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Aff – bättre med nya Aff?
Aff – Forum för fastighetsförvaltning och service

Ø Inledning Ø Varför Aff?    Ø Hur är Nya Aff bättre?
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Tänker du på Aff så här?
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Eller så här?

Ett sätt att göra tydliga avtal!

Fråga: Hur tänker DU på Aff?  1) Som en oherrans massa dokument?     
2) Som ett hjälpmedel till bra avtal?
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• Hur ska man beskriva fastighetsförvaltning, drift och service?

Alternativen?

Hej, vi skulle vilja ha 
lite förvaltning tack?

Kan ni lämna anbud på 
gräsklippning och 
trädgårdsskötsel?

Undrar varför det här 
anbudet är dubbelt så 
dyrt som det andra?

Gör det som den 
tidigare 

organisationen 
gjorde.

Fråga: Om du fick en förfrågan om att förvalta en fastighet på entreprenad 
– hur tydligt skulle det vara vad som förväntades?

1) Mycket         2) Ganska          3) Inte tydligt 
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Nya Aff uppbyggnad
Upphandlingsföreskrifter

Objektsbeskrivning

Kontraktsformulär

Övergripande tjänstekrav S1-S6

Tjänstebeskrivningar SA-SJ

ABFF Aff-definitioner Fasta branschregelverk

Entreprenadspecifikt 
regelverk

Regelverk för upphandlingen

”På vad” ska jobbet göras?

Krav på utförande:
Övergripande krav - hur 
ska själva entreprenaden 
fungera?

Vilka tjänster ska utföras 
och vad gäller för krav på 
dem? Funktionskrav och 
utförandekrav. 
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• Rubrikerna i ABFF – det som avtal brukar innehålla

Vad finns i Kontraktsformuläret?

K1 Omfattning

K2 Utförande

K3 Organisation

K4 Tider

K5 Ansvar

K6 Ekonomi

K7 Avslutande 
statuskontroll

K8 Avbeställning och 
hävning

K9 Tvist

K10 Övrigt
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• Krav på själva entreprenaden – inte på enskild tjänst

• Vad händer om man inte talar om detta?

Varför ”övergripande tjänstekrav”?

Fråga: Om du inte har beskrivit HUR du vill ha ärendestatistiken –
hur stor sannolikhet är det att du får det du vill ha?

1) Stor                2) Liten
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Tjänsteområden = kapitel
SA - Verksamhetsledning

SB – Fastighetsförvaltning

SC – Fastighetsteknik

SD – Utemiljö

SE – Städning

SF – Verksamhetsservice

SG – Säkerhet

SH – Kundtjänst

SI – Mat och dryck*

SJ – Ekonomi
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Gränsdragningslistan

Aff-kod Funktionskrav Acceptanskriterier / mätmetod Ansvar Ersättning 

SC3.1 Driftutrymmen L F 

 Exempel på förvaltningsobjekt 
Utrymmen avsedda för fastighetsdriften, såsom driftrum för installationssystem, personalutrymmen, verkstadslokaler, 
förrådslokaler, avfallsrum.  

  

1 Driftutrymmen ska vara i full funktion. Dokumenterad kontroll av driftutrymme sker på ett sätt och med 
ett intervall som är anpassat efter de installationer som finns i 
driftutrymmet. Minimiintervallet på en sådan kontroll är en (1) 
gång per månad. 

  

2 Driftrum för installationssystem ska ge ett vårdat 
intryck. Reservdelar o.d. ska vara ordningsamt 
förvarade. 

Golvet är fritt från olja och skräp och dylikt. Större fläckar, kladd 
etc. får inte förekomma på ytskikt och inredning. 

Förpackningar, reservdelar står på hyllor eller på annat ordnat sätt. 

  

3 Driftrum ska vara enkla att utföra avsett arbete i. God ordning råder och driftutrymmen används inte för andra 
ändamål än de är avsedda för. 

  

4 Skydd mot instängning i driftutrymmen ska 
upprätthållas. 

Driftutrymmen med installationer för el, värme, kyla och 
ventilation går att öppna från insidan utan nyckel eller 
motsvarande.  
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Funktionskrav

• Beskriver en funktion

• Ex: Luften i lokalerna ska vara 
ändamålsenlig och upplevas god av 
hyresgästerna

• Kan vara tämligen övergripande – något har 
full funktion

Acceptanskriterium

• Talar om när funktionen är uppnådd

• Ex: Koldioxidhalten ska vara maximalt X 
ppm och luftens hastighet maximalt Y m/s

• Behöver vara konkreta och gärna mätbara. 

• Kan vara fler till ett och samma 
funktionskrav.

Funktionskrav kontra åtgärdskrav

Åtgärdskrav

• VAD som ska utföras

• Ex: Motorvärmaruttag funktionsprovas och 
resultatet dokumenteras.

• Är konkret, men kan hänvisa till definition

• Ex: Tillsyn ska ske

Utförandetid

• Kan vara en frekvens, ex. 4 ggr/år

• Kan även ange en specifik tid, ex. före 1/11

• Kan även ange tidsrymd, ex. inom en 
arbetsvecka 
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Sammanfattningsvis
Ø Färre olika dokument

Ø Lättare att kombinera olika tjänster

Ø Tydligare tjänsteområden

Ø Enklare gränsdragningslista

Ø Lättare att ställa krav på entreprenaden

Ø Ökad fokus på beskrivningarna

Ø Tydligare skillnad mellan funktion och åtgärd

Ø Funktion för alla tjänster

Ø Utökade rådstexter

Ø Enklare mall för objektsbeskrivning

Fråga:
Kan det vara bra att använda Aff även 
om man sköter alla tjänster internt?

1) Ja
2) Nej, varför det???
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TACK!

Frågor kan ställas till:
Anna Cedvén

www.forvaltningsstrategi.se
anna.cedven@forvaltningsstrategi.se
0734-125813

Köpa Aff?
www.aff-forum.se


