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Inledning
Energiföretag behöver i allt större utsträckning kunna 
dokumentera, styra och kommunicera processerna kring 
sina tillgångars status, kostnader och framtida behov av 
underhåll och investeringar. Det ställer stora krav på infor-
mationssystem, rutiner, beslutskapacitet, styrning, uppfölj-
ning och kommunikation. 

Syftet med den här foldern är att ge en introduktion och 
överblick av området strategisk tillgångsförvaltning. En 
framgångsrik förvaltning av företagets tillgångar kan leda 
till omfattande ekonomiska besparingar och bättre kontroll 
på verksamheten.  

I foldern presenteras ämnet, verktyg och metoder för hur 
företag kan arbeta med strategisk tillgångsförvaltning. Råd 
och erfarenheter från några av de deltagande företagen 
presenteras också.

Vem kan ha intresse av foldern? 
Ledningsgrupper, asset managers, teknikutvecklare, analyti-
ker, de som arbetar med strategiska frågor och ledningssys-
tem och naturligtvis alla som har ett intresse för tillgångs-
förvaltning med koppling till energisektorn.

Risk- och tillförlitlighetsanalys 
 
Tillgångsförvaltning  är ett projekt inom Energi-
forsks program Risk- och tillförlitlighetsanalys. I 
programmet arbetar vi med att ta fram nya modeller 
och beslutsprocesser för riskanalys av distribu-
tionsnät för el. Programmet är också en möjlighet 
för energiföretag att höja sin kompetens genom att 
löpande ta del av resultat och ny kunskap från forsk-
ningen. Ambitionen är att under hösten 2018 starta 
ett program om tillgångsförvaltning, 
som är en vidareutveckling och för-
djupning av detta projekt.

Projektansvarig Tillgångsförvaltning 
Lennart Kjellman 
lennart.kjellman@energiforsk.se
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Medverkande företag i projektet 
Ellevio AB, Göteborg Energi AB, Jämtkraft AB, Jönköping 
Energi Nät AB, Ringhals AB, Skellefteå Kraft AB, Skellefteå 
Kraft Elnät AB, Svenska Kraftnät, Teollisuuden Voima Oyj, 
Vattenfall Eldistribution AB, Vattenfall Vattenkraft  AB, 
Öresundskraft AB.
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Företag i energibranschen hanterar stora tillgångar. För att 
möta affärsrisker när en stor del av balansräkningen utgörs 
av anläggningar och utrustning, behövs en systematik i 
arbetet med företagets tillgångar. Det är då strategisk till-
gångsförvaltning kommer in. 

Tillgångsförvaltning beskriver hur verksamheten kan 
optimera sin totala fysiska kapitalbas, befintlig såväl som 
möjlig. En grundläggande fråga för alla företag som förval-
tar betydande tillgångar är avvägningen mellan underhåll 
av befintliga anläggningar och nyinvesteringar, och efter 
vilka principer och med vilka system man kan göra sådana 
avvägningar. Standarden tar även hänsyn till tillgångar som 
personal och kompetens etc.

Verktyg och metoder för att arbeta med strategisk tillgångs-
förvaltning har utarbetats utifrån standarden ISO 55000. I 
standarden finns:
• strukturer för att kunna dokumentera, styra och kommu-
nicera processerna kring sina tillgångar
• förslag till beslut om underhåll, reinvesteringar och nyin-
vesteringar

Vad är strategisk tillgångsförvaltning?
• beskrivning av processer för uppföljning och utvärdering 
av verksamhetens kapitalbindning och riskexponering.

Strategisk tillgångsförvaltning kännetecknas av fyra grund-
principer. I standarden ISO 55000 beskrivs grundprinci-
perna närmare.

•  Värde: Tillgångar finns för att ge organisationen och 
dess intressenter värde. En viktig hörnsten är hantering 
av risk och information relaterat till riskbedömningar. 
Tillsammans med ett ramverk för beslutsfattande säker-
ställs ett konsekvent bästa beslutsfattande.

•  Gemensam inriktning: Strategier, tekniska och finan-
siella beslut, planer och aktiviteter är enhetliga med 
varandra. 

•  Ledarskap och återkoppling: Företaget får bäst utväxling 
genom ett bra ledarskap och rätt avvägd återkoppling. 

•  Säkerställande: Förvaltning av tillgångar säkerställer 
att tillgångarna kommer att uppfylla sitt avsedda syfte. 
Säkerställandet tillämpas på tillgångar, förvaltning av 
tillgångar och ledningssystem för tillgångar.

Vilka har nytta av tillgångsförvaltning?

Det främsta syftet med strategisk tillgångsförvalt-
ning är att stärka värdeskapandet i förvaltningsinrik-
tade företag. Även mindre företag och kommunala 
och statliga bolag kan ha nytta av standarden. 

Mer om ISO 55000

Standarden är i huvudsak avsedd att användas av:

•  de som överväger hur de ska öka värdeskapandet 
från sin organisations tillgångar.

•  de som ägnar sig åt att upprätta, införa, 
 underhålla och förbättra ett ledningssystem för 
tillgångar.

•  de som ägnar sig åt planera, konstruera, införa 
och utvärdera aktiviteter rörande förvaltning av 
tillgångar.

Foto: Ilkecelik
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Faktorerna som påverkar vilken typ av tillgångar som en 
organisation behöver för att uppnå sina mål och hur till-
gångarna ska förvaltas, omfattar bland annat följande:
•  organisationens karaktär och syfte
•  dess verksamhetsidé
•  dess finansiella begränsningar samt reglerade krav
•  behov och förväntningar från organisationen och dess 

intressenter.

De här inverkande faktorerna måste noga övervägas vid 
upprättande, införande, underhåll och fortlöpande förbätt-
ring av förvaltning av tillgångar.

Även på svenska används ofta uttrycket Asset Manage-
ment, alltså förvaltning av  tillgångar. Asset Management 
innehåller bland annat strategiska planer för tillgångar, 
reinvesteringsplaner och underhållsplaner, allt i syfte att 
bibehålla tillgångarnas förmåga att alstra värden för ägarna.

På vilket sätt kan företag använda standarden?

•  Som ett verktyg för företagsledningen
•  För att få kunskap om processer för uppföljningar av mål 

och prestanda
• För att fatta beslut om fortsatt underhåll, reinvesteringar 

eller nyinvesteringar
•  För att genomföra riskanalyser 
•  För att skapa ett verktyg för ständiga  

förbättringar

Hur kan man förhålla sig  
till befintligt ledningssystem?
ISO 55000 ingår i samma serie som ISO 9000 och 
ISO 14000 samt andra standarder för ledningssystem och 
kan därför användas tillsammans med dem. Det finns 
ingen konflikt med till exempel ISO 9000. I ISO 55000 kan 
befintliga processer och aktiviteter kopplas ihop genom ett 
holistiskt perspektiv på verksamhetsstyrningen. 

Definitioner

Asset - Tillgång - Sak, enhet eller utgiftspost som 
har potentiellt eller aktuellt värde för en organi-
sation. 

Asset Management - Aktivitet som reducerar osä-
kerheten, associerad med att nå företagsmålen, 
genom användandet av företagets tillgångar. 

Asset Management system - En uppsättning av 
relaterade eller samverkande funktioner i en orga-
nisation som etablerar policys, målsättningar och 
processer för att nå målsättningarna.

Faktorer att räkna med

Foto: A
rgus
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Management för råd om hur risker i en organisation ska 
hanteras.

Omvärldsanalys
Att klargöra möjliga utvecklingsvägar och risker inom 
omvärld, marknad och efterfrågan är en viktig del i besluts-
underlaget för underhåll, reinvesteringar och nyinveste-
ringar.  När en omvärldsanalys genomförts bör analysen 
följas upp av frågan: Vad innebär detta för företaget/orga-
nisationen? Nästa steg är att ta fram en åtgärdsplan eller 
ett åtgärdspaket med tydliga mål (hur ska vi möta föränd-
ringen, vem ska göra vad, när?). Det är viktigt att åtgärderna 
följs upp (har vi gjort som vi sa, vad blev utfallet?) och 
utvärderas (hur ska vi göra nästa gång det här inträffar?).

En övergripande omvärldsanalys bör ligga till grund för 
utvecklingen av policyer och strategier. De övergripande 
dokumenten och besluten behöver därefter brytas ner till 
andra mer specifika och styrande policyer, till exempel i 
form av anläggningsplaner och driftpolicyer. På det sättet 
skapas förutsättningar för att hela organisationen strävar 
mot samma mål. Det krävs också en fungerande informa-
tionshantering med tydliga processer för hur data samlas in 
och förmedlas inom organisationen. Genom att standarder 
utvecklas för interna arbetssätt, skapas förutsättningar för 
ett strukturerat och kontinuerligt arbete inom organisatio-
nen. Ett måste för effektiv tillgångsförvaltning, är tydlig 
ansvarsfördelning och uppföljning.

För att tillgångsförvaltning ska bli framgångsrik behövs
•  enkla och långsiktiga mål med tydlig ansvarsfördelning. 
•  förståelse för marknadens förutsättningar.  
•  en objektiv bedömning av interna frågor baserad på 

kunskap och fakta.
•  effektiv implementering, vilket bland annat innebär 

att kommunikation om tillgångsförvaltningen sker till 
personal på alla nivåer. I vissa fall kan samarbetspartners, 
kunder och andra utom företaget, behöva informeras.

Alla företag måste på ett eller annat sätt hantera sina 
tillgångar. Nyttan med ledningsystem är att koordinera 
åtgärderna organisationen gör för att realisera värdet med 
tillgångarna. Ledningssystemet fokuserar inte på själva 
tillgången, utan på värdet tillgången kan ge organisationen. 
 
Det behövs kunskap och väl genomtänkta processer för 
att säkerställa en effektiv resurs- och kapitalbindning i 
företaget. En av de viktigaste frågorna är hur företagen 
hanterar sina fasta kostnader och hur företaget anpassar sig 
till förändrade omvärldsfaktorer, såsom energipriser, skatter 
och styrmedel. 

Det är viktigt att dokumentera, styra och kommunicera 
processerna kring företagets tillgångar, kostnader och fram-
tida behov av underhåll och investeringar. Det ställer krav 
på informationssystem, rutiner, beslutskapacitet, styrning, 
uppföljning och kommunikation. 

Kunskap finns, inom forskningen och inom andra bran-
scher, om hur bolag med betydande kapital- och resursbind-
ning samt med höga risker i verksamheten, kan arbeta med 
beslutskriterier och processer för uppföljning, utvärdering 
och åtgärder. Här har vi sammanställt de viktigaste fakto-
rerna för ett lyckat arbete med tillgångsförvaltning:

Risk och möjlighet
Central i all tillgångsförvaltning är förståelsen av begrep-
pet risk och hur risker upptäcks och hanteras. Risker kan 
omvandlas till möjligheter med hjälp av ett strukturerat 
arbete med rutiner. Det är viktigt att företaget har för-
måga och kompetens att identifiera, analysera och hantera 
olika typer av risker. Ansvaret bör fördelas och se till 
att processer för utvärdering och uppföljning av arbetet 
etableras. Ett sådant upplägg minskar inte bara riskexpone-
ringen i sig utan företaget undviker också att samma risk 
bedöms och hanteras på flera olika ställen i organisationen. 
Riskhanteringen måste ha en tydlig koppling till företagets 
strategiska mål. ISO 55000 hänvisar till ISO 31000 Risk 

Nyttan med tillgångsförvaltning
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Modell för tillgångsförvaltning 
Illustrationen visar att det behövs kunskap och väl genomtänkta processer för att säkerställa en effektiv resurs- och kapitalbildning i företaget.
Det finns många lika modeller för tillgångsförvaltning, ibland behöver också modellen anpassas efter bransch och företag. Den här schematiska  
modellen kan utgöra grunden för arbetet med strategisk tillgångsförvaltning och kan sedan utvecklas efterhand. Det är viktigt att notera hur de 
olika processerna påverkar varandra. Källa: The institute of Asset Management 2015.
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Varje dag fattar olika individer i en organisation beslut som 
får effekt både på kort och lång sikt. I stort och smått påver-
kar dessa val ettföretags resurser och tillgångar. Strategisk 
tillgångsförvaltning syftar till att få dessa beslut att grundas 
på gemensamma spelregler och med en gemensam syn på 
de långsiktiga målen. En sådan ambition utgör grunden till 
varför en gemensam struktur för tillgångsförvaltning är 
viktig.

Metodiken för strategisk tillgångsförvaltning består av tre 
huvudsakliga delar: 
1.  Strategisk nedbrytning av policyer, strategier och mål
2. Hantering av information om tillgångarna 
3. Utveckling och användning av interna standarder

Strategisk nedbrytning  
av policyer, strategier och mål 
Det första momentet som krävs är en nedbrytning av 
strategier och mål från övergripande företagsnivå ner till 
grupp- och individnivå på respektive operativ avdelning. 
Syftet är att varje medarbetare ska förstå sitt eget bidrag 
till bolagets måluppfyllnad. Inom större energikoncerner 
kan det innebära flera steg där exempelvis koncerngemen-
samma mål bryts ner till affärsområdesmål som bryts ner 
till övergripande avdelningsmål som i sin tur bryts ner till 
enhets- eller gruppmål som varje individ kan relatera till. 
Olika storlek på bolag kräver ofta olika många nivåer. En 
utvärdering måste göra i den egna organisationen med hän-
syn till antal nivåer och storlek på personalstyrkan.

Strategi
En effektiv hantering av data om tillgångarna, till exempel 
driftvärden, är central för att tillgångarnas status ska kunna 
bedömas korrekt. En risk finns annars att viktiga beslut 
fattas på grundval av felaktiga uppgifter.  

Insamling av data 
System för att samla in data kan vara stora och komplexa i 
vissa organisationer, och det finns många utmaningar vid 
inhämtande, verifikation och sammanställning av dessa 
data för att omvandla dem till information om tillgångarna. 

Metodik för tillgångsförvaltning

En av de centrala funktionerna hos ledningssystemet är att 
skapa, kvalitetssäkra och dokumentera denna information.  
Övervakning, analys och utvärdering av information bör 
vara en fortlöpande process. Samma typ av struktur och 
information krävs på mindre bolag som i stora, men i en 
mindre organisation kan dokumentstrukturen förenklas.
Delarna i ledningssystemet kan ses som en uppsättning 
verktyg: policyer, planer, verksamhetsprocesser och infor-
mationssystem. Alla verktyg bör vara integrerade så att de 
samverkar för att nå uppsatta mål.

Standardiserade arbetssätt 
Det tredje momentet är att ta fram, och säkerställa 
användningen av, standardiserade arbetssätt. Behovet 
är minst lika stort i de mindre bolagen som i de större. 
Exempelvis utgör bortfall i personalstyrkan en betydligt 
större risk på mindre bolag då varje medarbetare utgör en 
större del av den totala kompetensen i organisationen. Om 
standardiserade arbetssätt saknas är risken att enskilda 
medarbetares frånvaro påverkar bolagets verksamhet och 
resultat negativt. Finns det däremot ett strukturerat arbete 
kring utveckling och utnyttjande av de här arbetssätten är 
fördelarna många, exempelvis: 

•   upplärningstiden för nyanställda eller medarbetare på 
nya postitioner minskas

•  arbetsuppgifter utförs på samma sätt, oberoende av vem 
som utför dem

•  uppsatta riktlinjer följs i högre grad
•  det blir enklare att förmedla förbättrade arbetssätt efter-

som organisationen är van att både föreslå och ta till sig 
nya arbetsmetoder via beskrivna standarder.
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En central fråga för energiföretagen är att säkerställa en 
effektiv resurs- och kaptalbildning. Företagen måste ha 
en beredskap för förändringar i omvärlden som skiftande 
energipriser, skatter, styrmedel, tekniska förändringar och 
frågor kring nät och distribution.

De stora fördelarna med strategisk tillgångsförvaltning är 
främst ekonomiska och långsiktigt strategiska. Genom att 
arbeta med sina tillgångar på ett strategiskt genomtänkt 
sätt får företaget bättre överblick över sina tillgångar. Med 
bättre överblick går det att fatta bättre beslut, och bättre 
beslut ger i förlängningen en bättre ekonomisk utväxling av 
tillgångarna.

Bättre framförhållning är en av vinsterna med att arbeta 
strukturerat med tillgångsförvaltning. Genom att utveckla 

en riskhanteringsprocess med rutiner och kompetens för 
att identifiera, analysera och hantera olika typer av risker 
kan riskexponeringen minskas och samma risk bedöms 
lika i organisationen. En viktig komponent för bättre 
framförhållning är hur den information som samlas in 
om tillgångarna hanteras. Här krävs en tydlig strategi för 
inhämtning, verifikation och dokumentation.

Strategisk tillgångsförvaltning leder till att företaget blir 
mindre beroende av individers kunskap eller arbetssätt. 
Genom att utveckla standarder för hur arbetsuppgifter 
ska utföras utförs arbetsuppgifter på samma sätt, oavsett 
vem som utför arbetsuppgiften. Hela organisationen ska 
arbeta efter samma mål, vilket betyder att övergripande 
dokument och beslut bör brytas ned till anläggningsplaner 

Vad kan mitt företag få ut av att arbeta 
strukturerat med tillgångsförvaltning?

Foto: C
halabala
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och driftpolicyer som kan spridas på alla nivåer i företaget. 
Tydlig ansvarsfördelning och uppföljning är ett måste!

En annan aspekt som kan bli aktuell är lagkrav eller 
andra regleringar, som gör att till exempel offentligt ägda 
energiföretag kan bli tvungna att tydligare redovisa hur 
ekonomin ser ut kring deras tillgångar. Att då ha inlett ett 
systematiskt arbete med tillgångsförvaltning innebär ett 
eller flera steg på vägen.

Förvaltning av tillgångar stödjer värdeskapande med 
hänsyn taget till finansiella, miljömässiga och sociala 
kostnader samt risker, kvalitet och prestanda relaterade till 
framgångar. 

Fördelar 
Fördelarna med att arbeta med strategisk tillgångs-
förvaltning är många. Här nedan har vi listat några:

Finansiella fördelar
•  Minskade finansiella kostnader

•  Strategin kan medföra förbättrad avkastning på 
tillgångar

•  Lättare att avgöra vad som är välgrundade investeringar i 
nya tillgångar 

•  Bättre beslutsprocesser 

•  Lättare att få bättre balans mellan kostnader, risker, 
möjligheter och prestanda.

Riskhantering
•  Kontrollerade risker

•  Systematisk hantering av risker och bedömning av 
risknivåer idag och hur de förändras över tid

Underhåll
•  strategier och planer så att innehåll och utformning av 

anläggningar ger få problem

•  optimerad drift och underhåll via operativ samverkan
 

Informationshantering
•  Metoder för att dokumentera, styra och kommunicera 

processer

•  Information om tillgångarnas status och hälsa

•  Hur information om tillgångar ständigt hålls aktuell

•  Verifikation av information

•  Strategier för hur informationen ska nå alla nivåer inom 
organisationen

Organisationen
•  Förbättrad organisatorisk effektivitet och uthållighet

•  Översyn och ständig förbättring av processer, arbetssätt 
och prestanda

•  Bättre effektivitet

•  Bättre måluppfyllnad

•  Effektiv hantering av kortsiktiga och långsiktiga effekter 
vad gäller kostnader och leverabler

•  Kan förbättra uthålligheten i driften av verksamheten 
och även organisationen

•  Visar på att företaget följer regler, lagar, förordningar och 
standarder.

Service 
•  Förbättrad service och leveranser

•  Bättre produkter och tjänster som möter eller till och 
med överträffar kundkraven

•  Nöjdare kunder och intressenter

Socialt ansvarstagande
•  Visar på socialt ansvarstagande

•  Visar på organisationens vilja och förmåga att leva upp 
till miljökraven som ställs

•  Visar på val av etiska och ansvarsfulla affärsplaner och 
handlar därefter
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Råd i arbetet med tillgångsförvaltning
 Hur kan man inleda arbetet?
•   Köp standarderna ISO 55000, 55001, 55002 och 31000
•  Gå på seminarier och konferenser i ämnet, delta i 

branschforum
•  Bli medlem i relevanta organisationer, till exempel The 

institute of asset management (www.theiam.org)
•  Ta extern hjälp av till exempel  

expert eller konsult
•  Gå en kurs i Asset management och ISO55000

• Börja med att gå igenom ert ledningsystem
• Kartlägg hur ni gör idag
• Självutvärdering med stöd av konsult
• Workshop och intern utbildning  

med stöd av konsult
• Intressentanalys

Arbeta systematiskt med tillgångsförvaltning
Tillgångsförvaltning är en central aktivitet för att möta 
affärsrisker, särskilt när en stor del av balansräkningen 
utgörs av anläggningar och utrustning.

Se till att målen i organisationen hänger ihop
Organisationens tillgångsförvaltningsaktiviteter, och till-
gångarnas avkastning, ska vara samordnade med organisa-
tionens övergripande mål.

En riskhanteringsprocess  
skapar framförhållning
Ett strukturerat arbete förutsätter att organisationen har 
rutiner, förmåga och kompetens att  identifiera, analysera 
och hantera olika typer av risker. Det är viktigt att ansvaret 
fördelas och att processer för utvärdering och uppföljning 
av arbetet etableras. Det leder också till att riskerna hante-
ras på samma sätt i alla led i organisationen.

Flera nivåer av policyer,  
strategier och instruktioner behövs
Organisationen ska sträva mot samma övergripande mål, 
därför behövs en tydlig nedbrytning av strategiska policyer 
och planer ner till den nivå där de operativa besluten fattas. 
Utan en sådan nedbrytning kan det inom företaget uppstå 
motstridiga mål när olika avdelningar och grupper strävar 
efter egna mål arbetar efter egna instruktioner.

Foto: Svenska K
raftnät
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• Ledningsplaner för tillgångar skapar överblick
Ledningsplaner för tillgångar kan ses som en samman-
ställning av företagets fysiska tillgångar och information 
om tillgångarna. Planernas funktion är att beskriva hur de 
uppsatta målen ska omvandlas till konkreta åtgärder så att 
de uppsatta målen kan nås. 

• Arbetsprocesser
Utan standardiserade arbetsprocesser är det i princip omöj-
ligt att driva ett uthålligt förbättringsarbete. Underhållspro-
cesserna behöver beskrivas både avseende de övergripande 
flödena och mer specifikt avseende respektive delprocess för 
att klargöra hur varje arbetsmoment ska utföras.

• Arbeta systematiskt  
med tillgångsinformationen
Beslut bör fattas baserat på fakta, istället för på enskilda 
personers uppfattningar. Det är därför av största vikt att 
information om företagets tillgångar är korrekt. Att ha 
gemensamma överenskommelser om vilken data som ska 
samlas in kontinuerligt skapar möjlighet att fatta rätt 
beslut. Informationen behövs vid beslut om underhållspla-
ner, investeringsbeslut och riskbedömningar.

• Tydliga regler
Inför tydliga regler för hur beslut om underhåll, reinveste-
ringar och investeringar ska tas fram. Gå igenom vem som 
ska vara ansvarig för besluten.

Foto: O
livier Le M

oal
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Råd från företag 
som inlett arbetet med tillgångsförvaltning

Skellefteå kraft AB 

Strategisk nedbrytning av policyer, strategier och mål
• Hela organisationen ska arbeta efter samma mål, vilket 
betyder att övergripande dokument och beslut bryts ned till 
att varje enskild anläggning har egna strategiska, taktiska 
och operativa planer.

• Målnedbrytning sker via en tydlig värdekedja med 
angivna värdeobjekt där tillgångens värdeskapande, för-
brukning och risknivå är i fokus. Värdekedjan är föremål 
för ständig och fortlöpande uppföljning.
• Tydlig ansvarsfördelning och uppföljning är ett måste!
Att de som leder förvaltning av tillgångarna ”utför” värde-
skapande med hänsyn taget till finansiella, miljömässiga 
och sociala kostnader samt risker, kvalitet och prestanda för 
samtliga intressenter.

Hantering av information om tillgångarna
• Beslut bör fattas baserat på fakta, istället för på enskilda 
personers uppfattningar. Att ha gemensamma överens-
kommelser om vilken data som ska samlas in kontinuerligt 
skapar möjlighet att fatta rätt beslut. Informationen som 
behövs vid beslut om underhållsplaner, investeringsbeslut 
och riskbedömningar ska vara relevant.

Utveckling och användning av interna standarder
• Genom att utveckla standarder för hur arbetsuppgifter 
ska utföras utförs arbetsuppgifter på samma sätt, oavsett 
vem som utför arbetsuppgiften (Rollbeskrivning).  Upp-
satta riktlinjer följs i högre grad, det blir enkelt att förmedla 
förbättrade arbetssätt eftersom organisationen är van att 
både föreslå och ta till sig nya arbetsmetoder via beskrivna 
standarder.

Vattenfall Eldistribution AB 

Värderamverk:
• Risker i bolaget utifrån av ledningen beslutade företags-
värden inom följande områden: lönsamhet; hälsa och arbets-
miljö; miljö; varumärke och samhälle; kund, intressent och 
partner; legal efterlevnad; säkerhet. Med de gemensamma 
värdena kan vi förankra ledningens prioriteringar i den 
dagliga verksamheten och bedöma olika typer av aktiviteter 
likvärdigt och transparent.
 
Riskhantering:
• Bolaget har en Riskpolicy och är på väg att implemen-
tera en årsprocess för hantering av verksamhetsrisker och 
integrera riskarbetet i den normala styrningen och upp-
följningen. Viktiga delar för att få det att fungera är att det 
finns beslutade företagsvärden, ett gemensamt riskregister, 
åtgärdplan för att mitigera de prioriterade riskerna samt 
uppföljning av att genomförda åtgärder får avsedd effekt.
 
Ledningens genomgång:
• För att få ett fokus är det viktigt att engagera företagsled-
ningen. En framgångrik ledningens genomgång bygger på
ett bra förarbete så att själva genomgången kan fokusera på
de viktigaste frågorna för att förbättra verksamheten. En
möjlig metod är att utgå ifrån fördefinierade frågor inom 
något eller några utvalda områden, t.ex: tillgångsrelaterade 
mål och mätetal, tillgångsrelaterade processer, anläggning-
ars hälsa och status eller intressenternas förväntningar..
 
 Anläggningshälsa (status):
• En metod för bedömning av anläggningars status har 
implementerats. Genom metoden kan vi på ett bättre sätt få 
en överblick över behov av åtgärder och livscykelplanering 
genom standardiserade nyckeltal. Metoden ger oss förut-
sättningar att agera förebyggande och långsiktigt.
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En effektiv tillgångsförvaltning kräver att en organisa-
tion strävar mot ett övergripande mål. ”Stamnätet är 
vår egendom, det är det vi ska förvalta!” säger Marcus 
Stenstrand som har specialiserat sig på tillgångsförvalt-
ning.

Marcus Stenstrand, som är Digitalisation Manager på 
Fingrid den finska motsvarigheten till Svenska kraftnät, var 
en av initiativtagarna till att företaget började jobba med 
tillgångsförvaltning 2006.

Små steg
Det är lätt att tappa modet när ett företag står inför ett 
omfattande strategiskt förvaltningsarbete. Därför är det 
viktig att ta små steg och se vad den grundläggande upp-
giften för företaget är. För Fingrid är det att förvalta ett 
stamnät.
–En god förvaltning av ett stamnät betyder på kort sikt att 
inga träd stör driften. På lång sikt innebär det att det ska 
vara lätt att koppla upp nya kunder på förberedda linjer, 
säger Marcus Stenstrand.

Fingrids uppdrag är att förvalta det finska stamnätet.  
–Vi arbetar för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Nätet 
är vår tillgång. Det är viktigt att se över värdet av sina 
tillgångar. Och då talar jag inte bara om finansiella värden, 
utan också om samhällsekonomiska värden, de är det ibland 
lätt att glömma.

Ansvar och information
Ett måste för en effektiv tillgångsförvaltning är en tydlig 
ansvarsfördelning och uppföljning.
Det krävs också en fungerande informationshantering med 
tydliga processer för hur data samlas in och förmedlas inom 
organisationen, menar Marcus:
–Nu fungerar informationsflödet bra. Om inte kommuni-
kationen fungerar i alla nivåer av företaget och den infor-
mation och de data som presenteras inte stämmer, kommer 
grunden för alla beslut att bli felaktiga. Beslut ska baseras 
på fakta och inte på antaganden. Samma beslut ska gälla 
genom hela organisationen. Vi hade till exempel åtta olika 
sätt att beställa tjänster, beroende på vem som beställde. Nu 
finns enhetliga instruktioner för hur våra beställningar ska 
göras.

All personal involverad
Personalen på Fingrid har varit med i hela processen. De 
har deltagit i worskshops och fått berätta om på vilket sätt 
de jobbar. Även företagets leverantörer blev involverade i 
arbetet.
–Vi insåg tidigt i processen, att trots att vi köper en service 
eller tjänst från en leverantör, så är det vi i företaget som är 
ytterst ansvariga för hur arbetet utförs. Det ledde till att all 
personal hos leverantörerna som skulle jobba med stamnä-
tet, fick genomgå tester. Det visade sig att många leverantö-
rer hade personal som inte hade rätt utbildning. Det ledde 
till utbildningsinsatser och standarder, som även leverantö-
rerna är tacksamma för idag.

Samma mål
Det är av största vikt att hela organisationen strävar mot 
samma övergripande mål. Det behövs därför en tydlig 
nedbrytning av strategiska policyer och planer ner till den 
nivå där de operativa besluten fattas. Låt processen ta tid, 
tala öppenhjärtat om det som fungerar bra och mindre bra, 
säger Marcus och avslutar:
–Ta en titt i spegeln och fråga dig: Hur gör vi? Vad gör vi?  
Det är lätt att fokusera på målet och att glömma hur det 
dagliga arbetet utförs!

Exemplet Fingrid:

Viktigt att vårda sina tillgångar

Foto: Fingrid



Internationell utblick

ISO/TC251 
ISO/TC251 är en internationell branschövergripande teknisk 
kommitté inom ISO. Kommittén är ansvarig för utvecklingen 
av ISO 55000-standarder. Våren 2018 har kommittén 29 delta-
gande nationer och 15 som är observatörer.
Mattias Androls på Vattenfall är en av de svenska represen-
tanterna.

Vad är det som är på gång  
nu våren 2018 Mattias Androls?
– Kommittén arbetar nu med en uppdaterad version av ISO 
55002. Den nya versionen kommer troligtvis ut i slutet av 
sommaren.

– Den nya versionen av ISO 55002 är mycket fylligare än den 
som gavs ut 2014. Den har bilagor som går på djupet, inte bara 
om ISO-strukturen, utan den innehåller också klara riktlinjer 
för hur man skriver en strategisk anläggningsplan. I bilagorna 
finns en bra och tydlig definition av hur värde ska definieras 
inom organisationen. I bilagorna finns också uppdaterad 
information  om bland annat:
• ledningssystem
• beslutsfattande och ramverk 
• krav utifrån Risk Management

– Arbetet inom ISO fortsätter med olika tekniska papers som 
har till syfte att ge vägledning kring standarden.

Aktuell information 
För att hitta aktuell information gå in på nedanstående länk:
https://committee.iso.org/home/tc251

Källa: International Organization for Standardization



Mer information:
Svensk standard SS-ISO 55000, 55001 och 55002,  
Swedish Standards Institute
ISO 31000 Risk management

An Anatomy of Asset Management,  
The institute of Asset Management 2015.

Strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag, Profu
Foto: C

hones



Tillgångsförvaltning i energisektorn
Energiföretag behöver i allt större utsträckning kunna dokumentera, styra och 
kommunicera kring företagets tillgångar. Det ställer stora krav på informationssystem , 
rutiner, beslutskapacitet, styrning och kommunikation.

I den här foldern presenteras verktyg och metoder för hur företag kan arbeta med 
strategisk tillgångsförvaltning.  Råd och erfarenheter från några företag med koppling till 
energisektorn presenteras också. 

Ledningsgrupper, teknikutvecklare, analytiker och alla som har ett intresse av 
tillgångsförvaltning får här en presentation av tillgångsförvaltning. 

Energiforsk AB | Org.nr 556974- ‐2116 | Telefon: 08- ‐677 25 30 | Fax: 08- ‐677 25 30 | E-post: kontakt@energiforsk.se
Besök: Olof Palmes gata 31, Stockholm. Nordenskiöldsgatan 6, Malmö | Post: 101 53 Stockholm | www.energiforsk.se

Vi gör energivärlden smartare! 
Genom samarbete och dialog bedriver vi energiforskning så att ny kunskap skapar värde 
för näringsliv, kunder och samhället i stort. Vi är det naturliga navet i energiforskningen  
– en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem.


