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Sammandrag 
Denna rapport handlar om kvalitet på tekniska installationer i fastigheter. Det har blivit allt 
vanligare inom fastighetsbranschen att organisationer/företag handlar upp FM tjänster som 
stöd till sin kärnverksamhet. Detta för att kunna effektivisera sin kärnverksamhet och göra 
kostnadsbesparingar. 
 
Själv har jag arbetat några år som fastighetsförvaltare och då kommit i kontakt med FM 
tjänster. Funderingar som har funnits hos beställare av FM tjänster på den tekniska sidan har 
varit om FM leverantör utfört tillsyn och skötsel enligt avtal. Av egen erfarenhet har de 
uppenbarligen inte gjort tillsyn och skötsel enligt avtalen. Som ett exempel kan nämnas när 
nödbelysning inte har fungerat vid strömbortfall. Enligt avtalet skulle batterier till 
nödbelysning kontrolleras med jämna intervaller och bytas ut av FM leverantör. Denna 
kostnad ingick i det fasta arvodet till FM entreprenören. Eller när tillsyn och skötsel av 
hängrännor uppenbarligen inte hade rensas på flera år. Följden av det blev frostsprängning i 
tegelfasaden då det under senhöst/vinter byggde på så mycket mossa, löv och annat skräp att 
vattnet som rann på fasaden sögs in i tegelfasaden och frös till. 
 
Rapporten handlar inte om specifika fall som ovan utan om det finns några viktiga parametrar 
att tänka på som beställare av FM tjänster på de tekniska installationerna. Hur kan en 
beställare av FM tjänster kvalitetssäkra de tekniska installationerna? 
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Förord 
Detta examensarbete är den sista delen i min utbildning till Byggnadsingenjör med inriktning 
fastighetsförvaltning på Mälardalens Högskola i Västerås. Examensarbetet har skrivits hösten 
2010 och handlar om: Hur kvalitetssäkras en FM upphandlig, viktig aspekt att tänka på vid 
outsourcing av den tekniska fastighetsskötseln.  
 
Jag vill tacka min handledare Torbjörn Windahl för goda tips och råd i skrivprocessen. Ett 
stort tack också till Sone Nydert som varit bollplank ifråga om inriktning av detta arbete samt 
till alla respondenter som ställt upp. Tack. 
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1. Inledning 

 
I detta avsnitt beskrivs en kort bakgrund till begreppet Facility Management (FM) samt syfte 

med arbetet. Vilka problem som är förenad med denna fråga samt vilken metod och vilka 

avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund/Presentation av ämnet 

Facility Management, FM, är ett samlingsord för stödresurser till en kärnverksamhet. Vad är 
då en stödresurs? Ett exempel på en stödresurs kan t.ex. vara städning. Ett företag som 
tillverkar ventilationsaggregat behöver också städa i t.ex. tillverkningslokalen. Företaget kan 
välja om de vill utföra städningen med egen personal eller köpa den tjänsten av annat bolag 
som specialiserat sig på städning, dvs. företaget köper en stödresurs. Förutom städning 
behöver företaget också hjälp med en reception som möter deras kunder och kanske hjälp med 
bevakning av företagets tillverkningslokal när företaget inte producerar. Vanligtvis köps 
samtliga tjänster/resurser till kärnverksamheten från ett och samma företag ett så kallat FM 
företag. Företag som köper FM tjänster/stödresurser väljer att på så sätt renodla sin 
kärnverksamhet. 
 
Branschorganisationen definierar FM som integration av processer inom en organisation för 
att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättrar 
effektiviteten hos kärverksamheten (AFF Def. 10) 2010. Denna definition har tillkommit så 
att nomenklaturen bättre ska stämma överens med övriga Europa. AFF är en förkortning av 
Avtal För Fastighetsförvaltning och används av många i fastighetsbranschen. AFF består av 
dokument som förtydligar den överenskommelse som görs mellan en FM operatör och en 
beställare. 
 
Idag använder sig flertalet av de större svenska företagen FM tjänster mer än vad som gjordes 
för ca 10-15 år sedan. Fördelarna med det är naturligtvis ekonomiska skäl. Under 1970 och 80 
talet såg engelska företag stora kostnadsbesparingar som kunde göras om ”icke 
kärnverksamhet” lades ut på entreprenad så att säga outsource (BIFM) 2010. I Sverige har 
denna typ av tjänst slagit igenom först i mitten av 90 talet. Idag är det vanligt att många större 
svenska företag och organisationer väljer att köpa in den eller de tjänster de har behov av, av 
något företag som kan erbjuda den eller de efterfrågade stödresurserna till sin 
kärnverksamhet. 
 
Kvalitet är ett ord som ofta återkommer i upphandlingar av FM tjänster. Hur uppnår man då 
en god kvalitet på de tekniska installationerna? Finns det några viktiga parametrar att tänka på 
vid upphandling av dessa tjänster? Vad behöver man som beställare av FM tjänster vara tydlig 
med vid upphandlingen av tekniska installationerna i en fastighet?  
I min roll som fastighetsförvaltare har jag kommit i kontakt med upphandling av FM-tjänster. 
Vid dessa upphandlingar och under kontraktstiden har det funnits en misstänksamhet till FM 
operatören från beställarens/verksamhetens sida vad gäller den tekniska fastighetsskötseln. 
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Denna misstro har främst varit fråga om FM operatören verkligen utför det som de enligt 
kontrakt är ålagda att göra eller ej. Detta arbete handlar om kvalitet på de tekniska 
installationerna och hur det fungerar i verkligheten med kvalitet.  

1.2 Syfte/Mål 

Syfte med detta arbete är att undersöka hur beställare av FM tjänster följer upp det ingångna 
avtalet gällande teknisk fastighetsskötsel i hänseende på kvalitet. 
Målet med denna uppsats är att få en indikation på hur beställare av FM tjänster 
kvalitetssäkrar en FM upphandling. Hur säkerställer beställare att rätt kvalitet erhålls samt 
vilken beställarkompetens finns med vid upphandling av tekniska installationer.  

1.3 Problem/Frågeformulering 

Kvalitet är ett begrepp som används vi upphandlig av olika tjänster. Kvalitet uppfattas också 
väldigt olika av oss som människor. När man skriver in i en upphandlig av tekniska 
installationer att god kvalitet ska upprätthållas kan det lätt bli missförstånd om vad som menas 
med god kvalitet om det inte väldigt tydligt framgår i kontraktet vad beställaren anser vara 
god kvalitet.  
Problem kan vara t.ex. hur ofta ett filterbyte ska ske i ett ventilationsaggregat. Har man i 
överenskommelsen/kontraktet med FM operatören sagt att det ska göras vid behov och att god 
kvalitet ska uppnås kan problem uppstå om FM operatören anser att det räcker med ett 
filterbyte per år medans verksamheten har ett behov av att filter bytts t.ex. tre gånger per år 
för att få rätt kvalitet på inomhusluften.  

1.4 Avgränsning 

Med begreppet FM menas de kringtjänster/stödresurser ett företag kan tänkas behöva för att 
effektivisera sin verksamhet. Några exempel på FM tjänster är posthantering, reception, 
restaurang mm. I detta arbete belyses bara den tekniska skötseln av en fastighet. Med tekniska 
arbetsuppgifter menas ”åtgärder av teknisk karaktär för att genomföra drift och underhåll av 
ett förvaltningsobjekt” AFF-definitioner 10 (2010). 

2. Metod och material 
En beskrivning av hur branschen kvalitetssäkrar en FM upphandlig dvs. deskription, Ejvegård 
(2003) ingår i detta arbete. Som underlag till arbetet har information hämtas från litteraturen. 
För att få fram information om vad litteraturen säger om kvalitetssäkring av tekniska 
installationer har Mälardalens högskola och Västerås stadsbiblioteks databaser scannats av. 
Dock har det varit svårt att hitta aktuell litteratur/forskning om hur man kvalitetssäkrar en FM 
upphandling med avseende på de tekniska installationerna i en fastighet.  
 
Via internet kom jag i kontakt med professor Jan Bröchner på Chalmers Tekniska Högskola 
inom området Service Management. Han hänvisade till ett examensarbete från 2002 som 
skildrar hur branschen då arbetade med kvalitetsuppföljning av FM tjänster. Den rapporten 
skildrar mer generellt om stödtjänster och kostnader och inte så mycket om de tekniska 
installationerna i en fastighet. Dock har referenslistan till det examensarbete scannas av och 
bidragit med information till teoridelen i detta arbete. 
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För att få ytterligare underlag till denna rapport har sökning gjorts via internet. Artiklar och 
kontakter från vedertagna organisationer inom FM branschen har också bidragit med 
information till rapporten. Jag har valt dessa källor då det har funnits mest mattnyttigt för mitt 
ämne på bibliotek och internet. 
 
För att undersöka om teorin efterlevs i praktiken har fallstudie gjorts. Två privata och fyra 
offentliga organisationer har tillfrågats om hur de kvalitetssäkrar sin FM upphandling då med 
tanke på de tekniska installationerna. Följande personer har intervjuas via telefon och svar 
nedtecknats av mig.  
Privata företag: 

• Jan Mohlin, Total ansvarig för Ericssons FM verksamheten, Ericsson AB 
• Susanne Stenman, konsult, för ICA Fastigheter Sverige AB 

Offentliga organisationer: 
• Stig Koch, Energicontroller, Landstinget Dalarna 
• Per-Erik Bergman, Driftcontroller, Landstinget Västernorrland  
• Anders Swing, Driftsansvarig, Landstinget Gävleborg 
• Morgan Eriksson, Utvecklingsledare, Fortifikationsverket 

De tillfrågade respondenter har blivit kontaktade via telefon och tillfrågade om de kan tänkas 
svara på frågor om hur de kvalitetssäkras de tekniska installationerna i deras fastigheter. 
Flertalet av de tillfrågade respondenterna har också fått frågorna mailade till sig innan 
intervjutillfället. En utförligare presentation av studiens respondenter samt de företag och 
organisationer som de representerar finns presenterad under empirin. 
 
Fallstudieintervjun har genomförts som en öppen intervju dvs. respondenterna har uttryckt 
åsikter samt fakta i ämnet Yin (2007) Intervjuerna var semistrukturerade det vill säga jag har 
ställt samma frågor till samtliga respondenter men kompletterat med varierande följdfrågor i 
varje enskilt fall.  
Jag har använt mig utav kvalitativ metod som är en öppen metod och då respondenterna inte 
varit så många för att det har varit viktigt att få fram detaljer och nyanserande åsikter i svaren. 
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3. Teori 

 
Detta avsnitt beskriver vad litteraturen och branschorganisationer säger om kvalité och vilka 

tre faser ett företag/organisation genomgår inför en FM upphandling. 
 

3.1 Hur definierar teorin kvalitet  

Redan i mitten av 80-talet gjordes undersökningar om hur kvalitet i service organisationer 
fungerade. Professor Evert Gummesson (1993) skrev i rapporten Quality management in 
service organizations att kvalitet kan anses vara en länk mellan ett företags verksamhet, 
produktion och marknadsföring. Där management och kundperspektivet gör att kvalitet blir 
den sammanhållande länken för att uppnå en totalförståelse dem emellan. Dock diskuteras 
inte den tekniska kvaliteten i den rapporten. 

Total Quality Management, TQM, är ett sätt att strategiskt arbeta med kvalitet i ett företag 
eller en organisation. Till sin hjälp för att implementera och arbeta strategiskt inom hela 
organisationen/företaget används olika kvalitetsledningssystem. ISO 9001 är ett sådant 
kvalitetsledningssystem som bygger på en samling standarder och riktlinjer baserat på åtta 
grundläggande principer så som: 

• Ledarskap 
• Kundfokus. 
• Processinriktning. 
• Systemangreppssätt för ledning 
• Medarbetarnas engagemang 
• Faktabaserade beslut 
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 
• Ständiga förbättringar 

Dessa principer ställer krav på en organisation att den utgår från kundens behov och se över 
det interna arbetssättet för att minska kostnader. Dessa åtta principer innehåller femtioåtta 
krav som om organisationen uppfyller dessa krav då kan bli kvalitetscertifierad. Wikipedia 
(2010). 

3.2 Hur definierar branschen kvalitet 

Sedan mitten av 90- talet har fastighets och FM branschen använt sig av Avtal För 
Fastighetsförvaltning (AFF) vid upphandlingar och avtalsskrivningar. Detta för att minska 
risken för missförstånd mellan parter och eventuella tvister som följd. Från och med år 2010 
är AFF EU anpassad. Denna anpassning till EU standard innebär att några förtydliganden 
gjorts samt vissa nya ord har tillkommit mot tidigare AFF. Den nya standarden för 
upprättande av FM avtal är uppdelade på två delar den ena heter Facility Management - 
Termer och definitioner och den andra delen heter Facility Management – Vägledning för 
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upprättande av överenskommelser. Denna standard stödjer de företag som väljer att renodla 
sin kärnverksamhet. Det vill säga standarden beskriver hela den strategiska process ett företag 
tar innan beslut om upphandling görs samt själva upphandlingen. Svensk Byggtjänst (2010). 
Samtliga definitioner och AFF hänvisningar grundar sig på dessa standarder i detta arbete. 
I AFF – definitioner 10 (2010). definieras kvalitet som ”alla sammantagna egenskaper hos ett 
objekt eller en tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalande eller underförstådda 
behov”. Denna definition ställer krav på både beställare och utförare av FM tjänster. 
Beställaren av t.ex. teknisk fastighetsskötsel måste veta vilka krav de ska ställa på en FM 
operatör i fråga om t.ex. energieffektivisering, kontroller av installationer mm. FM operatören 
måste förutom att tillfredställa beställarens behov också förstå beställarens underförstådda 
behov och tillfredställa dessa behov. Det ställer krav på FM operatören att vara väl förtrogen 
med sin beställare. 

3.3 Processer inför FM upphandling 

Innan ett företag/organisation väljer att lägga ut teknisk fastighetsskötsel till en FM operatör 
bör företaget/organisationen ta några strategiska beslut. I vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010) finns det tips och råd till företag/organisation om hur de 
bör gå till väga under denna process. Skriften delar in processen i tre faser, den strategiska 
fasen, taktiska fasen och den operativa fasen.  

3.3.1 Strategiska fasen 

I den strategiska fasen bör företaget/organisationen göra en analys av företaget/organisationen 
och definiera kärnverksamheten, identifiera behovet och värdera leveransmodell. Här är det 
av stor vikt att få fram en tydlig beskrivning av kärnverksamheten och dennes behov, för att i 
senare skede kunna ge FM operatören en förståelse för kundens kärnverksamhet. I vägledning 
och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) rekommenderar de beställare av FM tjänster att skapa 
ett separat dokument till Särskilda Föreskrifter (SF0,1) där beställare av FM tjänster ger en 
beskrivning av deras kärnverksamhet. 
Förutom att definiera kärnverksamheten i denna strategiska fas bör också 
företaget/organisationen identifiera behovet. Vid kartläggning av behovsanalys bör 
utgångspunkten vara de behov som företaget/organisationen slutanvändare har. I denna analys 
bör också de kvalitetskrav som kärnverksamheten kräver tas med. Dessa kvalitetskrav bör 
återspeglas till stödverksamheten/FM tjänsten. 
I vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) säger branschen att de processer som av 
olika skäl inte uppfyller kvalitetskraven ska identifieras och dokumenteras. Anledning till att 
kvalitetskraven inte uppfylls kan t.ex. vara förändrade krav hos slutanvändarna eller 
utveckling av kärnverksamheten vilket kan innebära att stödverksamheten/FM tjänsten blir 
bristfällig. I skriften tipsar de om att t.ex. i ett förfrågningsunderlag formulera krav på att 
statusbesiktning ska ingå vid entreprenadens börja och slut. Detta för att säkerställa hur 
kvaliteten var på de tekniska installationerna vid början av entreprenaden och hur det har 
skötts under själva entreprenadens gång. Genom att definiera kvalitetsmål och volymer kan 
behovet identifieras. Beroende på om entreprenaden ska vara en funktionsentreprenad eller en 
utförande entreprenad. I en funktionsentreprenad överlåter beställaren åt leverantören att 
bestämma på vilket sätt arbetsmomenten ska utföras och hur ofta. Vid en 
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utförandeentreprenad anger beställaren hur arbetsmomenten ska utföras och hur ofta. 
Funktionsentreprenader är vanligast i branschen men det är också vanligt att man blandar 
kraven också med utförande krav. 
 
Ett företag/organisation behöver också i den strategiska fasen göra en värdering av 
leveransmodell. I detta skede bör företaget/organisationen värdera för och nackdelar med 
intern resurs eller köpt tjänst. Vid en sådan analys bör ekonomi, kompetens, risk, 
företagskultur mm bedömas utifrån ett mervärde för respektive alternativ dvs. intern resurs 
eller köpt tjänst. I värderingen av leveransmodell bör också finansiell och organisatorisk 
värdering göras. Utifrån olika investeringsstrategier bör analys göras och respektive för- och 
nackdelar utvärderas. I vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) säger de att 
kärnverksamhetens utformning och innehåll är den enskilda faktorn som påverkar 
utformningen av stödverksamheten mest. Samt att en avgörande faktor i val av organisation är 
i vilken situation som kunden/beställaren befinner sin i när valet ska göras (intern resurs eller 
köpt tjänst).  
 
Här säger de att en analys av stödverksamhetens organisation bör göras i två steg. Där första 
steget är att göra en analys utifrån hur hela stödverksamheten ska organiseras. När detta är 
gjort blir nästa steg att analysera vad som ska utföras i egen regi och vad som ska köpas av 
extern FM operatör. Frågor ett företag/organisation bör ställa sig är om avtalet ska vara 
funktions- eller geografiskbaserad eller en kombination av båda? Vilken kompetens ska 
behållas i egen regi eller outsourcas? Vilka tjänster utförs kostnadseffektivas i egen regi eller 
externt? Var ska beställarorganisationen ligga i organisationen och hur ska den utformas? Ska 
den vara en del av stödverksamheten eller ska den ligga utanför? Ytterligare frågor är om 
förändringen ska göras i ett eller flera steg? Eller om outsourcing först ska göras i mindre 
skala som en test med en utvärdering. Efter dessa värderingar/analyser (intern resurs, köpt 
tjänst, finansiering och organisation) görs en total sammanvägning. I denna totala 
sammanvägning sammanställs också ett beslutsunderlag som många gånger innehåller 
framtagna scenarior utifrån värde för kärnverksamhet, lönsamhetspotential, risk, 
genomförbarhet och kärnverksamhetens framtida utveckling.  
 
Med ett bra analysarbete och ett tydligt beslutsunderlag menar författarna till Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010) att beslut kan tas om stödverksamhetens framtida 
utformning. Här beskrivs också att beslutsprocessen kan variera i tid. Det är inte ovanligt att 
beslut delas upp i delar där de enskilda delarna hanteras olika i tiden. T.ex. kan ett beslut om 
ny eller förändrad organisation för en stödverksamhet tas i ett tidigt skede och t.ex. beslutet 
om outsourcing tas vid ett senare tillfälle. Denna föreskrift är i grunden skriven för köp av 
externa tjänster, där det finns ett tydligt köp-/säljförhållande. Vid dessa upphandlingar 
använder man sig av samtliga AFF dokument. Vid en intern köp-/säljorganisation där parterna 
är en och samma juridiska person används beskrivningsdokument, gränsdragningslistorna för 
Adm (administrativ fastighetsförvaltning), teknik och VT (Verksamhetsanknutna tjänster). 
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3.3.2 Taktiska fasen 

När den strategiska fasen är klar inträder den taktiska fasen. I denna fas byggs 
beställarorganisationen upp och upphandlingen utförs. Som stöd för upphandlingsfasen finns 
det som bilaga till Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) 
Upphandlingsföreskrifter Offentlig upphandling 10 och Upphandlingsföreskrifter privat 
upphandlig 10. Dessa bilagor lämnar övergripande information till anbudsgivarna om 
beställarfunktionen. I Särskilda Föreskrifter (SF) anger beställarfunktionen krav på 
entreprenören avseende kontrollsystem, kvalitetssystem och kompetens. Den taktiska fasen är 
indelad i fem processer som består av effektuering av beställarorganisation, verksamhetsplan 
och budget, förfrågningsunderlag, upphandling och till slut tecknande av avtal med en 
leverantör.  
 
Genom att effektuera beställarorganisationen får man tydligare kontaktytor mellan leverantör 
och kärnverksamhet. I detta läge blir beställarorganisationen leverantörens viktigaste 
kontaktyta gentemot kärnverksamheten. Samtidigt ska beställarorganisationen agera som en 
kvalificerad beställare emot leverantör. I processen för verksamhetsplan och budget bör en 
organisation skapas där intressenter bjuds in. Det kan vara t.ex. representanter från 
kärnverksamheten(slutanvändare) aktuellt fackförbund, stödverksamhetens ledning, juridisk 
expertis och vid behov en oberoende tredje part t.ex. en konsult.  
 
Nu ska avtalets uppbyggnad formas, där styrning på strategisk, taktisk och operativ nivå för 
stödverksamheten ska anges. Vilken prissättningsmodell ska användas, fast- eller rörlig 
ersättning ska incitamentsystem användas. En vision och målsättning bör tas fram gemensamt 
av beställare och leverantör. Det är viktigt att beställare och leverantör har en klar uppfattning 
av den leverans och de mål som beställaren har med avtalet säger författarna av Vägledning 
och upphandlingsföreskrifter 10 (2010). Viktigt är också att parterna lever upp till de 
intentioner som finns i avtalet. De säger också att det måste finnas en balans mellan ersättning 
som leverantören får och omfattning av leverans så som kunden kan förvänta sig. En rimlig 
gemensam målsättning med ett avtal är att båda parter ska tjäna på det anser författarna. 
 
I detta skede ska också avtalets löptid bestämmas. Avtalslängden är beroende på omfattning 
och innehåll i avtalet. En grundregel är att ju mer komplext och omfattande en entreprenad är 
desto längre bör avtalstiden vara anser författarna till Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010). 
I avtalet ska också anges vad som är kontraktsarbeten och vad som är tilläggsarbeten. Det 
anges i beskrivnings dokumenten och gränsdragningslistorna. Här säger författarna till 
Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) att det är viktigt med benämningen. Det 
som ingår i ett avtal benämns som kontraktsarbeten med det menas att leverantören har 
exklusiv rätt att utföra dessa arbeten. Samtidigt kan inte leverantören frånta sig ansvaret att 
utföra dessa arbeten. Med tilläggsarbeten menas att leverantör inte har exklusiv rätt att utföra 
vissa arbeten. 
 
Om en verksamhetsövergång ska ske regleras villkoren antigen i ett speciellt överlåtelseavtal 
eller i dokumenten Upphandlingsföreskrifter offentlig upphandling alt. 
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Upphandlingsföreskrifter privat upphandling med hänvisning till bilagor. En 
verksamhetsövergång omfattar övertagandet av personal, maskiner, utrustning, hjälpmedel 
mm dvs. allt som har en koppling till den upphandlade tjänsten. 
 
Andra viktiga frågor att hantera är informationsflödet, hur flexibelt avtalet ska vara eller i 
vilken omfattning rapportering, provning eller ekonomisk avstämning ska göras det anges i 
Särskilda Föreskrifter (SF). 
När dessa frågeställningar arbetats igenom kan ett För Frågnings Underlag (FFU) tas fram. I 
denna upphandlingsfas annonseras alt. formuleras en anbudsinbjudan för intresserade 
leverantörer. Det är inte ovanligt att eventuella kompletteringar eller förtydliganden av FFU 
görs i denna fas. Därefter utvärderas de inkomna anbuden och avtal tecknas med en intern 
eller extern leverantör. Om det blir en intern leverantör är det viktigt att en formell 
överenskommelse sluts mellan beställaren och den interna leverantören. Den 
överenskommelsen ska i stora drag innehålla samma innehåll som vid tecknande av extern 
leverantör förutom t.ex. tvist eller hävande av avtalet då den interna leverantören och 
beställaren vanligtvis är en och samma juridiska person.  
 
När så avtalet är undertecknat börjar etableringsfasen. Denna fas kan vara mellan en till tre 
månader beroende på vilken sorts entreprenad det är samt vilken omfattning det är på 
entreprenaden. Ibland kan etableringsfasen vara längre om entreprenaden är större och mer 
komplex. Det poängteras i Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) att 
driftsättningen av en entreprenad är oftast ett omfattande arbetet. Här är det viktigt att den 
personal som ska ansvara för entreprenaden får tid på sig att lära känna förvaltningsobjekten 
och fårutbildning i t.ex. hantering av nya maskiner samt lära sig hantera mer eller mindre 
komplicerade installationer. Kort och gott kan det sägas att denna etableringstid är en 
läroprocess för den nya leverantören.  
 
I Objektbeskrivningen anges entreprenadens omfattning t.ex. installationer, antal 
arbetsplatser, innehållet i ytorna mm. men ingenting om förvaltningsobjektens skick och 
status. I SF dokumenten anges att statuskontroll ska göras tillsammans med leverantör och 
beställare. Denna statusbesiktning anser författarna till Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010) ska utföras efter avtalsskrivningen och val av leverantör 
men innan entreprenadens startdatum. Författarna säger att det är viktig att parterna inte 
slarvar med denna statuskontroll utan att båda parter är överens om skicket på 
förvaltningsobjekten vid entreprenadens början men också naturligtvis ska en statusbesiktning 
göras vid en entreprenads slut. Det för att leverantören inte ska kunna ”skylla på” att 
fastighetsobjekten vid entreprenadens början inte höll en acceptabel nivå som en ursäkt för att 
leverantören inte skött sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. 

3.3.3 Operativa fasen 

I den operativa fasen har entreprenaden startat och leverantör har påbörjat leverans av 
stödtjänster. Denna fas kännetecknas av förvaltande, utförande och kontroller. En bra dialog 
mellan kund och leverantör är avgörande för att minimera störningar och optimera 
entreprenaden säger författarna i Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010). Nu är 
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det viktigt att ha en löpande kommunikation med leverantör för att på så sätt kunna följa upp 
kvaliteten på leveransen dvs. att leverantören utför arbetet enligt avtalet. 
 
Förutom en bra dialog mellan leverantör och beställare ska också båda parter utse ombud, 
som angetts i SF delen. Dessa ombud ska ha mandat att ta ekonomiska och andra 
uppgörelser/beslut som representanter för entreprenaden. Ombudens viktigaste roll blir att 
organisera och medverka i kontraktsmöten. Detta för att fånga upp viktiga händelser och 
eventuella avvikelser i entreprenaden. Vid dessa kontraktsmöten ska kallelse skickas ut med 
en dagordning och protokoll upprättas. Författarna till Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010) rekommenderar att beställarens ombud håller i dessa 
punkter. De menar också att dessa möten är en viktig informationskälla för beställaren och ett 
verktyg för uppföljning och kontroll. Vid dessa kontraktsmöten bör frågor av övergripande 
karaktär diskuteras samt rena kontraktsfrågor. Exempelvis kan det vara ersättningsfrågor, 
allvarliga fel i entreprenaden, tvist eller policyfrågor som avhandlas. 
 
Förutom dessa kontraktsmöten rekommenderar författarna till Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010) att driftmöten ska hållas. På denna nivå ska personer som 
har daglig kontakt med verksamheten vara med. T.ex. förvaltare, verksamhetschefer eller 
arbetsledare från leverantör delta. På agendan vid dess möten bör ekonomi, 
avvikelserapportering och återrapportering av mer löpande/daglig karaktär diskuteras. Dessa 
driftmöten ska också bereda och ta fram beslutsunderlag till kontraktsmötena säger 
författarna. De rekommenderar att möten förläggs tätt i början av en entreprenad för att senare 
glesa ut ”ju varmare i kläderna” leverantören blir. Vanligtvis hålls kontraktsmöten en gång i 
kvartalet och driftmöten en gång i månaden. 
 
Förutom en bra dialog mellan beställare och leverantör med regelbundna möten är det viktigt 
med kontroll, uppföljning och Service Level Agreement SLA. I upphandlingsprocessen 
säkerställer beställare av FM tjänster att god kvalitet ska upprätthållas i entreprenaden genom 
att formulera krav på leverantör att de ska ha ett kvalitetssäkringssystem. Här kan kraven vara 
allmänt hållna eller mer detaljerade som att t.ex. leverantör ska ha handdatorer och 
streckkodssytem för uppföljning av arbetsuppgifter. Exempel på kvalitetssäkringssystem är 
Internationella Standardiserings Organisation ISO 9001 eller Utmärkelsen Svensk Kvalitet 
(USK).  
 
Som beställare av FM tjänster är det viktigt att inte ställa för höga krav på leverantör, 
naturligtvis ska det vara krav men kraven ska stå i relation till entreprenadens innehåll och 
omfattning säger författarna av Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010). De säger 
också att kraven som finns beskrivna i Adm, Teknik och VT är centrala för leverantörens 
kvalitetssäkringssystem. I dessa dokument finns angivet på vilket sätt entreprenaden ska 
utföras, funktions eller utförandebeskrivning. Med funktion menas t.ex. att gräset ska ge ett 
välvårdat intryck. Med utförandebeskrivning menas att t.ex. gräset inte ska växa sig högre än 
5cm. Dessa krav blir centrala för leverantören och utformningen av leverantörens 
kvalitetssystem. 
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SLA är en beskrivning av dessa krav. I AFF definitioner 10 (2010) beskrivs SLA som en 
överenskommelse mellan en beställare och en tjänsteleverantör om prestationer, mätning och 
vissa villkor för en leverans av en eller flera tjänster.  
 
Det som är grundläggande i ett kvalitetssystem är att leverantör kan verifiera att 
arbetsuppgifter har utförts i enighet med handlingar (funktions eller utförande entreprenad). 
Vanligtvis är det den som utför arbetsuppgiften som också verifierar att arbetet är utfört. 
Antigen redovisas det manuellt eller digitalt. Fördel med digital redovisning från leverantör är 
att arkivering underlättas och statistik enkelt kan fås fram. Nackdelen är att det kräver 
investeringar (programvara, hårdvara) och kan ta tid att implementeras i organisationen. 
Väljer leverantör att redovisa manuellt krävs det mindre arbete för att komma igång. 
Nackdelen är istället den stora pappershanteringen det innebär och svårigheten med att kunna 
få ut relevant statistik.  
 
Genom att ange acceptanskriterier i funktions eller utförandekraven får beställare en kontroll 
på att entreprenaden utförs enligt avtalet. Här är det viktigt att beställare av 
funktionsentreprenad är tydlig när de upptäcker att leverantörens insatser inte är tillräckliga.  
 
Key Preformance Indicator KPI är en metod att följa upp att rätt leverans levereras. 
Management (2010). KPI kan göras på olika sätt. Antigen genom mätning t.ex. mätning av 
höjd på gräsmatta eller avläsning av förbrukad kWh. Fördel med mätning är att den exakt och 
tydlig talar om ifall beställarens krav är uppfyllda eller ej. Nackdel med denna metod är att det 
är resurskrävande och tar mycket tid i anspråk.  
Via besiktning som innebär att fysisk kontroll görs och eventuella avvikelser dokumenteras 
kan också mätning av en entreprenad göras. Enligt författarna till Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010). är denna uppföljningsform det vanligaste i branschen De 
anser att det är en bra avvägning mellan arbetsinsats och ger en tydlig bild om entreprenadens 
kvalitet. Nackdelen är att denna metod ger en subjektiv bild via de visuella besiktningarna och 
det kan medföra tolkningstvister säger författarna. 
Den tredje metod som kan användas för att mäta kvaliteten på en entreprenad är via 
rapportering. Det innebär att leverantören utifrån beställarens ställda krav redovisar hur 
entreprenaden går med hjälp av statistik, siffror, nyckeltal mm. Om leverantören är duktig har 
de ett väl utbyggt system för rapportering av entreprenadens status och tillstånd. En klar 
fördel med rapportering är att det ger en samlad blid av entreprenaden på ett överskådligt sätt. 
Säger författarna till Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010). 
 
När en entreprenad ska avslutas bör en statuskontroll göras i samband med avslutandet. I SF 
anges hur en entreprenad ska avslutas. Beställaren sammankallar parterna och ansvarar för att 
statusbesiktningen genomförs. Syftet med denna avslutande statuskontroll är att beställaren 
ska kunna förvissa sig om att leverantören har utfört entreprenaden enligt 
kontraktshandlingarna. Här säger författarna till Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 
(2010) att om den avgående leverantören inte uppfyllt kraven enligt kontraktshandlingarna 
ska leverantören åtgärda samt bekosta återställningen. De säger också att denna avslutande 
statuskontroll kan användas som avstamp/underlag inför nästa entreprenad. När en 
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entreprenad närmar sig sitt slut är det logiskt för en beställare att åter igen gå igenom den 
strategiska och taktiska fasen. 

3.4 System för tekniska installationer 

Kravet på beställare av FM tjänster bör vara att de innan outsourcing av den tekniska 
fastighetsskötseln noggrant går igenom behovet och kartlägger status på de tekniska 
installationerna i fastigheten. I detta skede är det viktigt att information om den tekniska 
statusen dokumenteras och kanske även fotograferas för framtida bruk. Denna information 
och dokumentation anser UFOS (2010) att beställaren av FM tjänster själva ska äga. 
Enligt UFOS (2010) bör inte beställare utsätta sig för risken att en FM operatör arbetar i ”eget 
system” vad gäller dokumentation på frekvenser av underhåll, tillsyn och skötsel. Det kan 
t.ex. innebära kompatibilitets problem dvs. beställaren kan inte läsa in data/information om de 
tekniska installationerna i sina egna data system. En annan risk som kan uppstå om FM 
operatören har ”eget system” är att vid ett byte av FM operatör då inte få med sig 
informationen om de tekniska installationerna i fastigheten. FM operatören kan välja att inte 
lämnar ut information/dokumentation om de tekniska installationerna till beställaren vilket 
skulle vara högst olyckligt för en beställare. Dessa två risker gör att beställare bör äga 
samtliga system för att säkerställa kontinuitet i uppföljning och informationsflödet samt för att 
underlätta vid övergång till ny FM operatör det anser UFOS (2010). 
 

2002 fanns ett stort behov hos fastighetsägare, förvaltare och andra intressenter i en fastighet 
att kunna få all IT information på ett övergripligt sätt. För att göra det behövdes ett 
gemensamt språk. Behovet var att få de olika IT systemen att kommunicera med varandra . 
T.ex. måste hyressystemet dagligen kunna prata med ekonomisystemet. Fastighetssystemet 
ska kunna kommunicera med CAD-ritningar och areor för att kunna se var lediga lokaler och 
befintliga kontrakt finns. Föreningen för Förvaltningsinformation tog då fram en standard för 
hur informationsflöden kan samverka, Förvaltnings Information 2002, FI2. Föreningen för 
förvaltningsinformation (2011).  

Idag har FI2 utvecklats ytterligare och ett filformat har tagits fram, xml, som baseras på FI2. 
Fördelar med en standard för informationssystem är t.ex. vid en försäljning av fastigheter eller 
möjlighet att få tillgång till dagsfärsk information om alla använder samma princip att lagra 
information. ABB, Landstinget Värmland och Volvo är exempel på företag/organisationer 
som använder sig av FI2 

Landlord är ett fastighetsdatasystem som flertalet av Sveriges landsting och kommuner 
använder sig utav. 5D heter företaget som utvecklat detta fastighetsdatasystem som idag 
består av en mängd olika moduler. Detta fastighetsdatasystem grundar sig på FI2xml 
tekniken. Se fig. 1.  
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                      Figur 1 Beskrivning av Landlord och moduler som 5-D tillhandahåller. Åtkomst 2010-11-29 

Installations och byggdels databas hanterar information om de tekniska installationerna i en 
fastighet. I denna modul kan både fastighets och verksamhetsinstallationer läggas in. 
Uppgifter om de tekniska installationerna finns i denna modul samt möjlighet till uppföljning 
av kostnader och tid. Till denna modul kan också kopplingar göras till fastighetsdatabasen, 
ritningar och andra dokument. 5D System (2010) 
 
Ett annat exempel på system för hantering av installationsinformation är t.ex. Greencons 
system för teknisk dokumentation. Den baserar sig på pdf tekniken vilket innebär att systemet 
är applicerbart på den lokala arbetsstationen och lokala nätverket samt internet. Greencon 
arbetar med att ge användare av installationsinformationen t.ex. fastighetsförvaltare eller 
driftpersonal hög tillgänglighet (användarvänligt) samt att handlingarna är aktuella. Greencon 
(2010).  

3.5 Beställarkompetens 

Det är svårt att definiera vilken kompetens en beställare av FM tjänster bör ha. Det är inte 
ovanligt att en person eller grupp är de som skriver avtalet med FM leverantören och någon 
annan person eller grupp inom samma beställarorganisation som kommer in i den operativa 
fasen dvs. utförandefasen. Det är viktigt att den eller de personer som kommer in i den 
operativa fasen ges möjlighet att delta i utformandet av FM avtalet då med tanke på hur 
kontroller ska utföras och en bra dialog med FM leverantören och verksamheten ska utformas. 
Många gånger är det fastighetsförvaltare, driftcontroller eller områdeschefer som kommer in i 
denna utförandefas.  
Fastighetsbranschen har en egen fastighetsakademi (FA) som utbildar folk inom branschen. 
Denna akademi kom till på grund av att branschen såg stora pensionsavgångar samt en 
långvarig brist på adekvata utbildningar inom gymnasie- och högskola säger FA (2011). Hos 
FA finns utbildning till fastighetsförvaltare. Där branschen har definierat åtta olika 
kompetensområden som en fastighetsförvaltare skall vara kompetent inom. Utbildningen är på 
ett år och är uppdelad i processteknik, teknik, ekonomi, miljökunskap, juridik, it kunskap, 
beteendevetenskap och omvärldskunskap. Samtliga kompetensområden avslutas med 
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tentamen. Efter avslutad kurs och relevant yrkeserfarenhet kan auktorisation sökas hos Aff – 
Forum för förvaltning och service.  
Denna auktorisation gäller i fem år och tanken är att man sedan kontinuerligt ska 
vidareutbilda sig för att därefter söka igen för ytterligare en femårsperiod. Det är Aff’s 
auktorisationskommitté som administrerar och håller register på dem som är auktoriserade. 
Som auktoriserad fastighetsförvaltare förbinder man sig att följa Aff´s etiska regler. Dessa 
etiska regler är fastställda av CEPI (European Council of Real Estate Professions) säger AFF 
Forum för förvaltning och service (2011).  
AFF säger också att auktorisationsråd bedriver ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla och 
aktualisera kompetenskraven som ställs för auktorisation. Som en del i den kvalitetssäkringen 
ingår det att följa och ha kontakter med den internationella utvecklingen inom 
fastighetsförvaltningen och Facility Management. 
Med denna relativt nya utbildning och relevant yrkeserfarenhet hoppas FA/branschen att 
kompetens både höjs och säkerställs i branschen. 
 
Förutom denna branschcertifiering finns det en mängd olika utbildningar i allt ifrån 
fastighetsägarens ansvar till ekonomiska, juridiska och tekniska utbildningar. Sen finns det 
naturligtvis den erfarenhetsmässiga utbildningen som genom flera års yrkesverksamhet inte 
går att läsa sig till. 
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4. Empiri/undersökning 

 
Här ges en kort beskrivning om respektive företag/organisation som är tillfrågad i fallstudien 

samt hur respondenterna svarat på respektive fråga. 
 

4.1 Presentation av studiens respondenter 

Här kommer en kort presentation om de företag/organisationer som blivit tillfrågade i denna 
fallstudie. Frågeställningen till respondenterna finns i sin helhet i bilaga 1.  
 
Jan Mohlin på Ericsson är ansvarig för Ericssons FM verksamhet i världen. I Sverige ansvarar 
Jan också för den operativa delen. Totalt är det ca 20 personer som arbetar med FM frågorna 
inom Ericsson. De har delat in världen i 10 regioner där respektive regionansvarig rapporterar 
till Jan. I vissa länder, framförallt i de länder som fabrikerna finns, upphandlas den tekniska 
fastighetsskötseln. I andra länder så som i t.ex. Sverige där inte tillverkning finns i någon 
större omfattning, berättar Jan att de är som vilken hyresgäst som helst dvs. till de enheterna 
köps ingen teknisk fastighetsskötsel in av dem. Jan outsourcade servicefunktionerna under 
Ericssons svåra krisår runt 2000. Arbetsstyrkor och lokalytor reducerade snabbt. Jan har 
arbetat med att optimera FM leveranser i 30 länder för att sänka kostnaderna utan att 
kvaliteten blir lidanden. Addici (2010). 
 
Susanne Stenman arbetar som konsult med frågor som bl.a. strategisk inköpsrådgivare, 
upphandlingsstöd för outsourcing projekt, konsultinköp, facility management och teknisk 
förvaltning. Susanne har arbetat med service och facility management sedan slutet av 90- 
talet. Under åren 2004 till 2010 var Susanne koncernövergripande inköpschef för indirekt 
material och tjänster på ICA Sverige AB. Susannes uppgifter var då att samordna, upphandla 
och analysera strategiska inköp för koncernen avseende indirekta material och tjänster. 
ICA Fastigheter Sverige AB är ett dotterbolag till ICA AB vars uppdrag är att erbjuda 
ändamålsenliga och strategiskt placerade affärslägen genom att utveckla, köpa, sälja, hyra in 
och aktivt förvalta fastigheter. ICA Fastigheter Sverige äger och förvaltar idag ungefär 100 
fastigheter med omkring 510 000 kvm yta för butiker. Dessutom hyr de in cirka 450 000 kvm 
kontors- och lageryta och cirka 850 000 kvm butiksyta för ca 600 butiker. ICA (2010). I 
början av 2000 talet valde ICA Fastigheter Sverige att outsoursca driften på de lagerenheter 
och kontor ICA bedrev verksamhet i. Coor arbetar idag som FM operatör åt ICA med bl.a. 
den tekniska skötelsen av fastigheterna. Susanne berättar att de i dagarna håller på med ny 
upphandling av hela avtalet. Vid denna upphandling bistår fastighetsförvaltare, chef för 
kontor och lager samt Susanne som extern konsult när det gäller fastighetstekniska frågor.  
 
Stig Koch berättar att de på Landstingsfastigheter i Dalarna ansvarar för Landstinget Dalarnas 
samlade lokalhållning. Deras uppdrag är att till landstingets hälso- och sjukvård erbjuda 
lokaler och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. De förvaltar ca 525 000 kvm 
lokaler samt hyr in externt 100 000 kvm. De största objekten är länets sjukhus, men 
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Landstingsfastigheterna i Dalarna förvaltar även skolor och vårdcentraler i länets samtliga 
kommuner. Stig och hans kollegor har ca 400 hyresgäster att hålla reda på fördelade på 35 
fastigheter och ca 27 000rum. På Landstingsfastigheter i Dalarnas hemsida säger de att deras 
jobb är att underlätta för sina hyresgäster så att de trivs med lokalerna och servicen. Stig 
arbetar idag som energicontroller på Landstinget Dalarna inom gruppen förvaltning och 
avtalsstöd. Mellan åren 2001 och 2007 arbetade Stig enbart med upphandlingar inom 
fastighetsrelaterade frågor på Landstinget Dalarna. 

Per Erik Bergman har arbetat i hela sitt yrkesverksamma liv inom fastighetsbranschen. Idag 
har Per-Erik det övergripande/särskilda ansvaret för det planerade underhållet på Landstinget 
Västernorrland. Från och med årsskiftet kommer Per-Eriks roll att ändras till driftcontroller 
med ansvar för både interna och externa driftavtal. Ekonomisk uppföljning och 
fastighetsprojekt kommer också att ingå i Per-Eriks nya roll. 2008 gjorde Landstinget 
Västernorrland en omorganisation vilket innebar att 
utförandeorganisationen/driftorganisationen inom fastigheter flyttades över till 
Landstingsservice så att en fastighetsservice sida upprättades. Det strategiska 
fastighetsförvaltandet blev då en egen stab funktion, Landstingsstaben Fastighet, under 
landstingsdirektören. Per-Erik ingår i Landstingsstaben Fastighet. I samband med denna 
omorganisation övergick Landstingsservice fastighet drift till en intraprenad. Organisatoriskt 
är Landstingets uppdelat i kärnverksamhet och serviceverksamhet. Kärnverksamheterna 

utgör drygt 90 % av landstingets totala verksamhet. Landstingsstaben Fastighet agerar som en 
intäktsfinansierad resultatenhet med en balanserad budget. Staben leder och samordnar 
utvecklingen inom landstingets energieffektiviseringsarbete. LVN (2010). Per-Erik berättar att 
de är 14 personer som förvaltar ca 554 000 m2 bruksarea. I deras arbetsuppgifter ingår bl.a. 
att som hyresvärd, svara för lokalförsörjning, förvaltning och underhålla av landstingets 
fastigheter. Strategiska och långsiktiga fastighetsfrågor med investeringsplanering är också 
arbetsuppgifter som Per-Erik och hans kollegor arbetar med. 

Anders Swing berättar att Landstinget i Gävleborg har ca 400 000kvm yta att förvalta. Det är 
alltifrån folkhögskolor till vårdcentraler och sjukhus. I Gävleborgs Landsting finns sex 
sjukhus varav två akutsjukhus och fyra närsjukhus. År 2000 tog landstingsstyrelsen beslut om 
att organisera om fastighetssidan så att fastighet blev en egen enhet under landstings styrelsen, 
enheten heter X-fastigheter. Detta för att på sikt kunna outsourca den tekniska skötseln av 
fastigheterna. FM leverantören Coor har den tekniska driften på fastigheterna i Gävleborgs 
Landsting sedan 2007. Anders berättar att de inte titulerar sig som fastighetsförvaltare utan att 
de arbetar som driftansvariga för fastigheterna. Ansvaret innebär både ekonomiskt och 
tekniskt ansvar. 
 
Morgan Eriksson berättar att Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. 
Fortifikationsverket har ca 3 300 000kvm yta att förvalta i det öppna beståndet. De har till 
uppgift att tillhandahålla och sköta enheter eller objekt till försvarsmakten och kringliggande 
myndigheter. Exempel på förvaltningsobjekt kan vara flygplatser, kajer, verkstäder och andra 
teknikintensiva byggnader. Fortifikationsverket har delat in enheterna i geografiska områden 
där ett förvaltarområde t.ex. kan vara en garnison om ca 250 000kvm. Enheterna eller 



 

16 
 

objekten drivs i egen regi förutom Berga flygflottilj och Ronneby kustjägar regemente som 
drivs av Dalkia idag. Morgan berättar att de normalt sett inte outsoursar driften då 
fortifikationsverket ansvarar för den strategiska infrastrukturen i Sverige. Morgan arbetar som 
utvecklingsledare på stab funktionen med frågor som rör energi och driftutvecklingsfrågor. 

4.2 Vad är kvalitet 

Respondenterna har svarat på frågan Hur definierar ni ordet kvalitet? Frågan har ställs för att 
klargöra vad just denna respondent anser är kvalitet. 

Jan Mohlin, Ericson AB 

Jan berättar att när rätt funktion levereras med hög tillgänglighet uppnås kvalitet för dem. Det 
är viktigt att kundens krav överensstämmer med de kvalitetskrav som ställs i handlingarna. 
Lite slarvigt uttryck säger Jan att man få det man har beställt. 

Susanne Stenman, ICA Fastigheter Sverige AB 

Susanne beskriver ordet kvalitet som en stämpel på en leverans. Susanne ser hela leveransen 
oavsett service eller funktionalitet som kvalitet. När det gäller de tekniska installationerna 
säger Susanne att det inte bara är funktionen som ska fungera utan att kvalitet även ska 
fungera i förebyggande syfte.  

Stig Koch, Landstinget Dalarna 

På Landstinget Dalarna berättar Stig att de har fem punkter som definierar vad som kan anses 
vara kvalitet i deras organisation. Det är att förvaltningsobjektets avsedda funktioner 
upprätthålls, att inga skador på förvaltningsobjektet uppkommer, att risk för den personliga 
säkerheten inte uppkommer, att hyresgäster eller deras verksamhet inte onödigtvis störs och 
att förvaltningsobjektets negativa miljöpåverkan minimeras. 

Per-Erik Bergman, Landstinget Västernorrland  

Per-Erik beskriver kvalitet på de tekniska installationerna med att förväntad egenskap av en 
produkt eller tjänst upprätthålls.  

Anders Swing, Landstinget Gävleborg 

Anders säger att det är svårt att definiera kvalitet. Lite lätt uttryckt är ”att man får det man 
betalar för”. Med det menar Anders att det är viktigt att skriva in i handlingarna/AFF vad man 
som beställare menar med kvalitet. Viktigt är naturligtvis att fastigheten fungerar för avsedd 
funktion och att inga skador uppkommer på fastigheterna. Den personliga säkerheten och att 
hyresgäst inte blir störd i onödan är också viktigt samt att miljöpåverkan minimeras. 

Morgan Eriksson, Fortifikationsverket 

Morgan berättar att kvalitet för dem är när rätt leverans till rätt tid och kostnad med rätt 
funktion uppnås. 

4.3 Kvalitet på tekniska installationer 
Frågan som ställts till respondenterna är Vad är kvalitet på de tekniska installationerna för 

Er? 
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Jan Mohlin, Ericson AB 

Att det levereras den funktion som det ska med hög tillgänglighet säger Jan är kvalitet på de 
tekniska installationerna för dem  

Susanne Stenman, ICA Fastigheter Sverige AB 

Tillsammans med ICA Fastigheter berättar Susanne att de idag pratar mycket om att 
säkerställa kvaliteten/skötseln av de tekniska installationerna. Det innebär att installationer 
ska fungera över tiden och inte vara bundet till en operatör. Detta ställer i sin tur krav på 
serviceavtal, förbrukningsmaterial mm för att smörja maskineriet som Susanne uttrycker det. 
Installationerna ska fungera under och över sin livslängd. Detta för att säkra investeringar som 
görs i fastigheterna. 

Stig Koch, Landstinget Dalarna 

Stig berättar att kvalitet på de tekniska installationerna för dem är produkter som levererar den 
avsedda funktionen under en produkts hela livslängd och att även produktens fastställda 
service och underhållsintervaller stämmer under hela livscykeln. 

Per-Erik Bergman, Landstinget Västernorrland  

De tekniska installationerna ska leva så den förväntade livslängden uppnås. Genom att ha god 
tillsyn och skötsel minimeras kontroll och övervakning av de tekniska installationerna för att 
slippa okalkylerade kostnader. Per-Erik jämför med en bil som måste skötas och besiktigas 
för att leva länge. 

Anders Swing, Landstinget Gävleborg 

Anders säger att kvalitet på de tekniska installationerna för dem är när entreprenören uppfyller 
det de enligt avtal är ålagda att göra. Att funktionen fungerar som det ska. Att installationerna 
sköts enligt leverantören/tillverkarens föreskrifter. Att ingen kapitalförstörning görs. 

Morgan Eriksson, Fortifikationsverket 

Kvalitet på de tekniska installationerna är att avsedd funktion upprätthålls med ett fungerande 
driftläge och med så låg energianvändning som möjligt säger Morgan. Samt att inga onödiga 
störningar ska uppstå för hyresgäst eller verksamhet. 

4.4 Går det att säkerställa rätt kvalitet  
Här har respondenterna svarat på frågan Hur säkerställs att rätt kvalitet levereras vid 

outsourcing av de tekniska installationerna i en fastighet? 

Jan Mohlin, Ericson AB 

Jan berättar att de via Key Performance Indicators KPI mäter kundnöjdhet. Vid dessa 
mätningar kan t.ex. inneklimatet mätas. Resultatet från dessa undersökningar är ett sätt att 

säkerställa att rätt kvalitet levereras. Stickprovsrevisioner är ett annat sätt att säkerställa att 

rätt kvalitet erhålls. Vid dessa stickprov tittar de på hur anläggningarna sköts t.ex. ur 

energisynpunkt, antalet åtgärder mm. Jan berättar att Ericsson har en FM modell som 

bygger på fem principer för att enkelt få mer kontroll över FM servicen. Det är 

produktionsbaserat behov, flexibel prissättning, global förutbestämd paket av service, en 

leverantör per område och en standardiserad uppföljning av service. Dessa fem principer 

jobbar Ericsson efter oavsett var i världen de har verksamhet.  
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Susanne Stenman, ICA Fastigheter Sverige AB 

Med hjälp av kontrollplan, egenkontroller och statusbesiktningar säkerställer ICA att rätt 
kvalitet erhålls vid outsourcing av de tekniska installationerna säger Susanne. Nuläges och 
status besiktning görs vid entreprenadens början och slut. Under entreprenadens gång görs 
även stickprovskontroller av opartisk besiktningsman för att se att avtalet följs. Entreprenören 
ska också visa hur den egna egenkontrollen fungerar. 

Stig Koch, Landstinget Dalarna 

Stig berättar att de genom fastställda checklistor, frekvenslistor, driftrapporter och driftmöten 
säkerställer att rätt kvalitet levereras vid outsourcing av de tekniska installationerna. Dessa 
listor, rapporter och möten är redan förutbestämt i FFU. Genom att göra utvärderingar av 
dessa listor, rapporter och möten så kan Landstinget i Dalarna på så vis styra operatören hur 
de ska sköta uppdraget. 

Per-Erik Bergman, Landstinget Västernorrland  

Per-Erik berättar att de precis i dagarna håller på med ny upphandling av teknisk 
fastighetsskötsel. I det FFU som gått ut har krav ställts på att entreprenör ska använda sig av 
Landstinget Västernorrlands system avseende tillsyn och skötsel på de tekniska 
installationerna. De har valt att tillhandahålla system till entreprenör för att inte hamna i en 
beroende situation till entreprenör. Samtidigt är det ett sätt att få kontroll på att tillsyn och 
skötsel utförs enligt avtal. De driftavtal och dokument som finns bygger på en fast 
kontraktsumma för tillsyn och skötsel (alt. frekvens eller funktions avtal). Det kan skapa 
problem och misstro då man inte vet om entreprenör utför tillsyn och skötsel enl. förväntad 
leverans säger Per-Erik. Genom att tvinga entreprenör att använda sig av deras system för 
tillsyn och skötsel kan de lättare kontrollera att fastigheterna sköts enl. avtal.  
Systemet för tillsyn och skötsel har Landstinget Västernorrland tagit fram tillsammans med ett 
företag som heter Greencon. Systemet följer de AFF koder som används i teknik 07. Ett 
grovarbete har gjorts genom att mata in installationsuppgifter om respektive fastighet. Tanken 
är att man under etableringstiden, process för att etablera och implementera resurser och 
förfarande innan fullt ansvar tas för de tjänster som ska levereras enligt avtalet (AFF Def.10), 
ska fylla i driftintervaller tillsammans med entreprenör, för att därefter föra in det i 
huvudavtalet som en Fastighetsteknisk Översikts Plan (FÖP). Ur denna FÖP kommer tillsyn 
och skötsel intervall att visas på ett grafiskt och användarvänligt sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I veckoöversikten ser man nu att vissa moment finns med i ett 

aktivt protokoll (de blir ihåliga)
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Förvaltare kan enkelt gå in i systemet få fram en period/månad och se status på åtgärder. Röd 
grön eller blå ruta talar om ifall det är ett missat moment, utfört/avrapporterat moment eller 
framtida moment, se fig. 2 . Krav på återrapportering och kvittenser finns i detta system på 
entreprenören. På detta sätt kommer FÖP att bli ett instrument för att kontrollera att tillsyn 
och skötsel görs enl. ett bestämt schema/intervall.  
Genom att tillhandahålla detta system och själva definiera hur det ska användas menar Per-
Erik att kvaliteten i avtalet lättare går att kontrollera. Problem med att kontrollera tillsyn och 
skötsel säger Per-Erik är att det ofta är en fast kontraktsumma för tillsyn och skötsel vilket gör 
att entreprenör kan tulla på tiden och i slutändan på kvaliteten. Per-Erik säger att det oftast är 
en akilleshäl i avtal med fasta kontraktsummor. Det kan dock bli lite svårare för entreprenören 
att tulla på kvaliteten, i detta fall, då de måste in och redovisa/avrapportera tillsyn och skötsel 
i Landstinget Västernorrlands FÖP. 
Landlord är ett fastighetssystem som Landstinget Västernorrland har använt sig utav i många 
år. Systemet inte användarvänligt, det är grafiskt föråldrat, från 80-talet, och klarar inte av att 
få fram statistik på ett vettigt sätt säger Per-Erik. Landstinget i Västernorrland har bantat ner 
användandet av Landlord dock finns arbetsordrar, media och hyror kvar i detta system. 

Anders Swing, Landstinget Gävleborg 

Genom att ha driftmöten tillsammans med Coor säger Anders att de säkerställer att rätt 
kvalitet leveras på de tekniska installationerna. Vid dessa driftmöten görs uppföljningar av 
t.ex. media eller myndighetsbesiktningar. Anders berättar att han rör sig mycket ute i 
fastigheterna och hör vad som är på gång både från verksamhetens håll men också från Coor´s 
sida. Genom att vara ute i fastigheterna får Anders en uppfattning om kvalitén hålls i avtalet. 
Enligt avtalet med Coor ska stickprov göras, dock har det ej gjorts. Anders/Landstinget 
Gävleborg tycker inte att det har behövts några stickprov utan berättar att det fungerar bra 
med Coor sedan de fick uppdraget mars 2007. Vid det tillfället övertog Coor befintlig 
driftpersonal, bantade ner organisationen och effektiviserade. Coor gjorde det som 
Landstinget i Gävleborg inte riktigt förmådde göra själva. Anders understryker hur viktigt det 
är att samspelet mellan entreprenör och beställare fungerar bra för att också få bra kvalitet. 
Som ett exempel berättar Anders att Coor tog in en under entreprenör (UE) som fungerade 
mindre bra på mark och park delen. Nu handlar Coor upp en lokal entreprenör per ort vilket 
Anders hoppas på blir bättre än tidigare entreprenör som var en större aktör men mindre 
lokalkännedom. Vid dessa ändringar av t.ex. UE tar Coor hänsyn till vad Anders som 
beställare tycker. 

Morgan Eriksson, Fortifikationsverket 

Genom att göra statusbesiktning innan avtalet börjar så kallad tredjeparts besiktning samt 
stickprovsbesiktningar under avtalstidens gång och vid avslutande av en FM entreprenad 
säger Morgan att de säkerställer att rätt kvalité levereras av deras FM operatör. Denna 
besiktning görs av opartisk besiktningsman när extern operatör används. Vid användning av 
intern driftpersonal dvs. in house görs den uppföljningen av någon från lokalstaben eller 
huvudkontoret. Fortifikationsverket har anlitat Dalkia som FM operatör på deras anläggningar 

Figur 2. Veckoöversikt i FÖP- systemet visar när skötsel och underhåll ska utföras för vald fastighet. 
Åtkomst 2010-12-17. 
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i Berga (flygfotilj) och Ronneby (Kustjägar regemente) övriga anläggningar drivs av egen 
personal. Förutom dessa besiktningar görs månads, kvartals och årsmöten som följer en viss 
agenda som specificerats i kontraktet mellan Fortifikationsverket och Dalkia. Dessa möten 
görs för att kontrollera att Dalkia sköter sitt uppdrag säger Morgan. Frågor som t.ex. ett fel 
som uppstått under en längre tid och som Dalkia åtgärdat kontinuerligt diskuteras vid dessa 
tillfällen.  

4.5 Används hjälpmedel för att säkerställa kvalitet 
I detta avsnitt har respondenterna fått svara på frågan Finns det hjälpmedel för att 

säkerställa kvaliteten på de tekniska installationerna och vilka i så fall? 

Jan Mohlin, Ericson AB 

Det hjälpmedel som Ericsson använder sig utav är att genom stickprovsrevisioner kontrollera 
hur entreprenör sköter uppdraget. Ericsson har inget eget fastighetssystem de använder sig av 
då de till största delen hyr de hus de har verksamhet i. Dock är det annorlunda på de ställen de 
har fabriker, där är det större krav på entreprenören.  

Susanne Stenman, ICA Fastigheter Sverige AB 

Susanne berättar att de i anbud/förfrågningsunderlaget anger kontrollplaner som 
entreprenören ska följa. Möten är ett sätt att säkerställa att kvalitén hålls på de tekniska 
installationerna. Dessa möten hålls på olika nivåer inom ICA, det kan vara driftmöten, 
styrgruppsmöten eller fastighetsmöten. Vid dessa möten ska bl.a. olika checklistor och 
rapporter presenteras. T.ex. ska entreprenören vid varje kvartal redovisa en 
entreprenörsrapport där händelser, kostnader och förslag på åtgärder redovisas. 

Stig Koch, Landstinget Dalarna 

Här säger Stig att husautomation dvs. styr och kontrollsystem som finns i fastigheterna 
nyttjas. Larmfunktioner som ett överordnat styrsystem används också men naturligtvis är 
hyresgästenkäter och hyresgästmöte viktiga hjälpmedel för att säkerställa att rätt kvalitet 
upprätthålls på de tekniska installationerna. 

Per-Erik Bergman, Landstinget Västernorrland  

Hjälpmedel som Landstinget i Västernorrland använder sig av är den Fastighetstekniska 
Översikts Planen (FÖP). Med detta hjälpmedel kommer fokus att ligga på kvalitet och inte så 
mycket på ekonomi. Anledningen till att de tagit fram FÖP är just för att kunna mäta 
kvaliteten i leveransen dvs. att tillsyn och skötsel blir utförd enligt avtal. Landstinget 
Västernorrland har gjort en kort studie av de Landsting som valt att outsourca den tekniska 
fastighetsskötseln. Det visade sig att flertalet Landsting valt att inte använda sig av Landlord 
för tillsyn och skötsel intervaller p.g.a. att det inte är ett användarvänligt program. Det går att 
mata in data i systemet men det är krångligt och svårt att ta ut statistik som är överskådlig och 
lättillgänglig. Det ska vara tydligt och enkelt för förvaltarna att följa upp kvaliteten i avtalet. 

Anders Swing, Landstinget Gävleborg 

Anders berättar att de inte har något uppföljningssystem som Landstinget i Gävleborg följer. 
Coor har ett eget arbetsorder system som används. Dock går det att få fram statistik ur det 
systemet om Landstinget i Gävleborg så önskar. Enligt avtalet med Coor ska de lägga in 
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tillsyn och skötsel i landlord systemet dvs. Gävleborgs Landstings interna system men det har 
inte fungerar riktigt bra. Det finns en schablon kostnad för tillsyn och skötsel som är utlagd 
per hus men den är svår att följa upp. Felavhjälpande åtgärder upp till 3 000: - bekostar Coor, 
kostnad därutöver går till Landstinget i Gävleborg berättar Anders. Statestik på åtgärder och 
kostnader får Anders ut från det interna ekonomisystemet och från Coor. Dock är det inte så 
lätt att följa upp kostnaderna då åtgärderna ligger i olika system säger Anders. 
 
En extern opartisk besiktningsman har gjort kvalitetskontroll efter två år av avtalsperioden. 
Resultatet var att kvalitén på driften hade blivit bättre sedan Coor tog över skötseln av 
fastigheterna. Jämförelser gjordes på olika mätpunkter som angivits i kontraktet t.ex. 
utryckningar. 

Morgan Eriksson, Fortifikationsverket 

Morgan berättar att de arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och utveckla driften. De 
använder sig av flera verktyg varav ett som heter Driftrosen för att kvalitetssäkra de tekniska 
installationerna. Driftrosen innebär en mätning av olika parametrar varav planerad drift är en. 
Övriga parametrar som mäts är jour, nöjd kund, kontroller och systematiskt energiarbete. Se 
fig. 3. 

Med detta verktyg kan t.ex. tid från det att en felanmälan görs fram till att den är åtgärdad 
mätas.  
Från början var det tänkt att Dalkia/FM operatören skulle använda sig av Fortifikationsverkets 
interna stödsystem men så blev det inte. I dag har Dalkia egna system där de för felstatistik, 
energistatistik mm. Denna statistik redovisas vid månadsmötena som hålls ca 10ggr/år. 
Morgan berättar att de på fortifikationsverket ser felanmälan som en strategisk funktion som 
de valt att inte lägga ut på Dalkia/FM operatören. Anledningen till att inte låta Dalkia ta hand 
om felanmälan är att driften på de flesta anläggningarna sköts med egen/intern personal. Av 
fortifikationsverkets totala yta är det bara två anläggningar (Berga och Ronneby) som sköts av 
extern driftorganisation dvs. förhållandevis lite yta av fortifikationsverkets totalyta har gjort 
att de valt att behålla felanmälan i egen regi. Dock har Dalkia delvis tillgång till ett antal 
interna system för att på så sätt få underlag till fel och energistatistik  

Figur 3 Driftros, en del av Fortifikationsverkets verktyg för 
att kvalitetssäkra driften i fastigheter. Åtkomst 2010-12-10 
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4.6 Krav på beställarkompetens 
Frågan som har ställt till respondenterna är Vilken beställarkompetens har den eller de 

personerna som skrivit FM-avtalet med avseende på de tekniska installationerna i en 

fastighet? 

Jan Mohlin, Ericson AB 

Jan har arbetat med kvalitetsfrågor sedan 80-talet, han har också arbetat som 
fastighetsförvaltare under sitt yrkesamma liv. Förutom Jans långa erfarenhet och kunskap är 
det personer med installationsteknisk bakgrund, miljö och energi personer samt 
civilingenjörer som hjälper till vid tecknande av FM avtal. Jan berättar att de under nästa år 
kommer att lägga fokus på att förbättra övergången mellan projektering och förvaltning. 
Projektering görs under vissa förutsättningar och när det sedan går över till förvaltningen 
uppstår problem då förutsättningarna har förändrats sedan projektering gjorts. Det gäller att 
knyta ihop detta säger Jan. 

Susanne Stenman, ICA Fastigheter Sverige AB 

Susanne berättar att ICA har haft ett jätte bra samarbete mellan inköp och organisations 
ansvariga inom koncernen för att inte tappa kompetens T.ex. har fastighetsförvaltare från ICA 
Fastigheter Sverige AB varit med och krav specificerat de tekniska installationerna i 
fastigheterna. Susanne berättar också att ICA arbetar med att säkerställa att AFF följs dvs. att 
ICA får rätt leverans med rätt kvalitet enl. AFF/handlingarna vilket är ett jätte arbete i sig. 
Andra viktiga parametrar som de arbetar med i arbetsgruppen är sak och värde värderingar. 
Dessa parametrar är subjektiva och svåra att få fram i handlingar och i slutändan till 
entreprenör för att få bra kvalitet på de tekniska installationerna säger Susanne. 

Stig Koch, Landstinget Dalarna 

Stig har enbart arbetat med FM upphandlingar mellan 2001 till 2007. Idag arbetar Stig som 
energicontroller. Landstinget Dalarna har driftingenjör med högskolekompetens, VVS och El 
ingenjörer att tillgå i sin organisation som naturligtvis bidrar med kunskap och kompetens vid 
skrivande av ett FM avtal.  

Per-Erik Bergman, Landstinget Västernorrland  

Per-Erik har gjort det mesta arbetet själv medframtagandet av handlingarna. I slutfasen av 
upphandlingsföreskrifterna önskade Per-Erik få en kvalitetssäkring på handlingarna. Per Ollas 
på Fasticon kontaktades som kikade på kontraktet och anbudsformuläret för att på så sätt 
kvalitetssäkra det egna arbetet. Per-Erik avslutar med att säga att han hoppas att den fasta 
anbud summan kommer att bli en form av reglertank dvs. entreprenören jobbar mer med 
kvalitet som kan komma till gagn för både beställare och entreprenör. 

Anders Swing, Landstinget Gävleborg 

Anders har en 30 årig erfarenhet från fastighetsskötsel. Anders är el kille i botten och har 
arbetat med drift av fastigheter de senaste 25åren. Första gången Landstinget i Gävleborg 
gjorde en upphandling var den intern och alldeles för detaljerad berättar Anders. Vid det 
tillfället var upphandlingsenheten inom Gävleborgs Landsting med. Andra gången tog de 
hjälp av Fasticon som extern konsult vid upphandlingen av Coor. De tillsammans med Anders 
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som el ansvarig samt Stig som VVS ansvarig och deras interna energikille arbetade fram FM 
avtalet.  
Anders säger att det har gått ganska bra med outsourcing av den tekniska fastighetsskötseln, 
bättre än förväntat. Det är samma ”gubbar” som tidigare var anställda av Gävleborgs 
Landsting men idag anställda hos Coor. Anders berättar att Coor har varit mycket lyhörda för 
deras önskemål vid övertagandet av personal. Arbetsglädjen har inte blivit sämre utan snarare 
tvärt om, det har blivit bättre Coor övertog driftpersonalen. Coor har vänt på de anställda så 
att de känner sig mer som entreprenörer, de måste anstränga sig mer . Många har berättat för 
Anders att de tycker att det har blivit bra mycket bättre nu än när de är anställda på Coor än 
när de var anställda hos Gävleborgs Landsting.  
Anders menar att det inte går att ta in personal utifrån som inte har någon kännedom om hur 
lasarett fungerar. Anders säger också att det måste finnas en stab kvar som ansvarar för det 
strategiska fastighetsförvaltandet. 
Avtalet som Landstinget Gävleborg har med Coor idag är ett funktionsavtal. Det interna 
avtalet de hade tidigare var ett frekvensavtal som var väldigt detaljerat. Ander säger att det 
varken är bättre eller sämre med dessa avtal dock är det lättare med klartext i avtal för alla 
parter. Coor har gjort en egen detaljerad arbetsbeskrivning och fångat upp åtgärderna samt 
ställt kraven något högre än tillverkarens instruktioner vilket Anders som beställare känner sig 
nöjd med. Anders avslutar med att säga att det är en lång process för att få ett avtal att fungera 
och att det är viktigt med samspel mellan parterna. 

Morgan Eriksson, Fortifikationsverket  

Morgan berättar att de har en blandning av interna och externa personer som bidrar med 
kompetens. Det kan vara fastighetsförvaltare, enhetschef eller energiansvarig som är med vid 
upphandling av de tekniska installationerna. Fortifikationsverket har också nyttjat kompetens 
från Fasticon, som är ett konsultföretag specialiserat mot fastighetsföretagande och 
fastighetsförvaltning, vid upphandlig av extern driftorganisation. Morgan säger att de 
erfarenhetsmässigt har ökat kompetensen och engagemanget hos förvaltarna och 
enhetscheferna genom att outsoursa driften samtidigt som en större förståelse har uppnåtts 
inom organisationen. Morgan jämför driftentreprenad som en modell av partnering, för att få 
det att fungera dvs. ett givande och tagande. Det är också en process som man själv måste 
vara med och växa i. Erfarenheten som fortifikationsverket har är att det är väldigt viktigt att 
avtalet är tydligt definierat med FM operatör dvs. vad som ska göras och på vilket sätt det ska 
göras. Viktigt är också att ta med de företrädare som ska jobba med FM operatören väldigt 
tidigt i processen. En annan viktig parameter för att få ett väl fungerande driftavtal är att ha 
tydliga kontraktsgenomgångar samt ger tid för flera möten och genomgångar av kontraktet. 
Detta för att skapa en större förståelse mellan beställare och entreprenör 
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5. Diskussion 

 
Under denna rubrik analyseras och diskuteras resultatet från empirin och teorin baserad på 

gjorda intervjuer. 
 

5.1 Kvalitet 

Att definiera kvalitet kan vara svårt. I teorin beskrivs kvalitet med TQM som ett strategiskt 
sätt för ett företag/organisation att arbeta med kvalitet på samtliga nivåer inom ett 
företag/organisation. Till hjälp finns ISO 9001 som är ett kvalitetsledningssystem. Det 
systemet utgår från kundens behov samt se över det interna arbetssättet för att på så sätt få 
bättre lönsamhet i ett företag/organisation SIS (2011). I AFF definitioner 10 definieras 
kvalitet som ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en tjänst som ger dess 
förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”. Denna definition är rätt tuff att 
uppnå för en FM leverantör om t.ex. en beställare inte tydligt kan uttrycka vad som är kvalitet 
för dem. Här är det viktigt att ett nära samarbete mellan beställare och FM leverantör fungerar 
bra så att FM leverantören också kan förstå och tillfredställa beställarens underförstådda 
behov.  
 
För Jan Mohlin på Ericsson är kvalitet när rätt funktion levereras med hög tillgänglighet för 
dem. Per-Erik Bergman på Landstinget Västernorrland, säger att en förväntad egenskap av en 
tjänst eller produkt upprätthålls får de kvalitet. Eller som Morgan Eriksson på 
Fortifikationsverket säger rätt leverans i rätt tid och med rätt kostnad och med rätt funktion 
får de rätt kvalitet. Några av det tillfrågade respondenterna hade svårt att definiera kvalitet och 
använde sig lite slarvigt av uttryck som ”man får det man betalar för” eller ”man får det man 
har beställt”. Dessa respondenter poängterade betydelsen av att i handlingarna ange vad 
beställaren anser vara kvalitet. Anders Swing och Stig Koch hade i sina organisationer klart 
uttalade kvalitets definitioner så som upprätthålla avsedd funktion, inga skador på 

förvaltningsobjekten, risk för den personliga säkerheten, ingen onödig störning för hyresgäst 

och att negativ miljöpåverkan minimeras. Sammanfattningsvis kan man säga att kvalitet är en 
form av stämpel på en leverans som Susanne Stenman uttryckte det.  
 
Denna lilla undersökning visar på att AFF Definitioner 10´s definition av kvalitet verkar 
stämma med hur det fungerar i praktiken. Uttryck som förväntning, hög tillgänglighet och 
stämpel/kvitto av leverans används av respondenterna. Det handlar om att tillfredställa behov 
och underförstådda behov vilket samtliga respondenter framfört på ett eller annat sätt.  
 
Respondenterna säger att det är väldigt viktigt att i handlingarna ange vad man som beställare 
anser vara kvalitet. I Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) uppmanas beställare 
av FM tjänster att i den strategiska fasen identifierar behovet. Beroende om det ska bli en 
funktionsupphandling eller utförandeentreprenad ska kraven anges i beskrivningsdokumentet. 
Övergripande kvalitetskrav anges i Särskilda Föreskrifter (SF). Det är svårt att dra några 
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slutsatser av denna undersökning men det verkar som att branschen följer dessa 
rekommendationer som står i Vägledning och upphandlingsföreskrifter dvs. anger i 
handlingar vad som menas med kvalitet. 

5.2 Teknisk kvalitet 

Hur uppnås en god kvalitet på de tekniska installationerna? I den operativa fasen av en FM 
entreprenad rekommenderar branschen/teorin att kontroller görs med hjälp av SLA och 
acceptanskriterier som finns angivna där samt följa upp och kontrollera att leveransprocessen 
fungerar som den ska. Att följa upp tjänsteleverantör och samla in uppgifter så att utvärdering 
kan göras av prestation, ge feedback och stämma av slutanvändarens behov är några viktiga 
sätt att kontrollera att rätt kvalitet levereras. Detta kräver god kommunikation med både 
interna och externa tjänstleverantörer på operativ nivå säger Vägledning och 
upphandlingsföreskrifter 10 (2010). 
Frågan som var ställd till respondenterna var ”Vad är kvalitet på de tekniska installationerna 
för Er?” Här framkommer ord som lång livslängd, avsedd funktion under produktens hela 
livslängd, att ingen kapitalförstörning görs mm. Per-Erik Bergman på Landstinget 
Västernorrland berättade att genom att ha god tillsyn och skötsel på de tekniska 
installationerna kan kontroll och övervakning minimeras. Per-Erik jämförde de tekniska 
installationerna med en bil. Om service och kontroller (t.ex. fylla på olja, bilbesiktigas mm) 
görs med jämna mellanrum kommer också bilen att ”leva” längre. Att det följs upp och 
kontrolleras på de tekniska installationerna råder det nog ingen tvekan om, hos samtliga 
respondenter. Däremot framkom mer en känsla av att brist på resurser och tid gör att 
kontroller och uppföljning kan bli lidande.  
 

5.3 Hur säkerställs rätt kvalitet 

I AFF Definitioner 10 (2010)definieras kvalitetssäkring som ”alla planerade och systematiska 
åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att ett objekt eller en tjänst kommer att 
uppfylla givna krav på kvalitet”. Här är det viktigt för beställare av FM tjänster att i den 
taktiska fasen definierar SLA och bestämmer acceptanskraven så att det i den operativa fasen 
kan kontrolleras att rätt kvalitet erhålls. 
Flertalet av respondenterna har svarat att de genom checklistor, driftrapporter, egenkontroller, 
kontrollplaner, statusbesiktningar, stickprovskontroller, driftmöten, KPI mm säkerställer att 
rätt kvalitet uppnås. Per-Erik Bergman berättar att deras instrument för att säkerställa rätt 
kvalitet erhålls är en Fastighetsteknisk Översikts Plan (FÖP). Med hjälp av denna plan säger 
Per-Erik fås bättre kontroll på tillsyn och skötsel och att det görs enl. ett bestämt 
schema/intervall. Här är känslan att de tillfrågade landstingen har  
”bättre” kontroll på de tekniska installationerna än de i den privata sektorn. Orsak till det kan 
vara att lasarett är tekniktäta och komplicerade fastigheter och inte får ”stå stilla”. 
Fastigheterna kräver också stor kunskap för att skötas samt att fastigheterna ägs av 
landstingen själva. För Ericsson och ICA som till största delen sitter som hyresgäst i 
fastigheterna behövs då kanske inte samma kontroll på de tekniska installationerna. 
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5.4 Beställarkompetens 

Vid en outsourcing av teknisk fastighetsförvaltning är det viktigt att beställare också behåller 
och vidareutvecklar den egna beställarkompetensen. Att ta hjälp av extern expert vid 
kontraktskrivandet är ett sätt att kvalitetssäkra dokumentationen till en FM entreprenad och 
samtidigt utveckla den egna kompetensen. Det säger både teorin och branschen då både 
Västernorrlands Landsting och Gävleborgs Landsting har använt sig av extern expert på 
avtalsskrivning. 
Flertalet av respondenterna i denna rapport har lång erfarenhet från fastighetsförvaltning i 
olika former. Det kan vara som fastighetsförvaltare, drifttekniker, el eller energi ansvarig osv. 
Gemensamt för respondenterna är att personerna har arbetat länge och rent praktiskt med de 
tekniska installationerna. För ett företag/organisation är det viktigt att ha kompetent personal 
vid tecknande av en FM entreprenad så att rätt kvalitet på de tekniska installationerna 
upprätthålls. Enkelt uttryck” man får det man beställer” då det är i handlingarna som kraven 
sätts. Finns inte beställarkompetensen i företaget/organisationen kan kvaliteten på de tekniska 
installationerna lidande. Förutom lång erfarenhet krävs också teoretisk kunskap. Här har 
branschen själv arbetat fram en modell som innebär en form av certifiering för 
fastighetsförvaltare. Denna modell är relativ ny och framtiden får utvisa om denna certifiering 
kommer att slå igenom i branschen. En stor mängd andra kurser i enstaka ämnen finns också 
att tillgå inom branschen. Det kan vara alltifrån FM utbildningar till rent tekniska och 
ekonomiska utbildningar. Det visar på den stora variationen av kunskap en beställare av FM 
tjänster bör känna till. 
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6. Slutsatser 

 
Här kan du läsa mina egna funderingar och tankar om hur man kvalitetssäkra en FM 

upphandling samt förslag på vidareutveckling av detta arbete. 
 

 
Att kvalitetssäkra en FM upphandling kräver en hel del av både beställare av FM tjänster och 
FM leverantören. Som jag tidigare har nämnt krävs det att beställare och leverantör har ett 
nära och gott samarbete så att en tydlig och bra kommunikation på olika nivåer i 
företaget/organisationen fungerar.  
 
Det är svårt att dra några slutsatser med en så liten tillfrågad grupp men indicier om hur 
branschen kvalitetssäkrar de tekniska installationerna kan dras. Ord som statusbesiktning 
dyker upp. I inledningen av detta arbete ställde jag frågan om det finns några viktiga 
parametrar att tänka vid upphandlig av den tekniska installationen? Statusbesiktning kan vara 
en sådan parameter tillsammans med uppföljning och kontrollering. Samtliga tillfrågade 
respondenter har sagt att dessa parametrar är mer eller mindre viktiga vid upphandling av den 
tekniska fastighetsskötseln. Nu finns det ingen vetenskaplig grund för att det skulle vara just 
dessa parametrar men det ger en fingervisning om hur branschen arbetar med att 
kvalitetssäkra de tekniska installationerna i en fastighet. Andra ord som återkommer både i 
teorin och empirin är tydlighet. Att berörda parter som ska arbeta nära FM leverantören får 
tidigt vara med i upphandlingsprocessen för att på så sätt kunna skapa en tydlighet och 
förståelse mellan parterna. Morgan Eriksson på Fortifikationsverket poängterade vikten av 
detta.  
 
Känslan som jag mött, i min roll som fastighetsförvaltare, har varit om FM leverantören 
verkligen har utfört det som de enligt kontrakt varit ålagda att göra. D.v.s. en misstro till att 
tillsyn och skötsel sköts enligt gällande avtal. Som ett exempel kan nämnas att i en 
lagerfastighet som förvaltades växte halvmeter björkar på tak intill en taksil. Det upptäcktes 
efter några år av entreprenadtiden. Det skapar naturligtvis funderingar om hur FM företaget 
sköter övriga antaganden i avtalet. Här hade dessa björkar troligtvis upptäckts om 
statusbesiktning hade utförts innan entreprenadens början. Om någon statusbesiktning blev 
gjord eller inte känner jag inte till, vid inträdet av den FM upphandlingen arbetade inte jag på 
det företaget. Hur som helst säger Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (2010) att det 
är viktigt att ge tid till själva driftsättningen av en FM entreprenad. Minst en till tre månader 
och vid större och komplexare uppdrag bör etableringstiden vara längre. Att ge entreprenören 
tid återkommer också våra respondenter till. Anders Swing från Landstinget Gävleborg säger 
att det är en lång process där samspelet mellan parterna är viktigt. I fallet med småbjörk på 
tak kanske etableringstiden var för kort. Hade det givits tid till att göras ordentliga 
statusbesiktningar av fastigheterna hade säkert dessa småbjörkar upptäckts vid 
etableringsfasen. Genom att ge FM leverantören i etableringsskedet tid kan man undvika att 
hamna i situationer där FM leverantören ”skyller” på att ” att fastighetsobjekten vid 
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entreprenadens början inte höll en acceptabel nivå som en ursäkt för att leverantören inte skött 
sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. I Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 
(2010) poängterar författarna hur viktig det är att parterna inte slarvar med denna 
statuskontroll utan att båda parter är överens om skicket på förvaltningsobjekten vid 
entreprenadens början. 
 
När det gäller beställarkompetens är det många pensionsavgångar inom branschen de 
närmaste åren. För att stärka beställarkompetensen inom ett företag/organisation behövs att 
företag tänker strategiskt långsiktigt. Hur ska beställarorganisationen se ut framöver? Ska det 
vara akademisk utbildning på den eller de personerna som ska arbeta med FM avtal eller är 
det viktigare att personerna i fråga har erfarenhet av tekniska installationer? Personligen tror 
jag att det behövs en mix av både praktiks erfarenhet och någon form av akademisk utbildning 
alt. certifiering. I min egen utbildning till byggnadsingenjör med förvaltarinriktning saknade 
jag praktisk erfarenhet, dock löste det sig ändå genom att jag sommarjobbade som 
fastighetsskötare och på så sätt fick erfarenhet. Den erfarenheten har varit och är fortfarande 
viktig för mig i min nuvarande roll som fastighetsförvaltare. 
Förutom erfarenhet och rätt utbildning behövs också att personen som ska arbeta med FM 
leveranser tycker om att arbeta med människor och vara serviceinriktad. För hur det än är, är 
det vi människor som påverkar de tekniska installationerna på ett eller annat sätt. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att för att upprätthålla en bra kvalitet på de tekniska 
installationerna behövs tydliga avtal skrivas där det också tydligt är definierat vad som ska 
utföras. Det är också viktigt med statuskontroll innan, under och efter entreprenörstiden för att 
säkerställa kvalitén samt att det dokumenteras på ett för beställaren tillfredställande sätt. Sist 
men inte minst är beställarkompetensen viktig. Finns inte kunskap och kompetens hos 
beställare av FM tjänster kan kvalitén på de tekniska installationerna försämras.  

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

Jag har i denna rapport fokuserat mig på kvalitet av de tekniska installationerna. Arbetet som 
har gjorts har varit i liten skala och inte så omfattande. Det har varit svårt att få fram 
teoretiska belägg för mina slutsatser till detta arbete. Ett förslag på fortsatt studie är att 
vidareutveckla denna inriktning på en forskarnivå för att på så sätt kunna se om mina 
slutsatser varit korrekta. 
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Examensarbete 15 hp  Bilaga 1 
Kristina Bohlström 

Intervjumall  

 

• Presentation av uppsatsens författare, dess syfte och en förklaring till varför just detta 

ämne valts. 

• Kan Du kort ge en beskrivning av ert företag/organisation. 

• Vilken position har Du i företaget/organisationen? 

• Hur definierar Ni ordet kvalitet? 

• Vad är kvalitet på de tekniska installationerna för Er? 

• Hur säkerställer Ni att rätt kvalitet levereras vid outsourcing av de tekniska 

installationerna i en fastighet? 

• Tar Ni till hjälpmedel för att säkerställa kvaliteten på de tekniska installationerna och 

vilka i så fall? 

• Vilken beställarkompetens har den eller de personerna som skrivit FM-avtalet  med 

avseende på de tekniska installationerna i en fastighet? 

 

 


