjälpa företag eller organisationer att analysera och 
påverka olika tänkbara kostnadsstrukturer och intäkter i ett mer förebyggande syfte. För att kunna 
få ett effektivt underhållssystem krävs en integration av tekniska och kommersiella frågor, 
kvantitativt närmande mot matematiska modeller, användning av relevant information och 
fortsatta förbättrings- och underhållstrategier. Idag arbetar ÖBO med att sammanföra de olika 
dokumenten i ett system, (vilket har pågått i ett år och beräknas ta ytterligare två år). Det inre 
underhållet är färdigställt men inte det yttre och långtidsplanerade. I och med införandet av ett 
underhållssystem erbjuds en överskådlig bild över fastighetsbeståndet och dess tillstånd. I 
systemet skall ritningar över respektive byggnad inom varje fastighet föras in och således 
möjliggöra snabba analyser och slutsatser av byggtekniska frågor. Insatser som tidigare blivit 
utförda skall finnas tillgängliga och vara kostnadsförda. För att tidigt erhålla indikationer om 
kommande underhållsbehov skall komponenters tekniska livslängd, utifrån standardiserade 
intervall, föras in i systemet. När komponentens livslängd passerat en viss gräns skall en 
varningssignal utlösas, och upplysa användaren. När underhållet är genomfört uppdateras 
systemet och därigenom komponentens livslängd. För att sedan kunna bilda sig en uppfattning 
om hänförda kostnader skall prislistor över komponenterna finnas tillgängliga. Empiri angående 
huruvida underhållssystemet skall leda till fortsatta förbättrings- och underhållsstrategier har 
kunder ej besvaras. 
Ett väl fungerande underhållssystem är har en stor betydelse när det gäller att ta till sig och 
implementera nya innovationer Pitt, Goyal och Sapri (2006). Detta kommer ÖBO kunna åtnjuta 
då innovationer skall återfinnas och uppdateras i systemet. 

5.4 Påverkande underhållsfaktorer 

5.4.1 Hyresgäster 

För att kunna planera för ett kontinuerligt och fungerande fastighetsunderhåll krävs det ekonomi 
(Boverket, 2003), och för att få in pengar krävs det att fastighetsbolagets boendet ses som något 
attraktivt som brukaren är villig att betala för, dels genom standard men också genom boendets 
tillgänglighet. Vad som är den viktigaste attraktionen skiljer sig inom ÖBO:s olika distrikt och 
områden beroende på typ av hyresgäster. I vissa områden finns det många hemmavarande 
medlemmar. Här är förslitningen på fastigheterna större och måste således ses över i tätare 
intervaller för att upprätthålla den accepterade standarden.  
ÖBO använder sig av ett kösystem. Längre tid i kö ger mer poäng och således förtur i kön. På 
grund av detta är medelåldern i många av de mer attraktiva fastigheterna hög. Personerna i dessa 
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byggnader värdesätter tillgängligheten, men har svårt att acceptera faktumet att genomfört 
underhåll leder till höjda hyror. Denna kundkategori är mindre förändringsbenägna och måste 
bearbetas mer än andra brukare. Detta kan fördröja en underhållsinsats markant. Boverket (2003) 
diskuterar samhällets utveckling som enligt dem troligtvis kommer att öka regionala skillnader 
och segrationens negativa effekter. ÖBO ser ingen ökning av dessa effekter inom 
fastighetsbeståndet. Dock flyttar många äldre in i de mest attraktiva lägenheterna, med detta är på 
grund av de funnits länge inne i ÖBO:s kösystem. Teori angående kösystemets betydelse i 
sammanhanget har ej erhållits. 

5.4.2 Resurser 

En av orsakerna som ligger till grund för hinder av underhåll är brist på kompetens (Boverket, 
2003). Det föreligger en brist på kunskap inom branschen. Dels är det brist på kunskap inom den 
upphandlande enheten gällande beställande och förvaltning, och dels finns det ett underskott på 
marknaden av utbildad arbetskraft. Förvaltare som t.ex. vill genomföra stora, omfattande 
installationer har endast ett fåtal leverantörer att vända sig till, vilket i sin tur betyder att de är 
mycket svåra att upphandla på grund av hög efterfrågan. ÖBO står inför ett omfattande 
generationsskifte. Idag arbetar där personal med gedigen kunskap och erfarenheter gällande 
fastighetsunderhåll. Mycket av det som händer genomförs på rutin. Denna kunskap kommer nu 
successivt att försvinna och ny personal kommer att ta över verksamheten. Problemet är att det 
inte finns något enkelt sammanställt dokument, gällande underhållets alla skeden och 
komponenter, då bolaget har jobbat sig fram på erfarenhet och kunskap. ÖBO tar också upp 
problemet med det fåtal utbildade inom underhållsområdet. Rolf Andersson belyser exemplet om 
deras förestående hissinstallationer. Allt material finns redan på plats, dock finns saknas 
tillräcklig kapacitet hos installationsfirman som ska utföra arbetet. Det leder således till att 
hissinstallationen kommer att genomföras men i långsammare takt än planerat, och eftersom detta 
genomförs i samband med underhåll så kommer även detta att dra ut på tiden. 

5.4.3 Fastighetens egenskaper 

Förvaltare har ofta långt ifrån fullständiga kunskaper om objektets grundläggande egenskaper 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Ursprungliga ritningar kan saknas, all information 
från tidigare ägare och dokumentationen av tidigare insatser kan vara bristfälliga. Även om det 
finns ritningar och detaljerad information om vidtagna åtgärder så är det långt ifrån säkert att det 
har byggts enligt ritningarna. Dokumentation över avvikelser kan saknas vilket innebär 
oförväntade upptäckter för den nya ägaren. Denna osäkerhet är mycket vanlig för ÖBO. Efter en 
förstudie eller under arbetets gång uppdagas om system uppförts på annat sätt än som angivits i 
handling. Upptäckten leder till att en omplanering av underhållsarbetet måste ske med stora 
fördröjningar som resultat. T.ex. kommer betong som gjutets på vintern lättare vittra sönder. I 
och med att detta inte är känt blir situationen än helt annan, både planerings – och 
kostnadsmässigt. 

5.4.4 Komponenters hållbarhet och tillgänglighet 

Vetskapen om komponenters hållbarhet är ofta låg vilket skapar osäkerhet vid 
underhållsplaneringen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Orsaken kan vara att den 
ursprungliga kvalitén är okänd. Avvikelser från ritningar eller försök att spara pengar genom att 
välja enklare lösningar i sista stund innebär stora svårigheter att bedöma livslängd hos 
byggnadens komponenter. ÖBO ser idag en tydlig trend beträffande hållbarheten hos olika 
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komponenter. T.ex. håller betongen idag högre kvalitet än tidigare till skillnad från trä där 
kvalitén har försämrats. Badrum byggda runt 50-talet är fortfarande funktionsdugliga till skillnad 
från dagens badrum under samma tidsintervall. I och med denna kunskap kan goda prognoser 
över komponenternas livslängd dras. Trots detta avviker ofta livslängderna från ÖBO:s 
prognoser. Detta kan medföra att akuta avhjälpande måste ske och tidigare planerade insatser blir 
förskjutna. Det kan också vara så illa att ÖBO ibland inte är medvetna om komponenternas 
existens.  
 
En byggnad har ett stort antal komponenter som är inbyggda eller placerade på oåtkomliga och 
svårobserverade platser (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Därigenom blir det svårt att i 
bedöma livslängden hos komponenterna. I dagsläget är det arbetslivserfarenheterna inom ÖBO 
som ligger till grund för vilka, och hur många, svåråtkomliga komponenter som troligtvis 
behöver underhållas. I område Ladugårdsängen, uppfört under 90-talet, är problemet med 
svårobserverade komponenter mycket tydligt. Området uppfördes i snabb takt och resulterade i 
stora brister. Komponenterna placerades så pass otillgängligt att observation innebar stora 
ingrepp vilket försvårade bedömningen av komponenterna. Otillgängligheten har lett till att stora 
resurser i form av personal, tid och pengar har förbrukats i ett område som är relativt nybyggt.  

5.5.5 Innovationer 

Inom många områden sker snabb teknisk utveckling som kan innebära stora kostnadsminskningar 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). När en ny lösning presenteras är det rationellt att 
vänta med underhållsinsatser för att således undvik lösningens ”barnsjukdomar”. Denna teori 
överensstämmer inte med hur ÖBO arbetar med innovationer. Strävan är istället att våga satsa på 
något nytt och innovativt. Således ges en möjlighet att arbetssätten och resurserna blir mer 
effektivt använda. Det finns alltid en risk att projekt blir fördröjda som resultat av detta arbetssätt. 
Ofta får brister i nya lösningar avhjälpas direkt med följd att ett planerat underhåll förskjuts. 
ÖBO har, med tanke på dess storlek, ”råd” att misslyckas. Inom ÖBO:s organisation finns 
personal vars huvuduppgift är att utvärdera ny teknik i ett förebyggande syfte. Det finns 
nämligen, enligt Rolf Andersson, många ”lyckosökare” på marknaden som utger för att ha den 
ultimata lösningen. 

5.5.6 Samordning 

Samordnig innebär att ”anpassa två eller flera saker till varandra” (Mamström, Györki, Sjögren, 
2000) För att få ett fungerande och kontinuerligt fastighetsunderhåll är det viktigt att alla 
aktiviteter i ett projekt är samordnade med varandra så att de bildar en enhet (Svenska 
kommunförbundet, 1999). Inför ett omfattande underhåll krävs det en förstudie för att utröna 
omfattningen av insatsen och sedan är det viktigt att alla inblandade parter får ta del av resultatet. 
Det gäller inte minst de drabbade hyresgästerna. När omfattningen är klargjord måste entreprenad 
och konsulter upphandlas. Dessa ska i sin tur ha information för att kunna beställa material och 
tillgodose sig med den arbetskraft och de maskiner som kommer att krävas. Det ligger stor vikt 
vid ett kontinuerligt samarbete mellan beställare och de upphandlade enheterna. På så sätt finns 
det möjlighet att tidigt upptäcka fel och brister, undvika tidsglapp i produktionen och även 
minska tidsförluster gällande personalbehovet. För att kunna hantera sitt stora fastighetsbestånd 
arbetar ÖBO med distrikt och distriktansvariga. Till de ansvariges hjälp finns kunnig 
yrkespersonal gällande de olika tekniska lösningarna och komponenterna, maskinister och 
bovärdar som har ett närmare samarbete med brukarna än de övriga. Bovärdarna rapporterar 
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kontinuerligt in fel och brister som uppstått i fastigheterna till ÖBO:s underhållscentral. Där 
ligger sedan beslutet gällande prioritering av underhåll inom de olika distrikten. När detta beslut 
är taget och planer för detta har tagits börjar upphandlingsarbetet mot entreprenörer och 
konsulter. För varje projekt finns alltid en projektansvarig. Dennes namn lämnas till alla 
inblandade, såväl som till hyresgäster som till konsulter. På så sätt vet alla parter var de ska 
vända sig med frågor och synpunkter. Att ett projekt är samordnat ha stor betydelse för att ett 
underhåll över huvudet taget ska gå att genomföra.  

5.5.7 Myndighetskrav 

Vid åtgärder på en fastighet finns det vissa faktorer som måste prioriteras. Det är de faktorer som 
myndigheterna har satt som krav för att en byggnad ska få brukas på längre sikt (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2006 & Åsa Karlsson, 2003). Exempel på områden med 
myndighetskrav är handikappsanpassning/tillgänglighetsanpassning och hälsofärliga ämnen som 
radon och asbest. Många förvaltare ser idag ett problem i dessa myndighetskrav då deras egna 
underhållsprioriteringar får stå tillbaka för dessa obligatoriska krav. ÖBO genomför alltid, inför 
en underhållsinsats på sitt fastighetsbestånd, en mätning på otillåtna halter av diverse ämnen som 
t.ex. radon och asbest. De nya kraven på säkra hisskonstruktioner är i uppstartande. Dock finns 
inte den arbetskraft som krävs för att vara färdiga inom, av myndigheterna, planerad tidsram. 
Kraven på hissinstallationer kommer således att försena många av ÖBO:s planerade 
underhållsinsatser. Saneringen av hälsoskadliga ämnen är ofta inplanerad i tidsintervallet då detta 
mäts och upptäcks på ett tidigt stadium. Ytterligare ett krav som ÖBO måste ta hänsyn till är 
”bevarandeprogrammet för innerstadens bebyggelse”. Teori som styrker bevarandeprogram har ej 
hittats. 

5.5.8 Behov 

En viktig fråga att ta ställning till, när det handlar om lämpliga underhållsinsatser, är vilka 
framtida krav och behov den aktuella verksamhetens har (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2006). Ju större osäkerheten om framtida behov, desto större är risken att resurser läggs ned på 
fel ställe. Finns det betydande sannolikhet för en ombyggnad inom överskådlig tid är det 
rationellt att vänta med underhållet och göra allt på en gång 
Behovet av underhåll inom ÖBO:s fastighetsbestånd är idag en av de mest påverkande 
underhållsfaktorerna. ÖBO jobbar i huvudsak mot avhjälpande underhåll (”att vänta och se”). 
Bolaget vill vänta in tider som är mer ekonomiskt gynnsamma för fastighetsunderhåll. De vill 
försöka samla ihop så mycket som möjligt av de underhållsbehov som idag uppstår för att sedan 
genomföra ett stort, omfattande underhåll där alla behov åtgärdas samtidigt. Att vänta med sitt 
fastighetsunderhåll är i dag en regel mer än ett undantag för ÖBO, oavsett framtida behov och 
verksamhet. Med detta tillvägagångssätt har ÖBO ibland svårt med planeringen då oplanerade 
akuta underhållsbehov lätt kan uppstå. I dessa fall får de planerade underhållen stå tillbaka för de 
akuta, och tidsplaneringen för framtida projekt skjuts således på framtiden.  

5.5.9 Budget 

Om driftkostnader eller kostnader för akut underhåll stiger, är det de återstående posterna i 
fastighetsbudgeten som blir drabbade (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Den utväg som 
återstår när andra kostnader stiger är att skjuta upp det minst viktiga av de planerade underhållen. 
Osäkerheten rörande olika komponenters livslängd innebär att behovet av akut underhåll kan 
variera från ett år till ett annat. Budgeten, som ÖBO har för sina fastighetsunderhåll, fastställs 
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varje år och är ej justerbar. När det uppstår en situation där ett oplanerat underhåll måste 
genomföras får ÖBO således antingen skjuta något annat underhåll på framtiden eller så får de 
helt enkelt välja bort att genomföra vissa planerade underhållsinsatser som anses lägre 
prioriterade.  

5.5.10 Lägesfaktorer 

För att kunna genomföra en underhållsinsats krävs ekonomi (Boverket, 2003). De allmännyttiga 
fastighetsbolagen får detta via brukarnas hyror. Hyresgästernas betalningsvilja är starkt beroende 
av den individuella attraktiviteten i boendet (Rådberg, 2000). ÖBO prioriterar inte områden med 
högre status i sin underhållsplanering. De fastigheter som visar störst behov av underhåll tas i 
första prioritet, oavsett i vilket område fastigheten är belägen. Däremot har det stor betydelse hur 
fastigheterna är geografiskt belägna när en planering av kommande underhåll ska genomföras. 
Om en fasad t.ex. ligger i söderläge kommer målningen av byggnaden att få genomföras i kortare 
intervaller då södersidan är mer exponerad mot solljus och således förslits snabbare. Var och hur 
i fasaden fönstren är belägna är en annan viktig faktor. Hur skyddade är de från olika klimat som 
vind, vatten och snö. Vilket träslag har använts vid tillverkning. Var i fasaden är fönstren 
placerade. Äldre fönster håller normalt sett längre då tillverkningsvirket är av bättre kvalité än 
idag. Teori som styrker geografisk påverkan har ej erhållits. 

5.6 Fallstudier 

För att kunna jämföra datan, som vi samlat ihop under våra intervjuer, med det faktiska 
tillvägagångssättet ska vi avsluta vår analys med att titta på hur våra två praktikfall står sig mot 
varandra. 
 
Skillnaden mellan områdena:   
Varberga är beläget ca 5km utanför Örebro centrum och har ett mångkulturellt boendebestånd. 
Området är ett ”miljonprojekt” och byggdes under åren 1962-66. Husen har samma utseenden av 
tegel och trä men är byggda med olika sorters tekniska lösningar. Problemet har uppstått då det 
inte finns korrekta ritningar och dokument gällande lösningarna. Varberga är i behov av ett stort 
underhåll, vilket är något ÖBO har vetat om under en tid men valt att skjuta på framtiden. 
 
Berggatan ligger centralt belägen i Örebro och har ett invånarbestånd med hög medelålder. 
Fastighetetn byggdes tiden efter ”miljonprogrammens” tid och är således en senare produktion än 
Varberga. Problemet på Berggatan är att komponenterna är ingjutna i väggarna (som är av 
betong) och således svårobserverade. Till skillnad från Varbergas underhållsbehov, som var 
uppmärksammat men inte prioriterat, är det underhåll som uppstått på Berggatan helt 
avhjälpande. Vattenledningarna har varit av sämre kvalité än väntat och således har de inte 
erbjudit den livslängd som ÖBO planerat för sitt underhåll gällande denna fastighet. 
 
Likheter mellan fastigheterna är att de idag ligger med högsta prioritet och att båda finns 
medräknade i årets budget. Missödet på Berggatan inträffade precis innan budgetförslaget lades 
fram och detta hann således korrigeras. Dock har båda fallen varit föremål för stora 
framförskjutningar i tiden av andra underhåll som ej kunnat få utrymme i budgeten för året. 
 
Hyresgäster: 
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De boende på Varbergagatan 1-3, 4-8 är en faktor som påverkar planeringen och genomförandet 
av fastighetsunderhållet. ÖBO kommer att bli tvungna att evakuera sina inneboende på grund av 
den omfattning som underhållet innebär. Stammar ska underhållas och hissar ska installeras. 
Brukarna härstammar från flera olika länder och kulturer och arbete läggs således mycket på 
information och bearbetning. Underhållet kommer att följas av en hyreshöjning. 
 
Berggatan genomför inte ett lika omfattande underhåll som Varberga, men även här påverkar 
hyresgästerna underhållets genomförande. I detta projekt har ÖBO valt att underhålla fastighetens 
vattenledningar medan brukarna fortfarande bor kvar i byggnaderna. En stor del av brukarna på 
Berggatan är av en äldre generation och ÖBO:s problem här är att det är svårt att få tillstånd att 
komma in i lägenheterna. Äldre är, enligt ÖBO, mer rädda för förändringar. Förhandling gällande 
hyreshöjningar pågår och ytterligare information angående detta kan ej ges. 
  
Resurser: 

Det planerade fastighetsunderhållet på Varbergagatan ställer stora krav på teknisk kompetens då 
tekniska lösningar ej överensstämmer med ritningarna/handlingarna, men det krävs även en 
social kompetens då det kommer handla mycket om människor. Detta är en annan faktor som kan 
påverka underhållet och dess planering. Entreprenören ska jobba med en kontinuerlig rörelse av 
hyresgäster runt omkring sig. Hänsyn måste tas och eftersom många av de boende inte kan 
svenska krävs det en del i konsten att kommunicera. På grund av det omfattande underhållet 
kommer många olika kompetenser vara inblandade i projektet. Att finna en kompetens och 
samordna de med andra kompetenser i dagens läge är något som kan försena projektet avsevärt. 
 
På Berggatan sker ett litet mindre omfattande underhåll jämfört med Varbergagatan. 
Hyresgästerna ska bo kvar under projektet till skillnad från Varbergagatan. På grund av att 
underhållet av de spruckna vattenledningar kräver stora ingrepp och att det samtidigt inkräktar på 
hyresgästernas privatliv efterfrågas, likt Varbergagatan, både hög teknisk och social kompetens. 
 
Fastigheternas egenskaper: 

Hela Varbergaområdet är byggt i tegel med träpanel runt fönstren, vilket leder till att för dessa 
delar av fastigheten tillämpas förebyggande underhåll. I övriga delar tillämpas den avhjälpande 
strategin när det uppstår behov. Vidare har ÖBO under sin förstudie upptäckt förekomsten av 
asbest i fastigheten. Detta ska behandlas och saneras vid underhållsprocessens uppstartande. 
Ingreppet är inplanerat och kommer således inte innebära någon försening av projektet. 
 
På Berggatan har ÖBO konstaterat ett bygge som är långt under acceptabel nivå. Vid en mer 
noggrann granskning fann man, förutom spruckna vattenledningar, att takpannorna var alldeles 
för glest placerade och släppte således in vatten. Till skillnad från Varbergagatan hittade man 
dock ingen tendens till hälsoskadliga ämnen som kunde ha gett upphov till förseningar eller 
oväntade kostnadsökningar. 
 
Samordning: 

Varbergaprojektet kommer att upphandlas i en generalentreprenad som ska jobba i partnering. 
Evakuering av hyresgästerna ska ske och kräver således ett stort samarbete mellan olika 
inblandade parter. Varberga kommer att använda sig av en projektledare som är ansvarig för 
underhållet och agera ”spindeln i nätet”. I och med partnering hoppas ÖBO att få ett projekt utan 



 40 

avbrott och möjligheten att lära inför framtiden. Partena ska jobba i grupp och planera sina 
insatser därefter. 
 
ÖBO ska i projektet Berggatan upphandla flera olika entreprenörer som således skall samordnas.  
Även här kommer det att finnas någon ansvarig som framför allt hyresgästerna kan vända sig till 
med frågor och dylikt. Problemet för denna upphandlingsform kan vara att de olika 
entreprenaderna inte är tillräckligt samspelta. Således kan insatser bli försenade och 
tidsanvändningen ineffektiv. 
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6. Slutsats 
Syftena med uppsatsen är att beskriva hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med strategier för 
sitt långtidsplanerade underhåll och förklara vilka faktorer som påverkar framtida 
underhållsplanering. Vår problemformulering lyder: Hur arbetar allmännyttiga fastighetsbolag 

med strategier för sitt långtidsplanerade fastighetsunderhåll? 

6.1 Underhållstrategi 

Enligt ÖBO tas beslut om huruvida en komponent skall bytas ut eller underhållas utifrån i vilken 
fas komponenten befinner sig i sin livscykel. Det finns en strävan att underhållet skall ske 
periodiskt utifrån fasta intervall. Vi ställer oss frågande till detta då vi anser att ÖBO arbetar mot 
avhjälpande underhåll. Utifrån granskningar av underhållsplaner och intervjuer kan vi se att 
avhjälpande underhåll dominerar kraftigt. Anledning till detta anser vi grundas i bolagets 
övergripande arbetssätt ”att vara rustade den dag då priserna sänks inom byggbranschen”. 
Arbetssättet innebär att ÖBO i dagsläget väntar och ser och således avhjälper det som är mest 
akut löpande. Med tanke på att det idag uppskattas vara 5000 lägenheter, av totalt ca. 23100, som 
är i akut underhållsbehov ställer vi oss frågande till huruvida detta arbetssätt är det bästa.  
För att kunna forma en underhållsstrategi måste bolaget ha en rimlig uppfattning om nuvarande 
om framtida behov. ÖBO har ingen strukturerad underhållsplan och har således ingen tillförlitlig 
grund att bygga en underhållsstrategi på. I och med att ÖBO saknar en uttalad underhållsstrategi 
blir resultatet per automatik avhjälpande. Vi ställer oss frågande till hur ett sådant stort bolag som 
ÖBO kan arbeta utan en uttalad underhållsstrategi och om detta är gångbart i längden. 

6.2 Påverkande underhållsfaktorer 

Vi drar utifrån fallstudien, intervjuer och dokumentation slutsatsen att faktorerna kan prioriteras 
enligt tre olika kategorigrupper; A, B, C där A är representerar de mest påverkande faktorerna vid 
underhållsplanering, och kategori C är faktorer som ej är övergripande utan skiljer sig beroende 
på projekt. 
 
Kategori A: 

- Behov – då ÖBO idag avhjälper majoriteten av sitt underhåll ser vi att denna faktor är 
avgörande för när insatser skall ske. I fallanalysen av de två fastigheterna ser vi tydliga 
indikationer på detta. I fallet Berggatan uppstod ett akut behov av underhåll vilket 
påverkade övriga fastigheters underhåll negativt. Resultatet blev att planerade underhåll 
blev skjutna på framtiden vilket i sin tur leder till ytterligare framtida underhållsbehov. 
Vår slutsats är att fall som Berggatan kan leda till situationen som råder i 
Varbergaområdet. I Varberga har underhållsbehovet varit känt en längre tid men inga 
insatser har genomförts. Således skapas en negativ trend då de planerade underhållen får 
stå tillbaka för de akuta, och tidsplaneringen för framtida projekt skjuts således ytterligare 
på framtiden. 

- Budget – För sitt underhåll har ÖBO en fast budget att följa. Vi ser ett problem då 
budgeten ger ett begränsat utrymme för inkommande underhållsbehov. Vi ställer oss 
frågande till hur avgörande denna faktor egentligen kan bli. Samtidigt som 
underhållsbudgeten inte ökar skjuter ÖBO sitt underhåll på framtiden. Vår slutsats är att 
denna faktor inom några år kommer att vara avgörande för ÖBO:s underhållsplanering. 
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- Resurser – Vår slutsats gällande denna faktor är att ÖBO idag har svårt att planera sitt 
underhåll på grund av brist på kunnig arbetskraft. Entreprenören och konsulter är 
fulltecknade och bolaget får vara ute i god tid för sitt upphandlande av tjänst. Även de 
idag höga priserna på upphandlade enheter är en faktor som påverkar när i tiden ÖBO 
väljer att genomföra ett underhåll. 

- Myndighetskrav – kraven från myndigheter är krav som ÖBO måste tas hänsyn till och 
genomföra vid en underhållsåtgärd eller dylikt. Vår slutsats är att i och med att 
myndighetskraven ökar så styrs mer och mer av ÖBO:s underhållsinsatser av dessa krav. 
Utrymmet för lokala prioriteringar krymper. T.ex. i fallet Varberga, där asbest påträffades 
i lägenheterna kommer sanering att behöva genomföras och således blir ingreppen mer 
omfattande. 

 
Kategori B: 
- Komponenters hållbarhet – faktorn hänvisar bland annat till fallen Berggatan och 

Ladugårdsängen. Komponenternas bristande hållbarhet i kombination med oåtkomlighet 
resulterade i omfattande underhållsinsatser. Således var denna faktor, i dessa fall, klart 
bidragande till omprioritering av bolagets underhållsplanering. Vi anser att ÖBO inom 
några år kommer att ställas inför stora problem beträffande denna faktor. Mycket av 
kunskapen inom ÖBO angående komponenters hållbarhet baseras till stor del på 
arbetslivserfarenhet. Generationsskiftet som är i antågande kommer att innebära att 
mycket gedigen kunskap försvinner från bolaget. 

- Fastighetens egenskaper – i vissa fall ställs ÖBO inför faktumet att handlingar (ritningar 
och dokumentation) inte överensstämmer med verkligheten. I fallet Varberga var detta 
tydligt. Vid förstudien uppdagades att tekniska lösningar var uppförda på ett sätt som ej 
överensstämde med ritningarna. Därigenom ställs ÖBO inför faktumet att när 
underhållsarbetet väl genomförs kan överraskningar uppkomma vilket riskerar försena 
hela underhållsprojektet. Ytterligare en annan del i faktorn är när fastigheten uppfördes 
och inom vilka tidsramar. Om en fastighet således innefattar byggnader från olika 
tidsperioder kommer detta påverka underhållsplaneringen. Slutsatsen är att när ÖBO ställs 
inför fakta som tidigare ej var känt fördröjs tidsplaneringen för underhållet och således 
åtgås mer resurser i form av personal och pengar.   

- Samordning – att samordningen fungerar är en viktig faktor för att underhållet skall löpa 
friktionsfritt. Alla parter skall informeras och vara inblandande i projektet. Slutsatsen vi 
drar utifrån studien är att olika projekt innebär varierande komplexitet vilket resulterar i 
olika grad av samordning. I fallet Varbergagatan är fastigheten bara en liten del av ett 
stort område som skall genomgå omfattande underhåll inom 10-års period. I 
samordningen innefattas bland annat frågor gällande hyresgäster, omfattande förstudie, 
upphandlingspocess, underhållsskede etc. Slutsatsen är att samordning är mycket 
tidskrävande och påverkar således underhållsplaneringen. 

 
Kategori C: 

- Lägesfaktorer – faktorn kan delas upp i demografisk och geografisk läge. När det gäller 
demografiskt läge tar ÖBO ingen hänsyn till detta. Däremot planeras underhållet efter hur 
byggnaderna är geografiskt belägna. Vi anser att det geografiska läget har en tydlig 
påverkan på materialet och således planeringen av underhållsintervallerna och att det 
demografiska bör vara påverkande.  
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- Hyresgäster – när ÖBO skall genomföra underhåll i byggnaderna krävs det ett 
undertecknat godkännande från hyresgästerna. Godkännande kan i vissa fall vara svåra att 
få påskrivna då förändringsbenägenheten och acceptansen till höjda hyror varierar. 
Således förbrukas mer tid, pengar och personal. Vår slutsats är att det skiljer sig mellan 
olika områden. Delar av problemet ligger enligt oss i det kösystem ÖBO nyttjar. Vi ställer 
oss mycket tveksamma till detta system då det leder till koncentrationer av åldersgrupper 
inom vissa områden. 

6.3 Implikationer  

Vi tror att en väl utformad och utarbetad underhållsplan, framförallt den långsiktiga, kommer 
underlätta och utöka det planerade fastighetsunderhållet och således minska de akuta felen. ÖBO 
spara resurser i form av tid och pengar. En väl utarbetad underhållsplan tror vi kommer få till 
följd att ÖBO förvärvar en uttalad underhållsstrategi. 
 
ÖBO arbetar idag med stort stöd av arbetslivserfarenhet och kunskap. Vi tror att det är av stor 
vikt att dessa kunskaper dokumenteras för återkoppling till kommande generationer om ÖBO 
skall kunna minska de olika faktorernas påverkan på underhållet. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie ser vi flera intressanta områden att forska vidare inom: 
- Undersöka hur olika större fastighetsbolag arbetar med underhållstrategier. 
- Skillnad mellan privata och allmännyttiga fastighetsbolag. 
- Utifrån ett livscykelperspektiv undersöka hur olika underhållsstrategier påverkar olika 

komponenters livslängd. 
- Underhållsfinansiering 
- Kösystemets påverkan och utveckling 
- Undersöka betydelsen av en strategi för byggande istället för underhåll. 
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Bilaga 4 
Intervju med Rolf Andersson, Underhållsansvarig ÖBO 
 
 
1. Underhållssituationen 
 
Hur ser ni på underhållssituationen ut idag? 
 
Hur ser ni på underhållsituationen i framtiden? 
 
 
2. Strategier 
 
Vad är underhållsstrategi för er på ÖBO? 
 
Vad jobbar ni med för strategier när det gäller långtidsplanerat underhåll? 
 

• Om inte, varför? 
 
Hur arbetar ni med strategierna? 
 
 
 
3. Underhållsplanering 
 
Hur ser er förvaltningsplan ut? 
 
Hur arbetar ni med den? 
 
Hur arbetar ni med ert långtidsplanerade underhåll? 
 
Hur dokumenteras detta? 
 
Vilka faktorer tar ni främst hänsyn till i underhållsplaneringen? 
 

• Vilka osäkerhetsfaktorer är vanligast under underhållsarbetet? 
 

• Hur påverkar dessa faktorer det långtidsplanerade underhållet? 
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Bilaga 5 
Intervju med Anna – Lena Fredin, Projektledare, bygg ÖBO 
 
Vilka faktorer tar ni främst hänsyn till vid genomförandet av underhållsprojekt? 
 

• Vilka osäkerhetsfaktorer är vanligast under underhållsarbetet? 
 
Hur påverkar dessa faktorer det långtidsplanerade underhållet? 
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