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Förstå  fastighetsstrukturen 

Bolag som äger en eller flera fastigheter.  
 
Styr hur fastigheterna ska hanteras avseende  
 Bokföring 
 Dröjsmålsränta och krav 
 Bostadsrättsförening 
 
Ägaren kan kopplas till en s.k. servicebyrå - används främst 
av förvaltande bolag för att kunna hantera kontakt- och 
adressuppgifter vid hyresaviseringen. 

ÄGARE 
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Förstå  fastighetsstrukturen 

Vid ägare som är bostadsrättsföreningar så utökas uppgifterna 
med 
 Grundkapital och datum för ekonomisk plan 
 Förmögenhetsuppgifter 
 Kapitaltillskott 
 Mäklarinfo - uppgifter som används i Mäklarbilden 
 
En viktig sättning som görs är huruvida bostadsrätts-
föreningen baseras på insatskapital eller andelstal. 

ÄGARE – Bostadsrättsförening 
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Förstå  fastighetsstrukturen 

Ägare Fastighet  Enhet 
 Uppgång 

Uppgång 

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Alla fastigheter har 
en unik beteckning. Till en fastighet kan höra byggnader, 
skog, vatten mm.  
 
För att kunna avspegla detta i Strifast så består fastighetens 
grundstruktur av  
 enheter och uppgångar 
 objekt 
 
 
 
 

FASTIGHET 
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Förstå  fastighetsstrukturen 

Fastigheten utgör navet i strukturen varför det är mycket viktigt att tänka till 
avseende det id som tilldelas. 
 
Ett bra koncept brukar vara att använda  fyra siffror där de två första 
siffrorna representerar ägare och de två sista siffrorna representerar 
fastigheten. Här följer några exempel. 

 Ägare 10 + fastighet 1 →1001 
 Ägare 10 + fastighet 2 →1002 
 Ägare 11 + fastighet 1 →1101 

 
Fastighetens benämning bör vara dess populärnamn, d.v.s. det  namn som 
används i dagligt tal när man pratar om fastigheten.  

FASTIGHET 
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En enhet är en begränsad del av en fastighet, t.ex. byggnad, 
garage eller lekplats. Enheten kan inrymma ett antal 
uppgångar. 
 
Vid ett lyckat registerupplägg kan verkligheten förstås genom 
att se avbilden i programmet.  
 
Fastighetens enheter och uppgångar utgör struktur för 
fastighetens objekt. 
 

ENHET OCH UPPGÅNG 



            Programhjälp från Stringenta 

Kom igång med strukturen i Strifast 
            

Förstå  fastighetsstrukturen 

Om en byggnad består av flera uppgångar bör detta alltid 
avspeglas i registerupplägget. 
 
Fastighetens objekt kan då indelas på ett bättre och mer 
korrekt sätt vilket bland annat underlättar adresshanteringen.  
 
Sträva efter att skapa en så bra avbild av verkligheten som 
möjligt – det kommer du garanterat att gagnas av. 

ENHET OCH UPPGÅNG 
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Område är ett valfritt strukturobjekt i Strifast som används för 
att dela in fastigheterna på ett för verksamheten lämpligt sätt.  
 
Området kan t.ex. representera 
 Förvaltare/förvaltningsområde 
 Geografiskt område 
 
Syftet är att underlätta det dagliga arbetet i Strifast och 
används t.ex. vid beställningar av rapporter. 
 
 

OMRÅDE 

Område 1 

Fastighet 
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Fastighet 
4020 

Fastighet 
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Område 2 
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Fastighet 
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Fastighet 
5080 
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Förstå objektsstrukturen 

Objekt, objekttyp och ytkategori m.m. 
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Förstå  objektsstrukturen 

Ett objekt representerar en avgränsad och i regel  
uthyrningsbar del av en fastighet. 
 
Objektet kan t.ex. vara 
 en lägenhet  
 en lokal 
 en parkeringsplats 

 
Objekten kategoriseras med hjälp av objekttyper. 
 
 
 

OBJEKT OCH OBJEKTTYP 

Objekttyp 
2ROK 

Objekt 
4030-101  

Objekt 
4030-102 

Objekttyp 
3ROK 

Objekt 
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Objekttyp 
PG 
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PPL 
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Objekt 
4030-802 
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Förstå  objektsstrukturen 

Objekttypen är ett tvingande strukturobjekt för objektet. Syftet 
är att underlätta det dagliga arbetet i Strifast. 
 
Objekttypen styr hur omsättnings- och hyresbortfallskontering 
ska ske i bokföringen. 
 
Objekttyperna kategoriseras med hjälp av fördefinierade 
ytkategorier. Detta skapar förutsättning för att kunna generera 
analyser och rapporter med olika detaljeringsgrad. 

OBJEKTTYP OCH YTKATEGORI 

 Objekttyp 

 Ytkategori 
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Förstå  objektsstrukturen 

Precis som för fastigheten är det mycket viktigt att 
tänka till avseende det id som tilldelas. 
 
Det är vanligt att utgå från våningsplanet när 
objektets id tilldelas. Beroende på antalet objekt i 
fastigheten så används olika antal siffror.  
 
Objektets id kan som mest bestå av 5 siffror. 
 
 
 
 

OBJEKT 
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Förstå  objektsstrukturen 

Det går att registrera en mängd uppgifter för och relaterat till 
objektet. 
 
Bland annat så kan specifika objektsegenskaper registreras t.ex. 
om objektet  
 har diskmaskin 
 har balkong 
 är handikappanpassad 
 
Egenskaperna registreras i ett centralt register för att säkerställa 
konsekvent namngivning  och i förlängningen underlätta 
sökningar. 

 
 
 
 
 
 

OBJEKT 
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För objekt som ingår i en bostadsrättsförening så 
tillkommer några extra registeruppgifter samt 
möjligheten att registrera panter. 
 
 

OBJEKT SOM INGÅR I BRF 
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Förstå kontraktsstrukturen 

Kontraktsgeneration, hyresgäst, kontraktstillägg m.m. 
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Objekt 
4030-102 

Kontraktsgeneration 
1 

Hyresgäst 
Olle Berg 

Hyresgäst 
Tove Berg 

Kontraktsgeneration 
2 

Kontraktsgeneration 
3 

Hyresgäst 
Kim Bäck 

Objekt 
4030-101 

Kontraktsgeneration 
1 

Hyresgäst 
Eva Adler 
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Förstå  kontraktsstrukturen 

En kontraktsgeneration är precis som begreppet uttrycker en 
generation av ett objekt. Det kan men behöver inte 
representera ett uthyrningsavtal. Detta innebär t.ex. att även 
vakanser representeras av kontraktsgenerationer. 
 
Kontraktsgenerationen är förutsättningen för att objektets 
uthyrning ska kunna hanteras på ett enkelt och flexibelt sätt.  

KONTRAKTSGENERATION 
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Då kontraktsgeneration styr objektets avisering så registreras 
alla avtalsunika uppgifter på kontraktsgenerationen.  
 
Några uppgifter som är helt avgörande för aviseringen är 
 in- och utflyttningsdatum 
 hyressättningsmodell 
 debiteringsmodell 
 momsplikt 

 

KONTRAKTSGENERATION 
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Förstå  kontraktsstrukturen 

In-/utflyttningsdatum - Ett objekts kontraktsgenerationer hakar i 
varandra och skapar tillsammans en obruten tidsföljd. Detta underlättar 
bevakningen och ger fördelar även vid aviseringen.  
 
Debiteringsmodell - Styr hur kontraktsgenerationen ska aviseras. 
 
Strifast har en mycket flexibel hantering av debiteringsmodeller som 
täcker de flesta situationer. Normalt används månad, kvartal, halvår eller 
år men det är fullt möjligt att konstruera egna debiteringsmodeller som 
baseras på olika fördelningsgrunder (fast, periodiserad eller 
säsongsanpassad fördelning).  

 

KONTRAKTSGENERATION 

Generation 1 

1992-08-10 
till  

2006-12-15 

Generation 2 

2006-12-16  
till  

2011-07-15 

Generation 3 

2011-07-16 
tills vidare 
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Hyressättningsmodell - Styr hur kontraktsgenerationen ska hyressättas. I 
Strifast finns följande hyressättningsmodeller 
 Objektshyra - används bl.a. vid lägenheter och även i normalfallet för 

garage och p-platser. Hyran anges på objektet. 
 Enkel kontraktshyra - används bl.a. vid lokaler samt då en p-plats har 

indexerad årshyra. Hyran anges på kontraktsgenerationen och blir 
därmed avtalsunik. 

 Sammansatt kontraktshyra - extra tillval i Strifast som möjliggör 
hängavtal för kontraktsgenerationen. Hängavtalen definieras med 
hjälp av avtalsunika delkontrakt. Hyran anges på delkontraktet. 

 
 

 

KONTRAKTSGENERATION 

Hyressättnings-
modell 

Objektshyra 

Kontraktshyra 

Enkel 
kontraktshyra 

Sammansatt 
kontraktshyra 
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Förstå  kontraktsstrukturen 

En hyresgäst är en juridisk eller fysisk person som har en specifik 
roll/betydelse för en kontraktsgeneration.  
 
Rollen kan kombineras baserat på 8 olika kontraktsroller. 
 
En mycket viktig sättning för avimottagaren är vilken adresstyp 
som ska användas 
 personadress  
 objektsadress 
 
 
 

HYRESGÄST 
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Strifast har ett centralt personregister. Den stora fördelen är att de person- 
relaterade uppgifterna endast behöver registreras och underhållas på en plats. 
 
Om en person t.ex. hyr en lägenhet och ett garage så registreras personen endast 
en gång. 
 
En person kan dessutom figurera i flera olika roller i Strifast 
 hyresgäst 
 betalare 
 ägare 
 serviceansvarig 

 
 

HYRESGÄST 
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Strifast har ett tillval för samfakturering som gör 
det enkelt att reducera mängden fakturor.  
 
Enskilda fakturor för en hyresgäst (inom samma 
period) kan sammanställas på en och samma 
faktura.  
 
Detta krymper dina kostnader och förenklar din 
administration. 
 

 

SAMFAKTURERING 
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Tack för visat intresse  du har nu förhoppningsvis en grundläggande förståelse för strukturen 

Behöver du mer ingående hjälp så rekommenderar vi varmt vår 
uppskattade webbutbildning.  
 
 Allt som behövs är en fast telefon, eller ett headset till datorn 

om flera uppkopplade datorer deltar. 
 Det är lämpligt att köra ca 1 - 2 timmar per utbildningspass. 
 Vi hanterar upp till 5 samtidiga deltagare som sitter vid sin 

egen dator och tar del av utbildning.  
 
Kunskap är färskvara, det man lärt sig men inte använt inom 1 
vecka glöms alltför lätt bort. 
 


