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Tillgångsförvaltning 
”Asset Management”

▪ Det är en komplex verklighet!

▪ Balans mellan Prestation / Kostnad / Risk?

▪ Planering på kort och lång sikt?

▪ Förutsättningar för ”bra” beslut?

▪ Ser vi samma verklighet?
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Syften med Arbetsboken

1. Stöd till en samlad greppbar bild av 
verksamhetens arbete med 
tillgångsförvaltning

2. Metod att diskutera och stämma av 
aktuellt läge, behov och prioriteringar

3. Lärande i form av en liten grund, med 
ingång till fördjupningar…
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Mer material…
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Viktigt

1. 16 delområden med 5 nivåer

2. Grundat i ISO 55001/55002/55010 
men anpassat till svensk VA

3. ”Vägen” är ofta det viktiga = 
medvetenhet och diskussion

4. Varje nivå bygger vidare på 
föregående…

5. ”Rätt” nivå är ofta inte högsta nivån
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Resultat
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▪ Visualisering i form 
av spindeldiagram
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1 Servicenivåer

2 Förutsäga efterfrågan

3 Policy och Mål

4 Strategisk planering

5 Operativ planering

6 Besluts-förfaranden

7 Utkontraktering

8 Utförande

9 Anläggningsdata och prestanda

10 Ekonomisk data

11 Risker och möjligheter

12 Ledning och kommunikation

13 Resurser

14 Kompetens

15 Ledningssystem

16 Övervakning, mätning, analys,

utvärdering, förbättring

Aktuell nivå Målnivå



1: Servicenivåer

1. Legala krav uppfyllda… Medveten..

2. Grundläggande servicenivåer satta och kända…

3. Mål           servicenivåer           prestanda. 

Vägt kostnad, risk, prestanda…

4. Behovsanalyser kunder, kostnadsutvärderingar görs,              
kunder konsulteras…

5. Kundnöjdhetsundersökningar och tekniska mått är en integrerad               
del av beslutsfattande…

Hög nivå kund- och intressentnöjdhet

9



2: Förutsäga efterfrågan

1. Bekräftar behovet av behovsprognoser…

2. Behovsprognoser görs, baserat på personliga erfarenheter…

3. Bra genomskådlig dokumentation av faktorer som påverkar 
efterfrågan, baserat på nyckeltal, historiska data och förändringar…                                                         
Effekter av ändrad efterfrågan stäms av…

4. Behovsprognoser baserat på analys av data.                 
Prioriteringar, efterfrågescenarier…

5. Olika scenarier för riskhanterar tillämpas dessutom… 
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3: Policy och Mål

1. Bekräftar behovet av policy och mål…

2. Identifierat mål som är informellt uttryckta…

3. Godkänd policy för tillgångsförvaltning.                                             
Värdering av finansieringslösningar har ingått som underlag…

4. Mål och handlingsplaner för tillgångsförvaltning tas fram och 
godkänns årligen.                                                                 
Handlingsplaner med resurser, ansvarsområden, tidplaner…

5. Tydligt identifierat framgångsfaktorer för att mål och 
handlingsplaner genomförs.                                                
Systematisk uppföljning, långsiktiga trender följs, systematiska 
förbättringar…
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4: Strategisk planering

1. Bekräftar behovet av långsiktig planering…

2. Innehåller grundläggande information och prognos över minst 10 
år…

3. Följer riktlinjerna i P116 Förnyelseplanering för ledningsnätet och 
motsvarande för hela VA-systemet…

4. Förklarande, beslutskriterier vid val av åtgärder, tydligt baserat på 
hållbarhetstänkande…

5. SAMP enligt ISO 55001 och ISO 55002 Annex C…
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5: Operativ planering

1. Bekräftar behovet av beslutsunderlag för operativ planering…

2. Planen innehåller grundläggande information samt bedömning av 
resursbehov. Utredningsunderlag finns…

3. Tydlig identifiering av kritiska tillgångar, risker och möjligheter. 
Analys av handlingsalternativ.                                      
Processkartläggning... 

4. Analyser av trender … influensfaktorer tydligt identifierade

5. Investeringsplan i nära samarbete med intressenter.             
Utredningar med god framförhållning och god substans…            
Tydliga belägg för effektiv, hållbar förvaltning med god ekonomisk 
hushållning.
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6: Beslutsförfaranden

1. Bekräftar behovet av tydligt beslutsförfarande…

2. Beslut bygger på medarbetarnas bedömningar och överenskomna 
principer…

3. Kriterier för och omfattning av beslutsunderlag har dokumenterats.                                                           
Systematiska metoder för beslut tillämpas…

4. Formella dokumenterade beslutsprocesser, genomarbetade och 
rationella… Känslighetsanalyser…

5. Uppföljningar visar att tillämpade kriterier innebär att målen nås 
och värde skapas…
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7: Utförande

1. Bekräftar att val av metoder och material påverkar…

2. Personer med tidigare erfarenhet styr materialval, utförande…

3. Kvalitetskriterier enligt senaste branschstandarder tillämpas.                                                               
Parter involveras tidigt…                                                                        
VA –projekthandboken… Byggkontroll…

4. VA-projekthandboken + dokumenterad erfarenhetsbank…

5. Alla processer finns dokumenterade…                    
Projektledningsverktyg tillämpas…                                                  
Metoder i ledningssystem …
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8: Utkontraktering

1. Bekräftar att fördelar med leverantörssamverkan…

2. Upphandling enligt minimikrav i regelverk…

3. Riskanalyser inför utkontraktering…                                              
Avtal definierar styrformer..

4. Gott samarbetsklimat grundat på tillit…                                         
Samarbete inleds tidigt. Definierade roller.   
Resultatuppföljning…

5. Toppkvalitet levereras och tids- och kostnadskalkyler innehålls 
konsekvent…                                                                                   
Leverantörer bidrar…
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9: Anläggningsdata och prestanda

1. Bekräftar att fördelar att samla information…

2. Grundläggande information samlas i tabeller…                               
Data baseras till del på antaganden…

3. System finns och tillämpas för anläggningsinformation samt 
hierarkin för tillgångarna.                                                                
Tillämpas fullt ut för kritiska tillgångar, plan för resten...

4. Tillförlitligt informationssystem om tillgångar, teknisk och ekonomisk 
data och status…

5. Systematisk information och loggning.                                 
Fullständig monitorering och databas för kritiska egenskaper. 
Dokumentering i CMMS kopplat till GIS + BIM vid stora 
projekteringar…
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10: Ekonomiska data

1. Bekräftar att fördelar att samla information…

2. Grundläggande information samlas i tabeller…

3. Tillräckliga data, genomskådligt för att fastställa värdet på 
anläggning. Kostnader för ersättning är också kända.

4. Enligt nivå 4 under Anläggningsdata + att tekniska och ekonomiska 
data arkiveras integrerat och genomskådligt.                           
Analyseras regelbundet...

5. Enligt nivå 5 under Anläggningsdata + ISO/TS 55010 tillämpas.
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11: Risker och möjligheter

1. Bekräftar att fördelar med riskidentifiering…

2. Ansvariga för beslut förstår…                                                 
Grundläggande riskanalyser och riskvärdering har genomförts…

3. Riskhanteringsplan hålls uppdaterad.                                        
Kritiska tillgångar har identifierats. Riskhanteringsstrategi finns…

4. Systematiska riskanalyser genomförs kontinuerligt…              
Riskregistret granskas och kompletteras…                            
Åtgärders effekter följs upp…

5. Riskanalyser och riskvärderingar ingår i underlaget för alla beslut…                                                         
Tänkandet är väl förankrat och tillämpas inom hela organisationen…
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12: Ledning och kommunikation

1. Bekräftar att agerande påverkar kulturen…

2. Ledningen är synlig och tillgänglig…                           
Kommunikation med intressenter förekommer men sällan…

3. Organisationen är involverad och engagerad…              
Regelbunden kommunikation med intressenter.

4. Ledningen medverkar aktivt, främjar, styr, stödjer och 
kommunicerar…                                                       
Kommunikationsplan…

5. Höga betyg för ledningens ledarskap i medarbetarundersökningar…                                                
Kultur av engagemang.                                                                 
Intressenter ger höga betyg för kommunikation…
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13: Resurser

1. Bekräftar fördelar med välorganiserad organisation…

2. Liten grupp personer med erfarenhet…

3. Operativ planering stäms av mot resurser.                                  
Tydliga rollbeskrivningar…

4. Samverkan inom organisationen och mellan projekt är väl 
fungerande. Ansvar och befogenheter för att upprätta och uppdatera 
planer och mål är tydligt definierade…

5. Regelbunden analys visar att de resurser som krävs stämmer väl 
överens med de resurser som tillhandahålls…                 
Resursstrategi… Snabb hantering…
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14: Kompetens

1. Bekräftar fördelar att bedöma kompetensbehov…

2. Har tagits ställning till vilken kompetens och resurser som behövs…                                                

Personalutvecklingsplaner… Kompetensnivåer registreras…

3. Operativ planering stäms av mot kompetenser.                    

Kompetensöversyn genomförs…                                                                  

Kompetensutveckling planeras och genomförs systematiskt…

4. Intresse i organisationen för metoder och tekniker att förbättra… 

Aktiv dialog…

5. Kultur som innebär lust att lära…                                                 

Attraktiv arbetsplats…
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15: Ledningssystem

1. Bekräftar fördelar med dokumenterade rutiner och styrda 

arbetssätt…

2. Enkel processbeskrivning av kritiska aktiviteter och förankrats…

3. Arbetsprocesser är kartlagda och beskrivna…                     

Instruktioner enligt prioritering…

4. Arbetsprocesser och beskrivningar fullt ut och styrt enligt ISO 9001 

eller ISO 55001.

5. Certifierat ledningssystem enligt ISO 55001…
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16: Övervakning, mätning, analys, utvärdering, 
förbättring

1. Bekräftar fördelar med mätning, analys och utvärdering…

2. Status och mål mäts och utvärderas. Utkontrakterade tjänster följs 
upp och utvärderas.

3. Systematiska kontrollplaner, riskanalyser, avvikelserapportering etc… 
Prestationsindikatorer visas…

4. Resultatövervakning mot prestationsmått…                                         
Mönster och trender identifieras. Driftsäkerhet och prestanda 
övervakas systematiskt. Erfarenhetsåterföring… 

5. Övervakning och mätning tillämpas datadrivet.                 
Förbättringsarbetet är systematiskt och tydligt värdeskapande i 
toppklass!
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Resultat

25

▪ Visualisering i form 
av spindeldiagram
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Planera användning av resultatet!

Gapet att jobba med…
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