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Abstract 

Purpose: Today, the interest in digitalizing and efficiency in the construction industry 

is increasing. Despite the interest, many actors have not completely switched to digital 

working methods, not least surveyors. Through the study, these thresholds for 

inadequate digitalization can be analyzed at an individual level. When implementing 

digital work methods, the innovation first meets the experiences and competencies of 

the surveyors. Furthermore, the method is filtered through the characteristics of 

innovation theory and finally, individuals decide if the change is accepted or rejected.  

The aim of the study was to increase understanding of how surveyors experience digital 

working methods at an individual level based on different work experience. The study 

also highlighted the economic consequences in connection to digital working methods.  

Method: The study was conducted with a qualitative focus. Initially, a literature study 

was conducted which was the base of the investigated issue. The qualitative focus on 

the study based on twelve interviews surveyors from WSP Sverige AB and two 

observations. The surveyors had different work experiences and worked in different 

locations in Sweden. The qualitative interviews formed the basis for answering the 

study’s three study questions. 

Findings: The study’s findings show differences in the use of digital working methods 

with regard to different work experience, which underlie the way in which digital work 

methods are received. However, the differences vary most between ages and offices in 

Sweden. In order to make the surveyors working methods more efficient, digitalization 

must be accepted and the reception must be understood on an individual level. With 

distinct course orientation, structure and educational efforts, the innovation digital work 

methods can be spread. Working with tablets has a strong connection to more efficient 

work process. It is for the benefit of being digitized to be more attractive and 

competitive in the market. 

The conclusions of the study results in a number of recommendations to develop the 

surveyor’s working methods. The recommendations includes education about the 

digitalization by internal and external lecturers, allowing less digitally experienced 

surveyors to follow colleagues who work in a completely digital wat and to develop 

today’s business model for optimal financial gain through more efficient inspections. 

Implications: Digital working methods contributes to a more efficient working 

processes for surveyors, which leads to a quicker and more distinct feedback to their 

clients. The efficient work also contributes to increased released working hours. 

However, the released working hours are chargeable. Furthermore, it creates problems 

while charge per hours and introduce an innovation that releases chargeable hours. The 

companies should develop their business model, to make use of these hours.  

Limitations: The graduate thesis is limited to how surveyors experiences and relates to 

digital working methods. 

Keywords: Surveyor, digital working methods, digital tools, efficiency, chargeable 

hours, diffusion of innovation, alteration, experience and competence. 
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Sammanfattning 

Syfte: Idag är intresset för digitalisering och effektivisering inom byggbranschen stort. 

Trots intresset har många aktörer inte helt övergått till digitalt arbetssätt, inte minst 

besiktningsmän. Genom studien kan trösklarna för utebliven digitalisering analyseras 

på individnivå. Då digitalt arbetssätt implementeras möts förändringen först av de 

erfarenheter och kompetenser som besiktningsmännen innehar. Vidare filtreras 

arbetssättet genom innovationsteorins egenskaper och slutligen beslutar individerna 

ifall förändringen accepteras eller avvisas. Syftet med studien var att öka förståelsen 

kring hur besiktningsmän upplever digitalt arbetssätt på individnivå med utgångspunkt 

från olika arbetslivserfarenheter. Genom studien kunde även ekonomiska konsekvenser 

i samband med digitalt arbetssätt lyftas fram. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ inriktning. Inledningsvis genomfördes 

en litteraturstudie som låg till grund för undersökt problematik. Studiens kvalitativa 

inriktning baserades på tolv intervjuer och två observationer. Intervjuerna 

responderades av tolv besiktningsmän från WSP Sverige AB. Besiktningsmännen hade 

olika arbetslivserfarenheter och arbetade på olika orter. De kvalitativa intervjuerna låg 

till grund för att kunna besvara studiens tre frågeställningar på djupet. 

Resultat: Studiens resultat påvisar skillnader i användandet av digitalt arbetssätt med 

avseende på olika arbetslivserfarenheter, som ligger till grund för hur digitalt arbetssätt 

mottags. Dock varierar skillnaderna mest mellan olika åldrar och kontor i Sverige. För 

att effektivisera besiktningsmäns arbetssätt måste digitaliseringen accepteras och 

mottagandet måste förstås på individnivå. Med tydlig kursriktning, struktur och 

utbildningsinsatser kan innovationen digitalt arbetssätt spridas. Genom insatser kring 

digitaliseringen fördelar kan besiktningsmän som avvisat digitaliseringen kan komma 

över sina trösklar. Att arbeta med surfplattor har stark koppling till effektivare 

arbetsprocesser. Det är till förtagens fördel att vara digitaliserat för att vara attraktiva 

och konkurrenskraftiga på marknaden.  

Studiens slutsatser landar i ett antal rekommendationer för att utveckla besiktningsmäns 

arbetssätt. Rekommendationerna omfattar utbildningsinsatser från interna och externa 

föreläsare, att låta mindre digitalt erfarna besiktningsmän följa med kollegor som 

arbetar helt digitalt samt att utveckla dagens affärsmodell för optimal ekonomisk vinst 

vid effektivare besiktningar.  

Konsekvenser: Digitalt arbetssätt bidrar till effektivare besiktningsprocesser som i sin 

tur leder till snabbare återkoppling till kund. Effektiviseringen bidrar även till fler 

frigjorda timmar. Det uppstår dock problematik att debitera per timme och sedan införa 

en innovation som frigör timmar. För att ta till vara på de frigjorda timmarna och skapa 

större intäkter bör företaget utveckla dagens affärsmodell för besiktningar. 

Begränsningar: Studien begränsas till hur besiktningsmän upplever och förhåller sig 

till digitalt arbetssätt. 

Nyckelord: Besiktningsmän, digitalt arbetssätt, digitala verktyg, effektivisering, 

debiterbara timmar, spridning av innovationer, förändring, erfarenhet och kompetens.  
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1 Inledning 
Examensarbetet "Digital arbetsutveckling för besiktningsmän i byggbranschen” 

utfördes som en avslutande del av utbildningen Byggnadsteknik med inriktning 

Husbyggnadsteknik, 180hp, vid Tekniska Högskolan på Jönköpings University. 

Examensarbetet skrevs i samarbete med konsultföretaget WSP Sverige AB. Studien 

berör det relativt låga användandet av digitalt arbetssätt hos besiktningsmän, med 

infallsvinkel på hur besiktningsmän med olika arbetslivserfarenhet upplever digitalt 

arbetssätt. 

1.1 Bakgrund 
Företag inom byggbranschen kan genom digitala verktyg spara tid, pengar och kan 

dessutom förhöja kvaliteten på olika projekt (Lee, Tsong, & Khamidi, 2016). Intresset 

för digitaliseringen ökar, i takt med både generationsbyte inom byggbranschen samt att 

aktörer börjar inse potentialen med det digitala (Shibeika & Harty, 2015). Många 

aktörer inom byggbranschen gynnas av digitalt arbetssätt, där ibland besiktningsmän. I 

byggprojekt är rollen som besiktningsman viktig då de involveras i samtliga delar av 

byggnadslivscykeln, som design, konstruktion och underhåll fram till att byggnaden 

rivs (Olanrewaju & Anahve, 2015). Det är viktigt att utveckla besiktningsmäns digitala 

arbete, då kravet på digitalt användande stiger både internt och från kund (Shibeika & 

Harty, 2015). Genom samtal med besiktningsmän framgår det att analoga 

arbetsmetoder är tidskrävande och omoderna, ändå sker ingen förändring. Drivkrafterna 

för digitalisering och förändring är helt enkelt för svaga (Statskontoret, 2009). 

Besiktningsmän har generellt sett lång branscherfarenhet. De har olika 

arbetslivserfarenheter av branschen i sig men även gällande teknik. Dagens analoga 

arbetssätt involverar penna, papper och digitala fotografier. Denna form av arbetssätt 

bekräftar att byggbranschen är seg när det gäller förändring (Statskontoret, 2009), då 

digitala verktyg funnits under längre tid (Linderoth, 2010). Studier påpekar att olika 

generationer bidrar till att det finns en klyfta inom digitalisering (Poort, Akker, Rutten 

& Weda, 2015). Det skulle dock vara att generalisera genom att enbart peka på 

generationsskillnader som stoppkloss. Det beror även på olika arbetslivserfarenheter, 

kompetenser, företagskulturer, arbetsfördelningar, ideologier samt olika identiteter 

(Jacobsson & Linderoth, 2010). 

1.2 Problembeskrivning 
För att öka produktivitet krävs kompetensutveckling och organisatorisk förnyelse (Ek, 

Widerstedt & Bager-Sjögren, 2016). Ur ett historiskt perspektiv tydliggörs det att 

spridning av nya innovationer leder till ökad produktivitet som i sin tur skapar 

ekonomiska fördelar (Brynjolfsson & Hitt, 2000; Rogers, 2003). 

De företag som inte hänger med i digital spridning riskerar att bli förlorare (Svenskt 

Näringsliv, 2016). För byggföretagens del är intresset stort för att förbättra den digitala 

användningen, då de önskar vara attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden. För 

yngre besiktningsmän blir företagets användning av digital teknik avgörande för 

arbetsplatsens attraktivitet, då nyutexaminerade ingenjörer ser de största möjligheterna 

i digitalt arbetssätt (Linderoth, Isaksson & Bosch, 2016). De är dessutom utbildade med 

digitalt arbetssätt som standard (Manley & McFallan, 2007).  
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Vid organisatorisk digitalisering är det viktigt att nya rutiner och strukturer inte utmanar 

de existerande (Hartmann, van Meerveld, Vosseveld & Adriaanse, 2012). Ska 

digitalisering revolutionera byggbranschen behövs dock distinkta organisatoriska 

förändringar (Brynjolfsson & Hitt, 2000). Därför är det viktigt att ta hänsyn till samtliga 

begrepp inom teorin kring innovationsspridning (Rogers, 2003). För att digitaliserade 

förändringar ska accepteras måste nya system vara förståeliga och användbara för de 

berörda (Hartmann et al., 2012). Komplexitetens nivå bör alltså vara låg för att digitalt 

arbetssätt ska kunna implementeras (Rogers, 2003).  

Genom effektiviserat arbete kan framgångsrika digitaliseringsprocesser dra 

ekonomiska fördelar (Ek et al., 2016). Digitaliseringsprocessen måste även behandla 

de kompetenser, rutiner, strukturer och olika identiteter som finns inom organisationen 

(Brynjolfsson & Hitt, 2000; Hartmann et al., 2012). Digitaliserad förändring omfattar 

dock mer än investering i ny teknologi, förändring handlar om omorganisation och 

förnyelse av affärsstrukturer (Ek et al., 2016). 

I dialog med besiktningsmän inför studien framgick det tydligt att problematik skapas 

hos företag där besiktningsmän inte arbetar digitalt. Analogt arbetssätt tar lång tid och 

ger upphov till att arbetstid läggs på mindre värdeskapande uppgifter. Trots långsam 

rapportering, återkoppling till kunder samt ökad drivkraft från nyutexaminerade har 

många företag fortfarande inte ökat den digitala användningen hos besiktningsmännen. 

På individnivå vill många inte byta arbetssätt om inte omedelbara resultat kan påvisas 

(Jacobsson & Linderoth, 2010). Erfarna besiktningsmän kan ha svårt att se 

digitaliseringens potential och anser att nya programvaror är för komplexa. Genom att 

studera digitaliseringen kan olika trösklar identifieras. Dock är kanske digitalisering 

inte enbart positiv, en annan sida av digitaliseringen är att då den skapar nya 

arbetstillfällen hotar den befintliga yrken (Ek et al., 2016). Yrkesidentiteterna (Gal, 

Lyytinen & Yoo, 2008) kan även upplevas bli påverkade i den mån att vissa 

kompetenser försvinner i takt med ökad digitalisering.  

Ytterligare forskning kring digitalt arbetssätt och dess förhållande till spridning av 

innovationer behövs för att skapa en tydligare förståelse för hur innovationer kan 

spridas och implementeras. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att öka förståelsen kring hur besiktningsmän upplever digitalt 

arbetssätt med utgångspunkt från olika arbetslivserfarenheter, samt att belysa 

ekonomiska konsekvenser i samband med digitalt arbetssätt.  

1.3.1 Frågeställningar  

1. Hur påverkar olika arbetslivserfarenheter inställningen till digitalt arbetssätt för 

besiktningsmän? 

2. Hur kan arbetet för besiktningsmän effektiviseras med hjälp av digitalt 

arbetssätt? 

3. Vilka ekonomiska konsekvenser medför digitalt arbetssätt?  
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet genomförs inte med hänsyn till externa faktorer som påverkar 

digitaliseringsprocessen. Studien omfattas inte heller av hur andra företag förutom 

WSP förhåller sig till digitala verktyg. 

1.5 Disposition 
För att skapa en tydlig rapportstruktur har rapporten delats in i följande kapitel: 

Kapitel 1: Inledning - innehåller en kort presentation av examensarbetet. Vidare 

presenteras bakgrund, problembeskrivning, målformulering, frågeställningar samt 

examensarbetets avgränsningar. 

Kapitel 2: Metod och genomförande - innehåller en presentation över valda 

forskningsmetoder. Här presenteras även undersökningsstrategi samt koppling mellan 

valda metoder och frågeställningar.  

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk - innehåller en översiktlig presentation av digitalt 

arbetssätt följt av de centrala begrepp som utgör ramen för examensarbetet. 

Kapitel 4: Empiri – innehåller en presentation av insamlad empirisk data från intervjuer 

och observationer. 

Kapitel 5: Analys och resultat - innehåller analyser av empirisk data med koppling till 

centrala begrepp samt examensarbetets resultat. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser - avslutningsvis diskuteras metod, resultat samt 

slutsatser med stöd i analysen. 
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2 Metod och genomförande 
Genom kapitlet motiveras studiens metodval samt arbetsgång. Avslutningsvis 

behandlar kapitlet studiens trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att nå examensarbetes mål som berör förändringsprocesser valdes en kvalitativ 

inriktning. Kvalitativa intervjuer ger upphov till att respondenter tar upp oförutsedda 

aspekter kring examensarbetets frågeställningar som fördjupar svaren. Valet av 

forskningsinriktning baseras även på frågeställningarnas karaktär samt hur genererad 

information analyseras och bearbetas (Patel & Davidson, 2011). Analyseringen av 

datainsamlingen blir tolkningar (Holme & Solvang, 1997). 

Datainsamlingen i form av intervjuer och observationer ligger till grund för att upptäcka 

och identifiera egenskaper inom organisationen (Patel & Davidson, 2011). 

Intervjufrågorna, se Bilagor, riktar sig till att besvara samtliga frågeställningar på djupet 

med återkoppling till examensarbetets teoretiska ramverk ur besiktningsmäns 

perspektiv. Vidare kompletterades intervjuerna med öppen-aktiva observationer. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder 
Samtliga frågeställningar besvaras med stöd från semi-strukturerade intervjuer där 

besiktningsmän förmedlat sina egna uppfattningar kring intervjufrågorna (Holme & 

Solvang, 1997). Vidare kompletterades empirin av två öppen-aktiva observationer 

(Holme & Solvang, 1997). Utöver intervjuer och observationer besvarades 

frågeställningarna med stöd från fortlöpande litteratursökning (Patel & Davidson, 

2011) av vetenskapliga publikationer. Resultaten från intervjuer, observationer samt 

egna reflektioner genererade förslag till hur besiktningsmäns arbetssätt kan 

effektiviseras. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervjuer 
Tolv intervjuer genomfördes för att samla in grundläggande information till studiens 

mål och frågeställningar. Studien bygger på erfarenheter och kompetenser inom yrket 

som besiktningsman samt vana av digitala arbetssätt, därför ansågs intervjuer vara 

lämpligt tillvägagångssätt. För att anskaffa bra underlag var det av vikt att ställa rätt 

frågor (Ekholm & Fransson, 1992).  

Indirekta metoder användes, vilket innebär att information samlades in med hjälp av 

frågor vilka av respondenterna besvaras med redan känd och bearbetad information. 

Karaktären på svaren baserades på erfarenhet som respondenterna har byggt upp själva 

(Ekholm & Fransson, 1992). Det finns olika nivåer av standardisering och strukturering 

för indirekt metod. Standardisering omfattar ansvarsmängden respondenten tar med 

tanke på frågornas utformning samt i vilken ordning de ställs. Strukturering omfattar 

vilken grad frågorna är fria för tolkning av respondenten (Patel & Davidson, 2011). För 

att få både strukturerade och fria svar med relativt hög standardisering valdes semi-

strukturerade intervjuer. Intervjutypen valdes även för att skapa möjlighet att jämföra 

och generalisera svaren.  
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2.3.2 Observationer 
I syfte att komplettera den intervjubaserade empirin, samt att få fler infallsvinklar 

till arbetssätten vid besiktningar genomfördes två observationer av typ öppen-aktiv. 

Syftet med observationerna var att skapa en tydlig bild över analogt respektive 

digitalt arbete. 

För att genomföra en öppen observation måste studien vara accepterad av 

besiktningsmännen som ämnas observeras (Holme & Solvang, 1997). I studien är 

observationerna kända och accepterade av deltagarna. Vid acceptans är öppna 

observationer relativt fria som forskningsmetod och frågor kan uppkomma spontant. 

För att uppnå observationernas önskade resultat var det viktigt att besiktningsmännen 

höll sig neutrala. Det var ofrånkomligt att viss information kring besiktningar går 

förlorad under observationerna, då rollen som observatör har en naturlig brist på 

kunskap kring ämnet (Holme & Solvang, 1997).  

Vid observationerna kunde både analogt och digitalt arbetssätt analyseras. Då 

observationerna handlade om företagets verksamhetsutformning passade metoden väl 

in (Holme & Solvang, 1997). I rollen som aktiv observatör kunde arbetet ute i fält 

analyseras och ifrågasättas (Holme & Solvang, 1997).  

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att undersöka dagens forskningsläge inom ämnet. 

Vetenskapliga artiklar och publikationer söktes mestadels via sökbaserna Scopus och 

Diva-portal, se sökord nedan. Litteratur kring forskningsmetod och teorier söktes i 

fysiska bibliotek.  

Litteraturens relevans avgjordes genom att läsa sammanfattningarna till de 

vetenskapliga publikationerna. Vid hög relevans studerades publikationen närmare och 

användes eventuellt som referens. Under examensarbetets tidsförlopp hittades 

ytterligare kompletterande källor. Utöver sökningar i databaserna har sökningar till viss 

del gjorts via tips från examensarbetets handledare samt litteraturens referenslistor. 

Tabell 1. Databaser och nyckelord. 

Databas Nyckelord 

Jönköpings Stadsbibliotek Förändring, organisation, organisationsteori 

Högskolebiblioteket, JU Forskningsmetodik, erfarenhet, "Diffusion of 

innovation", intervjuteknik, digitalt arbetssätt 

Scopus Surveyor, generation, responsibility, building 

information modelling, experience, digital use, digital 

tools, digital methods 

Diva-portal BIM, digitalt arbetssätt, erfarenhetsbaserad kunskap. 



Metod och genomförande 

6 

2.4.2 Intervjuer 

Tolv besiktningsmän från olika orter och med olika arbetslivserfarenheter intervjuades. 

Frågorna utformades med koppling till det teoretiska ramverket och frågeställningarna. 

Före intervjutillfällena informerades respondenterna om studiens syfte, varför 

respondenternas svar var viktiga.  

Intervjuerna varade i snitt 30 minuter och genomfördes via telefonsamtal. Vid 

intervjuerna ställde en av intervjupersonerna frågorna den andra intervjupersonen 

antecknade svaren. Intervjuerna spelades in för att styrka trovärdigheten. Därefter 

transkriberades intervjuerna och sändes ut till respektive respondent för verifiering. När 

transkriberingen var färdigställd sammanställdes svaren till empiri och kunde därefter 

analyseras. Intervjufrågor samt transkriptioner finns under Bilagor. 

2.4.3 Observationer 
Under examensarbetets tidsförlopp genomfördes två öppet-aktiva observationer. 

Observationerna genomfördes under två förmiddagar i syfte att analysera hur 

besiktningsmän arbetar under pågående besiktningar och därigenom finna eventuella 

förbättringsåtgärder. Observationerna ökade förståelsen för besiktningsmäns arbetssätt 

och arbetsprocess. Det som specifikt observerades var: 

 Hur besiktningsmän arbetar vid en besiktning. 

 Fördelar och nackdelar med digitalt respektive analogt arbetssätt. 

 I vilken utsträckning det finns möjlighet till att förbättra det aktuella arbetssättet. 

2.5 Trovärdighet 
För att uppnå hög validitet och få svar på frågeställningarna var det viktigt att mäta det 

som var avsett att mätas (Patel & Davidson, 2011). För att åstadkomma hög validitet 

genomfördes tolv intervjuer med tydliga frågor med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. Intervjuerna hade fokus på digitalt arbetssätt och responderades av 

besiktningsmän i olika åldrar. Observationerna genomfördes i verklig miljö och i ett 

skarpt läge för att ge konkreta resultat till frågeställningarna. 

För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att metoderna är tillförlitliga och att sättet att 

mäta på inte är känsliga för slumpartade invändningar (Patel & Davidson, 2011). Det 

fanns inga garantier för att respondenterna ordagrant skulle svara likadant vid olika 

tillfällen, men att svaren skulle skilja så pass mycket att resultatet påverkades ansågs 

orimligt. En risk som uppstår vid intervjuer är att respondenten ger ofullständiga svar 

på grund av ointresse eller tidsbrist, vilket i sin tur påverkar reliabiliteten negativt 

(Holme & Solvang, 1997). För att styrka reliabiliteten utformades intervjuerna utifrån 

tolv frågor och samtliga respondenter fick samma frågor ställda i samma ordningsföljd. 

Intervjuerna spelades dessutom in för att inte missa information vid samtalet. För att 

styrka resultatet ytterligare genomfördes intervjuerna med två intervjuare. 

För att examensarbetet skulle uppnå ett högre vetenskapligt värde behövdes både 

validiteten och reliabiliteten vara hög för att skapa god trovärdighet. Genom valda 

metoder anses studien som trovärdig både gällande validitet samt reliabilitet.  
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2.6 Sammanfattning 
Empirin samlades in genom tolv intervjuer, två observationer samt fortlöpande 

litteratursökning. Arbetsgången sammanfattas i figur 1. Arbetet bedöms ha relativt hög 

grad av överförbarhet, validitet samt reliabilitet genom tydliga svar till 

frågeställningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Sammanfattning över arbetsgång.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I kapitlet redovisas centrala begrepp som ligger till grund för att uppfylla 

examenarbetets mål samt att besvara frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna med vetenskapligt värde samt trovärdighet 

presenteras teorin kring spridning av innovationer, erfarenhet och kompetens samt 

förändring. Samtliga begrepp kopplas till frågeställningarna och syftar till att bidra till 

ökad insikt om skillnader inom spridning av digitalt arbetssätt hos besiktningsmän. 

Inledningsvis presenteras begreppet förändring, samt motstånd till förändring. Därefter 

presenteras teorin kring spridning av innovationer samt hur innovationer mottags på 

individnivå. Slutligen presenteras erfarenhet och kompetens som kan vara motverkande 

kraft vid införandet av innovationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och centrala begrepp. 

3.2 Förändring 
För att skapa en lyckad förändring behövs kunskap kring hur innovationer mottags på 

individnivå, dock krävs även förståelse av begreppet förändring. Organisationsteorin 

beskriver förändring som ett omfattande begrepp som inte kan ske utan drivande kraft 

(Lindkvist et al., 2014). För att förändras behöver företag komma över trösklar, som 

lämpligast sker med tydlig styrning (Lindkvist et al., 2014). Förändring och förnyelse 

tar tid, men skulle företag komma igång för sent med digital utveckling kan de inte 

hinna ikapp med samhällets snabba förändringar. Innovationen som ska implementeras 

är av vikt vid förändring. En innovation behöver tydliga mål som försäkrar så lite 

kursändringar som möjligt (Lindkvist et al., 2014), det vill säga att en förändring ska 

ha hög kompatibilitet för att på bästa sätt följa företagets tidigare mönster. 

Utveckling av arbetssätt ger förändring av både första och andra ordningen (Lindkvist 

et al., 2014). Då digital utveckling inte påverkar besiktningar i sig, utan sker inom 

befintliga ramar sker förändringen enligt första ordningen. Å andra sidan förändras hela 

systemet vilket innebär förnyat tankesätt gällande besiktningar. Besiktningsmän 

kommer se arbetet med nya ögon, vilket innebär att digitalisering även sker av andra 

ordning. 
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3.2.1 Motstånd till förändringar 
Vid organisatoriska förändringar kan motstånd uppstå från berörda individer (Lindkvist 

et al., 2014). Motståndet kan komma från besiktningsmän med lång branscherfarenhet 

som kan brista i engagemang och visa motsträvighet. Förändringar kan påverka 

besiktningsmäns arbetsgång och därför skapas osäkerhet. Det finns olika nivåer av 

motstånd, från likgiltigt till aktivt (Lindkvist et al., 2014). Genom att ha en tydlig bild 

och läroprocess över hur förändringen kommer att se ut kan motståndet motverkas. 

Det finns många olika orsaker till att motstånd uppstår. Besiktningsmännen kan uppleva 

att de inte har kontroll eller inflytande över en förändring, därför kan förändringen 

upplevas för komplex att förstå och använda (Rogers, 2003). Motståndarna kan känna 

sig överraskade över förändringen, osäkra över sin egen kompetens och uppleva rädsla 

över hur förändringen påverkar arbetet (Lindkvist et al., 2014). Motstånd kan också 

bero på att det inte finns möjlighet att prova eller observera innovationen innan 

implementering och att framtida användare inte ser relativa fördelar (Rogers, 2003). 

3.3 Spridning av innovationer 
Rogers (2003) behandlar i boken ”Diffusion of Innovation” fem egenskaper som krävs 

för spridning av innovationer. Innovationens egenskaper måste uppfyllas för att en 

förändring ska ske. Egenskaperna som presenteras är relativ fördel, kompabilitet, 

komplexitet, provbarhet och observerbarhet. En innovation definieras som en idé, ett 

arbetssätt eller objekt som är ny för en grupp eller enskild individ (Rogers, 2003). 

Digitalt arbetssätt kommer vidare beskrivas som en innovation. 

3.3.1 Relativ fördel 
Relativ fördel innebär att den blivande användaren av innovationen måste se fördelen i 

att använda sig av innovationen (Rogers, 2003). Men att bara se relativa fördelar räcker 

inte. Nivån på relativa fördelar spelar stor roll i besluttagandet av att använda en 

innovation, vilket mäts genom ändamålsenlighet, tillfredsställelse och socialt 

inflytande.  Det viktiga när det kommer till implementering av innovationer är den 

upplevda fördelen för varje individ (Rogers, 2003). 

3.3.2 Kompatibilitet 
Direkt kompatibilitet handlar om till vilken grad innovationer anses vara konsistenta 

(Rogers, 2003). Innovationens kompatibilitet tar hänsyn till värderingar och nuvarande 

arbetssätt. En ny innovation ska vara kompatibel med företagets mönster för att en 

omorganisation ska kunna ske (Rogers, 2003). Hos företag som inte har övergått till 

digitalt arbetssätt ännu kan innovationens kompatibilitet anses vara bristande. För att 

företag ska implementera innovationer måste de dock tänka och arbeta på nya sätt 

(Hayes & Ramchandran, 1988). Genom privat användande av tekniska verktyg får 

medarbetarna erfarenhet som i sin tur genererar indirekt kompatibilitet (Rogers, 2003).  

3.3.3 Komplexitet  
Komplexitet innebär hur svår en innovation upplevs för att användas och förstå sig på 

(Rogers, 2003). En innovations komplexitet har två olika synvinklar där den ena handlar 

om att förstå innovationen och den andra om inlärningsprocessen. Komplexitet är viktig 

i frågan om en innovation ska inrättas eller inte, då innovationer som är lättförståeliga 

och användbara mottags mer positivt än innovationer som kräver nya färdigheter och 

högre förståelse (Rogers, 2003). 
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Individer kan uppleva komplexitetsnivån olika beroende på erfarenheter inom 

innovationen (Rogers, 2003). Exempelvis är yngre besiktningsmän mer positiva till 

digital utveckling än äldre då yngre generationer generellt har större intresse för digitala 

verktyg då de är födda i den digitala eran (Wallo & Lönnroth, 2014). Skillnaderna kan 

resultera i att komplexiteten upplevs högre för äldre än för nyutexaminerade ingenjörer. 

Trots komplexiteten är det viktigt att företagsmedlemmar förstår värdet av innovationen 

som ska implementeras (Rogers, 2003). 

3.3.4 Provbarhet 
För att minska osäkerheten kring en innovation och om den ska implementeras, gäller 

det att innovationen kan provas i mindre skala. Detta är till stor hjälp i valet av att 

använda innovationen eller inte (Rogers, 2003).  

3.3.5 Observerbarhet 
Att en innovation har bra observerbarhet innebär att tidigare resultat av implementerad 

innovation är synlig för nya eventuella användare. En god observerbarhet gör att 

innovationen får spridning (Rogers, 2003).  

3.4 Erfarenhet och kompetens 
Erfarenheter och kompetenser kan vara underliggande motverkande krafter till 

förändringar. Då en individ alltid arbetat på samma sätt upplevs innovationer inte 

kompatibla med individens erfarenhet. 

Öquist (2000) menar att människans erfarenhet och kompetens kommer i skymundan 

för det digitala samhället. Datorn har tagit över vardagen och onödiggör människan bit 

för bit. Människan behöver inte längre minnas lika mycket eller bry sig om exempelvis 

stavning och formuleringar eftersom datorn sköter detta åt oss. Öquist (2000) menar 

också att det är människans misstag och "den behärskade galenskapen" som ligger till 

grund till människans digitalisering. Vilket i sin tur leder till människans erfarenhet och 

kompetens får sig en törn då vi inte lär oss av våra misstag på samma sätt.  

Reed (1996) menar också att erfarenhet byggs upp genom att människan lär sig från 

sina misstag. Men Reed delar upp begreppet erfarenhet i två olika kategorier. Den första 

och mest grundläggande för förståelse kallas för primär erfarenhet, vilket innebär att 

individen anskaffar erfarenhet genom att lära sig saker själv. Den andra kallas för 

sekundär erfarenhet som används mest i daglig basis och innebär att individen lär sig 

sekundärt av andra individers erfarenhet (Reed, 1996).  

För att samla in primär erfarenhet är Rogers (2003) teori om provbarhet tillämpbar. Då 

innovationer testas i mindre skala kan erfarenhet införskaffas. Vad gäller primär 

erfarenhet kan den skaffas genom observation, vilket också är en av Rogers (2003) 

teorier kring innovationers spridningsförmåga. 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Då en innovation presenteras, i detta fall digitalt arbetssätt, möts innovationen först av 

de erfarenheter och kompetenser som besiktningsmän innehar. Vidare filtreras 

innovationen genom innovationsteorins egenskaper. Därefter beslutar individerna ifall 

innovationen accepteras eller avvisas. Endast vid acceptans kan innovationen ta kraft, 

se Figur 3.  
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Vid implementering av en innovation spelar samtliga centrala begrepp en viktig roll. 

Implementeringen måste ta hänsyn till innovationsspridningens teorier, individernas 

erfarenheter och kompetenser samt att de berörda ges en tydlig bild över förändringens 

fördelar så eventuellt motstånd kan undanröjas (Lindkvist et al., 2014). För att 

undanröja eventuellt motstånd måste förändringen accepteras, vilket har koppling till 

komplexitet (Rogers, 2003). En förändring måste vara enkel att både förstå och 

användas för att kunna införas (Rogers, 2003). Vidare måste förändringen ta hänsyn till 

företagets kultur och tidigare mönster, det vill säga att förändringen måste ha god 

kompatibilitet (Rogers, 2003). Detta för att bibehålla så mycket tidigare erfarenhet och 

kompetenser som möjligt. 

Vad gäller förändring i studiens fall är det frågan om första och andra ordnings 

förändring (Lindkvist et al., 2014). Effektivisering av besiktningsmäns arbetssätt 

förändrar hela arbetsprocessen, dock ska den inte påverka utgången av en besiktning. 

Vilket resulterar i att nya arbetsmetoder ersätter de gamla (Lindkvist et al., 2014). För 

att förändringar ska ske bör det finnas möjlighet att prova innovationen, alternativt att 

observera tidigare implementeringar för att se relativa fördelar (Rogers, 2003). Det 

finns tydliga samband mellan individers olika beteenden, erfarenheter och de 

förändringar som sker inom organisationer, sett till presenterade teorier. När 

förändringar införs skapas primära och sekundära erfarenheter (Reed, 1996) som 

påverkar beteendet i arbetet. Dock lyfter Öquist (2000) fram en viktig parantes att 

erfarenhetsbaserad kunskap försvinner när nya digitala arbetssätt och inlärningssätt 

anammas. 

 

 

 

 

Figur 3. Samband mellan presenterade teorier. 
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4 Empiri 
Empirin består av resultat från genomförda telefonintervjuer samt observationer. 

Insamlad empiri ligger till grund för studiens analys.  

4.1 Intervjuer 
De responderade besiktningsmännen var anställda på WSP på olika orter i landet. 

Respondenterna hade olika arbetslivserfarenhet och var i olika åldrar. Transkriptioner 

av intervjuerna presenteras under Bilagor. Respondenternas identitet hålls anonym. 

Nedan beskrivs inledningsvis arbetsprocessen vid besiktningar. Vidare presenteras 

tillgängliga digitala verktyg samt viktiga kompetenser för besiktningsmansrollen. 

Därefter presenteras empirin under ett antal kategorier, där respondenterna är uppdelade 

i två åldersspann, 26-50 år samt 50+ år. Kategorierna låg till grund för att kunna 

analysera empirin med utgångspunkt ur studiens teoretiska ramverk. Åldersspannen 

skapades för att ge tydligare samband för förhållandet mellan digitalt arbetssätt och 

arbetslivserfarenhet i rollen som besiktningsman. De två åldersspannen valdes då lång 

arbetslivserfarenhet generellt går hand i hand med högre ålder. Vidare var 

respondenterna inom det äldre åldersspannet mindre digitala, vilket gav examensarbetet 

önskade skillnader mellan arbetssätten. Inom åldersspannet 26–50 år finns sju stycken 

respondenter och inom åldersspannet 50+ finns fem respondenter. Åldersspannen bröts 

vid 50 år för att få ungefär lika många respondenter i varje spann. Det fanns också ett 

ålderglapp just runt 50 år samt att det fanns skillnader inom teknikanvändning mellan 

de två respondentgrupperna, se Tabell 2.  

Tabell 2. Indelning av åldersspann, med hänsyn till respondenternas ålder.  

 Åldersspann 26–50 år Åldersspann 50+ år 

Respondent, 

nummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ålder, år 26 40 40 42 43 48 48 54 55 57 61 68 

 

4.1.1 Arbetsprocessen vid besiktningar 
De tolv respondenter som intervjuades hade mestadels olika byggtekniska områden att 

besiktiga. Det skiljde sig i utförandet mellan slutbesiktningar, kontroller och olika typer 

av specialistområden. Trots olika typer av besiktningar var arbetsprocesserna lika. 

Gemensamt för samtliga besiktningar var att besiktningsmannen börjar med att läsa in 

sig ordentligt på underliggande projektmaterial. Materialet omfattas av ritningar, 

handlingar, dokumentation, kontrakt, beskrivningar och byggledningsprotokoll som 

beställaren tillhandahåller.  

Det finns ett gemensamt mönster för samtliga typer av besiktningar som kan delas in i 

tre skeden. Inledningsvis utförs förarbeten där besiktningsmannen läser in sig på 

materialen för projektet som ska besiktigas. Ritningar och beskrivningar sammanställs 

så materialet är lätthanterat ute på plats. Inför besiktningen kallas de juridiska personer 

som representerar inblandade parter till entreprenaden.  
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Det andra steget är genomförandet av själva besiktningen, där besiktningen utgår från 

tillgängligt material. Besiktningen inleds med ett startmöte för att kontrollera att alla 

parter är representerade samt att rätt material finns. Besiktningarna sker mest okulärt, 

men ibland testas vissa funktioner som exempelvis ventilationssystem. Vid exempelvis 

besiktning av betong tas även prover på klorid och karbonatisering. Under besiktningen 

antecknas eventuella brister, alternativt kontrolleras tidigare upptäckta brister. Den 

okulära besiktningen avslutas med ett möte där samtliga parter går igenom åtgärder som 

upptäckts vid besiktningen, samt går igenom eventuella missförstånd.  

Det sista steget omfattas av ett efterarbete där besiktningen sammanställs i en rapport 

och bilder sorteras in i mappar för eventuell framtida användning. Eventuella avvikelser 

skrivs in i rapporten så entreprenören ges möjlighet att åtgärda dem. Vidare anges om 

besiktningen blev godkänd eller om eventuell slutbesiktning eller efterbesiktning 

kommer ske. Slutligen debiteras kunden per timme.  

4.1.2 Digitala verktyg 
Hälften av respondenterna använde surfplattor i samband med besiktningar. Det finns 

två tillgängliga programvaror för besiktningsmän på WSP. Under besiktningstillfällen 

kan programvarorna BIM 360 Field och BlueBeam Revu användas via en surfplatta. 

De flesta av de respondenter som inte ännu arbetat digitalt visade intresse av att prova 

dessa eller alternativa programvaror framöver. Två respondenter var inte intresserade 

av att ändra på sitt arbetssätt, med hänsyn till närmande pension. Dock var de positiva 

till digitalt arbetssättet och anser att arbetssättet krävs inför framtiden. 

Både BlueBeam Revu samt BIM 360 Field uppmuntrar lagring av digitala handlingar 

direkt på besiktningsplatsen med hjälp av surfplattor. BlueBeam Revu är en 

programvara från Adobe där anteckningar och fotografier kan läggas in direkt i en 

handling i PDF-format. BIM 360 Field är en programvara som lagrar både ritningar 

samt 3D-modeller. Det finns möjligheter att ta anteckningar och fotografier som 

exempelvis kan läggas in vid en specifik installation. Dessa anteckningar och 

fotografier får en så kallad "geotagg", som visar exakta koordinater där informationen 

togs. Den insamlade informationen genererar en besiktningsrapport som ger en exakt 

bild på vart anmärkningspunkterna markerades. Programvaran leder på så vis till ett 

effektivare efterarbete. 

4.1.3 Besiktningsmannens kompetenser 

Enligt samtliga respondenter var den viktigaste kompetensen för besiktningsmän 

erfarenhet inom projektering och byggnation. Vidare ansågs det viktigt att ha kunskap 

kring lagar och styrdokument som gäller vid besiktningar. Respondenterna nämnde att 

god förståelse för projektet som besiktigas krävs, dessutom måste besiktningsmän 

kunna identifiera relevanta problem. Vidare ska besiktningsmän ha förståelse för 

installation och projektering. Beroende på besiktningsområde krävs även diverse 

spetskompetenser. Noggrannhet, att vara rakt på sak samt att vara konsekvent i 

bedömningar är personliga egenskaper som eftersträvas. Generellt måste 

besiktningsmän även ha god kunskap inom de lagar som besiktningen genomförs 

utefter. Lagarna omfattas av AB, ABT, ABK och AMA. 
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4.1.4 Syn på digitalt arbetssätt  

4.1.4.1 Respondenter inom åldersspann 26-50 år  

För respondenterna innebar digitalt arbetssätt att effektivisera och korta ned 

arbetsprocessen utifrån enklare informationshantering med dator och surfplatta. 

Respondenterna ansåg att digitalt arbete gynnar verksamheten då alla berörda i ett 

projekt alltid har tillgång till uppdaterad information. Respondent 3 säger; 

"Har man information digitalt så har man alltid möjlighet att ta med sig 

handlingar, man kan alltid få fram handlingar och möjlighet att 

kontrollera dem istället för att släpa runt en skottkärra med papper. 

Digitalt arbetssätt är ett steg i rätt riktning tycker jag."  

 

En ytterligare nämnd fördel med digital informationshantering var möjligheten att söka 

på specifika begrepp. För en respondent innebar digitalt arbetssätt föra anteckningar 

digitalt och på så vis undvika dubbelarbete. Ute i fält innebar det arbete med 

programvaror via en surfplatta. Enligt en respondent fanns svårigheter med att koppla 

surfplattor till företagets digitala system, vilket kan leda till dubbelarbete även vid 

digitalt arbetssätt. 

Respondenterna poängterade även fler negativa sidor av digitalt arbetssätt. Det blir 

svårare att skapa en överblick över fler ritningar då surfplattor endast kan ha en ritning 

öppen i taget. De tekniska funktionerna skapar även osäkerheter kring batteritid, 

nätuppkoppling och surfplattans kapacitet av att ha att ha stora filer och programvaror 

aktiva utan att krascha. 

4.1.4.2 Respondenter inom åldersspann 50+ år  

Respondenterna ansåg att digitalt arbetssätt innebar att hantera bilder, ritningar och 

texter i datorn. Genom digitalt arbete används inte papper och penna. Enligt 

respondenterna samlas och hanteras information på ett effektivare vis ju mer digitalt 

man arbetar. Vidare förenklar arbetssättet kontroller av besiktningsanmärkningar, 

förutsatt att det finns ett verktyg som fungerar. En av respondenterna ville dock ha 

fysiska ritningar samt protokoll och eftersträvade därför inte digitalt arbetssätt. 
 

4.1.5 Användande av digitalt arbetssätt  
Generellt fanns det tydliga skillnader mellan respondenterna när det kommer till hur 

mycket de använder sig av digitala verktyg men det uppträdde också stor skillnad 

kontoren emellan. Vissa kontor var mer digitalt inriktade än andra och andra kontor 

kände knappt till vilka verktyg som fanns tillgängliga.  

4.1.5.1 Respondenter inom åldersspann 26–50 år  

Respondenterna inom det yngre åldersspannet var mest digitalt engagerade. Samtliga 

respondenter använde dagligen digitala hjälpmedel som smartphone eller surfplatta 

både privat och på arbetsplatsen. Gemensamt för respondenterna var vanan av digitalt 

arbetssätt och besiktningar med hjälp av digitala verktyg. 86% har använt sig av både 

BIM 360 Field och BlueBeam Revu. 

Tre av respondenterna inom åldersspannet såg sig som mer digitala än sina kollegor. 

Resterande ansåg sig likvärdiga med kollegorna samtidigt som avdelningarna generellt 

var digitala. Enligt respondenterna berodde skillnaderna på ålder, bakgrund, 
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personlighet, intresse och arbetslivserfarenhet. Den yngsta respondenten menade att 

personer i samma ålder är uppvuxna i det digitala samhället. Det faller alltså naturligt 

för dem att arbeta digitalt. 

Inställningen som framtida användare har till digitalt arbetssätt avgör i vilken mån som 

arbetssättet mottags. De användare som var positivt inställda till införandet av digitala 

verktyg såg fler positiva effekter än negativa. 

4.1.5.2 Respondenter inom åldersspann 50+ år  

Respondenterna inom åldersspannet använde sig minst av digitala verktyg. 40% ansåg 

sig vara mindre digital än sina kollegor, vilket enligt respondenterna berodde på ålder, 

arbetslivserfarenhet samt intressenivån för digital utveckling. Äldre respondenter 

upplevde det svårare för dem att ta till sig ny teknik. Av den anledningen önskade de 

inte att lägga ned tid på inlärning av nya programvaror och digitala verktyg. Samtidigt 

var samtliga respondenter positiva till digital utveckling. Respondenterna hoppas att 

framtida besiktningsmän tar till sig ny teknik då kunden i troligtvis kommer kräva 

digital redovisning av besiktningar. 

Det bristande användandet av digitala verktyg kunde också bero på rädslan över de 

tekniska funktionerna samt verktygets förmåga att fungera i olika arbetsmiljöer. Det 

största problemet respondenterna såg i att exempelvis använda en surfplatta vid 

besiktning var ovissheten kring batteritid och nätverksuppkoppling. Dessutom 

försvinner vissa funktioner som att simultant granska olika ritningar, men å andra sidan 

finns möjligheten att zooma in detaljer på en surfplatta. Respondenterna ansåg att den 

största fördelen med digitala handlingar var sökbarheten. 

Fyra av fem av respondenter upplevde att det var ett stort steg att införa exempelvis en 

surfplatta vid besiktningar, trots att de ansåg att var rätt väg att gå. Respondenterna 

eftersträvade ett system där den relativa fördelen är tydlig och en försäkran om att 

verktyget effektiviserar arbetsprocessen. Man måste kunna hantera planritningar på ett 

enkelt vis så besiktningsmännen med kortkommandon kan dokumentera anmärkningar 

på rätt plats och position med rätt information. 

4.1.6 Arbetslivserfarenhet och digitalt arbetssätt  

4.1.6.1 Respondenter inom åldersspann 26–50 år 

71% av respondenterna använde digitala verktyg vid besiktningar. De trodde dock inte 

att enbart arbetslivserfarenheter spelar roll när det handlar om hur digitalt 

besiktningsmän arbetar. Respondenterna ansåg att ålder snarare än arbetslivserfarenhet 

påverkade grad av digitalisering. Samtidigt går arbetslivserfarenhet hand i hand med 

ålder. Ju fler år en person har varit i branschen och skaffat sig erfarenhet, desto äldre är 

personen. Ytterligare faktorer som spelade roll var intressenivån kring teknik, 

personlighet samt bakgrund.  

4.1.6.2 Respondenter inom åldersspann 50+ år  

Inom åldersspannet hade 60% av respondenterna arbetat digitalt vid besiktningar. 

Liksom de yngre respondenterna, trodde respondenterna att användandet dels berodde 

på erfarenhet men också ålder och intresse, samt företagets inställning gentemot det 

digitala. De ansåg att yngre personer förlitar sig mer på ny teknik. De äldre har mer 

vana av att bläddra i en bok medan de yngre är vana att läsa på skärmar. 
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4.1.7 Digitalt arbetssätt som effektivisering av arbetsprocessens 
tidsåtgång  

4.1.7.1 Respondenter inom åldersspann 26-50 år  

Det rådde delade meningar kring vilken del av arbetsprocessen som var mest 

tidskrävande. Respondenter som arbetar digitalt såg förarbetet eller besiktningstillfället 

som mest tidskrävande. Respondenter som arbetar, eller tidigare arbetat, analogt ansåg 

att efterarbetet var mest tidskrävande. Digitalt arbetssätt minskar efterarbetet, under 

förutsättning att det digitala fungerar. Ju bättre förberedelsearbete, desto mindre 

efterarbete menade en respondent. 

En respondent tyckte att efterarbetet riskerar att bli bortglömt vid analogt arbetssätt. 

Respondenten menade att protokollskrivandet gärna skjuts upp och istället genomförs 

ytterligare en besiktning. Genom att skjuta upp protokollskrivandet glöms vissa viktiga 

punkter av. Enligt respondenten var det därför bättre att arbeta digitalt och lägga ned 

tid på förarbete för att få en färdig rapport direkt efter besiktningstillfället.  

Oavsett om respondenterna arbetade digitalt eller analogt trodde de att digitalt arbetssätt 

effektiviserar besiktningsprocessen. En respondent sa att vid användande av surfplattor 

blir revideringar i handlingarna mycket enklare och dessutom slipper man utskrifter. 

Respondenterna ansåg även att digitalt arbetssätt effektiviserar för kunden. Genom 

programvaran BIM 360 Field, som tidigare nämnts, kan mottagaren får en samlad bild 

av åtgärdspunkterna och veta exakt vart och vad som ska åtgärdas. 

4.1.7.2 Respondenter inom åldersspann 50+ år  

Fyra av fem av respondenter ansåg att efterarbetet var mest tidskrävande, därefter 

besiktningstillfället och till sist förarbetet. Den femte respondenten tyckte att 

besiktningstillfället tog längst tid. Tidsåtgången var beroende av besiktningens storlek. 

En respondent ansåg dock att utredningsarbete där åtgärder krävs tar mest tid. Enligt 

respondenterna beror effektiviseringsgraden av arbetsprocessen på hur digitalt 

arbetssätt ser ut. Kan man få ut ett protokoll direkt skulle det underlätta mycket, menade 

en respondent. En annan respondent hade önskat att anteckningarna hade kunnat 

kopieras digitalt på något vis, så dubbelarbete undviks. 

Endast två respondenter hade prövat digitalt arbetssätt. Den ena hade vid skrivande 

stund inte funnit någon programvara som fungerat, den andra tyckte det digitala 

fungerar bra vid mindre besiktningar. Trots att endast två av fem respondenter har 

arbetat digitalt och trots att resultatet var något varierat ansåg samtliga inom 

åldersspannet att digitalt arbetssätt skulle effektivisera arbetsprocessen. 

4.1.8 Digitaliseringens hot mot kompetenser 

4.1.8.1 Respondenter inom åldersspann 26-50 år  

Respondenterna var enade om att yrkesrollen som besiktningsman inte utmanas av 

digitalt arbetssätt. De kompetenser som krävs för yrket behövs trots digitala verktyg. 

Som besiktningsman ska man kunna hitta bristfälligheter och ifrågasätta dem. En 

surfplatta eller dylikt ansågs endast effektivisera arbetet och respondent 5 säger; 

"Kunskapen måste finnas, det finns ingen padda i världen som skulle 

kunna hjälpa dig om du inte har den kollen själv." 
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Förutom enigheten kring frågan dök en annan syn på kompetenser upp. Idag får de 

yngre medarbetarna ofta ansvar kring det digitala arbetet. Detta innebär att i rollen som 

besiktningsman bistår de yngre med den administrativa delen av besiktningen. I 

samband med administrativt arbete finns risken att kompetenser som skapas genom 

egna misstag kan försvinna, då de inte själva besiktigar.  

4.1.8.2 Respondenter inom åldersspann 50+ år  

Inte heller respondenterna inom det äldre åldersspannet upplevde att digitalt arbetssätt 

utmanar yrkesrollen som besiktningsman. En besiktningsmans kompetenser krävs 

oavsett arbetssätt. Två av respondenterna ansåg att digitalt arbetssätt effektiviserar 

arbetet och skapar tid till andra uppgifter. En respondent tog upp konkurrens mellan 

besiktningsmän. Vissa besiktningsmän med lång arbetslivserfarenhet fortsätter arbeta 

analog och respondenten menade att dessa besiktningsmän på så vis riskerar att bli 

utkonkurrerade. 

4.1.9 Ekonomiska aspekter  
Respondenterna fick ofta frågan om det är kunden eller företaget som initialt tar 

kostnaden för till exempel en surfplatta. Respondenterna var eniga om att det är en 

mycket liten kostnad jämfört med projektetens entreprenadsummor. En respondent 

uttryckte att kostnaden för en surfplatta är liten i jämförelse till intjänad tid. Dock måste 

det förankras hos ledningen, som inte tänker på samma sätt som medarbetarna. 

Enligt en respondent var det besiktningsmännen själva som hänger upp sig på 

surfplattans kostnad. I samband med att besiktningsmännen får upp ögonen för de 

möjligheter som surfplattan ger så blir det tillslut svårt att arbeta utan. För vissa kan det 

alltså upplevas som ett stort steg att börja arbeta med en surfplatta, både sett till 

brukarvänlighet och ekonomiska perspektiv. 

Respondenterna sa att oavsett tidsåtgång så ersätts besiktningsmannen för utfört arbete. 

På så vis tappas debiterbara timmar mot kund i takt med effektivare besiktningar. Något 

som inte borde vara en nackdel enligt en respondent, som påpekade att företaget kan 

erbjuda kunden ytterligare tjänster vid effektivt arbete. 
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4.2 Observationer 
Observationerna utfördes för att skapa en tydligare uppfattning kring besiktningsarbetet 

och olika arbetssätt. 

4.2.1 Jussö 21 mars 2017 
Observationen genomfördes i Jussö, Värnamo kommun. Besiktningen gick ut på att 

kontrollera armering för ett brofäste. Det analoga arbetssättet innehöll A3-ritningar för 

kontroll av armeringen, penna för anteckningar samt en kamera för fotodokumentering. 

 

 Figur 4. Analogt arbetssätt vid besiktning. 

Inledningsvis fungerade papper, penna och kamera bra. Samtliga ritningar och detaljer 

var med vilket gjorde att besiktningen kunde genomföras systematiskt från den ena 

detaljen till den andra. Dock var vissa ritningsdetaljer svåra att utläsa på grund av 

papprets storlek och vissa detaljer gömde sig bakom andra på ritningarna. Varefter 

besiktningen fortskred blev ritningarna knöligare och de medhavda utskrifterna 

upplevdes mer och mer otympliga. 

Analogt arbetssätt fungerar bra förutsatt att vädret tillåter. Vid sämre väderförhållanden 

hade inte anteckningar varit möjliga att skrivas ned på de utskrivna ritningarna och det 

hade varit svårt att hålla i och läsa av ritningarna. Då besiktningen var av mindre 

karaktär upplevdes fotografidokumentationen som användbar. Vid större besiktningar 

hade problem kunnat uppstå då bilderna inte geotaggades med en separat kamera. 

4.2.2 Habo 4 maj 2017 
Besiktningen i Habo genomfördes genom digitalt arbetssätt med en surfplatta och 

programvaran BlueBeam Revu. 
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Figur 5.  Digitalt arbetssätt vid besiktning. 

Besiktningen gick ut på att slutbesiktiga gång- och cykelvägar åt beställaren Habo 

kommun. Det digitala arbetssättet omfattade ritningar, beskrivningar och förteckningar 

sparade i en dropbox i surfplattan. Anteckningarna i form av notiser fästes direkt på 

åtgärdens exakta plats i ritningen.  

Det digitala arbetssättet var tydligt, smidigt och effektivt. Det fungerade bra trots blåsigt 

väder. Digitalt arbetssätt hade dock smärre brister. En incident skedde under 

besiktningen då en av ritningarna stängdes ned av olyckshändelse vilket innebar att 

ritningens anmärkningar försvann. Besiktningen var lyckligtvis av mindre karaktär så 

besiktningsmannen memorerades anmärkningarna ändå. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Hälften av respondenterna arbetade helt digitalt. Digitalt arbetssätt i samband med 

besiktningar omfattades av surfplattor samt programvaran BIM 360 Field eller 

Bluebeam Revu. Hela 91% av respondenterna som inte arbetade digitalt vill göra det i 

framtiden. 

Branscherfarenhet och förståelse för byggnation ansågs vara viktiga kompetenser för 

besiktningsmän. Enligt respondenterna innebar digitalt arbetssätt att effektivisera 

besiktningsprocessen med dator och surfplatta. Respondenterna inom det yngre 

åldersspannet använde dagligen digitala verktyg som smartphone eller surfplatta. 

Respondenterna trodde att skillnader mellan arbetssätten berodde på ålder, bakgrund, 

personlighet, intressenivå kring teknik och arbetslivserfarenhet. Det fanns även stora 

skillnader i användandet kontor emellan. 

Respondenterna enades kring att yrkesrollen och de kompetenser som krävs inte 

utmanas av digitalt arbetssätt då kompetenserna krävs trots digitala verktyg. Inom det 

yngre åldersspannet nämndes att yngre besiktningsmän ofta får arbeta administrativt 

vid besiktningar. I samband med digitalt ansvar riskeras kunskapsbaserad kompetens 

att gå förlorad. Angående besiktningsprocessens mest tidskrävande delar ansåg fem 

respondenter ansåg att förarbetet var så, fyra tyckte besiktningstillfället och till sist 

ansåg fyra respondenter efterarbetet. Skillnaderna berodde på typ av arbetssätt. Oavsett 

typ trodde respondenterna att digitalt arbetssätt effektiviserar besiktningsprocessen 

både för besiktningsman och kund. 

Respondenterna ansåg att surfplattors kostnader är liten jämfört med projektetens 

entreprenadsummor. Respondenterna sa att oavsett tidsåtgång så ersätts besiktningsmän 
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för utfört arbete. På så vis tappas debiterbara timmar mot kund i takt med effektivare 

besiktningsarbete. 

Vid utförda observationer studerades både analogt och digitalt arbetssätt. Det analoga 

arbetssättet omfattades av A3-ritningar, penna samt kamera. Det digitala arbetssättet 

omfattades av en surfplatta där samtliga handlingarna fanns digitalt i en dropbox unikt 

för projektet. Digitalt arbetssätt effektiviserade besiktningsprocessen. 

Empirin sammanfattas översiktligt via tabellen ”Empiri i tabellform”. Uppdelningen 

av åldersspannen skapar tydliga samband och skillnader mellan åldersspannen. 

Tabell 3. Empiri i tabellform.  

 Respondenter inom 

åldersspann 26–50 år 

Respondenter inom 

åldersspann 50+ år 

Provat digitalt 

arbetssätt 

86% 40% 

Arbetar digitalt 71% 20% 

Vill arbeta digitalt 100% 

Samtliga är övertygande om att 

digitalt arbetssätt gäller 

framöver. 

80% 

Samtliga är dock övertygande 

om att digitalt arbetssätt gäller 

framöver. 

Upplever att 

arbetslivserfarenhet 

påverkar grad av 

digitalt arbete 

57% 

Respondenterna som inte höll 

med trodde att det hade att göra 

med ålder istället för antal års 

erfarenhet. 

60%  

Respondenterna som inte höll 

med poängterade ålder, 

intresse och personlighet som 

faktor.  

Upplever att 

kompetenser tappas 

vid digitalt arbetssätt 

0% 

Inget från kompetens specifikt, 

snarare debiterbara timmar mot 

kund. 

0% 

Inget från kompetens specifikt. 

Anser att digitalt 

arbetssätt 

effektiviserar 

besiktningsprocessen 

100% 

Samtliga respondenter är 

övertygade om att digitalt 

arbetssätt effektiviserar 

arbetsprocessen.  

60% 

Respondenterna som inte höll 

med kritiserade digitalt 

arbetssätt, men trodde att det 

är till hjälp om det finns ett väl 

fungerande hjälpmedel. 
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5 Analys och resultat 
I kapitlet presenteras analyserad empiri. Vidare sammanfattas analyserna i en tabell för 

att återkoppla till det teoretiska ramverket. Empirin analyseras därefter på djupet och 

besvarar frågeställningarna. Avslutningsvis återkopplas resultatet till studiens mål. 

5.1 Analys 
Genom tabell 4 ”Respondenter i förhållande till innovationsteorierna, förändring samt 

erfarenhet och kompetens” skapas en sammanfattade översikt av analysen. Tabellens 

uppdelning av de olika åldersspannen ger tydliga samband och skillnader mellan 

åldersspannen. Därefter analyseras empirin i förhållande till det teoretiska ramverket 

på djupet. 

Tabell 4. Respondenter i förhållande till innovationsteorier, förändring samt 

erfarenhet och kompetens.  

 Respondenter inom 

åldersspann 26–50 år 

Respondenter inom 

åldersspann 50+ år 

Förändring Positiva till förändringen, de 

flesta är en del av den.  

Visar till viss del motstånd till 

förändring. 

Relativ fördel Ser relativa fördelen, ser 

positivt på digitalisering och 

har lätt att ta till sig ny teknik.  

Generellt svårt att se relativ 

fördel.  

Kompatibilitet Ser digitalt arbetssätt som 

kompatibelt med analogt. 

Indirekt kompatibilitet genom 

privat användande.  

De flesta ser digitalt arbetssätt 

som kompatibelt med analogt, 

trots att inte alla arbetar digitalt 

fullt ut. Indirekt kompatibilitet 

genom privat användande. 

Komplexitet Låga tekniska hinder. Ser inte 

digitaliseringen som komplex, 

snarare som standard. 

Teknik och programvaror blir 

till viss del komplexa. 

Provbarhet Förstår sig på digitalt arbetssätt, 

de yngsta respondenterna ser 

enbart fördelar. 

Vissa upplever att digitalt 

arbetssätt innebär lång 

anpassningstid och vill därför 

inte prova. 

Observerbarhet God observerbarhet för 

besiktningsmän inom vissa 

orter. 

Några besiktningsmän är inte 

medvetna om att andra kontor 

arbetar digitalt.  

Erfarenhet och 

kompetens  

 

Upplever att kompetenser 

behövs trots digitalisering. Oro 

att tappa kompetens genom 

erfarenhet, på grund av digitalt 

ansvar. 

Upplever att kompetenser 

behövs trots digitalisering. Oro 

över att bli utkonkurrerade av 

yngre med stor digital 

erfarenhet. 
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5.1.1 Analys i förhållande till det teoretiska ramverket 
I kapitlet analyseras empirin i förhållande till det teoretiska ramverket mer ingående. 

5.1.1.1 Erfarenhet och kompetens 

Öquist (2000) antydan om att människors erfarenhet och kompetens kommer i 

skymundan av det digitala samhället har inte stämt överens med besiktningsmännens 

åsikter. Enligt respondenterna utmanar digitalt användande inte de yrkesrollsmässiga 

kompetenserna som krävs. 

De mer erfarna besiktningsmännen trodde att de digitala kompetenserna blir av vikt 

inom en snar framtid. Det fanns en oro över att bli utkonkurrerad på grund av låg digital 

mognad. Medan denna oro fanns är de mindre erfarna besiktningsmännen rädda för att 

tappa kompetens som genereras via erfarenhetsåterföring. En respondent menar att 

yngre besiktningsmän ofta blir digitalt och administrativt ansvariga. Därmed riskeras 

primär erfarenhet i form av att lära sig att egna misstag att mistas.  

Primär erfarenhet ligger i att de erfarna måste ta till sig den digitala kompetensen. För 

de mindre erfarna handlar det om att lära sig av sina eventuella misstag ute vid 

besiktningar. Den sekundära erfarenheten blir minst lika viktig i form av 

erfarenhetsåterföring åt båda håll. De olika generationerna måste samverka mer och ta 

vara på varandras kompetenser för att driva på den digitala utvecklingen. Erfarenhet 

och kompetens riskeras mistas om man endast tar till sig primär erfarenhet. De erfarna 

besiktningsmännen kan exempelvis följa med de yngre och testa digitalt arbetssätt, för 

att prova den i mindre skala. För de mindre erfarna besiktningsmännen gäller att ta till 

vara på sekundär erfarenhet, respondent 1 säger; 

”Man får helt enkelt våga fråga när man är med en erfaren person: varför 

skrev du såhär, varför du gjorde så och så vidare så att man får med sig 

den kunskapen.”  

5.1.1.2 Relativ fördel 

Några av de äldre respondenterna ser ny teknik som avancerad och svår att lära sig. I 

följd av detta blir det svårt att se de relativa fördelarna i att ändra sitt arbetssätt till mer 

digitalt. De äldre respondenterna ser dock positivt på digital utveckling och tyckte att 

det är ett arbetssätt som måste tas i bruk av kommande generationer. Samtidigt som de 

äldre respondenterna inte såg relativ fördel för egen del, såg de fördelarna i att de yngre 

implementerar digitalt arbetssätt vartefter som den äldre analoga generationen byts ut.  

Relativ fördel är en viktig del i innovationsspridningen (Rogers, 2003). De framtida 

användarna av innovationen, i detta fall digitalt arbetssätt, måste se fördelar i att ändra 

sitt nuvarande arbetssätt för att innovationen ska implementeras. Nivån av relativ fördel 

var högre bland de yngre än de äldre eftersom den yngre generationen ser mer positivt 

på digital utveckling och har lättare att ta till sig ny teknik. Den kommande 

generationens besiktningsmän är uppvuxna i det digitala samhället och är utbildade med 

digitala verktyg som standard. De yngre är redan införstådda med att det är det digitala 

som gäller och på så sätt redan gått förbi den relativa fördelen eftersom inget alternativt 

arbetssätt finns. Respondent 6 säger; 

"Surfplattan kommer slå hårt framöver, att det är det som gäller vid 

besiktningar." 
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Samtidigt som yngre och äldre upplever graden av relativ fördel olika så ligger 

huvudansvaret för innovationsspridningen hos företagsledningen. Det måste finnas 

fördelar från företagets perspektiv för att en innovation ska implementeras. Detta kan 

handla om ekonomiska aspekter så som kostnad mot vinst i form av effektivare 

arbetsutföranden.  

5.1.1.3 Kompatibilitet 

Besiktningsmännen som intervjuades var generellt upplysta kring digitalt arbetssätt och 

kan därför se kompatibiliteten i det. Samtliga respondenter har indirekt kompatibilitet 

till digitalt arbetssätt då de brukar digitala verktyg utanför arbetstid. Respondenterna 

som intervjuades ansåg inte att kompetenser tappas vid övergång till digitalt arbetssätt. 

På så vis är digitalt arbetssätt kompatibelt med besiktningsmännens värderingar och 

nuvarande arbetssätt. Tröskeln ligger snarare hos företagsledningen och därmed 

ekonomisk kompatibilitet. Aktörerna inom ett projekt ifrågasätter vem som ska betala 

för exempelvis surfplattor, respondent 5 säger; 

”Vem ska ta kostnaden initialt? Ska den kostnaden ligga på företaget eller 

på kund? […] Det är en liten kostnad i jämförelse med projektens kostnad 

och intjänad tid i längden, men det är något som man måste förankra 

uppåt i ledningen och ledningen tänker inte på samma sätt som vi på 

golvet.” 

Kostnaden för en surfplatta är som nämnt liten i förhållande till företagets intäkter. De 

responderande besiktningsmännen nämnde företagsledningen som orsak till att inköp 

av surfplattor uteblivit. Dock verkar inte problematiken egentligen handla om inköp, 

utan snarare om ekonomisk kompatibilitet i förhållande till företagets affärsmodell. Då 

digitaliseringen effektiviserar besiktningarna minskar debiterbara timmar mot kund. 

För att kompensera förlorade timmar kan besiktningsmännen utföra ytterligare 

besiktningar. Men förutsatt att besiktningstimmarna blir densamma leder inte flera 

besiktningar till större inkomst. Detta innebär att ledningen inte kan se relativa fördelar 

då dagens affärsmodell inte är kompatibel med digitalt arbetssätt. För att komma över 

trösklar kring kompatibilitet bör ledningen se nya affärsmöjligheter som skapas vid 

digitalisering, istället för att se minskande debiterbara timmar som ekonomisk förlust. 

5.1.1.4 Komplexitet 

Som tidigare nämnt har mer erfarna individer i denna studie svårt att se den relativa 

fördelen för sin egen del eftersom de inte har så långt kvar till pension. Men det handlar 

också om att dagens innovationer är så pass komplexa att dem är svår att lära sig och 

svåra att förstå sig på. Respondent 2 säger; 

"Det man märker med de som är lite äldre är att istället för att känna ”åh, 

vad roligt att lära sig ett nytt program” så blir det ”nej, nu måste jag lära 

mig ett nytt program"." 

Den yngre generationen i denna studie, som har lättare att ta till sig ny teknik har lägre 

hinder när det kommer till att lära sig nya programvaror och digitala verktyg. De ser 

högre grad av relativ fördel i innovationen och har därför lättare att lära sig nya 

programvaror. För den yngre generationen är komplexitetsnivån för innovationen inte 

lika hög då det är lättare för yngre att både lära sig och förstå ny teknik. Det beror också 

på att nyutbildade ingenjörer och besiktningsmän med färre års erfarenhet har mer vana 

av digitala verktyg och brukar dessa på daglig basis. 
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5.1.1.5 Provbarhet 

För att se de relativa fördelarna hos en innovation är det en fördel om blivande 

användare kan prova det nya arbetssättet. Detta för att undersöka innovationen och 

skaffa sig en uppfattning om vad ett byte till nytt arbetssätt skulle innebära. Skulle det 

nya arbetssättet ge fler fördelar än det arbetssätt som redan används? Eller skulle det 

nya arbetssättet innebära långa och svåra anpassningar och kanske i slutändan inte vara 

värt investeringen? I vilken grad man är öppen till att testa på alternativa lösningar till 

dagens arbetssätt är också betydande. Respondent 1 säger; 

"Har man exempelvis arbetat med program som är bra så tänker man att 

"åh det här har hjälpt mig", men har man provat något dåligt så får man 

en dålig erfarenhet och vågar därefter inte att testa något annat." 

Dock kommer förr eller senare det analoga arbetssättet fasas ut automatiskt då den 

yngre, mer digitala generationen tar över. Det kan samtidigt vara ett bra sätt att prova 

på digitalt arbetssätt tillsammans med de unga som har kunskap om verktygen. På detta 

sätt kan gränserna mellan yngre och äldre och deras nivå av digitalt användande suddas 

ut. De äldre drar nytta av de ungas kunskap inom det digitala och de unga drar nytta av 

de äldres erfarenheter och kunskaper inom arbetsområdet.  

5.1.1.6 Observerbarhet 

Genom intervjuerna uppdagades stora skillnader i digitalt användande mellan olika 

orter i Sverige. På en ort användes nästan enbart digitala verktyg samtidigt som andra 

kontor hade begränsad användning, eller ingen alls. Det borde vara ett gyllene tillfälle 

för de kontor som inte arbetar digitalt att lära sig av kontoren som standardiserat digitalt 

arbetssätt. De kontor som standardiserat digitalt arbetssätt har identifierat relativa 

fördelar, överkommit komplexitet och sett vinning i att arbeta digitalt. 

Observerbarheten bör förtydligas och företaget måste se till att samtliga orter får 

möjligheter att digitaliseras. Kontor som arbetar digitalt bör låta sig observeras av icke 

digitala så innovationen sprids. 

5.1.1.7 Förändring  

Digitalt arbetssätt förändrar det analoga inom ramarna för besiktningsutförandet. 

Förändringen kommer dock göra att besiktningsmännen ser sitt arbete med nya ögon 

och dessutom påverkas arbetsprocessen. Under intervjutillfällena framkom det att några 

respondenter visar motstånd till digitalt arbetssätt. De vill inte påbörja förändringar som 

anses osäker, trots att de är enade kring att digitalt arbetssätt behöver standardiseras i 

framtiden. Genom tydlig styrning av övergången från analogt arbetssätt kan 

besiktningsmännens obstinata tänkande förminskas. 

Förändringar kan inte ske utan en drivande kraft (Lindkvist el al., 2014). Övergången 

till digitalt arbetssätt har tagit lång tid, detta beroende av avsaknaden av den drivande 

kraften. Det ligger dels hos företagsledningen att driva på utvecklingen, men även hos 

de besiktningsmän som är motståndskraftiga. Respondent 1 säger; 

”De som inte vill arbeta digitalt och inte gillar förändringar kommer 

haka fast sig vid vad som kan gå fel och inte se möjligheter och fördelar 

i det digitala.” 

Erfarna besiktningsmän bör inneha mest kompetens kring besiktningsområdet. Dessa 

besiktningsmän har därför goda förutsättningar att kritisera en programvara på ett 
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relevant sätt. Skulle fler branscherfarna besiktningsmän påbörja en mer omfattande 

digitalisering hade även yngre besiktningsmäns implementering blivit enklare.  

Drivkraften bör alltså sitta hos de med mycket erfarenhet, som måste ges möjlighet att 

se potentialen i digitalt arbetssätt. Respondent 3 säger; 

”[…] när vi köpt in surfplattor och folk ser möjligheterna och hur effektivt 

det är så blir det svårt att vara utan. Helt plötsligt använder man den inte 

bara till besiktningar utan hela tiden.” 

5.2 Frågeställning 1 
Hur påverkar olika arbetslivserfarenheter inställningen till digitalt arbetssätt för 

besiktningsmän? 

Arbetslivserfarenheterna ligger till grund för hur förändringen i form av digitalisering 

mottags. Besiktningsmän med mindre erfarenhet av besiktningsyrket var generellt 

yngre i ålder och visade stort intresse av att arbeta digitalt. Besiktningsmän med längre 

erfarenhet arbetade inte lika digitalt, några visade till och med motstånd till att byta 

arbetssätt. 

Vilken typ av arbetslivserfarenhet besiktningsmannen har spelar roll. Finns erfarenhet 

av att exempelvis arbeta i CAD-program förekommer redan grundkunskap kring 

digitalt arbete. Finns lång erfarenhet av enbart besiktningsyrket kan besiktningsmannen 

i vissa fall en naturlig brist på kunskap inom programvaror och digitalt arbetssätt. 

Dock visade studien att arbetslivserfarenhet inte enbart påverkar huruvida digitalt 

arbetssättet är. Skillnaderna beror även på åldern i sig, även då ålder och 

arbetslivserfarenhet går hand i hand. Grad av digitalt arbete ligger även på individnivå. 

Besiktningsmannens egen intressenivå för digitalisering samt personlighet är faktorer. 

Vidare fanns skillnader kontor emellan. Vissa kontor hade standardiserat digitala 

verktyg medan somliga kontor knappt arbetade digitalt och var ovetande kring 

surfplattors funktioner. Information om fördelarna i digitalt arbetssätt vid besiktningar 

fanns inte på några orter. WSP var medvetna om att digitalt arbetssätt inom en snar 

framtid kommer standardiseras både internt och från kund. Företaget har därför påbörjat 

intern informationsspridning för att skapa medvetenhet kring digitalt arbetssätt.  

5.3 Frågeställning 2 
Hur kan arbetet för besiktningsmän effektiviseras med hjälp av digitalt arbetssätt? 

Med tydlig kursriktning, struktur och utbildningsinsatser kan innovationen digitalt 

arbetssätt spridas. Besiktningsmäns arbetssätt är i stor uträckning kompatibelt med 

digitala verktyg. Samtidigt tar analogt arbetssätt för lång tid och ger upphov till att 

besiktningsmännen lägger ned värdefull arbetstid på mindre värdeskapande uppgifter. 

Digitalt arbetssätt kräver mer tid till besiktigningsprocessens förarbete, dock elimineras 

nästan efterarbetet och på så vis effektiviseras processen.  

Behovet av effektivisering ter sig olika mellan kontor och anställda. De som idag 

använder surfplattor vid besiktningar arbetar redan effektivt och kan effektiviseras mer 

genom att öka kunskapen kring arbetssättet på personlig nivå. För att öka användandet 
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av digitala verktyg generellt måste företaget ge besiktningsmännen möjligheten att testa 

aktuella programvaror. Utbildningsinsatser behövs för att övertyga besiktningsmännen 

att arbetsprocessen underlättas med digitala verktyg. Då några kontor redan arbetar 

digitalt är det enkelt att överföra informationen kring arbetssättet.  

Att lägga resurser på digitalisering gynnar företaget i längden då besiktningsmännen 

som idag arbetar digitalt är nöjda med hur smidigt det fungerar. 

5.4 Frågeställning 3 
Vilka ekonomiska konsekvenser medför digitalt arbetssätt? 

För att innovationen ska spridas måste företagsledningen se kompatibilitet och relativ 

fördel till affärsstrukturen. Om digitalt arbetssätt ger upphov till minskad tidsåtgång för 

icke debiterbar tid är digitalisering en ekonomisk drivkraft. Däremot är dagens 

affärsmodell inte kompatibel med digitalt arbetssätt, det finns inte heller relativa 

fördelar. Vid effektivare besiktningar tappas debiterbara timmar och att fylla ut 

frigjorda timmar med ytterligare besiktningar skapar inga större ekonomiska fördelar. 

Det uppstår därför problematik att debitera per timme och sedan införa en innovation 

som frigör timmar. För att undkomma problematiken bör företaget strukturera om 

affärsmodellen genom att antingen höja timavgiften eller arbeta fram fasta priser. 

Även under utbildningstillfällen i digitalt användande förloras debiterbara timmar. 

Teoretiskt sätt kommer företaget inledningsvis göra en ekonomisk förlust. Flera studier 

spår att digitalt arbetssätt kommer vara standard i framtiden. Om företagsledningen är 

obenägen att investera i digitaliseringen riskerar alltså företaget att i förlängningen bli 

förlorare. Vid effektivare informationshantering förenklas rapporteringen både för 

besiktningsman och kund, på så vis kan flera besiktningar genomföras och andra 

affärsmöjligheter skapas. Företagen som ligger i digital framkant blir attraktivare både 

på arbetsmarknaden och hos potentiella kunder. Med nytänkande kring 

affärsmöjligheter och dagens affärsmodell samt investeringsvilja i både 

utbildningsinsatser och surfplattor kommer företaget skapa ekonomisk vinst. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med studien var att öka förståelsen för hur besiktningsmän förhåller sig till 

digitalt arbetssätt inom WSP. Studien undersökte även ekonomiska konsekvenser för 

digitalt arbetssätt samt hur besiktningsmäns arbetssätt skulle kunna effektiviseras. Att 

studien genomförs i samarbete med WSP innebär inte att den är knuten till just detta 

företag, utan är överförbart till andra liknande organisationer.  

Resultatet av den första frågeställningar landar i en tydlig bild på besiktningsmännens 

åsikter kring digitalt och analogt arbetssätt. Resultatet av frågeställning två genererade 

ett förslag hur företaget kan effektivisera besiktningsarbetet. Resultatet för den tredje 

frågeställningen belyser hur användandet av digitala hjälpmedel ter sig inom företaget 

och vilka ekonomiska fördelar digitalt arbetssättet skapar. 

Slutligen bidrar resultaten från examensarbetets frågeställningar till en ökad 

medvetenhet om digitala arbetssätt samt vad som krävs för att implementering och 

spridning av ett digitalt arbetssätt ska lyckas. 
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Figuren nedan visar examensarbetets empiri, frågeställningar samt teoretiska ramverk 

kopplat till studiens mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6. Arbetet kopplat till studiens mål. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras examensarbetets resultat, metodval, begränsningar, slutsatser och 

rekommendationer för att sedan avslutas i förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

För att åstadkomma hög validitet låg frågeställningarna till grund för intervjufrågorna, 

som utformades med hänsyn till tydlighet. Respondenterna var intresserade av ämnet 

och besvarade intervjufrågorna på ett bra vis. Det går inte garantera att respondenterna 

skulle svarat likadant vid en identisk intervju. Dock fick respondenterna verifiera 

intervjuerna i efterhand, med möjlighet att ge ytterligare synpunkter. Samtliga 

besiktningsmän som kontaktades valde att delta och besvara intervjuerna. Resultaten 

av intervjuerna anses vara trovärdiga då respondenterna hade många års erfarenhet av 

besiktningsyrket. Den intervjubaserade empirin styrktes även med observationer från 

besiktningar. 

Intervjuerna upplevdes trovärdiga då samtliga respondenter intervjuades på samma sätt. 

Frågeställningarna var kopplade till att besvara frågeställningarna och examensarbetets 

mål. Dock ändrades sista frågan i intervjuerna efter några intervjuer, på grund av att 

frågans innebörd misstolkats. Tanken med intervjufrågan, se Bilagor, var att kartlägga 

ifall besiktningsmäns kompetenser utmanades med hänsyn till digitalt arbetssätt. I 

efterhand hade studien gynnats av en provintervju för att styrka att frågorna var tydliga 

och välformulerade.  

Examensarbetet genomfördes i samarbete med WSP men då intervjufrågorna var 

generella och kan ställas till besiktningsmän på liknande företag är resultatet 

överföringsbart. Andra företag som erbjuder besiktningar kan alltså ta del av resultatet. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som användes i studien anses lämpliga då besiktningsmäns egna 

erfarenheter ligger till grund för frågeställningarna. Intervjuerna resulterade i 

välarbetade svar med hjälp av diskussioner förda av respondenterna. I och med att 

frågeställningarna bygger på erfarenheter och uppfattningar om digitala verktyg hade 

det varit svårt att genomföra studien på annat sätt med samma resultat. Samtliga 

intervjuer spelades in för att underlätta transkriptionerna samt kunde intervjupersonerna 

vara mer närvarande vid intervjutillfället. Tack vare inspelningarna gick ingen viktig 

information förlorad och trovärdigheten styrktes. Att intervjuerna spelades in spelade 

också stor roll i att sammanställningen av empirin förenklades. 

Litteraturstudien som gjordes fortlöpande under studien gav tunn information om 

besiktningsmäns användande av digitala hjälpmedel. Det tog lång tid att hitta de 

vetenskapliga referenser som skulle ligga till grund för studiens språngbräda. Att 

studiens vetenskapliga grundpelare (Diffusion of Innovations, Rogers, 2003) hittades 

relativt sent har dock inte påverkat resultatet. 

Vid kvalitativa intervjuer kan oanade aspekter dyka upp, vilket det i allra största grad 

gjorde i denna studie. Genom intervjuerna identifierades skillnader mellan kontor på 

olika orter, vilket inte var en planerad infallsvinkel. För att förbättra studiens resultat 

inom den oförutsedda infallsvinkeln hade det varit av fördel att intervjua 

besiktningsmän på fler orter. Med tanke på examensarbetets tidsbegränsning fanns dock 
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inget utrymme att intervjua fler respondenter när denna oanade infallsvinkel dök upp. 

Vidare kom ekonomiska aspekter spontant fram under intervjutillfällena. Direkta frågor 

kring ekonomiska aspekter hade styrkt besvarandet av frågeställning tre. 

Upplägget för att besvara studiens frågeställning grundade sig i två respondentgrupper. 

Detta för att upptäcka tydliga skillnader i användandegraden av digitala hjälpmedel 

bland besiktningsmännen. Det hade dock varit av fördel att ha ytterligare en 

respondentgrupp för den yngre respondenten och där med ha tre olika åldersgrupper för 

att styrka studien ytterligare. Men eftersom det endast var en respondent som var 

mycket yngre än resterande respondenter ansågs den respondenten inte vara 

representativ för en sådan åldersgrupp.  

6.3 Begränsningar 
Studiens resultat baserades på intervjusvar från besiktningsmän. Då yrket som 

besiktningsman mestadels är erfarenhetsbaserat hade respondenterna stor kunskap 

inom arbetsområdet vilket genererade intervjuerna god information. Det hade varit 

önskvärt att få fler åsikter från respondenter med mindre erfarenhet i rollen som 

besiktningsman. Med större åldersskillnader hade studien haft starkare koppling till 

målet. Genom empirins utslag ansågs lång branscherfarenhet som en stark kompetens 

för besiktningsmän. Av den anledningen var det svårt att tillgå besiktningsmän med 

mindre erfarenhet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I och med digitaliseringen ställs det löpande högre krav på effektiviserande arbetssätt. 

Att arbeta med surfplattor vid besiktningar har tydlig koppling till effektivare 

arbetsprocesser. Respondenterna gav olika åsikter kring digitaliseringens framfart och 

huruvida de vill arbeta digitalt samtidigt som de enades om att digitalt arbetssätt 

kommer standardiseras framöver. Vidare kommer inte kommande generationer kunna 

eller vilja arbeta analogt. 

Studien bidrar till ökad förståelse kring användandet av digitala verktyg. För att företag 

ska vara attraktiva för nyexaminerade ingenjörer gäller det att företaget är digitaliserat. 

Slutligen är det av företagsledningens intresse samt vinning att följa digitaliseringen. 

För att besiktningsmän ska implementera digitalt arbetssätt rekommenderas: 

 Kontinuerliga utbildningar som hålls av digitalt arbetande besiktningsmän inom 

företaget. 
 Utbildningsinsatser där leverantörer lär ut aktuella programvaror. 
 Motivera motståndare att komma över hinder med tydligare beskrivning av fördelar 

med digitalt arbetssätt. 
 Låta mindre digitalt erfarna besiktningsmän arbeta tillsammans med helt digitalt 

arbetande besiktningsmän i verklig miljö i syfte att anskaffa både primär och 

sekundär erfarenhet. 
 Utveckla dagens affärsmodell för optimal ekonomisk vinst vid effektivare 

besiktningar. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom besiktningsmäns användande av digitala verktyg motiveras då 

intresset för digitalisering och effektivisering är stort. Forskning som är av intresse: 

 En studie med experiment där digitala verktyg, som exempelvis programvaran BIM 

360 Field, implementeras i skarpt läge. Därefter kan en konkret jämförelse med 

analogt arbetssätt skapas, för att utvärdera konsekvenser och läroprocesser. 

 En undersökning kring om erfarenhetsåterföringen blir sämre då nyutexaminerade 

ofta får ansvara för det digitala administrativa arbetet. 

 Många möjligheter för fortsatta studier kring ekonomiska konsekvenser och digitalt 

arbetssätt finns. Intressant problematik är hur effektiva företag önskar bli då 

debiterbar tid förloras vid effektiviserat arbetssätt samt att studera konsekvenserna 

i faktiska summor.
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

Åldersspann:  

(Ort: På grund av respondenternas anonymitet redovisas inte ort i examensarbetet) 

Befattning: 

Verksamma år i branschen:  

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 

Bra:   

Dåligt:  

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel en surfplatta vid besiktningar? 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  

Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta?  

Om nej: är du positivt inställd till att införa digitala hjälpmedel vid besiktningar? 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man något? 
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Bilaga 2- Transkription av intervju, respondent 1 

Åldersspann: 25-50 år.  

Befattning: Biträdande byggprojektledare på WSP Management. Går med som en 

sidekick, biträdande vid besiktning också. Tar anteckningar och hjälper till. 

Verksamma år i branschen: 3 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Framförallt så tror jag på erfarenhet. Det är nog ganska svårt att få tag i unga 

besiktningsmän, jag går aldrig själv som besiktningsman utan följer mest med. 

Erfarenhet i byggbranschen. Sen krävs det att man har personliga egenskaper som att 

vara rak på sak, konstant vid bedömningar, noggrann. 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
För mig blir det annorlunda eftersom jag är en side-kick. Men jag går genom projektet: 

vad det handlar om och vilken omfattning det är. Vanligaste besiktningarna sker i 

produktion eller två- och femårsbesiktningar. Jag utför mest sprickbesiktningar där jag 

går runt och tittar på fastigheter och dokumenterar det man kan se helt enkelt. Sen 

utförs också statusbesiktning vilket innebär att man går igenom ett befintligt hus som 

är gammalt och kollar dagsskicket. Processen blir att gå genom vad projektet omfattar. 

Börjar med att jag lägger upp struktur och mappar i surfplattan inför besiktning och 

gör information lättillgänglig. Sen följer jag med besiktningsmannen ut och jag brukar 

då göra antecknar på paddan. Samma dag/ dagen efter: alla protokoll och bilder ses 

över och sorteras in så att det är lättillgängligt när det behövs igen.  

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra? 
Allt tar nog nästan lika lång tid. Att gå genom flera lägenheter tar längst tid, kanske 30 

min per lägenhet. Att lägga upp struktur för varje lägenhet tar ca 5 min att förbereda 

inklusive ritningar och protokoll. Sen ca 10 min att renskriva informationen om man 

gjort bra anteckningar. Därför är själva besiktningen längst tid. Sen kan det såklart ta 

längre tid om det är något som strular, då förlängs det kanske alla processer. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta? 
Ja, nu jobbar jag ju med det så det gör det helt klart. Men i ett projekt så kom inte 

surfplattan igång under de första tre dagarna. För- och efterarbetet tog då mycket längre 

tid när surfplattan inte funkade eftersom alla underlag var tvungna att skrivas ut. Sen 

är det mycket enklare att ändra något i efterhand om man har det digitalt, exempelvis 

om man missar en underskrift. Annars måste man göra om allt på nytt, skriva ut, skriva 

under och skanna in för att sedan ”mappa” om det igen. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Jag har telefonen vid mig hela tiden. Jag har allt där, exempelvis är kalendern kopplad 

både till det privata och jobbet. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Digitalt arbete är att man har möjlighet att kunna spara det på samma och rätt ställe, så 

att rätt personer har tillgång till information hela tiden istället för att använda sig av 

kladdpapper på bordet. Man behöver ha det tillgängligt hela tiden, på ett infopapper 

finns informationen bara på just det pappret, ingen annanstans. Sen kan man ju inte 

söka på ord eller dokument i papperspärmar. Det är väldigt smidigt att alla deltagare 

har tillgång till dokumenten. 

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Ja det gör jag. Min uppväxt, vår generation är uppvuxna i det digitala och det känns 

som en självklarhet att man kan Word och andra program då det är det som skolorna 

krävt av oss sedan vi var små. Sen är det en fördel att redovisa i Excel, man slipper 
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scanna in. etc. Vi som har vuxit upp med detta tar det som en ganska självklarhet. 

Många gånger det är smidigt att arbeta digitalt men de kollegor som inte arbetar digitalt 

tycker att det är jobbigt då de inte förstår vilka hjälpmedel som finns att tillgå och hur 

de kan få stöd av dem. De ser inte det som ett hjälpmedel.  

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Ja det tror jag och hur man är som person. Om man är öppen för förändring eller inte 

har jättestor betydelse. Har man exempelvis arbetat med program som är bra så tänker 

man att "åh det har hjälpt mig", men har man provat något dåligt så får man en dålig 

erfarenhet och vågar därefter inte att testa något annat. 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: Effektivt, sökbart, lätt att strukturera och hitta. Man kan spara i en mapp som sen 

en annan kollega från annan orter kommer åt, istället för att mejla fram och tillbaka.   

Dåligt: Om paddan kraschar på en besiktning. Händer dock bara en gång, andra gången 

har man definitivt backup ändå. Åker man långt så är det speciellt bra att ha backup.  

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
De som inte vill arbeta digitalt och inte gillar förändringar kommer haka fast sig vid 

vad som kan gå fel och inte se möjligheter och fördelar i det digitala. Stänger man av 

surfplattan regelbundet kommer den inte att krascha, för det är ett bra verktyg så 

mycket ha man ju kunnat bevisa. Sen har det varit perioder då den har stått i viloläge 

länge utan att stängas av, vid sådana tillfällen kommer den ju att vara seg när man 

startar upp den igen. Sen är det viktigt att man stänger av applikationer som inte 

används för att inte sega ner programmet. Om man inte vet vad man gör riktigt är det 

lätt att skylla på att tekniken inte fungerar istället för att tänka "vad gjorde jag för fel?". 

Om jag ska vara ute och det är kallt så måste jag tänka på att jag behöver ta med ett 

med extra batteri. Har man inte vana av detta så är det lätt att skylla på att verktyget är 

fel på.  

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta? Det vanligaste är att jag använder 

Adobe PDF läsare. Sen har vi börjat använda oss väldigt mycket av Bluebeam, som är 

en smidig PDF-läsare där man kan jobba i dokumentet på ett helt annat sätt. Man kan 

markera och göra notiser och även lägga till notiser som sedan hamnar i ett eget 

dokument. Vad gäller Bim 360 Field har vi inte kommit igång än.  

12. Hur upplever du att det digitala kan utmana dina kompetenser som 

besiktningsman?  
Jag har svårt att se det så. Det är generellt svårt att läsa sig till allt. Mycket handlar om 

erfarenhet när det kommer till kunskap, vilket är viktigt i byggbranschen. En erfaren 

besiktningsman kommer dit med sin kompetens och jag kommer dit och bistår honom 

och arbetar administrativt. Jag är däremot lite rädd för att de som hjälper de erfarna 

kollegorna blir för inrutade i att vara den digitala administrativa hjälpen och på så vis 

tappar den kompetens som är uppbyggd på kunskap. Digitalt arbetssätt är bara stort 

som det är nu, men såklart så kommer det alltid bli större. Man får helt enkelt våga 

fråga när man är med en erfaren person: varför skrev du såhär, varför du gjorde så och 

så vidare så att man får med sig den kunskapen. Så det ligger också ens eget intresse 

att inte bli inrutad i det digitala hjälpmedlet.  
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Bilaga 3- Transkription av intervju, respondent 2 
Åldersspann: 25-50 år. 

Befattning: Gruppchef och projektledare 

Verksamma år i branschen: 14 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Det krävs egentligen bara noggrannhet.  

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Man kommer till det stället man ska besikta och så går man genom de delarna på ett 

systematiskt sätt. Hur man går och tittar på saker och ting utifrån sitt eget sätt.  

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Det viktigaste är att läsa in sig på projektet så man vet vad man ska besiktiga, tror jag. 

Det är lite skillnad beroende på vilken besiktning man ska genomföra: ibland är det en 

entreprenadbesiktning och ibland en statusbesiktning. Men det viktigaste är att vara 

förberedd så man vet vad man ska göra. Och sedan tar själva besiktningen sin tid, 

beroende på storlek och vilken detaljnivå man vill vara på. Därefter efterarbetet. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja, det gör det. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Ja det är jag, har allting! 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Det är två saker: att dels vara digital och göra allt digitalt. Digitalt arbetssätt är att 

effektivisera det vi redan gör. Att processen blir kortare utifrån att vi kan hantera 

informationen på ett enklare sätt. 

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Nej, det gör jag inte. Vi är väldigt digitala på vår avdelning, vi arbetar mycket med 

digitalisering och det har vi gjort under det första året jag har arbetat. Vi har försett 

våra medarbetare med de hjälpmedel och program som behövs. Vi är väldigt måna om 

att bli digitala för att hänga med i utvecklingen.  

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Jag tror inte det har specifikt med ingenjörer att göra, utan mer hur man är som person. 

På vår avdelning har vi ingenjörer, men sen har vi många som är snickare. Vi har från 

båda sidorna och hos oss är båda likvärdigt digitala oavsett om man är ingenjör eller 

inte. De yngre är ju digitala, de har det med sig på ett annat sätt. Det finns inga hinder 

för de yngre överhuvudtaget. Medan, jag till exempel räknas till ”de äldre” på vår 

avdelning, här blir hindret lite större för jag är inte riktigt lika van att hantera 

informationen på det viset. Det blir ett annat sätt att tolka informationen. Är man van 

att läsa på ett papper och sen läsa det digitalt så tror jag att man använder ögonen på 

ett annat sätt. 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: Det bästa är att man kan vara fler personer och jobba i samma program eller 

dokument. Man är inte beroende av att alla ska vara i samma rum. Man kan jobba fritt 

i hela landet eller hemifrån och hålla sig uppdaterad. 

Dåligt: Det är en nackdel att tro att det digitala kan lösa allt, det gör det ju inte. Vi 

måste använda våra sinnen ändå. Det är lätt när man skriver digitalt att det tolkas på ett 

visst sätt. Det man tappar om man inte träffas i verkligheten, som jag upplever, är att 

man inte ser kroppsspråket och vad personer menar egentligen. Det kan bli mycket 

missförstånd i konversationer om man arbetar för mycket digitalt. 
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10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel en surfplatta vid 

besiktningar? 
Väldigt olika! För de nya är det lätt eftersom de tror att det är så man jobbar. För dem 

är det inte ett steg överhuvudtaget, de är vana vid programmen. Det man märker med 

de som är lite äldre är att istället för att känna ”åh, vad roligt att lära sig ett nytt 

program” så blir det ”nej, nu måste jag lära mig ett nytt program". Det stora är inte att 

använda sig av surfplattan, det är snarare programvaran. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar? 
Ja, det har jag gjort! Jag har gjort en inventering av ett hyreshus med digital platta. 

Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta? Har du fortsatt att använda detta? 

BIM 360 Field. Min plan är att använda det, jag insåg förra veckan att jag borde haft 

med mig min platta vid ett besök där jag gjorde en inventering. Vi använder även 

Bluebeam vid inventeringar eller besiktning.  

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Absolut inte! 
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Bilaga 4- Transkription av intervju, respondent 3 
Åldersspann: 25-50 år. 

Befattning: Projektledare i grund och botten. Byggledning och av den anledningen har 

det blivit mycket besiktningar. Entreprenadbesiktningar i största del: nyproduktion, efter 

renoveringar även statusbesiktningar samt garantibesiktningar. 

Verksamma år i branschen: 18 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Man kan gå två olika vägar. Vill man vara certifierad besiktningsman ska man lägst ha 

godkänd ingenjörsexamen från högskolan. Andra vägen är att man genom lång 

erfarenhet av branschen bli certifierad ändå, oberoende utbildning. Går man på sin 

erfarenhet ska man genomföra en hel del entreprenadbesiktningar för att vara 

kvalificerad. 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Normalt sätt blir man kontaktad av beställaren eller entreprenören. Då, i den bästa av 

världar, så får man handlingar och har möjlighet att läsa in sig på projektet, innan man 

ska åka och besiktiga. Framförallt måste man veta vad man ska besikta och vilka olika 

handlingar det gäller, så kunden får det som är beställt. I regel går det till att man har 

ett startmöte där man sätter sig tillsammans och kollar på vad som har gjorts och vilka 

handlingar som ska besiktas. Sedan blir det i regel någon form av förbesiktning som 

protokoll skrivs som sedermera leder till en slutbesiktning om det skulle behövas. 

Sedan avrundas det hela med ett slutmöte där man går igenom åtgärder, egenkontroller 

och man kan även titta på ekonomi om det skulle behövas. 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Det finns egentligen två svar på denna fråga. Enligt det gamla beprövade sättet, innan 

digitalisering tog fart och man körde med papper och pennan så vart det efterarbetet 

och protokollskrivandet som tog lång tid. Nu, med digitala verktyg är det mer 

förberedelserna som tar lite mer tid, men efterarbetet är betydligt mycket kortare. Det 

känns bättre att lägga mer tid före än efter besiktningen. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja absolut, det tycker jag. Använder man det gamla sätter skjuter man gärna på 

protokollskrivandet, på grund av fullt schema och så klämmer man in en till besiktning 

istället. Så sitter man där tillslut med massa anteckningar och funderar på hur det nu 

var. Det är bättre att lägga ned den här tiden innan besiktningen så är man helt klar 

efter. På så sätt tycker jag att digitalt arbetssätt har hjälp besiktningsmannen, mindre 

krångel. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Jag har allt! Jag är nog lika digital privat som på jobbet, är ganska övertygat om att 

digitaliseringen är ett personligt val som man får göra. Nu ska jag släppa detta med 

papper och köra digitalt. Det blir varken bu eller bä om man ska göra lite av både och, 

det är precis som att sortera sopor hemma: antingen så gör man det eller så gör man det 

inte. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

För att enkelt sammanfatta det så är digitalt arbetssätt att klara arbetsdagen utan att 

hantera någon form av papper. Jag kan vara lite dryg mot folk som kommer med papper 

till mig och säger att dem får mejla det till mig. Papper blir bara liggande någonstans 

och tar massa plats. Har man information digitalt så har man alltid möjlighet att ta med 

sig handlingar, man kan alltid få fram handlingar och möjlighet att kontrollera dem 
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istället för att släpa runt en skottkärra med papper. Digitalt arbetssätt är ett steg i rätt 

riktning tycker jag. 

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Ja, jag är mer digital än de flesta. På WSP inför 2017 bestämde vi att vi ska satsa på 

digitaliseringen. Jag tror alla är mer digitaliserade nu än vad de för ett år sedan. Finns 

alltid några nördar inom tekniken som vill testa allt, inklusive mig, sen får man glatt 

lära de andra sedan! Skillnaden kan bero på att här där jag jobbar så finns allt från 

studenter som just fått sitt första jobb och folk som jobbat i flera år. Det är nog en 

generationsfråga, man vill fortsätta jobba som dem alltid gjort. De unga har det mer 

naturligt från början, det finns knappt några läroböcker i skolan länge. Allting är redan 

digitaliserat från början och därför blir det stor skillnad mellan de yngre och de äldre. 

Av naturliga orsaker kommer det växa bort.  

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Jaa, det är väl klart att det är så. Beroende på vart man kommer ifrån, alla har väl inte 

samma behov av att digitalisera sig. Det kan ju också göra naturligtvis göra att när olika 

personer med olika bakgrund kommer till en arbetsplats så kan det ju vara ganska stora 

skillnader mellan hur digitaliserad man är. Men det är ju också samtidigt ganska sunt 

för utvecklingen att det är blandat mellan erfarenheten. Det är bara att titta på vissa här 

som är riktiga bakåtsträvare, det behövs faktiskt folk som behöver ifrågasätta också. 

Man ska inte digitalisera sig för sakens skull utan man ska ju tjäna på det också. 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: Ju mer man arbetar i program desto mer tvingas man arbeta i program. Så länge 

det fungerar är det ju bäst men när det inte fungerar blir det stora problem, aldrig helt 

friktionsfritt. Men det digitala effektiviserar ju såklart moment i arbetet. Allt är ju 

trevligt när det är bra! 

Dåligt: Svårt att få till är att alla företag arbetar på sitt sätt att arbeta digitalt vilket 

ibland kan bli kommunikationsproblem då vissa program inte pratar med varandra. 

Ibland hade man nästan önskat någon standardisering. Kan bli ett jätteproblem istället 

för att jämföra pärmar. Nackdel finns att man kan gå i ”mailfällan” - så mycket problem 

som tas upp via mail vilket kan upplevas på olika sätt jämfört med om man tar det via 

tal. Vi tappar det positiva med att ha ett möte. Kunskapsnivån kan även vara olika. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
Ja, alltså en vanlig kommentar man får är ”måste jag köpa en surfplatta nu för 7-8000 

spänn?”. Samtidigt tänker man att, okej hänger man upp sig på att 8000 spänn är 

mycket när man kan tjäna in surfplattan på sitt kanske första eller andra jobb då den 

redan är betald så tänker man lite fel. Vi har ju märkt här på avdelningen när vi köpt in 

surfplattor och när folk se möjligheterna och hur effektivt det är så blir det svårt att 

vara utan. Helt plötsligt använder man den inte bara till besiktningar utan hela tiden. 

För vissa kan det vara stort steg, ekonomiskt också om ett företag ska köpa in 

surfplattor till flera anställda. För den enskilde individen borde det dock inte vara något 

problem.  

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta?  Ja, jag jobbar med ett program 

som heter BIM 360 Field, vilket inte är ett renodlat besiktningsverktyg, utan egentligen 

ett program som ska underlätta i hela byggprocessen. Allt från att arkitekten drar sina 

första pennstreck till slutbesiktning så fungerar detta programmet alldeles utmärkt. 

Genomför alla mina besiktningar i detta program, och har gjort det ett tag. Nu åker jag 

även land och rike runt för att utbilda och lära de andra att också använda detta 

program! 



Bilaga 4 

 

 

12. Hur upplever du att det digitala kan utmana dina kompetenser som 

besiktningsman?  
Jag har upplevt att när man använder BIM 360 Field vid besiktningar och man vill 

lägga till mer information i detta digitala protokollen får mernytta av den extra 

informationer, komplettera med foto, man kan skriva kommentarer. På några få 

knapptryckningar när man gör en besiktning kan man få tillgång till information som 

kan vara otroligt nyttig för kunden. Till skillnad från innan då man skulle ta fram en 

kamera och ta en bild, skriva någon kommentar på ett papper och sen skulle det 

renskrivas och så skulle det arkiveras någonstans. Så på det sättet är det otroligt 

positivt! 
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Bilaga 5- Transkription av intervju, respondent 4 
Åldersspann: 25-50 år. 

Befattning: Besiktar lägenheter och fastigheter mest. Besiktar ytskikten och beklädnader 

för till exempel indragning av vatten. 

Verksamma år i branschen: 27 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Jag själv har ingen högskoleutbildning eller så. Först var jag glasmästare, sedan blev 

jag snickare i 15 år, arbetsledare i 4 år. Så det är framförallt erfarenheten jag lutar mig 

mot. 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Det är väldigt olika om det är en stor eller liten besiktning. Är det en mindre besiktning 

så kallar man först de berörda till besiktningsdagen. Sen tar jag in så mycket underlag 

som möjligt av beställaren om vad som ska besiktigas. Det kan finnas avtal, men det 

finns bara massa byggmöten som leder till avsteg. Därför måste man läsa på ordentligt, 

sen besiktiga tillsammans med berörda personer: entreprenören och beställaren. Sist 

sammanställs allt i ett protokoll och skickas till kund. Ofta blir det en efterbesiktning 

och beroende på om det är i en lägenhet eller i en fasad så kan det ta olika tid att vänta 

till den, då vissa moment inte går att utföra då det finns risk för frost. 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Själva besiktningstillfället. Några kollegor tog in ett system som heter BIM 360 Field, 

som man kan skriva kommentarer och fota med. Sedan genererar programmet ett 

protokoll och man får ut resultatet i en Excel-fil vilket underlättar efterarbetet. Förut 

tog det väldigt lång tid att skriva av alla punkter man noterade under besiktningen. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja absolut, det är det vi på Management på min ort kör med. Fler företag implementerar 

detta program, så det kommer mer och mer att man slipper pappersarbete. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Inte så digital, det är tack vare jobbet jag sitter med dessa grejer. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Dels BIM 360 Field och sedan mailkonversationer. Men samtidigt tycker jag att det 

personliga mötet är bättre för att undvika feltolkningar och missförstånd. Man kan 

uppleva ett dåligt humör, vilket kanske inte stämmer. Jag försöker att hålla mycket 

möten så man ses i samma rum. Sen håller jag på ett projekt där beställaren sitter vid 

en annan ort, men då kör vi många Lync-möten istället.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Nja, vi är nog ganska jämbördiga. Det är nog tack vare en av gruppcheferna som är på 

att vi ska arbeta digitalt.  

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Ja det tror jag, det ser man ganska tydligt på vår avdelning. Vi är några stycken som 

kommer från entreprenadverksamheten som inte är så jättedigitala. Samtidigt så är jag 

inne på min tredje elev från Chalmers nu och dem är väldigt digitala men de saknas 

arbetslivserfarenhet. De vet ju knappt vad skillnaden är mellan en 2002 och 2003. Det 

är just här på Management ser våra chefer till att man ofta jobbar en senior till en junior. 

Vi lär oss använda digitala verktyg av det yngre, medan de lär sig hur man bygger hus 

om man ska vara krass. 
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9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Jag ser bara det positiva med att det går mot det digitala förutom att det kan bli 

misstolkningar i mail och sådant. Jag arbetar ganska mycket i OneNote när jag hade 

möte med beställare, så det är också bra. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
Nej, det är nog mer entreprenörerna som kan tycka det så i så fall vilket kan upplevas 

som lite konstigt. Det är en entreprenadsumma på 130 miljoner ungefär så gnys det lite 

över att de ska behöva köpa en surfplatta för 7000 kronor. Jag förstår inte riktigt hur 

de tänker, så det är väl lite entreprenörerna men de är nog på väg dit. För man har med 

sig alla handlingar i paddan, så det är väldigt lättillgängligt. Är man på platsbesök kan 

man enkelt kolla om de bygger efter handlingarna eller om de hittat på egna lösningar. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta? Ja, vi besiktigar med BIM 360 

Field. Det är underförstått med våra chefer, att vi som sitter med det ska fortsätta med 

detta. 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Nej, man måste fortfarande veta vad felet är, eller ifrågasätta. Vid ett projekt hade de 

inte gjort rätt och det kvittar om man har penna eller surfplatta för att kunna se vad som 

är fel. 
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Bilaga 6- Transkription av intervju, respondent 5 

Åldersspann: 25-50 år.  

Befattning: Ofta är jag huvudbesiktningsman där jag har biträdande 

huvudbesiktningsman där jag har biträdande besiktningsmän på el, VVS och styr. 

Verksamma år i branschen: 17 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Det krävs att man har god kännedom om byggnation. Sen är det viktigt att ha kunskap 

om ABT06 och AB04 som är styrdokumenten i besiktningar. Man måste vara noggrann 

och vara väl påläst när du utför besiktningen.  

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Först får man materialet från projektet till sig, man går genom materialet och räknar ut 

hur mycket tid man ska lägga på det. Därefter kallar man till besiktning och håller i 

besiktningen. Beroende på storleken på besiktningen så tar det olika lång tid. Därefter 

samlas man åter, besiktningsgruppen separat, och går genom de viktigaste frågorna och 

se om det går att får besiktningen godkänd. Är det stora punkter som gör att 

entreprenaden inte blir godkänd, så går vi genom besiktningen och förklarar varför eller 

varför inte entreprenaden är godkänd. Sedan är det viktigt i sammanhanget att påpeka 

när besiktningsåtgärderna ska vara klara. Efterarbete: består av protokollförande, samla 

ihop resterande besiktningsutlåtande samt göra utskick.  

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Vid normalbesiktning finns det då tre olika steg, inläsning, genomförande och 

avrapportering. Och då tycker jag att påläsningen kanske tar lite mer tid. Annars samma 

tid.  

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja, det tror jag. Jag har börjat använda mig av något som heter BIM 360 Field vid mina 

besiktningar. Då skriver direkt ner på surfplattan och tar kort med surfplattan och 

noterar då vad det är som ska åtgärdas. Detta gör att entreprenören får en samlad bild 

av punkterna som ska åtgärdas. Jag brukar trycka ut en punkt per blad och när de har 

utfört åtgärden så godkänner dem med signatur. Ibland sker efterbesiktning för att kolla 

av punkterna som var anmärkta innan. Det är ett jättebra hjälpmedel som jag använder 

mig av. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Använder det dagligen hemma. Försöker använda det mer och mer i arbetet och bli mer 

papperslös.  

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Digitalt arbetssätt är att jag inte ska behöva föra anteckningar på lösa papper utan 

istället använda OneNote. Det är lite klurigt att surfplattor inte är kopplade till vårat 

digitala systemen, man får använda molnet och tanka över till systemet. Detta gör då 

att man får dubbelarbeta lite eftersom man vill koka ned det och ha det på ett och 

samma ställe. Men för enkelheten så har man sakerna på två ställen vilket jag brottas 

med i min vardag. 

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Ja, jag sitter tillsammans med 4st kollegor här i Varberg, och jag tror att jag är mest 

digital av oss i nuläget. Skillnaderna kan bero på att jag har sökt mig information om 

verktyget, sökte reda på BIM 360 Field och hur jag ska använda detta. Vid ett projekt 

var det krav på att vi skulle använda detta, annars hade vi inte fått igenom projektet. 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
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Ja det tror jag, det måste vara en åldersfråga. Är man uppåt i åren så är man inte lika 

van vid det digitala sättet men det ena utesluter ju inte det andra. Jag har sett fler äldre 

som är väldigt digitala och mer digitala än vad jag är men det är nog lättare för yngre 

att ta till sig detta. 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Dåligt: Att det inte är kopplat till vårt verksamhetssystem. Man kanske skulle kunnat 

ha Microsoft Surface Pro plattor istället för iPad för att komma åt kopplingen till 

verksamhetssystemet men som har samma funktioner.  

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempelvis surfplattor vid 

besiktningar? 
Ja det gör det, dels är det en kostnad. Vem ska ta kostnaden initialt? Ska den kostnaden 

ligga på företaget eller på kund? En fråga som ställs just nu. Det är en liten kostnad i 

jämförelse med projektens kostnad och intjänad tid i längden, men det är något som 

man måste förankra uppåt i ledningen och ledningen tänker inte på samma sätt som vi 

på golvet. De har sina visioner och mål och vi har våra.  

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta? Jag har använt ett digitalt verktyg 

vid 3 tillfällen och det är något som jag vill fortsätt använda. Vid användning av 

exempelvis surfplattan så är alla noteringar klara direkt efter besiktningen. Man slipper 

dubbelarbetet när man gör anteckningarna direkt på plats i plattan. Man får med sig 

fotografier och placeringar och vart dessa fotografier är tagna. Detta kan man då ta 

fram på ett smidigt och enkelt sätt i efterhand. 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Nej, man måste ha själva grunderfarenheten och kunskapen. Kunskapen måste finnas, 

det finns ingen padda i världen som skulle kunna hjälpa dig om du inte har den kollen 

själv. Hjälpmedlet är bara till för att förenkla vardagen.  
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Bilaga 7- Transkription av intervju, respondent 6 

Åldersspann: 25-50 år. 

Befattning: Statusbesiktning, specialitet betongkonstruktion. Även statusbesiktningar på 

kompletta byggnadssystem. Enstaka entreprenadbesiktningar. 

Verksamma år i branschen: 28 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Generellt vid entreprenadbesiktningar så är det viktigt att kunna PBL, man ska ju bygga 

efter lagarna så då är det utifrån lagarna man besiktigar också. Besiktningen ska också 

ske utifrån handlingarna. Man måste ha med sig ett visst antal handlingar från 

projektering som man då besiktigar utifrån, man tar också med PBL för att följa 

lagkravet. Är det en Fiat som man har beställt så är det utifrån en Fiats specifikationer 

som man ska besiktiga, inte utifrån en Rolls Roys specifikationer, samma fenomen kan 

ske i byggbranschen då vissa kan tycka att det är låg nivå på besiktningen. Men är det 

låg nivå i handlingarna så blir det låg nivå på besiktningen.  

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Statusbesiktning: Jag vill ha ritningar först som jag har med mig ut och rita på och sätta 

upp skador eller andra anteckningar. När man besiktigar betong kan man göra lite olika 

saker, exempelvis klorid- och karbonatiseringsprover som man tar fysiskt på betongen. 

Ta med ett paket ritningar så att man kan markera var dessa prover har tagits. Man 

måste alltså ha underlag till byggnaden så man vet vad det är som ska besiktigas. Efter 

en besiktning kommer man hem med väldigt mycket material som man måste 

sammanställa och göra iordning om man kör på det analoga sättet då. Men nu finns det 

något som heter BIM 360 field. Vilket jag ska testa i nästa uppdrag. Ju bättre förarbete 

desto enklare blir det när du väl är ute vid besiktningen. Man kan klicka på ritningar 

och lägger till bilder som kommer på det stället i ritningen. Man behöver inte göra 

några större ansträngningar i efterarbetet då. Andra på WSP är på gång med detta.  

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Som det är idag när man jobbar mer manuellt så är det efterarbetet som tar längst tid. 

Jag är från början konstruktör och jobbar i CAD vilket innebär att om jag har ritningar 

så har jag dem oftast i dwg så jag kan lägga in alla skador och anteckningar under 

besiktningen. Sen ska man skapa en rapport efteråt som kan ta lite olika tid beroende 

på innehåll. Ibland innehåller det också en underhållsplanför 15 år framåt. Vad som 

ska göras under dessa år, vilka skador som ska åtgärdas när och kostnader för dessa. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja, det är jag helt övertygad om att det gör det. Och då ska man ju lägga tiden före 

besiktningen istället. Se till att ha fått alla ritningar eller göra egna enklare ritningar 

själv. Rapporterna som jag har sett kommer ut ifrån därifrån som har ett utseende som 

skiljer sig från det jag skrivit tidigare, men det beror lite på vilket upplägg man vill ha. 

Man kanske är lite med Bluebeam på surfplatta när det kommer till layouten. Det 

manuella arbetet gör att man är friare med händerna. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Ja jag har en arbetstelefon som är en smartphone, vilken jag använder till vardags 

också. Sen har jag en surfplatta också men annars kan jag inte säga att jag är så digital. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Ja det är någon form av arbete med dator, surfplatta eller liknande.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Nej det gör jag inte, de flesta kollegor är nog mer digitala än mig men samtidigt är jag 

inte rädd för det digitala. Jag är inte teknikfientlig. Skillnaden kan nog bero på olika 
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intressen, är inte superintresserad av digitala prylar. Det är ju en värld som är omöjlig 

att hänga med i och jag har inga problem med att inte hänga med i allting. 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Nej det tror jag inte utan det måste nog vara ett intresse för det. Vi ingenjörer måste 

nog hänga med rätt så mycket digitalt. Det är en del i vårt yrke, ju äldre du blir så är 

erfarenheten jätteviktigt. Hänger men inte med i de nya programmen som kommer så 

är det en del som förvinner också då. Det går lite hand i hand att dels får man uppehålla 

sin egen utbildning inom området utanför det digitala, där händer det också mycket 

med material och även hänga med i teknikutvecklingen i program.  

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: Fungerar det digitala så går det oftast bättre. Att man slipper göra samma saker 

flera gånger så är det en stor fördel. Enstaka gånger är det ok med analogt. Överlag så 

är digitalisering av godo för oss.  

Dåligt: Det är där utvecklingen är men jag tycker inte heller att man ska hoppa på det 

först, man får ge det några år så programmen kan uppdateras och förbättras. Idag är det 

självklart att rita i CAD, men när de kom var de inte bra eftersom resultatet inte såg bra 

ut och det blev inte så snyggt. Det är en process så man får vänta tills det blir bra. 

Samma var det med 3D. Det såg dåligt ut i början, men nu är det bra. Man får välja 

själv om man vill vara med på resan eller inte. Man får arbeta mer än vad du får ut av 

det i början, med olika versioner osv. Programmen ges ut och så får användarna hitta 

felen för att de varken har tid eller råd framförallt att vänta för då kanske någon annan 

hinner före. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
Nej, det är nog snarare ett lätt och bra steg. Det som är fördelen med att ha det 

digitaliserat idag är att allt finns i plattan. När man har det manuellt måste man ha med 

pärmar med papper som ska med ut. Om man endast är besiktningsman kanske det 

räcker med några utskrifter, som man sedan slänger. Fördel att ha digitalt eftersom man 

kan hämta allt i filer på surfplattan och man slipper skriva ut. Vi sparar på miljö och på 

kontorsrum. Surfplattan kommer slå hårt framöver, att det är det som gäller vid 

besiktningar. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Nej, det har jag inte gjort. Jag gör inte så många besiktningar men jag ska ut till en 

besiktning i april och då har jag tänkt att jag ska gå över till det här med BIM 360 Field. 

Om nej: är du positivt inställd till att införa digitala hjälpmedel vid besiktningar? 
Jadå, det är en nödvändighet att vi hänger med i den digitala utvecklingen sen får man 

ju välja då vilka spår man ska ta men ur denna synpunkt så tror jag absolut att det är en 

fördel. 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Nja, många gånger kan det vara att min generation hellre vill läsa ett dokument i 

pappersform än på en dator eller surfplatta. Det är en generationsfråga, man lär sig. 

Surfplattan kan jag lika gärna läsa på som i en fysisk rapport. Men en surfplatta är 

mycket smidig att ha med sig och har dessutom lagringsutrymme. 
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Bilaga 8- Transkription av intervju, respondent 7 

Åldersspann: 25-50 år. 

Befattning: Project Manager, tillhör WSP Management. Som Project Manager ingår 

byggledning. Är ingen renodlad besiktningsman, jag gör mer kontroll och tillsyn. 

Verksamma år i branschen: 27 år. 10 år som besiktningsman och management-

uppgifter.  

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Jag tycker att man behöver ha en ganska lång och gedigen erfarenhet av branschen. 

Man ska känna till aktörer, roller och regelverken väl. Utöver det krävs det att man är 

uppdaterad när det gäller AM:orna. ABK, AB och ABT. Man ska känna till de 

grundläggande regelverken som gäller, speciellt när man kollar på slutbesiktningar.  

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Beror på vilken typ. Vid en slutbesiktning som är enligt AB/ABT är det viktigt att 

juridiskt kalla representanter. Man kallar personer som ska vara med vid besiktningen 

och det är viktigt juridiskt. Byggherren ska vara där med en representant och 

entreprenören ska vara där med en representant osv. Eventuell biträdande 

besiktningsmän kallas också, exempelvis en som kollar på elinstallationer. Vid det 

inledande mötet vid besiktningen kollas det att alla är kallade. Därefter genomförs 

besiktningen. Därefter har man ett avslutande möte där man summerar besiktningen 

och kollar så man är överens om felen som har upptäckts. Då har parterna chans att 

korrigera eventuella missförstånd. Därefter har besiktningsmannen tre veckor på sig att 

komma med ett utlåtande från ex slutbesiktningen. Vid besiktning/kontroll så går det 

till lite annorlunda. Då har man ett underlag man kontrollerar mot. Man kollar av vissa 

punkter, dokumenterar det och sedan skickar man ett utlåtande sen. Generellt är det två 

huvudtyper och går till på lite olika sätt. Så är det i alla fall enligt min mening.  

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Om man bortser från de fall där man måste tjata om kompletterande information så är 

det efterarbetet, d.v.s. Efterrapportering. Eftersom det är ett juridiskt dokument som 

man kommer hänvisa till så gäller det att det är snyggt formulerat och presenterat. 

Men om man utför en besiktning hos en entreprenad med många fel så kan det ta väldigt 

lång tid också såklart. Det är lite varierande. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja, det hoppas jag! Och tror det också. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

I familjen har telefonen vuxit fast i handen emellanåt, med lite överdrift. Man använder 

smartphonen mycket för att ha koll på nyhetsflöden och även kolla upp fakta. Ofta när 

man sitter och diskuterar något som man inte riktigt har koll på, så kan man snabbt gå 

in på internet och kolla läget. Jag tycker man använder smartphonen väldigt mycket. 

Jag har en surfplatta också men det är mest andra i familjen som lägger beslag på den. 

Men sen använder jag sällan surfplatta, det blir mest dator och mobil. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Det är ett enkelt sätt möjligt att både dokumentera och genera rapporter och skisser 

utan att behöva använda penna och papper på traditionellt vis. Man matar in digitalt, 

förädlar det digitalt och levererar en rapport digitalt, man behöver inte gå mellanleden 

med att kladda, skriva, skissa och föra noteringar manuellt, då arbetar man digitalt helt 

och hållet.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Njaa. Om man ser på hur jag jobbar så använder jag datorn för att göra skisser. Men 
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vid mitt skrivbordhar jag massa papper. Så vissa saker gör jag mer digitalt och andra 

inte. Men när det gäller behovet av att fortfarande ha ett papper i handen så gillar jag 

det med, till exempel om man ska granska något som är skrivet så händer det att jag 

skriver ut. När det gäller ritningar så har jag övergått nästan helt till att granska dem 

digitalt och kommenterar och lämnar synpunkter på dem där. Svarar svagt ja på frågan.  

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Nej, det är nog snarare ålder tror jag. Om jag räknar mig själv till den äldre 

generationen, inbillar jag mig att de personer som är yngre förhåller sig mer till det 

digital och kör mer digitalt. Att inte skissa med penna och papper och är mer vana att 

läsa och kommentera dokument digitalt. Det finns fortfarande en vana att man vill ha 

boken att bläddra i. Det känns enklare än att ha massa fönster uppe på datorn hela tiden. 

Det är enkelt att leta fram vissa saker i böcker och det är många böcker som kanske 

inte finns digitalt.  

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: En snabbhet i att få ut någon form av resultat. Man hoppar över ett steg där man 

ska renskriva. Man kan få iväg något preliminärt lite snabbare. Sen är det bra att det 

finns en sökfunktion digitalt. 

Dåligt: Möjligtvis är det svårt att ha en överblick och en tydlighet. Det kan vara så att 

man vill ha det på ett visst sätt och beroende på vilket verktyg man blir tilldelat så 

kanske det är svårt att påverka hur man vill att det ska se ut. Traditionella grejer som 

WORD och PDF så kan man ändra och påverka hur resultatet ser ut. Men dåligt kan 

även bli bra. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel en surfplatta vid 

besiktningar? 
Nja, egentligen borde det inte vara det. Men det är ändå så tills det att man har provat. 

Vi har provat att använda en stor surfplatta men som är lite för stor och klumpig. 

Dessutom hittade vi inte någon bärsele till den så vi fick gå med den i handen vilket 

inte riktigt fungerade. Gör man en promenadbesiktning inomhus går det bra att ha en 

stor grej, men inte när man ska klättra då måste man ha en mindre och smidigare grej. 

Batteritid kan också påverka. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Ja jag har testat att en gång ha med en platta men jag fick inte riktigt kläm på mjukvaran 

så det blev ett fiasko. 

Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta? Jag använde BlueBeam. Fick inte 

riktigt till det med att ta fram ritningar. Men jag hade dock nytta av den när vi satt inne 

och skulle ta fram beskrivningar. Det som är bra är att det är sökbart, man kan få fram 

vad som helst vilket är det digitala arbetssättets styrka. Men då måste man tänka i andra 

banor så man når allting, exempelvis ha en kopia i dropbox och sådant som inte kräver 

krångliga inloggningar till servar. Jag är väldigt positivt inställd till detta, det finns 

inget alternativ, det är grymt, det är bara att man måste bli bättre på det helt enkelt!  

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Nej, det kan jag inte tänka mig. I alla fall inte någon del av mitt arbete. Om man ser 

på det såhär att man har en kund som ersätter dig för det du gör oavsett hur lång tid 

det tar, då kanske besiktningar framöver blir effektivare. Rent teoretiskt kan man då 

tappa debiterbara timmar mot kund, men det behöver ju inte vara en nackdel. Men 

den tiden kan man använda till att hjälpa kunden med något annat. Besiktningarna 

ska genomföras med surfplatta, punkt slut. 
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Bilaga 9- Transkription av intervju, respondent 8 
Åldersspann: 50+ år. 

Befattning: Slutbesiktning, förbesiktning och tillståndsbesiktningar 

Verksamma år i branschen: 28 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
God förståelse för det du besiktigar och ha erfarenhet av både problem och 
ickeproblem. 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Först får man en beställning och därefter tillgång till olika dokument till projektet, 
exempelvis kontraktsamlingar, förfrågningsunderlag, byggledingsprotokoll etc. för att 
se vad som är beslutat för projektet och vad beställaren och entreprenörerna har kommit 
överens om, detta används sedan som underlag vid besiktning. Efter besiktning går 
man igenom förutsättningarna och sen ser på verkligheten och sen görs ett utlåtande 
om allt har gått som det ska.  

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Det som tar längst tid att genomföra är inläsandet och utlåtandet/efterarbetet. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Absolut! 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Ja, jag använder det dagligen. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Digitalt arbete är ju så fort jag inte använder papper och penna. Jag söker efter ljus och 

lykta efter ett bra system så att jag ska bli nöjd så nu har jag chansen nu när jag har er.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Både ja och nej. Jag är nog mer digital än mina kollegor i min ålder men att yngre är 
mer digitala och kanske lite för digitala istället. Jag tror det beror lite på arbetssätt, 
vanligare att vara mer digital i lägre ålder. Ju äldre man är desto längre tid tar det att 
komma igång med olika program. 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 
arbetar?  
Ja det tror jag.  

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: det mesta fungerar bra. Det positivt är att man kan zooma med platta   
Dåligt: Det dåliga med det digitala är att man tappar det här att du kan titta på flera 
saker samtidigt när surfplattan används. Svårighet när det inte fungerar, som internet 
och batteri. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
Nej, det är nog inget stort steg.  

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta? Ja försöker hela tiden. Vill hitta 
något som funkar och vill använda det mer. 

12. Hur upplever du att det digitala kan utmana dina kompetenser som 
besiktningsman?  
Nej, man tappar ingenting.  
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Bilaga 10- Transkription av intervju, respondent 9 

Åldersspann: 50+ år. 

Befattning: Projektledare eller byggledare.  

Verksamma år i branschen: 30 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Erfarenhet, man behöver vart ute på byggena och jobbat som entreprenör. Ju mer 
varierat arbetsliv man har haft varit desto bättre är det! Jag har varit både beställare, 
projektör och entreprenör, vilket jag tror är en fördel. Bra att se alla sidor av det hela. 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Börjar i regel med att läsa in handlingar på något sätt. Handlingar från beställare eller 
entreprenör. Sedan genomförs själva besiktningen, dokumentation och därefter 
protokollskrivning. 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Den fysiska besiktningen och skrivandet kan ta lika lång tid. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja det skulle det göra under förutsättningen att man har ett verktyg där man kan få ut 
protokoll på rätt sätt. Föra anteckningar direkt i protokollet, digitalt. Ska man göra en 
handpåläggning till därefter så tar det ju samma tid igen.  

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 
Ja det har jag, men inte så jättemycket. Platta och telefon hemma. Använder inte privat 
jämt.  

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 
Förhoppningsvis en snabbare besiktning. Ett snabbare och enklare sätt att kolla 
besiktningsanmärkningar och andra punkter. Förutsatt att det finns ett verktyg som 
fungerar. 

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Nej det tror jag inte. Skillnaderna kan delvis bero på ålder. Persondatorer kom efter 
min högskoletid, så jag tillhör en annan generation på många sätt. 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 
arbetar? 
Ja det tror jag. En besiktningsman som arbetar som projektör och CAD-ritat kan det 
bättre. Digital erfarenhet påverkar snarare än ålder. 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: Snabbhet är en fördel, under förutsättning att de fungerar bra. 
Dåligt: Vet inte om det finns några negativa sidor egentligen. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
Beror på ålder, men inget stort steg egentligen. Har man lite erfarenhet av det är det 
inte svårt egentligen. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Ja det har jag gjort, då var det mindre besiktningar med en surfplatta. 
Om ja: vilket? Har du fortsatt att använda detta?  Ja det har jag. Inte i större projekt 
men använder i mindre. Hanterbar storlek på projektet så skulle det inte vara konstigt. 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 
något? 
Tappar ingenting från kompetenser. Ger mer tid till andra arbetsuppgifter. Blir mer 
effektiv.  
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Bilaga 11- Transkription av intervju, respondent 10 

Åldersspann: 50+ år. 

Befattning: Besiktning åt försäkringsbolag, om man kommer över ett visst 

försäkringsbelopp ställs krav från försäkringsbolagen på fastigheter där personskador på 

grund av eller liknande kan förekomma. Elinstallation och tele.  

Verksamma år i branschen: 33 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Erfarenhet och förståelse för installation och projektering. Det är viktigt att man har 

varit ute och sett en del i samband med installationer.  

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 

Först får man ett underlag från beställare eller den som beställt besiktningen vilket 

man måste läsa in sig på. Vad är det som beställningen innehåller?  

Förbesiktningar - då gör man en förinspektion. 

Slutbesiktning - går igenom projektet och upptäcker eventuella fel. 

Efterbesiktning - ser till så att sakerna man hittat tidigare är åtgärdade 

Garantibesiktning - ser så att saker har hållit 

Protokollbeskrivning - skickas ut till beställare och till de som ska åtgärda. 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Det beror lite på besiktningsuppdragets storlek. 

Inläsning: tar hyfsat lång tid.  

Besiktning: tar oftast kortare tid, men ibland tar denna längre tid än inläsningen.   

Sen har vi avrapportering efteråt.  

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Det beror lite på vilket verktyg man använder, hur ser paddan ut? Program? Även om 

man använder sådant så måste protokoll användas ändå, så som jag har förstått det som. 

Om allt hade kunnat kopieras från det man skriver ned vid besiktningar in till digitalt 

hade det kanske vart något. Malltexter åter igen. Det man tar fram måste göra så att 

arbetet blir smidigare och ta kortare tid.  

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 
Dator har jag naturligtvis hemma. Platta smartphone använder jag inte helt, men vi har 

platta och sådant. Men behöver jag hjälp är det bara att skrika på någon som har mer 

koll så löser det dig. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 
Så lite papper som möjligt och spara allt i dator men jag är inte där på långa vägar, jag 

vill ha ritningar och protokoll. Tanken är väl att man ska komma dithän och vara helt 

utan papper men jag tror inte det är så lätt att komma dit.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Nej, inte mer. Kan både bero på intresse och ålder i viss mån. Beror också på vad det 

finns för möjligheter inom företaget. 

8. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Jag noterar ner snabbare med papper och penna på plats. Erfarenhet, yngre har lättare 

att ta till sig. Om det finns några malltexter kanske det skulle underlätta. Beroende på 

miljö, en platta kanske inte passar så bra i exempelvis industrimiljö där det kan bli 

oljigt och smutsigt. 

9. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Mestadels beror det nog på eget intresse och i vilken mån man tar till sig de digitala 

hjälpmedlen. Samt beror det på företagets inställning, det finns andra kollegor i 

branschen som använder sig av digitala hjälpmedel så det skulle vara kul att testa.  



Bilaga 11 

 

 

10. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Nej, jag har inte testat att använda något digitalt hjälpmedel vid besiktningar, däremot 

har jag fått erbjudande inom företaget. Förr talade vi in via bandspelare och en annan 

person skrev sedan av detta.  
Om nej: är du positivt inställd till att införa digitala hjälpmedel vid besiktningar? 
Ja, det hade varit intressant att prova något som kan fungera vid besiktningar. 

11. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar?  
Ja det är nog ett stort steg och en hel del osäkerhet när det kommer till batteritid och 

andra tekniska funktioner. Viktigt att man hittar rätt prylar för ändamålet. Ett exempel 

var när man använde bandspelaren och den hade missat att spela in en besiktning, vilket 

man märkte man senare. Detta gjorde så att en hel dags arbete var förgäves. 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något?  
Nej man tappar nog inget men det är svårt att ändra på saker när man är van vid att 

göra på ett visst sätt. Ett digitalt hjälpmedel är bara till hjälp att underlätta så det gör 

inte att man tappar något. Vill gärna testa. Gäller att det är enklare hjälpmedel. 

Förhoppningsvis dyker det upp något intressant som kan vara värt att testa.  
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Bilaga 12- Transkription av intervju, respondent 11 

Åldersspann: 50+ år. 

Befattning: VVS-installationer i entreprenader. 

Verksamma år i branschen: 40 år. 

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Två delar av kompetens som behövs. Den ena är den tekniska kompetens för det 

område som man besiktigar, för min del VVS. Den andra delen handlar om juridiska 

och administrativa kompetenser, vad entreprenader har för rättsverkan.  

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Man kan dela den kort i tre bitar. Börjar med förberedelsearbete och insamling av data 

som man gör innan man kommer på plats. Handlingar, ritningar, beskrivningar och 

dokumentationen över vad som är köpt. Vid besiktningar kollar man att det köpta är 

levererat. När man har all information och är påläst så åker man till arbetsplatsen för 

att utföra besiktningen okulärt samt prova funktioner. Sista delen är när man kommer 

tillbaka till kontoret och upprättar bilagor över den besiktning som är gjorda och 

sammanställa anteckningar, rent administrativt arbete. 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra?  
Den delen som är på plats. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja det tror jag att det kan göra. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 
Ja det har jag, både och privat samt smartphone på jobbet. Det är mer och mer nu. Jag 

var väldigt anti paddan i början. Jag insåg att jag slipper gå ut å hämta tidningen varje 

dag, och nu använder jag den massor. Det börjar redan på morgon när jag startar 

motorvärmen i bilen, sen är det tidningen, kolla mejl och letar all form av information. 

Ett verktyg som bara blir större och större.  

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 
Att slippa blyertspenna kan man väl säga. Ju mer man kan jobba in i det digitala, ju 

bättre kan man samla och hantera information på ett annat sätt än med blyertspenna.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Nej, tyvärr. Det är helt enkelt så att den digitala världen är en fråga om generation och 

generationsskifte. Jag är inte uppväxt med tangentbord exempelvis, jag använde 

tangentbord för första gången vid närmare 35 års ålder. På vår tid när jag började så 

hade vi sekreterare som skrev rent våra anteckningar på skrivmaskin. Jag ser att 

kollegor jobbar med surfplatta i besiktningen, man klickar bara i vart man är så har 

man kortkommandon och textförslag. Sedan kan man ta bilder och spara det på en viss 

plats. Hade jag varit tio år yngre hade jag varit på det till 100%, men nu tänker jag inte 

göra det. 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Ja om vi pratar generellt så är de som jobbar med konstruktion oavsett ålder så är det 

digitalt arbetssätt som gäller. Men pratar vi besiktning så är det nog en åldersfråga 

ändå. Jag har en del utbildningar i besiktning och då säger jag att "ni måste hitta ett sätt 

för att arbeta digitalt, det kommer inte funka att arbeta på det sätter som jag gör och 

kommer göra ett tag till". Man måste helt enkelt kunna hantera planritningar i en 

programvara så man med kortkommandon kan få ner anmärkningar på ett smidigt sätt, 

på rätt plats, position och med rätt information. 
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9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Det som fungerar bra är besiktningsmannen kan leverera ett resultat snabbt. Vid den 

tidpunkten han lämnar bygget kan han skicka den informationen han redan har så det 

blir en snabb leverans av noterade fel. Något dåligt har jag svårt att se eftersom jag inte 

jobbar med det själv. Speciellt bra är när man behöver söka på något specifikt ord, till 

exempel "brandcell", då kan de unga leta på det snabbt medan jag måste leta bland 

mina 400 sidor. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
För mig är det ett stort steg. Men för en person som börjar med besiktningar så tror jag 

inte det är det minsta märkvärdiga att arbeta på det sättet jämfört med att jobba med 

papper. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar?  
Nej, det har jag inte. 

Om nej: är du positivt inställd till att införa digitala hjälpmedel vid besiktningar? 
Ja jag är positiv till det. Jag hoppas verkligen att de unga tar till sig tekniken annars är 

de ute. Vi kommer i framtiden få krav från kunderna att redovisa på ett annat sätt. Idag 

skriver vi ned det i ett Word-dokument, gör om det till en PDF och skickar ut det. Och 

då är det bara i textform, men de kommer behöva ha det i bildform och ritningsform. 

Man måste kunna sortera anmärkningar på ett annat sätt så det kommer till exempelvis 

målaren, mattläggaren eller någon annan speciell kategori. Och det går inte på en PDF, 

utan man måste ha det i en annan programvara. 

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Ne det ser jag ingen skillnad där. Man måste ha de kompetenser jag nämnde innan. 

Möjligtvis om det finns några gamla envisa gubbar, som jag själv då, som ska hålla 

länge till som kan bli utkonkurrerade.  
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Bilaga 13- Transkription av intervju, respondent 12 

Åldersspann: 50+ år. 

Befattning: Numera seniorkonsult. Avdelningschef tidigare. Utför lite besiktningar, men 

arbetar mest som sakkunnig och lite bollplank till avdelningen. 

Verksamma år i branschen: 45 år.  

1. Vad krävs för kompetenser inom yrket som besiktningsman? 
Det är erfarenhet, både från projektering och till byggande. Därför är ofta de flesta 

besiktningsmän seniorer också. 

2. Hur ser arbetsprocessen ut vid en besiktning? 
Det som hamnar inom mitt område är fuktbesiktningar och fuktinventeringar. Man 

läser in sig på underlaget så man vet vad man ska titta på. Därefter platsbesök. När det 

gäller fuktbesiktningar så gäller det att vara två personer som resonerar över de 

problem man ser. Två erfarna som hanterar de frågeställningar som dyker upp. Därefter 

efterarbete med rapport med eventuella åtgärdsförslag. 

3. Vilka delar i yrket som besiktningsman tar längst tid att genomföra? 
Längst tid blir väl själva rapportarbetet. Om man ska ta ut åtgärdsförslag så krävs det 

lite utredningsverksamhet också, så den delen tar längst tid i så fall. 

4. Tror du att digitalt arbetssätt kan underlätta?  
Ja, det mesta sker ju digitalt idag. Bild- och texthantering men även utredningsarbetet. 

Det viktiga är att ha tillräckligt mycket erfarenheten så man vet vad man ska leta efter, 

det måste sitta i huvudet. 

5. Hur digital är du utanför arbetet? Vana av surfplatta eller smartphone? 

Nja, smartphone använder jag ju. Surfplatta används inte generellt på avdelningen, men 

det kommer nog. På fältet är det smartphone man använder. 

6. Vad är digitalt arbetssätt för dig? 

Bild-, ritnings- och texthantering.  

7. Ser du dig själv mer digital än dina kollegor? Vad kan skillnaderna bero på? 
Det är mindre i så fall. Men man kan inte göra något vettigt utan en dator idag. Allt 

arbete idag kräver tillgång till dator och till nätet. 

8. Tror du att ingenjörers olika arbetslivserfarenheter påverkar hur digitalt man 

arbetar? 
Olika arbetslivserfarenheter påverkar, dels har det betydelse om man arbetar utanför 

eller i storstäder. Sen beror det på vilken typ av verksamhet man arbetar inom. Vissa 

entreprenörer är längre fram än andra. Jag känner till företag som håller på med 

prefabricerad betong som arbetar med surfplatta på arbetsplatsen. 

9. Vad fungerar bra och dåligt med digitalt arbetssätt? 
Bra: Hela tiden har den senaste versionen uppdaterad.  

Dåligt: Trassligt med kontakten med nätet. 

10. Upplevs det som ett stort steg att införa till exempel surfplatta vid besiktningar? 
Ja det tror jag. Det måste ju underlätta arbetet. Om man kan direkt skriva in i ett 

formulär och skapa en färdig rapport i samma stund besiktningen är avslutad. 

11. Har du testat att använda något digitalt verktyg i samband med besiktningar? 
Nej, det har jag inte. 

Om nej: Är du positivt inställd till att införa digitala hjälpmedel vid besiktningar? 

Javisst är jag det!  

12. Hur skulle digitalt arbetssätt utmana ditt nuvarande arbetssätt, tappar man 

något? 
Det finns nog bara fördelar. 


