
 

AFF - Avtal för 
fastighetsförvaltning 

2 dagar 
Denna kurs är uppdaterad efter senaste Aff. 
Aff är en allt vanligare avtalsstruktur inom fastighetsförvaltning med tydlig och användarvänlig struktur. 
Grunden i Aff är de allmänna bestämmelser som parterna* i branschen kommit överens om (ABFF) samt 
Aff-definitionerna vilka består av termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och 
service. 
*Med parter avses beställare såsom fastighetsägare, Facility Managers (FM) m.fl. samt leverantörer. 
I denna grundläggande kurs lär du dig vad en upphandling med Aff innebär, hur du korrekt genomför en 
upphandling av tjänsteentreprenader med stöd av Aff samt hur Aff både kan användas som 
förfrågningsunderlag och för att genomföra en upphandling. 
Efter avslutad kurs är målet att du ska ha god förståelse och känna dig trygg i Aff genom att bland annat 
veta hur upphandling genom Aff fungerar, hur Aff kan användas som förfrågningsunderlag, dess 
terminologi och definitioner samt med säkerhet ha förståelse för hur och när Aff kan tillämpas på korrekt 
sätt. 
För mer information om Aff så finns det att tillgå på Aff Forums hemsida: www.aff-forum.se 

Viktig information: 
Ta med era egna exemplar av ABFF 15  samt Aff-definitionerna. Saknar ni dessa så kan ni beställa dessa 
genom oss till 25 % rabatt (d.v.s. 825 kr exkl. mervärdesskatt för ABFF + Aff-definitionerna). 

Del av kursinnehåll 
• Introduktion av Aff 
• Tillämpning av Aff 
• Struktur och samband 
• ABFF 
• Definitioner och termer 
• Förfrågningsunderlag 
• Upprätta objektbeskrivningar 
• Upphandlingsprocessen inklusive upphandlingsföreskrifterna 
• Entreprenadformer och avtalsinnehåll i olika situationer 
• Avslutande övningsuppgift med tillämpningsövningar 

Målgrupp 
Kursen passar dig som är fastighetsförvaltare, beställare eller leverantör och berörs av uppgifter 
relaterade till fastighetsförvaltning. Kursen vänder sig också till konsulter, fastighetsentreprenör samt till 
den den som arbetar inom facility management. 

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar kursen och dess tempo efter era förkunskaper i ämnet. Kursen går 
även att anpassa till 1 dag intensivkurs beroende på era förkunskaper och mål med kurs. 
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