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Abstract 

 

Purpose: Contractors usage of inspection data for the purpose of experience feedback 

in order to improve the production processes is unusual. The usual procedure with the 

usage of inspection protocols is to use them as a tool for correcting building errors 

discovered at the time of the inspection. This report highlights the opportunities and 

challenges regarding a computer aided inspection process by studying what different 

people in the industry think about these issues. The aim of the study is to present a 

proposal on the structure of a program that handles inspection data in the purpose of 

experience feedback and statistics. The structure shows an example on how the 

information from inspection statements can be sorted. 

Method: The authors conducted a case study of a company that works with offsite 

construction. The data collection was performed through semi structured interviews at 

the company the study focuses on and also on another company in the same industry. 

To be able to conduct the interviews in a satisfying way the authors conducted a 

document analysis of previous inspection protocols as well as a literature study through 

which the authors became acquainted with the current research frontier. 

Findings: The data collection with following analysis, among other findings, resulted 

in that a digital inspection process would make the categorization of errors standardised 

which in turn would lead to better usage of the information provided from inspections. 

It was also found that companies within the industry wants to use a digital tool for 

experience feedback. Especially for, but not limited to, the ability to get statistics over 

what areas in the business that need improvement. The result most closely related to the 

aim of the study is the points the authors believe should be included in a specification 

for a digital tool, for managing inspection protocols and using them for experience 

feedback. These points are: minimal changes by hand, easy to navigate, the ability to 

keep statistics over inspection findings and the possibility to adapt the structure of the 

digital to the specific company or inspector. 

Implications: The core of the problem that the report intends to investigate is the 

weaknesses in how industrial contractors use the information from inspections. The 

result indicate that a digital tool may be part of the solution. With such a tool developed, 

with above mentioned points in mind, many of the reoccurring errors found through 

inspections would be made visible through the easy access of statistics. In this way 

companies that uses a tool like this would have an easier time to introduce changes in 

their operations to minimize errors. 

Limitations: The report is limited by the fact that it only targets companies that is 

working with offsite construction in an industrialized fashion and therefore only is 

privileged by their views of the issues. The inspectors, whom also would be affected by 

such a tool, is not included in this study. 

Keywords: ICT, experience feedback, offsite construction, inspection process, 

requirements engineering.  

Content is described in Swedish below.
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Sammanfattning 

Syfte: Att industriella byggföretag använder sig av besiktningsprotokoll för 

erfarenhetsåterföring med syfte att förbättra produktionsprocessen är ovanligt. Det 

vanliga förfarandet handlar närmast om att använda protokollen enbart som 

åtgärdslistor för de fel som uppdagas vid besiktningstillfället. Denna rapport belyser 

möjligheter och utmaningar med en datorstödd besiktningsprocess genom att utreda vad 

olika personer i den industriella modulbyggbranschen tycker i dessa frågor. Arbetets 

mål är att presentera ett förslag på struktur för ett program som hanterar 

besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring. Strukturen ska visa hur 

informationen från besiktningsutlåtandena kan sorteras.  

Metod: Rapportförfattarna har utfört en fallstudie på ett företag inom industriellt 

modulbyggande. Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer på 

företaget fallstudien fokuserar på och på ett annat företag i samma bransch. För att 

genomföra intervjuerna på ett bra sätt genomfördes en dokumentanalys av slut-

besiktningsprotokoll från tidigare färdigställda projekt och det gjordes en litteratur-

studie där rapportförfattarna bekantade sig med den nuvarande forskningsfronten i 

ämnet.  

Resultat: Sammantaget resulterade datainsamlingen, och analysen av denna, bland 

annat i att en digitaliserad besiktningsprocess hade kunnat göra kategoriseringen av fel 

standardiserad och att man då i högre grad kan utnyttja informationen i besiktnings-

protokollen. Det visar sig också att de industriella byggföretagen i branschen vill 

använda sig av ett digitalt verktyg för erfarenhetsåterföring, framförallt men inte enbart 

för att få statistik över vilka områden i verksamheten som behöver förbättras. Det 

resultat som närmast svarar mot målet är de punkter som rapportförfattarna anser bör 

ingå i en kravspecifikation för ett digitalt verktyg för hantering av besiktningsprotokoll 

och erfarenhetsåterföring från dessa. Punkterna som rapportförfattarna kommer fram 

till är: minimal handpåläggning, lättnavigerat, möjlighet att föra statistik över 

besiktningsanmärkningar samt möjlighet att anpassa strukturen av det digitala verktyget 

utefter krav hos det specifika företaget eller besiktningsmannen.  

Konsekvenser: Kärnan i problemet som rapporten ämnar utreda är brister i hur 

industriella byggföretag i dagsläget använder sig av informationen i slut-

besiktningsprotokoll. Rapportens resultat indikerar att ett digitalt verktyg kan vara en 

del i lösningen på problemet. Med ett sådant verktyg utvecklat efter ovan nämnda 

punkter som grund skulle många återkommande fel som idag upptäcks på 

slutbesiktningar synliggöras genom lättillgänglig statistik. På så sätt kan företag som 

använder ett sådant verktyg lättare införa förändringar i verksamheten för att minimera 

fel.  

Begränsningar: Rapporten begränsas i den mening att den endast riktar sig mot företag 

inom industriellt modulbyggande och då enbart deras åsikter i frågorna. 

Besiktningsmännen som också skulle påverkas av ett sådant verktyg ingår ej i studien. 

Nyckelord: ICT, erfarenhetsåterföring, industriellt byggande, besiktningsprocessen, 

requirements engineering. 
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1 Inledning 
Erfarenhetsåterföring från slutbesiktning tillbaka till produktionsprocessen kan tyckas 

närmast självklart, forskning visar dock att besiktningsmännens utlåtanden många 

gånger inte utnyttjas till mer än att lösa de direkta felen och en djupare analys av 

protokollen saknas som en följd av detta (Lundkvist, Meiling och Vennström, 2010). 

Denna rapport kommer belysa möjligheter och utmaningar med en datorstödd 

besiktningsprocess genom att utreda vad olika personer i den industriella modul-

byggbranschen tycker i dessa frågor. 

Rapporten kommer främst fokusera på erfarenhetsåterföring och hur slutbesiktnings-

protokollen kan användas i detta syfte med hjälp av digitala verktyg. 

1.1 Bakgrund 
Många företag i byggbranschen saknar fortfarande en fungerande erfarenhetsåterföring 

(Lundkvist et al., 2010) och detta leder till att företagen upprepar misstag som skulle 

kunnat undvikas. En del av denna problematik kan härledas till att besiktningsmännen 

idag ofta jobbar med papper och penna och det som byggföretaget sedan får är en lista 

med åtgärdspunkter. En lista som, efter att punkterna är åtgärdade, ofta slängs eller 

faller i glömska. 

Enligt (Lundkvist et al., 2010) ligger det i entreprenörföretagens intresse att utveckla 

och implementera ett erfarenhetsåterföringssystem som kan hantera inmatning av 

besiktningsdata som sedan kan användas till förbättringar av verksamheten, detta kräver 

dock att besiktningsmännen levererar besiktnings-protokollen strukturerade så att de 

implementerade systemen kan hantera den, d.v.s. att data måste levereras i ett lämpligt 

format som är analyserbart.  

Att färre fel skulle uppdagas vid en slutbesiktning har både företag och kunder att tjäna 

på, företaget skulle spara pengar genom att inte behöva åtgärda fel och kunden kan ta 

sin fastighet i bruk tidigare. 
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1.2 Problembeskrivning 
Det problem som rapporten utreder är brister i hur industriella entreprenadföretag i 

dagsläget använder sig av informationen i slutbesiktningsprotokoll.  

En undersökning av företags användning av besiktningsdata visar att flera företag 

tycker att informationen som tillhandahålls från slutbesiktningarna är värdefull och 

även att några av företagen som ingår i studien försöker använda informationen för att 

göra förbättringar i sin verksamhet, dock visar studien att de flesta företagen i 

byggbranschen saknar ett system eller arbetssätt som stödjer denna typ av 

erfarenhetsåterföring (Lundkvist et al., 2010).  

En fallstudie av ett byggprojekt visar att utvecklingen av byggplattformen för 

industriellt byggande kan påskyndas om det finns flera och tydliga kanaler för 

erfarenhetsåterföring (Jansson, Lundkvist och Olofsson, 2015).  

Josephson och Hammarlund (1999) belyste vikten av kunskap kring både kostnader för 

och anledningar till byggfel för att kunna förhindra uppkomsten. I studien bedömer de 

att åtgärder av fel står för upp till 6 % av produktionskostnaden. Detta innebär att alla 

förbättringar som kan göras i branschen som kan minska mängden fel som uppstår 

också innebär att mycket pengar kan sparas. 

Lundkvist (2011) skriver att fel hanteras olika vid olika skeden i byggprocessen och att 

de fel som uppdagas vid slutbesiktning främst är kopplade till byggentreprenörens 

arbete. Med bakgrund i detta så är det viktigt att poängtera att denna rapport fokuserar 

på industriellt tillverkade byggnader där dessa fel går att koppla tillbaka till dels 

produktionsprocessen men även till projekteringen i större utsträckning.  

En möjlig förklaring till att så få byggentreprenörer väljer att sammanställa statistik ur 

besiktningsprotokollen är att det är ett resurskrävande arbete med kodifieringen av den 

textmassa som utgör dagens besiktningsutlåtanden. De flesta besiktningsmän levererar 

felen i pappersform eller i pdf format. Entreprenörerna saknar ett system som 

underlättar detta arbete och denna data har fel format för att enkelt kunna behandlas och 

analyseras. Dessutom finns inom branschen en generell skepsis mot nya IT-system, som 

ofta tenderar att endast göra arbetet mer komplext. (Lundkvist et al., 2010).  

I dagens byggande kännetecknas informationshanteringen av att informationen mellan 

aktörerna delas utan att hänsyn tas till att mottagaren på ett effektivt sätt kan hantera 

informationen. Detta för att tradition och juridiska gränsdragningar verkar vara 

viktigare än att arbetet som helhet bedrivs effektivt. (Ekholm, Jönsson & Molnár, 2008)  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Arbetets mål är att presentera ett förslag på struktur för ett program som hanterar 

besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring. Strukturen ska visa hur 

informationen från besiktningsutlåtandena kan sorteras.  

 Vilka är fördelarna med en digitaliserad besiktningsprocess jämfört med 

nuvarande arbetssätt?  

 Vad vill industriella byggföretag använda ett digitalt verktyg för 

erfarenhetsåterföring från slutbesiktningar till?  
 

 Vilka krav ställer industriella byggföretag på ett program för hantering av 

besiktningsinformation? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet inriktar sig mot företag inom industriellt modulbyggande och utesluter därför 

traditionella byggföretag. Arbetet fokuserar enbart på entreprenören och har inte 

innefattat besiktningsmännens åsikter i frågorna. 

 

Då målet med arbetet är att ta fram ett förslag på struktur för ett program som kan 

hantera besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring fokuserar detta arbete enbart 

på de industriella byggföretagens åsikter i hur de vill att ett sådant program ska vara 

strukturerat. Därför avgränsar sig detta arbete från besiktningsmannen när det kommer 

till intervjuer då denne inte har något intresse av erfarenhetsåterföringen för de 

industriella byggföretagen. Rapporten utesluter även traditionella byggföretag. 

1.5 Disposition 
Resterande del av rapporten kommer att ta upp vilka metoder som studenterna använt 

sig av under utredningen, hur de genomförde projektet, vilka vetenskapliga teorier som 

styrker rapportens problemställningar och det resultat som studenterna kommit fram 

till. 

Kapitel ett är rapportens inledning och innefattar bakgrund till problemen, 

frågeställningar och mål samt avgränsningar. 

Kapitel två går igenom de vetenskapliga metoder rapportförfattarna valt för att besvara 

frågeställningarna beskrivna i kapitel ett. 

Kapitel tre beskriver de begrepp och teorier som frågeställningarna bygger på, hur dessa 

går att koppla till varandra samt hur de kopplas till frågeställningarna. 

Kapitel fyra tar upp insamlad data i form av bland annat intervju resultat och resultat 

från dokumentanalys. 

Kapitel fem beskriver vad utredningen kommer fram till. 

Kapitel sex är en diskussion kring resultatet samt slutsatser kring hur resultatet kan 

appliceras i verkligheten. 
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2 Metod och genomförande 
Datainsamlingen har skett främst genom ett antal intervjuer med anställda på företag 

inom industriellt modulbyggande. Det har även gjorts en analys av befintliga 

besiktningsprotokoll från färdiga projekt. De befintliga besiktningsunderlagen ligger 

till grund för nutidsanalysen, hur besiktningsprocessen ser ut i dagsläget. Intervjuerna 

utmynnade i kvalitativa data som sammanfattas i kapitel 4. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Då frågorna rapporten besvarar är öppna och svaren som sökts således är av en 

åsiktskaraktär krävde frågorna att mjuk data samlades in (Svenning, 2003). Detta för 

att få fram exempel på vad personer i branschen anser. Enligt Svenning (2003) lämpar 

sig en kvalitativ studie bland annat vid tillfällen då formatet på de data som insamlats 

inte tillåter statistiska beräkningar, när det är mer komplexa frågor som ska analyseras 

och när formatet på studiens resultat inte är definierat på förhand.  

Arbetets valda angreppsätt för att genomföra studien blev därmed av en kvalitativ 

strategi. Utifrån denna grund valde rapportförfattarna att utföra en fallstudie på ett 

medelstort företag som jobbar med industriellt modulbyggande. Det genomfördes en 

intervju på ett annat företag i samma bransch, detta för att öka validiteten i arbetet. På 

så sätt bekräftas att intervjuresultaten inte är unika för just det företag som fallstudien 

fokuserat på. 

För att kunna genomföra intervjuerna genomfördes en litteraturstudie som ligger till 

grund för det teoretiska ramverk som finns presenterat i kapitel 3. Det genomfördes av 

samma anledning även en dokumentanalys av befintliga besiktningsprotokoll från 

tidigare projekt som företaget fallstudien fokuserar på genomfört. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som används för datainsamling för att besvara 

respektive frågeställning. Metoderna är valda så att svaren på frågeställningarna går att 

analysera och använda till att nå målet med rapporten. Nedan följer respektive 

frågeställning med en beskrivande text kring metodval. 

2.2.1 Vilka är fördelarna med en digitaliserad besiktningsprocess 
jämfört med nuvarande arbetssätt? 
Denna fråga besvaras främst med hjälp av intervjuer. En litteraturstudie av befintliga 

vetenskapliga artiklar i ämnesområdet genomfördes för att få en bredare grund inför 

intervjuerna. En dokumentanalys av befintliga slutbesiktningsdokument har också 

genomförts för att ge en bättre uppfattning om besiktningsprocessen och hur data i 

slutbesiktningsprotokollen ser ut och är strukturerad i dagsläget. 

2.2.2 Vad vill industriella byggföretag att ett digitalt verktyg utformat för 
erfarenhetsåterföring från slutbesiktningar ska användas till? 
Denna fråga besvarades genom intervjuer och litteraturstudie. Intervjuer valdes för att 

frågorna som var intressanta att ställa inte kunde besvaras med enkäter. 
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2.2.3 Vilka krav ställer industriella byggföretag på ett program för 
hantering av besiktningsinformation? 
Denna fråga besvarades genom resultatet från frågeställning 1 och 2 samt genom 

intervjuer. Intervjuer användes då denna metod ger den intervjuade mer utrymme att 

svara fritt kring ämnet vilket frågeställningen kräver. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som används i rapporten är litteraturstudie, dokumentanalys samt 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer har genomförts med två projektledare, en fabrikschef och en teknikutvecklare 

från två företag med olika produkter men med samma produktionsmetod. Detta för att 

få en större inblick och förståelse för hur en slutbesiktning fungerar och hur de som är 

närmast involverade anser att man kan använda sig av slutbesiktningsdata vid 

erfarenhetsåterföring.  

Intervjuerna var av kvalitativ karaktär där de intervjuade lämnades utrymme att komma 

med egna åsikter. Intervjuerna spelades in för att underlätta arbetet och hanteringen av 

materialet. Varje intervju sammanfattades och analyserades i syfte att hitta nyckelord 

som ordnades till respektive frågeställning. Det är denna data som ligger till grund för 

rapportens resultat och analys. 

Det genomfördes en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar i ämnesområdet och en 

dokumentanalys av slutbesiktningsprotokoll för att få en bredare grund inför 

intervjuerna. Rapportens huvudsakliga angreppsätt är genom semistrukturerade 

intervjuer. 

2.3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är ett arbetssätt för att få en överblick av det aktuella forskningsläget 

(Svenning, 2003). I detta fall kommer litteraturstudien användas för att besvara den 

första frågeställningen och då för att beskriva hur forskningen i ämnesområdet ser ut i 

dagsläget. 

Syftet med att genomföra en litteraturstudie inom ett ämne är att få en överblick av den 

aktuella forskningen och av tidigare färdigställda verk. Analys av forskningsrapporter 

och dokument bygger på goda avgränsningar eftersom arbetet inom litteraturstudien 

annars lätt blir för stort, både tidsmässigt men även vad gäller relevans.  

Enligt Ejvegård (2009) bör forskarna göra en enkel litteratursökning mot böcker, 

artiklar, rapporter, uppsatser, essäer med mera. För att sedan göra mer specifika 

sökningar angående det valda ämnet bör särskilda sökord användas.  

I denna rapport har sökorden för litteraturstudier varit: experience feedback, building 

inspections, ICT, requiremtens engineering. 

Efter de ursprungliga sökresultaten gjordes vidare sökningar med hjälp av de tidigare 

sökresultatens referenslistor. 
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2.3.2 Semi-strukturerade Intervjuer 
Merriam (1994) skriver att syftet med intervjuer är att ta del av en annan människas 

nuvarande åsikter och tankar. Enligt Merriam (1994) finns det olika sätt att gå tillväga 

när en intervju ska planeras.  

För att göra en god intervju måste den som utför intervjun veta om sina kunskaper inom 

området för att kunna bedöma om det skall bedrivas en strukturerad, semi-strukturerad 

eller ostrukturerad intervju. I strukturerade intervjuer har intervjuaren en god kännedom 

om ämnet och problemet och vet därmed exakt vad som behövs besvaras vilket medför 

att frågeföljden blir viktig. Strukturerade intervjuer används mest när många människor 

ska bli intervjuade för att forskaren ska testa sina hypoteser eller få många mätbara 

resultat direkt (Merriam, 1994).  

Merriam (1994) skriver att om forskaren har mindre kunskap om situationen som 

intervjupersonerna befinner sig i är det smart att lägga upp intervjun som semi-

strukturerad. Detta innebär att frågorna och frågornas följd är blir mindre viktigt. 

Intervjun handlar då mer om att forskaren ska få ett perspektiv och nya idéer samt en 

inblick i hur intervjupersonen ser på situationen.  

Merriam (1994, s 88) skriver "ostrukturerade intervjuer är användbara framför allt när 

forskaren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa relevanta 

frågor.” Merriam (1994, s 88) skriver även att ”Det krävs en erfaren forskare för att 

uppvisa den stora flexibilitet som krävs vid en ostrukturerad intervju.” 

Rapportförfattarna valde därmed att genomföra semi-strukturerade intervjuer då 

rapportförfattarnas kunskapsnivå inom ämnet för rapporten ligger under den 

kunskapsnivå som de intervjuade har. 

  



Metod och genomförande 

7 

2.3.3 Strukturering av besiktningsdata 
För att underlätta intervjuerna användes ett förslag till strukturering av besiktningsdata, 

detta för att skapa en gemensam utgångspunkt för fortsatt diskussion kring hur 

strukturen kan se ut. Detta enligt en princip som beskrivs i figuren nedan, för att i detta 

fall säkerställa att rapportförfattarna och den intervjuade har en gemensam bild av vad 

man vill åstadkomma. 

 

Figur 1: Figuren beskriver hur det kan se ut från början och vad andra har uppfattat 

informationen som. (Byggforum – BIMexperts. 2015-11-30) 

Skissen som användes vid intervjuerna togs fram genom dels egna erfarenheter och 

idéer kring hur sådan information kan struktureras och dels genom samtal med bl.a. 

Flexators VD. 

Tanken med skissen är den ska fungera som ett stöd vid genomförandet av intervjuerna. 

Då intervjuerna och ämnet i sig är hypotetiskt så ger ett sådant stöd, att fästa 

diskussionen vid, ett bättre resultat i enlighet med figur 1. Skissen som användes vid 

intervjuerna presenteras nedan i figur 2. 
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Figur 2: Skissen som användes vid intervjuerna.   

 

2.3.4 Dokumentanalys 
En dokumentanalys av slutbesiktningsprotokoll från ett industriellt byggföretag 

studerats i syfte att dels ge en fördjupad förståelse om ämnet men även för att besvara 

frågeställning ett och tre. En dokumentanalys innebär att skriftligt material studeras och 

analyseras, exempelvis rådata (Merriam, 1994). 

  



Metod och genomförande 

9 

2.4 Arbetsgång 
I början av februari hölls ett möte med Flexator AB där det talades om besiktningar och 

deras syn på en digitaliserad besiktningsprocess. Under mötet framgick det att Flexator 

AB hade önskemål att ta till vara på informationen från slutbesiktningar bättre.  Det 

bestämdes att studenterna skulle skriva ett arbete som skulle ligga till grunden för ett 

framtida verktyg som kan underlätta informationshanteringen.  

För att skapa ett förslag till en struktur på ett program bör denna struktur byggas på en 

kravspecifikation med krav och önskemål från de som är intressenter av programmet. 

Det finns många olika vägar att gå för att ta fram en kravspecifikation, detta arbete har 

följt de fyra steg som Wiesner, S et al. (2015) beskriver som Requirements Engineering 

(RE), detta beskrivs i kapitel 3.5.1. Steg ett är att ta reda på vilka som är intressenter 

vad de har för krav och önskemål för det tänkta programmet. Då arbetet gjordes i 

samarbete med Flexator hade rapporten redan sina intressenter så nästa steg blev att 

samla in krav och önskemål, detta gjorde genom intervjuer.  

 

Innan intervjuerna kunde påbörjas behövde studenterna bilda en bredare uppfattning på 

hur branschens syn var kring besiktningsprocessen och vilka moment som skulle kunna 

förbättras. Detta gjordes genom att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter.  

Nästa steg blev att göra en dokumentanalys av de besiktningsprotokoll som studenterna 

fick ta del av för arbetet. Genom dokumentanalysen skapades en bild över hur 

besiktningsprocessen såg ut, vilken information som ett slutbesiktningsprotokoll 

innehöll och hur datan struktureras i dessa dokument. Denna analys låg till grunden för 

den struktur på programmet som presenteras senare i rapporten. 

För att undvika hypotetiska frågor under intervjuerna skapade studenterna nu en tidig 

skiss på hur ett tänkt program skulle kunna se ut och vilken typ av information verktyget 

skulle kunna hantera. Tanken med att presentera en tidig idé på programmet var att det 

lättare skulle uppstå en diskussion kring vad de intervjuade saknade eller tyckte var fel 

med tanken och på så vis lättare kunna specificera deras krav och önskemål.  

När intervjuerna var genomförda sammanfattades dessa och arbetet med att 

sammanställa och analysera alla krav och önskemål kunde påbörjas. Det var även nu 

som problem och hinder med vissa önskemål och krav löstes. Ett exempel på ett 

problem som uppstod var att de olika yrkesrollerna hade skilda önskemål på hur 

statistiken skulle fördelas av programmet. Detta beskrivs som fas två av Wiesner, S et 

al. (2015).   

Steg tre var att strukturera upp och dokumentera kraven i en färdig kravspecifikation.  

Arbetet med att ta fram de funktioner som det tänkta programmet ska ha gjordes även 

nu.  

Enligt Wiesner, S et al. (2015) är det i detta steg som utvecklarna av programmet ska 

förses med den information som de behöver.  

Det fjärde och sista steget är att presentera det tänkta förslaget på programmet för 

intressenterna för att vara säker på att deras krav och önskemål möts upp. Detta steg 

gjordes inte för detta arbete då tiden inte fanns. 
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2.5 Trovärdighet 
Validiteten i metodvalet semi-strukturerade intervjuer bedöms vara god då intervjuerna 

bygger på och utformats efter resultatet av den litteraturstudie som presenteras i kapitel 

3, samt den dokumentanalys vars resultat presenteras i kapitel 4.  

Användandet av en förslagsmässig skiss vid intervjuerna ökar validiteten genom att det 

säkerställer att den intervjuade och de som utför intervjun i större utsträckning talar om 

samma sak och att problemet som diskuteras blir mer tydligt. (Weygant, 2011) 

Bedömningen av den inre validiteten i metoden semi-strukturerade intervjuer är att 

metoden lämpar sig väl för att besvara frågeställningarna, då andra alternativa metoder 

ger större osäkerhet i svaren. Metoden lämpar sig även väl eftersom den ger 

rapportförfattarna en inblick i vad de intervjuade tycker och anser i de olika frågorna. 

Reliabiliteten av undersökningsmetoderna anser rapportförfattarna vara godtagbar då 

rapporten bygger på data från intervjuer av nyckelpersoner på två företag och med olika 

arbetsuppgifter. Eftersom arbetet är av en kvalitativ karaktär och intervjuerna är 

utformade som samtal kring ämnet så blir reliabiliteten lidande eftersom metoden 

tillåter de intervjuade komma med egna tankar i stor utsträckning. För att öka 

reliabiliteten så bör fler intervjuer genomföras, både på de två företag som ingår i 

studien men även på andra företag i branschen. Bedömningen är att rapportens resultat 

trots allt går att återskapa i ytterligare utredningar.  

Sammantaget är bedömer rapportförfattarna att metoderna som helhet är trovärdiga.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet tar upp den forskning som använts för att besvara rapportens frågeställningar. 

Viktiga begrepp som används i frågeställningarna så som erfarenhetsåterföring, 

besiktningsprocess och digitala verktyg beskrivs och förtydligas även i detta kapitel. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning 1: 

Vilka är fördelarna med en digitaliserad besiktnings process jämfört med dagens 

alternativ? 

Till denna fråga kopplas samtliga teorier. 

Frågeställning 2: 

Hur kan man som entreprenadföretag använda sig av digitala verktyg vid 

erfarenhetsåterföring? 

Till denna fråga kopplas teori kring erfarenhetsåterföring, teori kring ICT samt till 

teorin kring industriellt byggande. 

Frågeställning 3: 

Vad ska en kravspecifikation till ett program för hantering av besiktningsdata 

innehålla? 

Till denna fråga kopplas teori kring besiktningsprocessen samt teori kring ICT. 

 

 

Figur 3: Figuren visar vilka kopplingar som finns mellan arbetets frågeställningar och teorier. 
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3.2 Besiktningsprocessen 
För att kunna konstatera att de kontraktshandlingar som finns mellan de olika parterna 

vid utförandet av en entreprenad följts utförs en besiktning av entreprenaden.  Syftet 

med en besiktning är att se till att entreprenaden överlämnas till kunden i det utförande 

och krav som står i kontraktshandlingarna (Josephson och Hammarlund, 1999).  

Vid en besiktning granskar en eller flera besiktningsmän entreprenaden och det sker till 

större delen okulärt men även el-, vatten- och installationssystem ska prövas och 

godkännas. Om besiktningsmannen finner något som inte utförts enligt handlingarna 

noterar denne det som fel i besiktningsprotokollet. En särskild utredning kan ske då 

besiktningsmannen har svårt att bedöma om något är fel eller korrekt utfört (Holmgren 

et al., 2007). 

Det vanligaste förfarandet vid en besiktning är att besiktningsmannen går igenom huset 

rum för rum och skriver ner anmärkningar för hand på papper, för att sedan renskriva 

dessa handlingar på kontoret och via mail skicka ett besiktningsprotokoll till berörda 

parter. Detta protokoll finns i olika utföranden och även om formatet ofta är samma så 

skiljer anmärkningarna sig åt i hur de beskrivs och stavas beroende på vem som utfört 

besiktningen. Detta innebär att de data som finns i besiktningsprotokollet blir svår att 

ta till vara på och kräver mycket handpåläggning om man som entreprenadföretag vill 

föra statistik över besiktningsanmärkningar. Besiktningsmannens arbete ska alltid ske 

objektivt och opartiskt. Det finns många olika typer av besiktningar och de kan ske i 

olika skeden av byggprocessen, denna rapport är avgränsad till att enbart titta på 

slutbesiktningen (Svenska Byggingenjörers Riksförbund et al., 2013). 

3.2.1 Slutbesiktning 
Då en entreprenad står färdig och alla egenkontroller av utförda arbeten är gjorda sker 

det oftast en slutbesiktning av entreprenaden. Detta är ett viktigt skede i byggprocessen 

då parterna ofta hänvisar till slutbesiktningen vid juridiska frågor. Alla delar av 

entreprenaden ska besiktigas, om det av någon anledning inte går att besikta en viss del 

av entreprenaden vid tillfället ska det noteras och besiktigas vid ett senare 

tillfälle.  Besiktningsmannen ska vid en slutbesiktning avgöra ifall de utförda arbetena 

är fackmannamässigt korrekta och om entreprenaden har utförts enligt kontraktet. Om 

det finns utföranden som inte är korrekt utförda eller som går emot de lagar och 

myndighetskrav som finns ska de noteras som fel i ett besiktningsutlåtande. I 

besiktningsutlåtandet är alla fel samlade som besiktningsmannen anser att 

entreprenören gjort sig skyldig till. Om entreprenaden inte godkänns vid första 

besiktningen ska man komma överens om en ny slutbesiktning och entreprenören får 

tid att åtgärda de fel som uppdagats. Först då entreprenören har fått slutbesiktningen 

godkänd kan entreprenaden överlämnas till byggherren som då tar över ansvaret för 

byggnaden (Svenska Byggingenjörers Riksförbund et al., 2013). 
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3.3 Industriellt byggande 
I början på 2000-talet påpekades byggbranschens problem i ett antal utredningar, 

branschen behövde utvecklas för att kunna skära ned kostnader, öka kvaliteten och 

utveckla effektiva produktionsmetoder. En del av lösningen på dessa problem skulle 

visa sig vara industrialiseringen av byggandet där prefabricering står till grunden av 

konceptet, men för att verkligen få det att fungera krävs ett systemtänkande där samspel 

mellan flertal delområden är nödvändigt. 

 

Industriellt byggande sker med hjälp av en kedjeprocess, olika delar av byggnaden 

produceras vid olika produktionslinjer eller stationer. Dessa olika byggelement 

sammanfogas sedan som volymer. Efter det steget inreds volymerna för rätt ändamål 

till exempel kan nu köket monteras, golv läggas in, väggar målas och tapetseras. När 

arbetet i fabriken är färdigt transporteras volymerna ut till byggarbetsplatsen där den 

slutliga monteringen görs. (Boverket, 2008). 

Ett industriellt byggande måste utformas så att kunskaper och erfarenheter systematiskt 

kan kopplas till processen, till skillnad från traditionellt byggande där projekten oftast 

karakteriseras som unika produkter måste industriellt byggande baseras på kontinuitet. 

Industriellt modulbyggande har därför mer att gagna av erfarenhetsåterföring då deras 

arbetssätt bygger på upprepning och att ständiga kontroller redan görs under 

produktionen. Detta gör att det lättare går att mäta prestationerna, utveckla 

samarbetsformer, skapa mer avancerade informations-hanteringar och att skapa en 

bättre erfarenhetsåterföring inom företaget.  (Meiling och Sandberg, 2009). 

För att processerna ska fungera optimalt krävs det alltså kontinuitet och långsiktigt 

tänkande när det kommer till utveckling och arbete med t.ex. tekniska system, 

produktionssystem och plattformar. Det är konstaterat att användandet av avancerade 

IT-lösningar och byggsystem för just prefabricering är ett viktigt område för den 

industriella tillverkningen och det möjliggör ett effektivt utbyte och användning av 

information för alla delar av byggprocessen (Boverket, 2008).  

Lessing (2006) beskriver vilka steg det är som karakteriserar ett industriellt byggande, 

han delar upp det i åtta kategorier:  

1. Planering och kontroll utav processer. 

2. Utveckling och framtagning av tekniska system 

3. Fabrikstillverkning av byggnadsdelar 

4. Långsiktiga relationer mellan aktörer 

5. Integrerad logistik i byggprocessen 

6. Kundfokus 

7. Användning utav ICT 

8. Utvecklat system för erfarenhetsåterföring 

För just denna rapport är det de två sistnämnda punkterna som är mest relevanta och 

därför följer en mer ingående förklaring av just dessa två nedan.  

 

Utvecklat system för erfarenhetsåterföring 

För att skapa god erfarenhetsåterföring och för att kontinuerligt kunna förbättra sitt 

arbete krävs det att prestationerna går att mäta på något sätt, det är även viktigt att detta 

går att dokumenteras för att kunna återföra det till processen.  
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Användning utav ICT 

Verksamhetsanpassat IT-stöd bidrar till att effektivt kunna kvalitetssäkra information 

som är företaget till hands. Ekholm et al. (2008) menar att användningen av moderna 

ICT-system inom det industriella byggandet bidrar till en säkrare och snabbare 

informationsöverföring mellan de olika grenarna inom företagen. ICT-systemen har 

även ökat tillgängligheten av information. 
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3.4 Erfarenhetsåterföring inom byggbranschen 
En enkel förklaring till vad erfarenhetsåterföring är skulle vara att man tar tillvara och 

för vidare de lärdomar som tidigare projekt gett upphov till, på så sätt kan upprepning 

av fel undvikas.  En god och välfungerande erfarenhetsåterföring ger industriella 

byggföretag ett verktyg att identifiera fel och brister för att ständigt kunna förbättra sitt 

arbete, på så sätt kan produktivitet öka och företaget blir mer konkurrenskraftigt. 

Viktiga förutsättningar för att erfarenhetsarbeten ska fungera väl bygger på att det finns 

kontinuitet i det arbete som utförs hos företaget. Detta skapas dels genom att arbeta 

industriellt och systembyggande men även att det finns ett fördjupat samarbete mellan 

olika parter i form av strategisk partnering. Dessa mål är lättare att applicera på 

industriellt byggande då det grundas i att alla projekt baseras på samma återkommande 

processer blir det mer naturligt att dra nytta av tidigare erfarenheter jämfört med det 

traditionella byggsättet där man ser varje projekt i sig som unikt och de tekniska 

lösningarna skiljer sig från bygge till bygge (Ekholm et al., 2008).  

 

Den senare tiden har erfarenhetsåterföringen fått en allt större roll att spela då detta har 

varit en del av lösningen till många av de problem som uppstått i byggbranschen. 

Minskade arbetstider för varje delmoment och krav på byggnaders miljöpåverkan är 

exempel på problem där erfarenhetsåterföring spelat en stor roll i byggföretagens 

utvecklingsprogram (Lundkvist och Meiling, 2010). 

 

Frågan om erfarenhetsåterföring innebär också att man måste vara medveten om 

svårigheterna att anpassa kunskap mellan byggprojekt. Den viktigaste byggstenen i 

arbetet är engagerade medarbetare men det är de standardiserade processerna och de 

tekniska lösningarna som möjliggör erfarenhetsåterföringen. Företag som har kontroll 

över hela processen har mer nytta av erfarenhetsåterföring eftersom effekterna av 

förändringsarbetet leder till mer direkta resultat. Men nyttan för hela branschen är 

uppenbar (Meiling Lundkvist och Magnusson, 2011).  
 

I en fallstudie av (Ho et al., 2013) kommer man fram till att kunskapsspridning och 

erfarenhetsåterföring i byggnadsprojekt kan underlättas med digitala verktyg, i studien 

handlar det om BIM-stött lärande och att det system som användes underlättar 

återrapportering av kunskap och erfarenhetsåterföring för projektledare och 

arbetsledare.  

 

Ett exempel på outnyttjad information ur ett erfarenhetsperspektiv är data från 

slutbesiktningsprotokoll. Varje besiktningspunkt representerar information som, för de 

som var med vid besiktningstillfället, representerar en sorts kunskap om hur väl 

projektet är genomfört. Denna är kunskap kan vara svår att överföra mellan projekt, 

speciellt om det är olika personer som arbetar i respektive projekt. I dagsläget läggs ofta 

dessa besiktningsprotokoll på hög där de inte gör någon nytta istället för att försöka 

använda informationen i dem genom att föra statistik över uppkomna anmärkningar. 

Om man som företag har en strategi för att göra detta så innebär ett beslut att börja föra 

statistik ses som att man utnyttjar tidigare outnyttjad information. På denna statistik kan 

sedan en förbättringsprocess tillämpas, förslagsvis baserat på förbättringscykeln. 

(Meiling et al., 2011).   

 

 



Teoretiskt ramverk 

16 

Förbättringscykeln kan förklaras som ett arbetssätt som delas upp i fyra punkter, Plan, 

Do, Check, Act. Först gäller det att identifiera och analysera ett problem och sedan 

föreslå en lösning på detta (Plan). Steg två, (Do), blir att genomföra lösningen därefter 

utvärderas detta i steg tre (Check). Om lösningen anses vara bra fortsätter man in i fas 

fyra, (Act), där lösningen standardiseras, annars återgår man till planeringsfasen i steg 

ett (Qulturum, 2010). 

 
Figur 4: Figuren visar förbättringscykeln. Plan, Do, Check, Act. 
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3.5 Digitala verktyg 
Sedan program som Auto CAD började användas i början på 1980-talet har de digitala 

verktygen inom byggindustrin bara ökat och nu sköts produktframtagningen inom 

byggsektorn främst genom IT. Användningsområdena för de digitala verktygen är 

många och när det kommer till effektiviseringsfrågor inom byggprocessen är det just 

digitala verktyg som oftast är en del av lösningen (Ekholm et al., 2008). 

Lessing (2006) menar att information and communication technology (ICT) har haft en 

avgörande roll i de utvecklingssteg som den industriella byggindustrin har tagit när det 

till exempel gäller ökad produktivitet, förbättring av produkter och bättre logistik. 

Då ICT-verktygens nytta blir som tydligast är då systemen kan ersätta all onödig 

handpåläggning som tidigare behövts göra för att få fram den information som sökts 

eller utväxlats. Och just möjligheterna till informationsutbyte mellan olika aktörer inom 

byggbranschen finns tillgängliga i det flesta utav stegen i byggprocessen, genom 

användning av moderna ICT-system kan även informationsutbytet bli mer effektivt och 

skapa en säkrare hantering (Ekholm et al., 2008). 

3.5.1 Framtagning av kravspecifikation för digitala verktyg 
Då målet för denna rapport är att specificera vad som kan ingå i en kravspecifikation 

för ett digitalt verktyg som skall underlätta erfarenhetsåterföring i samband med 

besiktningar följer en förklaring nedan i vad som anses ska ingå i ett sådant arbete.  

 

Framtagning och utformning av en kravspecifikation innebär att samla in de förslag, 

krav och önskemål från de intressenter som systemet är tänkt för. Detta skede benämns 

ofta som Requirements Engineering (RE). Det finns många olika idéer kring hur 

tillvägagångsättet för framtagningen av en kravspecifikation ska gå till mellan ett antal 

olika författare. Wiesner, S et al. (2015) delar upp processen i fyra olika steg, figur 5 

som följer nedan beskriver dessa steg mer utförligt.  

 
Figur 5: Figuren illustrerar de steg som boken Requirements engineering beskriver att en 

framtagning av en kravspecifikation bör innefatta.  

 

Steg 1: Requirements Elicitaion 

Det första steget i framtagandet av en kravspecifikation blir att identifiera vilka som är 

intressenterna av det tänkta systemet. Då det är gjort ska en insamling av de krav och 

önskemål som ställs från intressenterna ske. Detta görs vanligen med hjälp av intervjuer 

eller enkäter.  

 

Steg 2: Requirements Analysis  

Då kraven samlats in ska de nu analyseras i syfte för att utvärdera och förbättra dem, 

det är viktigt att se till att inga utav kraven som ställts motarbetar varandra. Det gäller 
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att identifiera och komma fram till lösningar för de eventuella hinder som finns för att 

uppnå dessa krav. 

Finns det ofullständigheter i några utav kraven ska det nu upp till ytan och åtgärdas.   

Steg 3: Requirements Specification 

För att förse utvecklarna den information som krävs för att utveckla det tänkta systemet 

är det viktigt att strukturera upp och dokumentera kraven i form av en färdig 

kravspecifikation. Kravspecifikationen ska ge en fullständig beskrivning av de 

funktioner som systemet ska ha och vilken information som verktyget ska kunna 

hantera.   

Steg 4: Requirements Validation 

Det slutgiltiga steget i processen är att bekräfta att den produkt som är framtagen 

verkligen möter upp till de krav som ställts av alla intressenter. Här är det viktigt att 

intressenterna involveras för en återkoppling och utvärdering av det tänkta systemet. 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
I teoriavsnittet Industriellt byggande beskrivs åtta moment som anses vara viktiga för 

att skapa det industriella synsättet. Två av dessa moment är att det ska finnas system 

som dels är anpassade för erfarenhetsåterföring men även att det ska finnas 

verksamhetsanpassade IT-system. Kopplingen mellan teorierna erfarenhetsåterföring, 

ICT och industriellt byggande blir därför tydlig. När det kommer till valet av att ha med 

besiktningsprocessen som teoriavsnitt grundas det i något som nämns i rapportens 

problembeskrivning.  Slutbesiktningsprotokoll innefattar massor utav information som 

ännu inte utnyttjas till sin fulla potential, då informationen som protokollen innefattar 

skulle kunna användas till erfarenhetsåterföring inom företagen. En digitalisering av 

besiktningsprocessen skulle möjligtvis underlätta att ta tillvara på denna information 

och på så sätt skapa ett mer utvecklat erfarenhetssystem hos företagen. För att kunna ge 

ett förslag på hur besiktningsprocessen skulle kunna digitaliseras är det därför viktigt 

att förstå hur den idag går till, hur protokollen struktureras och vilket syfte som 

besiktningen har. 

 



Empiri 

20 

4 Empiri 
Datainsamlingen har bestått av intervjuer och dokumentanalys. I detta kapitel 

presenteras insamlad data som senare kapitel återkopplar till. 

4.1 Intervjuer 
Det genomfördes fyra intervjuer med olika personer som arbetar på industriella 

byggföretag. Anledningen till att endast personer på sådana företag intervjuats är att 

kopplingen mellan olika tjänster och erfarenhetsåterföring blir väldigt direkt och bör 

ligga i allas intresse. 

 

De olika rollerna som intervjuades var: 

 en fabrikschef, benämns intervju 1 

 två projektledare, benämns intervju 2 & 3 

 en teknikutvecklare, benämns intervju 4 

 

I tabell 1 nedan visas hur intervjusvaren från respektive intervju har svarat mot 

rapportens frågeställningar. 

 

Tabell 1: Tabell som sammanställer intervjuresultatet och visar hur respondenterna har 

bidragit till respektive frågeställning. 

 

Nedan följer de huvudfrågor som intervjuerna har kretsat kring, under respektive fråga 

följer en sammanfattning av vad de intervjuade svarade. 

4.1.1 Hur använder ni er utav slutbesiktningsprotokollen i dagsläget? 
Sammantaget svarade de intervjuade att slutbesiktningsprotokollen egentligen bara 

används som åtgärdslistor, de menade på att detta är så protokollen och processen i 

dagsläget är utformad. De intervjuade var enhälliga i åsikten att det egentligen borde gå 

att använda sig av informationen i större utsträckning men att det i dagsläget saknades 

strukturer på deras företag för att genomföra denna typ av erfarenhetsåterföring. Man 

påpekade även tidsbristen eftersom när ett projekt är “färdigt” så vill man gå vidare med 

nästa. 

Erfarenhetsåterföringsmässigt så är de intervjuade enhälliga i att det sker endast i 

undantagsfall att projektledaren kontaktar en annan avdelning för att påpeka att vissa 

fel är återkommande och att detta i så fall endast sker på projektledarens initiativ. 

Erfarenhetsåterföring från slutbesiktningsprotokoll är något som projektledarna har i 

huvudet.  



Empiri 

21 

Enligt intervju 1 så sker erfarenhetsåterföring i undantagsfall genom företagets 

reklamationssystem vilket i samtliga fall inte tar upp punkter från slutbesiktningarna. 

4.1.2 Vad tycker du om strukturen i besiktningsprotokollen i dagsläget? 
Intervju 1 och Intervju 3 påpekar att det skiljer mycket beroende på vem som utför 

besiktningen samt hur besiktningsmannen har rört sig i huset. Man är tydlig med att 

påpeka att bedömningarna oftast inte skiljer så mycket men att protokollen kan se 

väldigt olika ut. Intervju 2 påpekar att de ofta har flera olika protokoll och att 

felanmärkningarna ibland överlappar, i värsta fall så fångas felen inte ens upp av 

besiktningsmännen till följd av att det är olika protokoll vilket medför en del gråzoner 

i gränsdragningarna mellan protokollen. 

intervju 4 menar att idag är det mycket textbaserade dokument i form av Word filer 

eller pdf där besiktningsmannen har formulerat felen med egna texter. Detta gör att 

olika besiktningsmän kan formulera ett och samma fel på två olika sätt vilket gör att det 

blir svårt att föra någon statistik på anmärkningarna. Intervju 4 menar även att 

grundtänket måste ändras när det kommer på synen på information, och att man då 

måste inse att text i ett pdf eller Word dokument inte är enkelt att hantera som data för 

statistik. 

4.1.3 Upplevda brister med hanteringen av slutbesiktningsprotokollen. 
Sammantaget ansåg de intervjuade enhälligt att det fanns brister och var överens om att 

det är stora mängder värdefull information som egentligen inte används. De intervjuade 

anser att detta borde struktureras upp bättre men påpekar samtidigt att det är inte är 

självklart hur man ska styra upp ett sådant arbete eller vem som ska utföra det. Intervju 

1 påstår att detta har sin grund i att när företagen har mycket att göra så prioriteras inte 

denna typ av arbete och när man har mindre att göra så ses denna typ av arbete som inte 

tillräckligt värdeskapande på kort sikt, det handlar ju trots allt om en del pengar. 

4.1.4 Tankar kring ett digitalt verktyg med den struktur vi har visat. 
Intervjupersonerna var överens om att det svåraste är att få folk att använda 

programmet, särskilt besiktningsmännen som endast skulle göra det som en tjänst. 

Intervjupersonerna är överens om att det inte får vara svårare för besiktningsmannen att 

använda programmet än vad det är att skriva ner det för hand med papper och penna, är 

det så ser de inte att besiktningsmän kommer att använda sig av programmet. 

Intervjupersonerna var även överens om att strukturen är bra och att det är bra tankar 

med få steg innan man landar i ett fel. Intervju 2 och 3 menar att möjligheterna med ett 

sådant program är stora eftersom det skulle fylla ett stort behov. Intervju 1 anser att det 

är särskilt intressant för ledning och de som ansvarar för mer långsiktiga frågor och 

förbättringsarbete. 

Intervju 1 och 3 anser att för den enskilda besiktningspunkten är det viktigt att det går 

koppla en bild samt fritext för att beskriva felet då det blir väldigt stort och krångligt 

om det ska finnas standardiserade fel för alla fel som kan uppstå på ett bygge. Intervju 

2 menar att även om inte besiktningsmän använder sig av en sådan här struktur så skulle 

det löna sig att ha någon anställd som jobbar med att kategorisera in felen i ett internt 

system efter besiktningen. 
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Intervju 4 anser att det vore bra om det fanns en möjlighet att koppla en ritning till 

programmet, t.ex. huvudritningen för att underlätta beskrivningen av vart i byggnaden 

felet finns. 

Sammantaget ansåg intervjupersonerna att uppemot 80 % av felen som uppdagas vid 

en slutbesiktning är sådana som enkelt går att generalisera och göra till fasta 

felanmärkningar i en digital struktur. 

4.1.5 Hur hade du använt dig av ett sådant program? 
Intervju 1 hade använt det för återkopplingen, så att när vi här (fabriken) får bollen 

(problemet/ärendet) och man sedan har satt in åtgärder så kan man rapportera eller 

registrera sagda åtgärder.  

Intervju 2 och 3 ser inte att just de hade använt programmet men hade gärna sett att det 

blev tillsatt en tjänst för detta arbete och att ett sådant program då hade varit till stor 

hjälp.  

Intervju 4 ser att eftersom han jobbar med att förbättra byggplattformen så skulle en bra 

erfarenhetsåterföring underlätta det arbetet.  

De uttrycker enhälligt att det vore en stor fördel för respektive företag om de kunde få 

ut statistik över felanmärkningar från slutbesiktningarna. 
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4.2 Dokumentanalys 
Granskningar av ett flertal besiktningsprotokoll har gjorts under arbetet med denna 

rapport och detta utgör rapportens dokumentanalys. För att kunna skapa en bild av hur 

data skulle kunna struktureras i ett tänkt program ansågs det viktigt att skapa en bild av 

vilken typ av information som besiktningsprotokollen gav och hur den är strukturerad 

idag.  

De besiktningsutlåtanden som har granskats för detta arbete har olika utseenden men 

har samma uppbyggnad och struktur. Det som kan skilja prokollen åt är hur 

besiktningsmannen har beskrivit de olika anmärkningarna. 

För att tydligare ge en bild på strukturen i ett besiktningsutlåtande delas dokumentet 

upp i tre delar, förutsättningar och förklaringar, anmärkningar och överenskommelse. 

Dessa tre delar har studenterna döpt enbart för att enklare kunna beskriva strukturen 

och är inget som besiktningsmän följer. 

4.2.1 Förutsättningar och förklaringar 
Då rapportförfattarna inte får vidare delge de besiktningsprotokoll som studerats i 

rapporten beskrivs nedan hur ett besiktningsprotokoll generellt är upplagt. Dokumenten 

börjar med att gå igenom förutsättningarna för besiktningen, förklaras i punktform 

nedtill:  

 Typ av besiktning t.ex. slutbesiktning, förbesiktning 

 Besiktningens omfattning t.ex. nybyggnad, renovering, ventilation, el-

installationer o.s.v.  

 Utvald besiktningsman 

 Tid och plats för besiktningen 

 Entreprenadform  

 Vem beställaren är 

 Vilka som är närvarande och vem de representerar 

 Vilka handlingar som gäller mellan beställare och entreprenören 

Efter detta förklaras de förkortningar som används vid anmärkningarna i dokumentet, 

förklaras hur det kan se ut i texten under:  

E    anger att besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för felet. 

 

ES  anger att besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för felet men att 

parterna enats om att avvakta med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller 

besiktning.  

 

B   anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören är ansvarig för bristfälligheten 

eller anmärkningen.  

Fönster (F), dörrar (D), väggar(V) numreras från vänster till höger i varje rum och utgår 

från där man kommer in i rummet.  

4.2.2 Anmärkningar 
Då protokollet gått igenom alla förutsättningarna och förklaringar följer en lista på de 

anmärkningar som besiktningsmannen fann under besiktningen. Felen struktureras efter 

den följd som besiktningsmannen finner felen i entreprenaden, vanligast besiktigas 
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entreprenaden rum för rum. Anmärkningarna beskrivs i fritext på ett icke standardiserat 

förfarande med avseende på stavning eller ordval. 

Nedan finns en fiktiv anmärkningslista, inga av felen är tagna från de protokoll som 

studenterna blev tilldelade för dokumentanalysen.  

101 Entré 

E1.1    Klinkerplatta vid entrédörr sprucken. 

 

102 WC 

E1.2    Ej tillräckligt fall till avloppet i duschutrymmet.  

103 Kök 

E1.3    Ej injusterade köksluckor. 

E1.4    Smuts på kylskåpsdörr 

E1.5    Repa i ekgolv framför diskmaskin.  

E1.6    F2 saknar karmpluggar. 

4.2.3 Överenskommelse 
I den avslutande delen står tidpunkten då anmärkningarna senast ska vara åtgärdade, 

vilket ska vara enligt överenskommelse mellan beställaren och entreprenören. En lista 

på vilka som besiktningsutlåtandet skickas ut till ska även finnas. 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Dokumentanalysen resulterade i en bild av hur besiktningsprotokoll är strukturerade i 

dagsläget, samt vilken typ av information som de kan innehålla. Dokumentanalysen 

bekräftade det som tas upp i teoriavsnittet om besiktningar, att beskrivningen av fel kan 

skilja beroende på vem som beskriver felet. Det bekräftades också att besiktningar i 

dagsläget görs manuellt och att informationen förs ner för hand. Dokumentanalysen låg 

till grund för framtagandet av en struktur på ett digitalt verktyg, denna struktur användes 

som samtalspunkt i intervjuerna. 

För att sammanfatta intervjuerna så var alla överens om att hanteringen av 

besiktningsprotokoll idag är bristande och att protokollen som de får från 

besiktningsmannen alltid är som PDF-fil eller ett word-dokument. Samtliga anser att 

det vore stor fördel att kunna utnyttja informationen från besiktningsprotokoll till mer 

en bara en åtgärdslista, de skulle alla vilja få ut statistik ur dokumenten. Från 

diskussionerna kring strukturen gav det svar på olika önskemål och krav på vad ett 

digitalt verktyg ska kunna åstadkomma. 

Dessa insamlade data kommer tillsammans med det teoretiska ramverket att ligga till 

grund för arbetets analys och resultat. Den bild rapportförfattarna hade skapat sig 

genom det teoretiska ramverket samt av egna erfarenheter i området bekräftades när 

intervjuerna genomfördes. Beskrivningen av att arbete med erfarenhetsåterföring från 

besiktningsprotokoll inte förekommer i den utsträckning som vore eftersträvansvärt 

bekräftas i intervjuerna.  

Dokumentanalysen ligger i linje med de svar som erhållits ur intervjuerna med undantag 

i frågan som rör hur besiktningsprotokoll är strukturerade i dagsläget, skillnaden mellan 

de intervjuades svar och resultatet från dokumentanalysen kan förklaras med att inte en 

tillräcklig mängd besiktningsprotokoll har studerats. I följande kapitel kommer 

rapporten i första hand luta sig emot de svar som givits genom intervjuerna och i andra 

hand genom den dokumentanalys som rapportförfattarna utfört, utöver det teoretiska 

ramverket. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till rapportens teoretiska 

referensram, för att kunna besvara frågeställningar och uppnå rapportens mål. Detta är 

resultatet av arbetet. 

5.1 Analys av metodval 
Resultatet som presenteras i detta kapitel kommer ur de metoder som är beskrivna i 

kapitel 2. Bedömningen är att metoderna som valts har resulterat i empiri som 

rapportförfattarna har kunnat använda för att komma fram till svar på 

frågeställningarna. 

5.2 Frågeställning 1 
Vilka är fördelarna med en digitaliserad besiktningsprocess jämfört med nuvarande 

arbetssätt? 

Denna frågeställning besvaras främst med empirin insamlad genom intervjuerna. 

5.2.1 Analys 
Ur intervjuresultatet går det läsa att de i intervju 1 och 3 ansåg att 

besiktningsprotokollen skiljer sig mycket ifrån varandra beroende på vem som utfört 

besiktningen och hur besiktningsmannen har rört sig i byggnaden. Intervju 2 påpekar 

att när det är flera olika besiktningsmän så händer det att besiktningsprotokollen ibland 

överlappar och att gränsdragningen mellan de olika besiktningsmännen därmed blir 

otydlig. Intervju 4 menar att idag är det mycket textbaserade dokument i form av Word 

filer eller pdf där besiktningsmannen har formulerat felen med egna texter. Detta gör 

att olika besiktningsmän kan formulera ett och samma fel på två olika sätt vilket gör att 

det blir svårt att föra någon statistik på anmärkningarna. Intervju 4 menar även att 

grundtänket måste ändras när det kommer på synen på information, och att man då 

måste inse att text i ett pdf eller Word dokument inte är enkelt att hantera som data för 

statistik.  

 

I det teoretiska ramverket beskrivs dagens besiktningsprotokoll med att de förekommer 

i olika utföranden och även om formatet ofta är samma så skiljer anmärkningarna sig 

åt i hur de beskrivs och stavas beroende på vem som utfört besiktningen. (Svenska 

Byggingenjörers Riksförbund et al., 2013). Detta innebär att de data som finns i 

besiktningsprotokollet blir svår att ta till vara på och kräver mycket handpåläggning om 

man som entreprenadföretag vill föra statistik över besiktningsanmärkningar.  

 

De intervjuade ansåg enhälligt att det finns brister i hur protokollen hanteras och att det 

är stora mängder information som egentligen inte används.  

 

Intervju 3 påpekade att det är viktigt hur informationen kodas, och tycker att tankarna i 

den medhavda strukturen var bra. För att kunna föra statistik är det viktigt att kodningen 

ligger i själva felet. Att ha förinställda alternativ på fel gör att kategoriseringen av fel 

blir standardiserad. 

 

I det teoretiska ramverket kring erfarenhetsåterföring går det läsa att man måste vara 

medveten om svårigheterna att anpassa kunskap mellan byggprojekt. Den viktigaste 

byggstenen i arbetet är engagerade medarbetare men det är de standardiserade 

processerna och de tekniska lösningarna som möjliggör erfarenhetsåterföringen. 

Företag som har kontroll över hela processen har mer nytta av erfarenhetsåterföring 
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eftersom effekterna av förändringsarbetet leder till mer direkta resultat. (Meiling et al., 

2011). 

 

I det teoretiska ramverket kring industriellt byggande kan vi läsa att för att skapa god 

erfarenhetsåterföring och för att kontinuerligt kunna förbättra sitt arbete krävs det att 

prestationerna går att mäta på något sätt, det är även viktigt att detta går att 

dokumenteras för att kunna återföra det till processen. (Boverket, 2008) 

 

I det teoretiska ramverket kring erfarenhetsåterföring kan vi läsa att kunskapsspridning 

och erfarenhetsåterföring i byggnadsprojekt kan underlättas med digitala verktyg. (Ho 

et al., 2013) 

5.2.2 Resultat 
En digitaliserad besiktningsprocess hade kunnat göra kategoriseringen av fel 

standardiserad och dagens brister i att besiktningsprotokollen skiljer sig ifrån varandra 

hade minimerats. Ett system som kan lagra informationen i besiktningsprotokollen utan 

ytterligare handpåläggning efter besiktningstillfället hade underlättat 

erfarenhetsåterföringsprocessen. Detta eftersom att ett system hade gjort det möjligt att 

föra statistik över de fel och anmärkningar som noterats i besiktningsutlåtandena. Ett 

sådant system hade gjort det enklare att hitta brister i processerna och därmed 

underlättat åtgärder, framförallt för företag som har kontroll över hela byggprocessen. 
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5.3 Frågeställning 2 
Vad vill industriella byggföretag använda ett digitalt verktyg för erfarenhetsåterföring 

från slutbesiktningar till? 

Denna fråga besvaras främst med intervjuerna men även med stöd i det teoretiska 

ramverket. 

5.3.1 Analys 
Ur intervjuresultatet går det att utläsa att de intervjuade är enhälliga i att 

erfarenhetsåterföring endast sker i undantagsfall i dagsläget och att det då består i att 

projektledaren kontaktar en annan avdelning för att påpeka att vissa fel är 

återkommande och att det i dessa fall endast sker på projektledarens initiativ. 

Erfarenhetsåterföring från slutbesiktningsprotokoll är något som projektledarna håller i 

huvudet, och på känslomässig basis tycker att vissa fel är ofta förekommande.  

 

I det teoretiska ramverket kring industriellt byggande kan vi läsa att 

verksamhetsanpassat IT-stöd bidrar till att effektivt kunna kvalitetssäkra information 

som är företaget till hands Lessing (2006). Ekholm et al. (2008) menar att användningen 

av moderna ICT-system inom det industriella byggandet bidrar till en säkrare och 

snabbare informationsöverföring mellan de olika grenarna inom företagen. ICT-

systemen har även ökat tillgängligheten av information. 

 

I det teoretiska ramverket kring ICT kan man läsa att ICT-verktygens nytta blir som 

tydligast då systemen kan ersätta all onödig handpåläggning som tidigare behövts göra 

för att få fram den information som sökts eller utväxlats. (Ekholm et al., 2008) 

 

Intervju 3 menar att om ett sådant program skulle användas vore det bra om man kunde 

identifiera vart felet har uppstått. Om det var i fabrik, på arbetsplatsen eller kanske 

vilken avdelning som är skyldig för felet.  

Ur intervjuresultatet kan vi även läsa att de intervjuade hade använt sig av ett sådant 

verktyg på olika sätt till följd av att de har olika arbetsuppgifter. De uttrycker enhälligt 

att det vore en stor fördel för respektive företag om de kunde få ut statistik över 

felanmärkningar från slutbesiktningarna. Intervju 2 och 3 anser att även om inte 

besiktningsmannen levererar digital information så vore det till och med i dagsläget bra 

om det tillsattes en tjänst för att strukturera och föra in data från de analoga 

besiktningsprotokollen. Intervju 4 menar att det hade underlättat utvecklingsarbetet av 

byggplattformen.  

5.3.2 Resultat 
Ur analysen kan slutsatsen dras att industriella byggföretag vill använda sig av ett 

digitalt verktyg för erfarenhetsåterföring, framförallt men inte enbart för att få statistik 

över vilka områden i verksamheten som man behöver förbättra. Detta genom att ett 

digitalt verktyg leder till enklare kategorisering av besiktningsanmärkningar, enklare 

uppföljning av hur många fel och hur ofta olika fel uppstår samt att de lättare kan 

identifiera vart i produktionsprocessen felen uppstår. Detta genom att anpassa 

strukturen av det digitala verktyget utefter det egna företagets förutsättningar. 
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5.4 Frågeställning 3 
Vilka krav ställer industriella byggföretag på ett program för hantering av 

besiktningsinformation? 

Denna fråga besvaras med informationen från intervjuerna, det teoretiska ramverket 

samt resultatet av frågeställning 1 och 2.  

5.4.1 Analys 
Analysen av denna fråga har sin utgångspunkt i den struktur rapportförfattarna använde 

sig av under intervjuerna.  

 

 
Figur 6: Struktur som användes vid intervjuerna för samtal kring hur ett program för 

hantering av besiktningsdata kan struktureras.  
 

Intervjupersonerna var överens om att det viktigaste med ett program för hantering av 

besiktningsdata var att det skulle vara enkelt att använda. De intervjuade var enhälligt 

överens om att om man vill att besiktningsmannen ska använda sig av programmets 

struktur för att leverera besiktningsprotokoll så får det inte vara svårare att använda sig 

av programmet än vad det är att skriva ner ett besiktningsprotokoll för hand. 

Intervjupersonerna var även överens om att det är viktigt med en struktur som endast 

har ett par steg innan man landar i ett fel. Intervju 2 och 3 anser att möjligheterna med 

ett sådant program är stora eftersom det skulle fylla ett stort behov, framförallt för 

erfarenhetsåterföringsarbetet. Intervju 1 ansåg att det var särskilt intressant för de som 

arbetar med mer långsiktiga frågor och förbättringsarbete. Intervju 1 menade även att 

det är viktigt att ett sådant program är lättnavigerat för att det ska användas. Intervju 

4 påpekade att det vore klokt om det gick att koppla exempelvis en huvudritning till 

programmet för att underlätta beskrivningen av var i byggnaden felet finns. Ur 
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intervjuerna framgick även att det är viktigt att det går koppla bild och fritext till de 

enskilda felen. 

 

I det teoretiska ramverket kring ICT beskrivs processen med att ta fram en 

kravspecifikation för digitala verktyg enligt boken “Requirements engineering” från 

2015. Processen beskrivs med fyra steg. Det är detta arbetssätt rapportförfattarna har 

tillämpat. 

 

Ur resultatet på frågeställning 1 fås att ett system som kan lagra informationen i 

besiktningsprotokollen utan ytterligare handpåläggning efter besiktningstillfället hade 

underlättat erfarenhetsåterföringsprocessen. Detta eftersom att ett system hade gjort det 

möjligt att föra statistik över de fel och anmärkningar som noterats i 

besiktningsutlåtandena. 

 

Ur resultatet på frågeställning 2 fås att företagen vill kunna anpassa strukturen utefter 

sina egna förutsättningar. För att på detta sätt enklare kunna identifiera vart i just deras 

produktionsprocess felen uppstår. 

 

Från intervjuerna och teorigranskning framgår det var bristerna i dagens hantering av 

besiktningsprotokollen ligger och det är utefter den informationen som krav på ett 

digitalt system tagits fram.  

5.4.2 Resultat 
För att strukturera informationen i besiktningsutlåtandena digitalt bör det skapas en 

kravspecifikation. De huvudpunkter som kravspecifikationen bör innehålla är:  

 minimal handpåläggning 

 möjlighet att föra statistik över besiktningsanmärkningar 

 möjlighet att anpassa strukturen av det digitala verktyget utefter krav hos det 

specifika företaget eller besiktningsmannen 

 lättnavigerat 

5.5 Koppling till målet 
Arbetets mål är att presentera ett förslag på struktur för ett program som hanterar 

besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring. Strukturen ska visa hur 

informationen från besiktningsutlåtandena kan sorteras. 

Rapportens frågeställningar är uppbyggda på så vis att frågeställning ett och två ska 

tillsammans med intervjuer ge svar på rapportens tredje frågeställning.  

Frågeställning ett gav en inblick i vad företag idag saknar för medel för att på ett mer 

effektivt sätt kunna utnyttja informationen från ett besiktningsutlåtande. 

Sammanställningen från intervjuer och teorigranskning gav resultatet till de punkter 

som ett system skall kunna hantera. Genom frågeställning två gavs det en bild över 

vilka områden som ett tänkt program skulle kunna användas. Den insamlade empirin 

och svaren på frågeställning ett och två gav en grund för arbetet till att svara på 

frågeställning tre som var att beskriva vilka krav industriella byggföretag ställer på ett 

sådant digitalt verktyg. Utifrån svaren på frågeställningarna och den skiss som togs med 

vid intervjuerna har ett nytt förslag på struktur kunnat tas fram. Denna struktur 

presenteras i kapitel 5.5.1.  
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5.5.1 Förslag på struktur 
Ur analysen av intervjuerna, dokumentanalysen och det teoretiska ramverket landade 

rapportförfattarna i en idé till ett program som kortfattat beskrivs nedan. 

 

Rapportens programidé: 

Tanken är att när en byggnad besiktigas så ska besiktningsmannen använda sig av en 

applikation eller datorprogram för att beskriva de fel som uppdagas istället för att som 

i dagsläget använda sig av papper och penna. När besiktningen är avslutad skickas 

sedan dokumentet till entreprenören. I detta skede får entreprenadföretaget tillgång till 

de nya data och kan då få ut den information de söker. Det som denna rapport fokuserat 

på är hur strukturen av dels hur besiktningsmannen kategoriserar fel i denna fiktiva 

applikation eller program samt hur entreprenadföretaget kan sortera och filtrera denna 

information.  

 

Kategoriseringen av fel görs genom ett antal överrubriker och slutar i ett val där det 

finns förinställda feltyper samt en fritextruta, genom de intervjuer och den dokument-

analys som genomförts bedöms att ca 80 % av samtliga besiktningsanmärkningar går 

att sortera genom förinställda feltyper då de flesta anmärkningar är återkommande. Det 

är i de förvalda feltyperna som rapportförfattarna ser att kodningen sitter. Det är just 

denna kodning som sedan ger entreprenadföretaget sökbarhet ur de samlade data och 

kan på så vis få ut den statistik de söker.  

 

I figur 7 så visas ett förslag på en struktur som entreprenadföretaget kan använda sig av 

för att identifiera var i produktionsprocessen felet uppstått.  

 

 
Figur 7: Figuren visar förslag på hur en struktur för entreprenadföretag kan se ut. 

För entreprenadföretaget är det intressanta med informationen att utröna och kunna 

sortera efter vart i processen som felet uppstått, strukturen är därför utformad 

därefter.  
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I figur 8 visas ett förslag på en struktur som visar ett exempel på hur besiktningsmannen 

väljer att strukturera programmet vid besiktning för kategorisering av fel.  

 

 
Figur 8: Figuren visar förslag på hur en struktur för besiktningsmän kan se ut. För 

besiktningsmän är det förmodligen inte intressant att veta vart felet uppstått utan för 

besiktningsmannen är det intressanta att kunna beskriva vem som bär ansvaret. 

 

Som bilderna visar så kommer man till slut fram till samma fel dock via olika vägar, 

det är just därför det blir viktigt att kodningen är kopplad till just felet. I alternativen 

under hade den felhängda dörren kategoriserats som ett fel från produktionen i fabrik 

för entreprenören men för besiktningsmannen hade felet kategoriserats utefter vem 

besiktningsmannen anser vara skyldig till felet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet ges ni en kort sammanfattning av studiens resultat, här diskuteras vad 

rapportskrivarna har kommit fram till, hur de har arbetat, och konsekvenserna av deras 

arbete. Här tas även studiens begränsningar upp och ger förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
I kapitel 2.5 för rapportförfattarna en diskussion kring metodvalens validitet och 

reliabilitet eftersom rapportförfattarna använt sig av de metoder som beskrivs i kapitel 

2 så håller resonemanget som förs i kapitel 2.5. Då metoderna resulterade i analyserbar 

information som ligger till grund för svaren på frågeställningarna och analysen av denna 

information resulterade i konkreta svar (upplever rapportförfattarna att resultatet) kan 

anses trovärdigt. För ett mer trovärdigt resultat bör fler intervjuer genomföras. 

I kapitel 5.5 går det läsa hur frågeställning ett och två är utformade för att tillsammans 

med den insamlade empirin ligga till grund för svaret på frågeställning tre. I samma 

kapitel visas hur rapporten i sin helhet är uppbyggd och hur svaren på frågeställningarna 

tillsammans leder fram till rapportens mål.  

Rapportförfattarna bedömer att rapportens mål nås tack frågeställningarnas utformning 

de är dock ödmjuka inför att målet troligtvis hade kunnat nås på andra vägar.  

De förslag på struktur, figur 7 & figur 8, som tagits fram skiljer inte så mycket från den 

ursprungliga medhavda strukturen vilket kan indikera att strukturen dels får medhåll 

men även att den medhavda strukturen kan ha hämmat fantasin hos de intervjuade. 

Rapportförfattarna gör bedömningen att de nya strukturerna, tillsammans med det som 

benämns rapportens programidé, tar till vara på de åsikter och svar som kom genom 

intervjuerna. 

I efterhand inser rapportförfattarna att fler intervjuer hade kunnat påverka antalet 

punkter, och tyngden av dessa, som tas upp i kravspecifikationen som är rapportens 

mål. Fler intervjuer hade kunnat visa att en eller flera av dessa punkter är irrelevanta. 

Då rapporten hade blivit för stor om fler intervjuer utförts så anser rapportförfattarna 

att utförandet av intervjuerna och även att antalet intervjuer var tillräckligt för att kunna 

dra en slutsats. 
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6.2 Metoddiskussion 
Valet att lägga upp arbetet som en fallstudie gjordes för att kunna gå lite djupare in i de 

frågor som rapportförfattarna formulerat. Utfallet blev bra och hade en bredare studie 

genomförts så hade det dels inte rymts i rapporten och dels troligtvis inte givit lika 

konkreta svar. Då företaget som fallstudien fokuserar på inte är unikt och frågorna går 

att applicera på liknande företag i samma bransch så tyder detta på att resultatet går att 

återskapa.  

Valet att samla in empiri med semi-strukturerade intervjuer resulterade i data som 

fungerade väldigt bra för att besvara frågeställningarna. Då det var första gången som 

rapportförfattarna genomförde intervjuer av något slag så upplever de att det är svårt att 

bedöma huruvida metoden tillämpades helt korrekt. Intervjuerna genomfördes med 

några på förhand färdigskrivna frågor men var av samtalskaraktär. Rapportförfattarna 

hade med sig en struktur utifrån vilken en diskussion fördes om hur besiktningsdata kan 

struktureras i ett digitalt verktyg. Denna medhavda struktur är främst framtagen av 

författarna själva och utgår ifrån egna erfarenheter då båda har medverkat vid flera 

besiktningar i tidigare arbetsliv samt att en av författarna arbetat som snickare i flera år. 

Diskussion kring hur besiktningsdata kan struktureras diskuterades innan arbetets start 

tillsammans med bland annat Flexators VD. Underlaget var uppskattat och de 

intervjuade tyckte i stort att strukturen som presenterades vid intervjuerna hade ett bra 

upplägg. Det kan förstås ha hämmat fantasin hos de intervjuade men rapportförfattarna 

gjorde bedömningen att för att kunna hålla intervjuerna sakliga och för att säkerställa 

att alla talade om samma sak så var en sådan struktur till stor nytta.  Intervjuerna 

spelades in för att sedan sammanfattas i efterhand. Dessa sammanfattningar låg sedan 

till grund för de intervjuresultat som redovisas i kapitel 4. Intervjuerna kunde säkert ha 

genomförts på ett bättre sätt men då intervjuresultatet gick att använda och lämpade sig 

väl för att analyseras så anser rapportförfattarna att utförandegraden var tillräcklig. Att 

använda sig av en annan intervjumetod hade inte resulterat i lika bra data, en mer 

strukturerad intervju eller enkätundersökning hade varit väldigt svår att genomföra då 

resultatet som söktes var av åsiktskaraktär och även om en mindre strukturerad intervju 

hade kunnat nå samma resultat anser rapportförfattarna att detta låg utanför deras 

kompetens. 

Ökad validitet i arbetet hade kunnat nås genom återkoppling till intervjupersonerna för 

bekräftelse att svaren tolkats på ett korrekt sätt.  

Dokumentanalysen genomfördes utan större problem genom att identifiera likheter och 

skillnader i de besiktningsprotokoll som dokumentanalysen utgår ifrån. Metoden 

bedöms vara den enda tillämpbara i det sammanhanget och rapportförfattarna anser att 

de tillämpade metoden korrekt. 
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6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna som tas upp i kapitel 1.4 är att arbetet endast inriktar sig mot företag 

inom industriellt modulbyggande samt att det enbart fokuserar på dessa företag och inte 

besiktningsmannens åsikter i frågorna. 

Rapportförfattarna anser att rapportens resultat är tillämpbart i denna bransch även 

utanför det företag som rapporten fokuserar på, detta anser rapportförfattarna med 

grund i att de fyra intervjuerna utfördes på två olika företag och att de resultat som 

intervjuerna ledde fram till inte skiljde sig åt nämnvärt mellan de intervjuade oavsett 

vilket av företagen de jobbade på. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Kärnan i problemet som rapporten ämnar utreda är brister i hur industriella 

entreprenadföretag i dagsläget använder sig av informationen i slutbesiktnings-

protokoll. Rapportens resultat indikerar att ett digitalt verktyg skulle kunna vara en del 

i lösningen på problemet. 

 

Arbetet har lett till ett antal punkter som rapportförfattarna anser bör vara med i en 

kravspecifikation för ett sådant verktyg. Dessa punkter är: 

 Lättnavigerat 

 Minimal handpåläggning 

 Möjlighet att föra statistik över besiktningsanmärkningar 

 Möjlighet att anpassa strukturen av det digitala verktyget utefter krav hos det 

specifika företaget eller besiktningsmannen. 

 

Med ett program utvecklat med dessa punkter som grund skulle många återkommande 

fel som i dag upptäcks på slutbesiktningar synliggöras genom lättillgänglig statistik. 

Vilket svarar mot att flera företag tycker att informationen i besiktningsprotokollen är 

värdefull men saknar kapacitet att använda den (Lundkvist et al., 2010).  På så sätt hade 

företag som använt sig av programmet lättare kunnat införa förändringar i sitt arbetssätt 

för att minimera fel. Vilket även stöds av att om det finns flera och tydliga kanaler för 

erfarenhetsåterföring så kan utvecklingen av byggplattformen påskyndas (Jansson, 

Lundkvist och Olofsson, 2015) 

Ett system utformat efter bland annat dessa punkter kan eventuellt motverka den 

generella skepsis mot nya IT-system som finns i branschen (Lundkvist et al., 2010). 

Detta genom att programmet utvecklas med mål att vara lättnavigerat, innebära mindre 

handpåläggning än i dagsläget samt ge möjlighet till anpassning för det specifika 

företaget. 

Ett förslag på hur ett sådant program kan struktureras presenteras i kapitel 5.5.1 

För att arbetet med erfarenhetsåterföring från besiktningsprotokoll ska bli mer utvecklat 

och vanligt förekommande så rekommenderar rapportförfattarna att ett program i linje 

med denna rapports resultat tas fram. För framtagandet av ett sådant program bör fler 

studier genomföras för att säkerställa kvalitet och kundbas. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Rapporten resulterar i ett antal punkter som bör ligga till grund för en kravspecifikation 

till ett digitalt verktyg för hantering besiktningsanmärkningar. Som beskrivet tidigare 

så är tanken att det ska finnas ett par förinställda alternativ på fel som är vanligt 

förekommande vid en slutbesiktning och det är i dessa alternativ det ligger en kodning 

som sedan kan ge användaren den statistik som önskas.  

 

För att specificera hur många och av vilken typ dessa förinställda alternativ ska vara 

skulle det behövas mer forskning kring ämnet. Förslagsvis via en stor dokumentanalys 

av besiktningsprotokoll för att identifiera de vanligaste feltyperna för olika byggdelar 

och installationer. 

 

För att få en bredare uppfattning av vad fler företag och även besiktningsmän har för 

åsikter kring en digitalisering av besiktningsprocessen så måste ytterligare studier 

göras. 
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Bilaga 1  
 

Roll inom företaget: Fabrikschef 

 

Roll vid slutbesiktning: Får i bästa fall feedback från projektledare om fel som uppstått i 

fabriken eller åtgärdas av personal från fabriken. 

 

Koppling till erfarenhetsarbete:  

 

Hur använder ni er av informationen från besiktningsprotokollen idag? 
-I princip som en checklista för att åtgärda uppkomna fel. Och det är väl iofs inte fel, eftersom 

felen måste åtgärdas. Det jag hade velat se är att man använde det för förebyggande arbete så 

att felen inte blir återkommande. Till just fabriken kommer en hel del tillbaka genom vårt 

reklamationssystem, så mycket fångas upp redan innan slutbesiktning. 

 

Använder ni besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring? Om ja hur? 
-Vi borde, men det är mycket begränsat i så fall går det via vårt reklamationssystem. Så vitt 

jag vet så hör det till ovanligheterna att detta matas in i vårt system. Vanligtvis så stannar 

besiktningsprotokollen hos byggledaren/projektledaren. 

 

Hur tycker du att det borde struktureras? 
Det viktiga är att informationen man får från besiktningsmannen kategoriseras på ett bra sätt 

så att man kan få sökbarhet. Hur man sen vill strukturera informationen på företaget skiljer 

nog mycket mellan olika företag. 

 

Upplever du att det finns brister med hanteringen av slutbesiktningsprotokollen? Om ja 

vad ser du för lösningar? Tankar kring digitala verktyg som hjälpmedel. 
Ja absolut, ett sånt här program skulle kunna vara en del av lösningen. Jag är övertygad om att 

det finns både ett behov och ett intresse. Det är ett av de stora slöserierna vi har att vi inte tar 

till vara på informationen som finns. 

 

Ser du brister i hur besiktningsprotokollen är strukturerade i dagsläget? 
Ja eller det är väldigt beroende på vem som besiktigar. Oftast är det ju strukturerat efter hur 

besiktningsmannen har gått i huset. Någon annan struktur finns egentligen inte. Vilket gör det 

svårt att väga problem mot varandra och det blir även svårt för snickaren som ska åtgärda 

felen att få en helhetsbild bara genom att läsa protokollet. 

 

Vi visar våra tankar om ett program för hantering av besiktningsdata 

 

Tankar kring strukturen? 
Bra tankar med att det inte får bli för krångligt för besiktningsmännen, om man vill att 

programmet ska användas av en besiktningsman så får det inte vara mer tidskrävande eller 

svårare än att skriva ner det för hand. 

Strukturen som helhet är bra i stort, sen hur den struktureras mer exakt finns det säkert många 

åsikter om. Men som ni säger så är ju kodningen i det sista steget och vilken väg man tar för 

att komma till just det felet är egentligen ointressant så länge slutprodukten blir den samma. 
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Vad ser du för möjligheter med ett sånt här program? 
Att man får en överblick över de fel som är återkommande. Detta tror jag är särskilt intressant 

för ledning eller de som håller på med mer långsiktiga frågor och förbättringsarbete. 

För att kunna se trender eller liknande. 

 

För den enskilda besiktningspunkten så är det viktigt att man kan koppla en bild till felet och 

att man även kan beskriva felet i fritext, för att hitta standardiserade fel för alla fel som finns 

blir dels svårt och dels för stort. 

 

Hur hade du använt dig av ett sånt här program? 
Jag hade använt det för återkopplingen, så att när vi här (fabriken) får bollen 

(problemet/ärendet) så kan jag använda det för att se hur eller om vi ska förändra sättet vi 

arbetar för att förhindra att felet uppstår fler gånger. 

 

Övrigt? 
Jag tror att det absolut finns ett behov av det här, och jag tycker att ni har bra tankar. Sen när 

man går in mer i detalj hur ett potentiellt program ska se ut så är det ju svårt att hitta en perfekt 

lösning från början. 
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Bilaga 2 
 

Roll inom företaget: Projektledare 

 

Roll vid slutbesiktning: Har det övergripande ansvaret för projektet, från start till slut, och 

där ingår besiktningar 

 

Koppling till erfarenhetsarbete: Protokollet stannar oftast hos mig efter punkterna är 

åtgärdade 

 

Hur använder ni er av informationen från besiktningsprotokollen idag? 
Egentligen bara som åtgärdspunkter, och det är egentligen på grund av tidsbrist och att det 

inte prioriteras. När projektet är avslutat så går man snabbt vidare till nästa, och vi har ju flera 

projekt igång samtidigt. 

 

Använder ni besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring? Om ja hur? 
Egentligen inte, den informationen stannar i projektledarnas huvuden. Även reklamationer 

används för att åtgärda felen så fort som möjligt och inte till mycket mer än så. 

 

Hur tycker du att det borde struktureras? 

 

Upplever du att det finns brister med hanteringen av slutbesiktningsprotokollen? Om ja 

vad ser du för lösningar? Tankar kring digitala verktyg som hjälpmedel. 
Ja absolut, vi hade en tjej här 2013 som sammanställde gamla protokoll då, men det är inget vi 

fortsatt med. Varför det är så vet jag inte. Jag ser det som en ledningsfråga som kan hanteras 

bättre. 

 

Ser du brister i hur besiktningsprotokollen är strukturerade i dagsläget? 
Vi får ju flera olika protokoll, och ibland så överlappar felanmärkningarna. I värsta fall så 

fångas felen inte upp ens av besiktningsmännen. 

 

Vi visar våra tankar om ett program för hantering av besiktningsdata 

 

Vad ser du för möjligheter med ett sånt här program? 
Möjligheterna är stora och behovet är uppenbart,  

 

Tankar kring strukturen? 
Vi har ju svårt att styra besiktningsmannen att använda ett sånt här program, men om många 

börjar använda detta så följer nog besiktningsmännen efter. I värsta fall kan man ju göra 

denna kategorisering internt efter besiktningen. Jag tror att en sådan tjänst lätt hade lönat sig. 

 

Det svåra är att designa det så att det blir lättnavigerat, vi har väldigt många olika 

felkategorier och besiktningsområden. Men jag tror att det går att lösa. 

 

Hur hade du använt dig av ett sånt här program? 
Jag personligen hade nog inte använt mig jättemycket av det, det hade behövt tillsättas en tjänst 

här på företaget med någon som faktiskt jobbade med det här med erfarenhetsåterföring. En sån 

här produkt hade helt klart varit till stor hjälp. 
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Bilaga 3 

 

Roll inom företaget: Projektledare 

 

Roll vid slutbesiktning: Har det övergripande ansvaret för projekt, start till slut. 

 

Koppling till erfarenhetsarbete: Protokollen kommer till mig, när punkterna är åtgärdade så 

används de inte till så mycket mer. 

 

Hur använder ni er av informationen från besiktningsprotokollen idag? 
Egentligen bara som åtgärdspunkter, och det är egentligen på grund av tidsbrist och att det 

inte prioriteras. När projektet är avslutat så går man snabbt vidare till nästa, och vi har ju flera 

projekt igång samtidigt. Vi jobbar ju med totalentreprenader på löpande band, så det är ofta ett 

ganska högt tempo. 

 

Använder ni besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring? Om ja hur? 
Inte mer än att vi åtgärdar punkterna och om jag märker att det är återkommande så kanske 

man tar upp det med den berörda avdelningen. Inte på ett strukturerat vis. 

 

Hur tycker du att det borde struktureras? 
Vi är ju dåliga på standard i byggbranschen, men de viktigaste bitarna är ju oftast med iaf. 

Bitarna om ansvar osv. Det borde vara mer standardiserat, dels hur man beskriver fel men 

även hur man skriver protokollen i stort. 

 

Upplever du att det finns brister med hanteringen av slutbesiktningsprotokollen? Om ja 

vad ser du för lösningar? Tankar kring digitala verktyg som hjälpmedel. 
Ja, absolut. Det är ju mycket värdefull information som egentligen inte används. 

Det skulle man ju kunna lösa med att man har nån som strukturerar upp det där och 

sammanställer det på nåt vis. 

 

Ser du brister i hur besiktningsprotokollen är strukturerade i dagsläget? 
Ja, i den mån att de inte är enhetliga. Det skiljer mycket mellan olika besiktningsmän och 

firmor. Sättet man bedömmer skiljer kanske inte så mycket, men hur protokollen ser ut kan 

skilja väldigt mycket. 

 

Vi visar våra tankar om ett program för hantering av besiktningsdata 

 

Vad ser du för möjligheter med ett sånt här program? 
Det skulle ju helt klart underlätta erfarenhetsåterföringsarbetet, och det tror jag att alla 

egentligen är intresserade av. Kruxet är ju att få folk att använda sig av det. 

 

Tankar kring strukturen? 
Ser bra ut, Viktigt att man har en fritext ruta. 

Ansvarsbiten är ju också viktig, alltså att man i programmet kan fördela ansvar. 

Bra tankar med att kodningen är i felet, och att man själv kan strukturera programmet. 

 

Hur hade du använt dig av ett sånt här program? 
För sortering, och statistik. 
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Bilaga 4 

 

Roll inom företaget: Teknikutvecklare 

 

Roll vid slutbesiktning:  
 

Koppling till erfarenhetsarbete: 
Som teknikutvecklare är det två huvudspår som jag arbetar inom, dels är det att vi bygger 

moduler som är väldigt lika varandra och då vill man standardised detta så det inte sker några 

avvikelser därför är det viktigt med erfarenhetsåterföringen. Det andra är att utveckla nya 

produkter och lösningar.  

 

Hur använder ni er av informationen från besiktningsprotokollen idag? 
I dagsläget använder inte vår avdelning sig utav den informationen.  

 

Använder ni besiktningsanmärkningar för erfarenhetsåterföring? Om ja hur? 
Till stor del är det bara en känsla man får att ett visst fel uppstår ofta, det har hänt att någon 

blivit trött på detta bestämmer sig för att göra något åt detta. Åtgärden blir aldrig långsiktig 

utan sker för stunden. Vår Vd har försökt föra lite statistik över besiktningsprotokoll men det 

har skett manuellt och ett liknande program som ni pratar om hade underlättat arbetet. 

 

Hur tycker du att det borde struktureras? 
Själva grundtänket som måste fram är att information är inte text utan information bör vara 

data. 

 

Upplever du att det finns brister med hanteringen av slutbesiktningsprotokollen? Om ja 

vad ser du för lösningar? Tankar kring digitala verktyg som hjälpmedel. 
Ja, det är ju mycket information som i dagsläget är svår att utnyttja. Vore kanon om en 

plattform för hantering av denna information fanns.  

 

Ser du brister i hur besiktningsprotokollen är strukturerade i dagsläget? 
Idag är det mycket textbaserade dokument i form av word, pdf där besiktningsmannen har 

formulerat felen med egna texter. Detta gör att olika besiktningsmän kan formuler ett och 

samma fel på två olika sätt vilket gör att det blir svårt att föra någon statistik på 

anmärkningarna.  

 

Vi visar våra tankar om ett program för hantering av besiktningsdata 

 

Vad ser du för möjligheter med ett sånt här program? 
För de riktigt stora projekten skulle är det verkligen vara värt att jaga de anmärkningar som 

uppstått vid en slutbesiktning och använda dem till erfarenhetsåterföring, många gånger 

handlar det om stora belopp för företaget.  

 

Tankar kring strukturen? 
Jag tycker ni är på rätt spår med valet att inte ha för många steg för att komma fram till de 

kodade felen då det begränsar besiktningsmannens bedömning av felet.  

Jag skulle vilja se att det finns möjligheter att kunna koppla en A-ritning där felen är utsatta 

för att enklare kunna hitta felen.  
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Hur hade du använt dig av ett sånt här program? 
För stöd när vi jobbar med utvecklingen av byggplattformen 


