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Abstract 
With the high rate of development in tech and digital systems of today, new possibilities 
appear for large changes, and evolution within the real estate sector. This results in potentials 
to enhance and optimise the work processes of the facility managers. Generally, this can be 
achieved through further implementation of CMMS, and other digital aids. The development 
will result in a need to change of routines among the workers in facility management, as well 
as during the construction and design stage of the project. To investigate these changes and 
the development in real estate, several interviews and a literature review on the subject has 
been performed. Through these, a more thorough study of how the information in 
construction projects is managed, how the role of the project manager is affected, and lastly 
what impact the digitalisation has on the handover from construction phase to facility 
management.  

The results show how the facility managing companies should be involved in the early stages 
of the project. Preferably their involvement should start in the design stage, and continue 
during the project, to provide valuable input and receive information from involved parties. 

It is also important that the project organization, including the facility management, start work 
on separating information into primary and secondary information aimed at the management 
stage. Where the primary information consists of operation and maintenance information to 
be kept up to date by the facility management. The secondary information can be stored in an 
archive ready to be used in case something unexpected happens but does not need to be 
updated like the primary. To aid the separation of the information it is not only expertise 
about the diverse perspectives that is important but also an understanding of each individual 
way of working and the different needs between the many different parties involved.  

For a smooth and efficient handover, it is essential that the receiving organisation is prepared 
to receive the digital information being delivered through some sort of digital tool, like MMS 
or similar systems for facilitating and monitoring properties. These systems may both lower 
costs and ease maintenance planning, streamline the general facility management and 
improve the sustainability in operation and maintenance of properties.  

Finally, it is important that the project does not end too abruptly, so that information and 
experiences acquired gets lost without being documented. It is consequently of great 
importance that experience feedback is given a significant priority in every project.  
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Sammanfattning 
Med den höga utvecklingstakt som teknik och digitala system för närvarande har, öppnas 
möjligheter till en omfattande utveckling och förändring av fastighetsbranschen. För 
fastighetsförvaltare innebär det att de olika processerna kan effektiviseras och optimering av 
arbetsprocesser, ofta genom utökat användande av digitala fastighetssystem och hjälpmedel, 
kan göras. Detta resulterar i att arbetsprocesser förändras, både i förvaltningsskedet och 
dessförinnan, genom produktionen av fastigheten. För att undersöka dessa förändringar i 
branschen har detta arbete genom ett antal intervjuer och en litteraturstudie, undersökt hur 
informationen som finns i byggprojekt och projektledarens roll ska hanteras och vilken 
inverkan digitaliseringen har vid överlämning från byggskede till förvaltning.  

Resultaten visar att de förvaltande företagen bör involveras i stor utsträckning i tidiga skeden 
av projektet. Detta involverande bör ske i projekteringen, men likaså bör de bjudas in till 
byggmöten, för att dels kunna komma med information och dels erhålla information från 
övriga parter.  

Likaså är det viktigt att projektorganisationen, inklusive förvaltaren tidigt inleder arbete med 
att sortera information som primär eller sekundär inför förvaltningsskedet. Där den primära 
utgör information kring den dagliga driften och underhållet, denna hålls aktuell och 
uppdaterad av förvaltningen. Den sekundära informationen är sådan som kan vara bra att ha 
om särskilda situationer uppstår, men inte behöver hållas uppdaterad då den endast syftar till 
att användas vid dessa särskilda händelser. För att underlätta indelningen av informationen är 
det inte enbart kompetensen om de olika perspektiven som krävs, utan även förståelse för 
varandras arbete och behov mellan de olika parter involverade i projektet. För en effektiv 
överlämning är det viktigt att den mottagande organisationen är beredd att ta emot den 
digitala information som levereras genom någon typ av digitalt verktyg, exempelvis 
fastighetssystem och dylika verktyg för förvaltning och övervakning av fastigheter. Dessa 
system kan både minska kostnader, underlätta underhållsplaner, effektivisera den allmänna 
förvaltningen och öka hållbarheten vid förvaltning och underhåll av fastigheten.  

Det är slutligen viktigt att projektet inte avslutas för hastigt, så information och erfarenheter 
som erhållits förloras utan att dokumenteras, således är det av stor vikt att 
erfarenhetsåterföringen får stor prioritet över lag.  
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1. Definitioner  

AM Asset Management 
BIM Building Information Modeling 
BM Building Management 
CMMS Computerised Maintenance Management System 
COBie Construction Operations Building Information Exchange 
EAM Enterprise Asset Management 
ERP Enterprise Resource Planning 
FM Facility Management 
IFC Industry Foundation Classes 
IT Informationsteknik 
KM Knowledge Management 
LCA  Life Cycle Analysis 
LCC Life Cycle Costs 
MRP Master Resource Planning 
PM Property Management 
RBIMP RFID-integrerad BIM plattform 
TAM Technology Acceptance Model 
TRA Theory of Reasoned Action 
UTAUT Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
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2. Introduktion 

 Bakgrund 
Vid byggnation idag används mycket information och många stora detaljerade modeller som 
hjälper projekten bli så bra som möjligt. Digitaliseringen stegar in och tar mer och mer plats i 
byggandet vilket skapar möjligheter att använda information på nya sätt. Koordinering mellan 
de olika områdena kan skötas digitalt innan byggskedet inleds, varpå fel tidigt kan upptäckas 
för att slippa stora ändringskostnader (Carlstedt, 2017). Tyvärr finns det mycket teknik och 
information som inte används effektivt då en fullständig förståelse för alla 
användningsområden inte finns samt att man inte vet varför man kan behöva använda dem 
(Agarwal, et al., 2016). I Fastighetsbranschen finns det stora steg att ta när det kommer till en 
digitalisering och utveckling av informationshantering och flöden (Agarwal, et al., 2016). Det 
finns också en stor informationsförlust vid överlämning av ett färdigt projekt, där delar av 
information ofta inte förs vidare till de som ska ta hand om byggnaden, vilket ofta är önskat 
(sakkunnig C).  

Vissa fastighetsföretag har börjat utreda möjligheterna till att digitalisera sin information 
kopplad till fastigheter och försöker på olika sätt att dra nytta av den växande datakapacitet 
som finns tillgänglig och man arbetar mycket med att se över hur man vill få informationen 
(Hörnkvist, 2016). Denna fråga är ett relativt modernt steg i utvecklingen av 
fastighetsbranschens digitalisering, många av de rapporter som utreder till exempel BIM mot 
förvaltning är publicerade de senaste 1–2 åren, se Figur 1 nedan. För att sedan kunna ta det 
steget i överlämningen kan det behöva knytas samman de två formerna av 
informationssystem BIM och FM för att få en smidig systemintegrering som fungerar 
friktionsfritt.  

Detta kan exempelvis göras genom användande av Construction Operations Building 
Information Exchange, COBie (Campbell, et al., 2011), som underlättar för att kunna skapa 
en grundläggande plattform med information och detaljer som kan nyttjas under förvaltningen 
av projektet, redan i det tidiga planerings- och byggskedet (Sabol, 2008). Systemet förser 
sedan förvaltaren med information om byggnaden i strukturerade tabeller. Formatet är dock 
ifrågasatt, då informationsöversikten är begränsad. Ett alternativ till COBie, är Industry 
Foundation Classes, IFC, vilket är ett öppet, plattformsneutralt filformat som möjliggör 
informationsdelning och interoperabilitet mellan olika aktörer, yrkesgrupper och skeden i 
projektet (BIM Alliance Sweden, 2017). Enligt Parsanezhad & Tarandi (2013) har IFC-
modellerna inte den fulla funktionalitet som BIM-modellerna de skapades från, vilket gör att 
det inte till fullo kan ersätta den ursprungliga BIM-modellen. Moderna modeller närmar sig 
dock detta, och innan de fullt ut kan ersätta BIM-modellen finns möjligheten att kombinera 
användandet av IFC-modeller med andra typer av mjukvara, för att skapa ett fullständigt 
överlappande system. Exempelvis kan stöd för bokning och schemaläggning av mötesrum, 
långsiktig uthyrningsplanering, planering av framtida underhålls- samt renoveringsåtgärder 
inkluderas i systemet (Parsanezhad & Tarandi, 2013). 
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En ökad digitalisering vid överlämning är en fråga som handlar mycket om de tekniska 
framsteg som gjorts den senaste tiden, men är till stor del även en organisatorisk utveckling. 
För att utnyttja de tekniska framsteg som gjorts kan vissa arbetssätt och strategier behöva 
ändra, både i byggskede och förvaltning.  

 Problem  
Grundproblemet, som är anledningen till att detta arbete genomförs, är en klyfta mellan 
byggskede och förvaltning. Det finns en tydlig skillnad i de resurser som idag finns 
tillgängliga för parterna, trots att bägge två kan vara fokuserade på samma fastighet.  

 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att genom empiriska undersökningar i form av en 
litteraturstudie och intervjuer med fastighetsförvaltare, informationssamordnare och 
projektledare i branschen, undersöka vad projektledningen behöver ha i åtanke för att 
underlätta överlämningen. 

 Frågeställning  
Hur ska överlämning hanteras vid nybyggnadsprojekt av undervisnings- och kontorslokaler, 
för att relevanta handlingar och information ska kunna levereras till långsiktiga 
fastighetsägare vid en högre grad av digitalisering? 

 

  



 4 

3. Metod 

För att besvara frågeställningen har två metoder valts. Som första steg har en litteraturstudie 
över en digitaliserad överlämning från byggskede till förvaltning skett. Där har fokus legat på 
att förstå de möjligheter som finns tillgängliga i denna process, om de används och hur de har 
fungerat. För att få en full förståelse över hur frågan behandlas idag har även kvalitativa 
intervjuer valts att genomföras. Intervjuerna är tänkta att kunna belysa ny information som 
inte tagits upp i de rapporter som funnits och ge en klarare bild över läget i Sverige för 
tillfället. Grunden för dessa två metoder har legat i ett teoretiskt ramverk som hjälpt oss förstå 
den information som erhölls. 

 Teori 
Den teoretiska grunden för examensarbetet har baserats på teorin kring Technology 
Acceptance Model, Unified theory of acceptance and use of technology, samt kring 
Knowledge Management. Dessa leder till ett hypotetiskt deduktivt arbetssätt, det vill säga att 
informationssökning, tolkning av informationen och resultaten grundar sig i de valda 
teorierna. (Patel & Davidson, 2003)  

 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har främst genomförts genom att se över vetenskapliga artiklar, då den 
senaste teknik och utveckling velat nås. De vetenskapliga artiklarna som används anses vara 
pålitlig information då de är granskade av andra forskare innan de publicerats. Böcker har till 
viss del använts för att få mer samlade begrepp, men då de ofta tar längre tid att förlägga, och 
det därför inte finns så många böcker som tar upp de senaste diskussionerna på ämnet, har de 
inte använts lika mycket (Patel & Davidson, 2003). För att hitta källor har sökningar i 
databaser så som KTH PRIMOs bibliotek och Google Scholar gjorts. Vid sökningarna har 
sökorden ”BIM in FM”, ”Handover”, ”Digitalisation in FM”, ”PM” och ”Digitisation” utgjort 
en utgångspunkt. Källorna har spridda publiceringstider över de senaste årtiondena, men med 
tyngden från åren 2015–2018, se Figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Årsfördelning källor.  
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 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med tre huvudgrupper av branschaktiva personer, projektledare, 
förvaltare och BIM/CAD samordnare. Anledningen till det var att täcka in olika synvinklar av 
överlämningen för att förstå vad som var viktigt för alla involverade parter. Frågeställningen ” 
Hur ska överlämning hanteras vid nybyggnadsprojekt av undervisnings- och kontorslokaler, 
för att relevanta handlingar och information ska kunna levereras till långsiktiga 
fastighetsägare vid en högre grad av digitalisering?” kräver förståelse för de som bygger, de 
som samordnar och de som tar emot. En lyckad överlämning kräver att både produktion och 
mottagare är nöjda. Trots att målet med rapporten är att komma med rekommendationer för 
byggprojektledningen, anses det enligt författarna viktigt att förstå vad en bra överlämning är 
för att därefter kunna dra slutsatser för projektledare. 

Intervjuerna har till största delen tagit plats vid intervjusubjektens arbetsplatser för att 
minimera intervjusubjektens tidsåtgång samt underlätta möjligheten att hitta en tid som passar 
för de som intervjuas. Vid varje intervju har en timme bokats upp och de flesta intervjuer har 
tagit ungefär 50 min, med något enstaka undantag som tagit strax över en timme.  

 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna har genomförts så en kvalitativ analys kan göras, med vissa aspekter liknande de 
hermeneutiska forskningssätten, med låg grad av standardisering och strukturering. Vilket 
betyder att författarna inte var låsta till att ställa exakt samma frågor till alla intervjuade och i 
samma ordning utan att det har funnits möjlighet att ställa följdfrågor när det märkts att det 
funnits mer värdefull information för frågeställningen hos intervjusubjektet. 

Strukturering & Standardisering 
Målet med intervjuerna har varit att förstå perspektiven på överlämningen och förstå vad de 
olika parterna vill få ut vid överlämning. Målet har alltså varit att göra en kvalitativ analys av 
perspektiven, vad de vill och hur de kan bemötas. För att kunna göra det har intervjuerna en 
låg grad av strukturering, där den intervjuade har större utrymme att tolka frågorna själva 
utifrån egna erfarenheter och en låg grad av standardisering, där de planerade frågorna kan 
anpassas till samtalet både i utformning och ordning. Den här typen av strukturering och 
standardisering ger författarna möjlighet att genomföra de kvalitativa intervjuerna, som visas i 
den fjärde kvadranten av Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på olika typer av intervjuer beroende på grad av standardisering och strukturering (Patel & 
Davidson, 2003). 

 Hög grad av struktur Låg grad av struktur 

Hög grad av 
standardisering 

Intervjuer där man önskar göra en 
kvantitativ analys av resultaten 

Intervju med öppna frågor. 
Projektiva metoder exempelvis Rorschach-

test 

Låg grad av 
standardisering 

Läkarens upptagning av tidigare 
sjukdomshistoria 

Fokuserande intervjuer 

Intervjuer där man önskar göra en 
kvalitativ analys av resultaten 
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Alla intervjuer har utgått från en frågemall, anpassad för yrkesgruppen i fråga, med fyra 
huvudgrupper av frågor. Intervjuerna har påbörjats med generella, neutrala frågor om den 
intervjuades bakgrund och sedan fortsatt över till att diskutera digitala hjälpmedel, 
överlämning samt information. För de som jobbat i en samordningsroll har ett område om 
samordning också inkluderats. 

 Bortfall  
85% av de kontaktade intervjupersonerna har resulterat i en intervju. Överlag har intresset 
varit stort hos de kontaktade. 15% är ett förståeligt bortfall och är inte så stort att författarna 
anser att det bör ifrågasätta den externa validiteten. Den procent som fallit bort består av de 
tillfrågade som ingen dialog förts med, de har således inte svarat på kontaktförsöken som 
gjorts per telefon eller mail. 

 Intervjusubjekt 
Intervjusubjekten har valts av författarna för att täcka de tre olika infallsvinklarna som 
används. De är även valda för att involvera fler intervjusubjekt inom samma områden.  

Tabell 2. Intervjusubjekt involverade i arbetet. 

Beteckning Grupp Beskrivning Typ av företag 
A Projektledare Sakkunnig inom projekt- och processledning Utvecklare och fastighetsägare 
B Projektledare Sakkunnig inom förvaltning Konsultföretag 
C Förvaltning Sakkunnig inom teknisk förvaltning Fastighetsägare 
D Projektledare/förvaltning Sakkunnig inom förvaltning Konsultföretag 
E Samordnare Sakkunnig inom informationssamordning Konsultföretag 
F Projektledare Sakkunnig inom förvaltning Konsultföretag 
G Samordnare Sakkunnig inom informationssamordning Utvecklare och fastighetsägare 
H Samordnare Sakkunnig inom IT-system och dokumenthantering Systemägare 
I Samordnare Sakkunnig inom informationssamordning Konsultföretag 
J Projektledare Sakkunnig inom projektledning Konsultföretag 
K Förvaltning Sakkunnig inom teknisk förvaltning Fastighetsägare 
L Förvaltning Sakkunnig inom förvaltning Utvecklare och fastighetsägare 
M Förvaltning Sakkunnig inom verksamhetsutveckling  Utvecklare och fastighetsägare 
N Förvaltning Sakkunnig inom teknisk förvaltning Fastighetsägare 
O Projektledare Sakkunnig inom projektledning Konsultföretag 
    

 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts för att kunna utreda frågeställningen till en tillfredställande nivå på 
tiden som fanns tillgänglig. Denna rapport har därför inte fokuserat på:  

• Bostäder 
• Entreprenadform 
• Infrastruktur 
• Ekonomiska resultat 
• Hyresgäster 
• Brukare, exempelvis elever i undervisningslokal. 
• Andra länder än Sverige. Lärdomar från andra delar av världen har tagits i åtanke vid 

litteraturstudien, men intervjuer har endast gjorts i Sverige och appliceringen är tänkt 
till Sverige. 
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 Sweco 
Eftersom detta examensarbete skrevs tillsammans med Sweco, följer här en kort beskrivning 
av dem som företag och hur samarbetet har sett ut. 

Sweco är ett stort konsultföretag som har kompetenser inom flera av 
samhällsbyggnadsbranschens områden. De utför uppdrag inom allt från förstudier, 
utredningar, strategisk planering, design, konstruktion till projektering och projektledning. 
Vid skrivande av denna text har företaget omkring 14 500 anställda på kontor över hela 
Europa. (Sweco AB, 2018) 

Sweco var med från början av detta examensarbete och assisterade vid formulerandet av 
frågeställningen för att uppnå en som ansågs vara relevant även från ett näringslivsperspektiv. 
De har bidragit med kontaktnät, lokaler och utrustning för att underlätta insamling av 
information, skrivande samt funnits tillgängliga för att diskutera frågor som dykt upp under 
tidens gång.  

Påverkan från Sweco i detta examensarbete har för den största delen legat i assistans vid val 
av frågeställning och delvis i kontakt med personer som funnits i deras kontaktnät. Utöver 
detta har eftersökning av litteratur, val av metod och val av intervjupersoner, samt övriga 
delar gjort enskilt.  
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4. Teori 

Som teoretisk grund för examensarbetet används teorin kring Technology Acceptance Model 
(TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (utvecklad ur TAM), samt 
teori kring kunskapshantering, Knowledge Management. Den senare har i detta arbete 
beslutats definieras enligt Servin och De Brúns (2005) definierade uttryck nedan. 

“Fundamentally, knowledge management is about applying the collective 
knowledge of the entire workforce to achieve specific organisational goals. The 

aim of knowledge management is not necessarily to manage all knowledge, just the 
knowledge that is most important to the organisation. It is about ensuring that 

people have the knowledge they need, where they need it, when they need it – the 
right knowledge, in the right place, at the right time. (Servin & De Brún, 2005)” 

Då kunskap är något som endast existerar i personers huvud, och denna egentligen inte kan, 
eller önskas kunna hanteras då en person erhållit kunskapen är begreppet enligt Servin och De 
Brún (2005) en term som brister och lätt kan missuppfattas. Vad som däremot är viktigt när 
det kommer till knowledge management är att skapa en tillvaro som utgör och främjar 
lärande, diskussion och förmedlande av dessa kunskaper, för att organisationen och de 
involverade ska kunna utvecklas och förbättras. (Servin & De Brún, 2005) 

Hanteringen av den kunskap som uppkommer dels i byggprojektet, dels i tidigare projekt 
måste hanteras på ett effektivt sätt för att kunna tas tillvara och nyttjas för att dra lärdomar i 
framtiden. I många fall är det en utmaning för byggbranschen då ansvaret för lärande och 
kunskapsåterföring ligger på individen och inte organisationen. (Winch, 2010) Orsaken till 
det ligger delvis i det Polanyi (1966) definierat som tacit kunskap och explicit kunskap, vilka 
måste skiljas på då de är av helt olika karaktär, och således måste hanteras på olika sätt. 
Explicit kunskap är lätt att förmedla, både muntligt, skriftligt och med hjälp av elektroniska 
medel. Detta är därmed den kunskap som legat i fokus när det kommit till att utveckla digitala 
verktyg för att förmedla och dela kunskapen. Tacit kunskap å andra sidan är kunskap som 
byggs upp genom att en person utsätts för olika situationer och därav kan dra lärdomar och få 
nya erfarenheter. Dessa är därmed influerade av värderingar, tro, perspektiv och uppfattande 
av situationen. Det är alltså inte lika lätt att dokumentera dessa kunskaper genom digitala 
verktyg eller skriftligen, utan de hanteras bäst genom att diskutera dem i grupp eller med en 
mentor, för att därigenom kunna dra lärdomar att återföra till organisationen. (Frappaolo, 
2006)  

Hanterandet av explicit kunskap kompliceras av att relevansen och kvaliteten av 
informationen måste bestämmas, och därefter göras lätthanterlig och åtkomlig för de som kan 
tänkas dra nytta av den. För den tacita kunskapen handlar svårigheten istället om att 
konvertera och förmedla kunskapen på en förståelig form. På grund av sitt format är detta 
mycket utmanande då den kommer påverkas, och ständigt förändras, i och med att personen 
utsätts för nya händelser och erfarenheter som leder till ändrade tankar och värderingar etc. 
(Frappaolo, 2006). Tittar man på detta med avseende på byggbranschen, och den 
kunskapsåterföring som finns där är den ofta bristfällig, vilket leder till att den kunskap som 
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erhålls under projekt inte återförs till organisationen, och därmed heller inte till framtida 
projekt i allmänhet på företaget (Schulz & Strömberg, 2013). Resultatet av detta blir att dessa 
kunskaper, som i många fall är tacita, förblir inom gruppen eller personen som varit 
involverade i händelsen eller projektet som orsakat dem. Vidare kan konstateras att dessa 
lärdomar och erfarenheter uppfattas olika av olika personer, vilket därmed resulterar i att 
lärdomarna som dras skiljer sig åt.  

Technology Acceptance Model, TAM, introducerad av Fred D. Davis (1989) har sitt ursprung 
i de två teorierna kring Theory of Planned Behaviour, TPB, och Theory of Reasoned Action, 
TRA, vilka har anpassats kring användares acceptans av ny teknik, så som 
informationssystem som införs. Modellen har sedermera utvecklats vidare till en mängd andra 
teorier, så som TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000), TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008) samt 
nedanstående Unified theory of acceptance and use of technology. Vidare har TAM även 
utvecklats av Lee, Yu och Jeong (2015), till en BIM-acceptansmodell, BAM, genom faktorer 
avseende användning av BIM, till en teori som avser acceptansen av BIM-användning. 
Utvecklingarna som tillkommit genom åren arbetar alla för att precisera den ursprungliga 
modellen med avseende på särskilda aspekter och faktorer, av vikt för 
implementeringsområdet. När det kommer till byggindustrin är således en BIM Acceptance 
Model ett steg på vägen mot att underlätta implementationen av digitala hjälpmedel.  

Technology Acceptance Model i sig bygger på två skilda faktorer, dels den upplevda 
användarvänligheten av ett system, dels den upplevda användbarheten, på grund av deras 
betydelse för det faktiska användandet av systemet. Det första av dessa definieras enligt Davis 
(1986) som graden en individ anser att användande av ett specifikt system skulle vara fritt 
från psykiska och fysiska ansträngningar, och det senare som graden en individ uppfattar att 
dess användande av ett specifikt system skulle förbättra sin arbetsförmåga. Faktorerna 
påverkas därutöver av yttre omständigheter, så som kulturella, politiska och sociala aspekter, 
då de involverade, som ska ta till sig och börja nyttja systemet har olika grundförutsättningar 
och inställning till förändringen. (Davis, 1986) Detta resulterar i att det krävs mer för att 
somliga ska ta till sig kunskapen om hur systemen fungerar, samt förstå att systemen faktiskt 
underlättar arbetet. Detta är något man kan se i exempelvis byggindustrin, där delar av 
branschen ser mindre betydelse av detta, och därav gärna undviker dessa förändringar. 
(Méndez, 2006)  

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är ytterligare en teori 
använd i arbetet. Denna är utvecklad ur åtta olika teorier, däribland TAM, för att skapa en ny, 
mer övergripande teori kring acceptansen av ny teknik och teknologi (Venkatesh, et al., 
2003). Huvudfokus i modellen ligger i användares benägenhet och vilja att använda 
informationssystem, och sedermera hur användarbeteendet ter sig, genom att dela upp 
modellen i fyra kategorier: performance expectancy, effort expectancy, social influence och 
facilitating conditions, vilka har tagits fram genom noggrann analys av de åtta modellerna 
(Venkatesh, et al., 2003). 
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Performance expectancy reflekterar över unika systemanvändares inställning och tro vad 
gäller systemets möjligheter att hjälpa personen att öka sin arbetsförmåga (Venkatesh, et al., 
2003). Vidare reflekterar effort expectancy över i hur stor grad användandet av systemet leder 
till att användaren uppfattar att det förenklar dennes arbetsuppgifter. Social influence beskrivs 
av Venkatesh et al. (2003) som det inflytande viktiga personer i en individs omgivning hade i 
individens uppfattning att den måste använda det senaste systemet som finns. Den fjärde och 
sista kategorin, facilitating conditions behandlar utsträckningen en individ uppfattar att den 
tekniska, och organisatoriska teknologin finns för att utgöra ett stöd i användandet av 
systemen. (Venkatesh, et al., 2003) Vad som är viktigt att notera kring teorin i fråga är att det 
enligt Venkatesh et al. (2003), finns skäl att anta att ålder och kön spelar in i förhållandet 
mellan performance expectancy och individens avsikt att prestera, då dessa påverkar hur 
individen agerar och avser att göra det, men likaså erfarenhet och hur frivillig personen i fråga 
är till att börja använda systemet spelar in i dess användarbeteende och dess beteendemässiga 
avsikt när det gäller informationssystem och dylik teknologi. Förhållandet mellan de fyra 
kategorierna, aspekterna som spelar in i hur användandet kan väntas påverkas, samt det 
resulterande användarbeteendet illustreras i Figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Modell över förhållanden i UTAUT, baserad på modell av Venkatesh, et al. (2003) 
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5. Grundläggande begrepp 

 Digitalisering 
Med digitalisering avses i detta arbete hur socio-tekniska processer och det mänskliga 
beteendet förändras av digitisering och teknologi. Digitaliseringen går längre än att enbart se 
till tekniken, den tar även med beteendeförändring hos personer, företag, m.fl. (Yoo, et al., 
2010). Digitisering å andra sidan är omvandlingen från analogt format på information till 
digitalt format, vilket kan användas av datorer. Många avser denna process, då de använder 
sig av uttrycket digitalisering. (Oxford University Press, 2018) 

 Digitalisering av byggprocessen 
 BIM 

Building Information Modeling system används i allt större utsträckning i byggindustrin idag 
(Edirisinghe, et al., 2017). Dessa är dock generellt sett endast möjliga att använda under 
planerings- och produktionsstadiet, för att inte kunna vara till hjälp under förvaltningen av 
byggnaden. Detta beror i många fall på det faktum att informationen som finns lagrad i BIM-
filerna är mycket omfattande, men dock inte anpassade till vad som krävs för förvaltning av 
byggnaden, utan för produktionsfasen (Edirisinghe, et al., 2017). Den information som krävs i 
förvaltningsskedet hanteras istället ofta av de nedan beskrivna systemen, Computerised 
Maintenance Management Systems, CMMS och Enterprise Asset Management, EAM.  

 Förståelse för förvaltning 
I förvaltning av fastigheter bör rutinmässiga kontroller ske av fastigheten för att kontrollera 
dess komponenter (Chen, et al., 2018). Om en komponent inte fungerar som den ska 
rapporteras det via ett passande formulär och förs sedan in i ett CMMS av fastighetsskötaren 
varefter personal med rätt kunskap sänds ut för att reparera. Innan reparation görs en 
tillgänglighetskontroll av material och verktyg, varpå arbetet utförs (Chen, et al., 2018). När 
arbetet är färdigt uppdaterar fastighetsskötaren systemet. Den information som behövs i dessa 
skeden kan delas upp i tre delar. 1) Information från underhållsinspektionen 2) Information 
relaterat till förfrågan om underhåll 3) Information relaterat till utförande av arbetet (Chen, et 
al., 2018). 

 Soft Landings 
Termen Soft Landings är ett inarbetat uttryck som samlar flera åtgärder att tänka på och följa 
vid byggprojekt. Målet är att förbättra byggnaders slutliga prestanda både för användaren och 
i fråga om energi och hållbarhet, likaså att minska skillnader mellan planerat och faktiskt 
utfall i prestanda. Genom flera informationsutbyten mellan olika parter som är aktuella i 
byggnadens livstid och flertalet kontroller i verkligheten av hur det faktiska resultatet blivit är 
tanken att genom utvärderingar efter inflytt och erfarenhetsåterföring, kunna förbättra 
framtida projekt. För att åstadkomma detta involveras slutanvändaren mer i projekteringen 
och ser på så sätt till att målen med byggnaden tas i beaktan genom hela processen fram till 
slutresultatet. (Gana, et al., 2018) 
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 Maintenance management systems 
Ett underhållssystem underlättar informationssamordningen av fastighetsportföljen och de 
aktiviteter som planeras och utförs i fastigheterna. Systemet är till för att på ett medvetet sätt 
kunna hålla reda på den administrativa information som behövs för att kunna ta hand om en 
fastighet. Underhåll kan i många fall adderas ihop till miljontals kronor och är viktigt att 
förstå fullt ut. Maintenance Management Systems syftar ofta till CMMS och EAM, skillnaden 
är inte alltid tydlig men handlar generellt om vad de inkluderar. (Campbell, et al., 2011) 

 Computerised Maintenance Management Systems 
CMMS, Computerised Maintenance Management Systems, är ett antal dataprogram och filer 
som används för att hantera stora mängder data åt organisationen som äger och förvaltar en 
tillgång (Cato & Mobley, 2002). Systemet kräver att information förs in för att fungera, det 
samlar inte in egen information. Viktigt att förstå för de som använder CMMS är att det 
endast är ett verktyg och inte en underhållsstrategi. En stabil strategi för hur man tänker 
underhålla sin tillgång, i detta fall en fastighet, är alltså nödvändig likaså. Det är ett verktyg 
en organisation kan använda för att styra och planera aktiviteter och information som berör 
tillgången. Det är vanligt att CMMS används av större delar av organisationen och inte enbart 
av de som planerar förvaltningen (Campbell, et al., 2011).  

 Enterprise Asset Management  
Enterprise Asset Management, EAM, och CMMS används ofta likvärdigt, vilket inte är 
korrekt, då EAM är system som kan användas inom underhållshantering, inventariehantering, 
upphandlingar, projektledning, tidhållning, personal- och lönehantering, samt företagets 
ekonomihantering (Campbell, et al., 2011). EAM, skiljer sig alltså från CMMS som används 
för att hantera tillgångar, exempelvis genom att kunna förse ansvariga för särskilda områden 
med rätt information i rätt tid (Rouse, 2018). EAM är således ett system som hanterar 
organisationen i ett större perspektiv än vad CMMS gör, det vill säga det kan användas för 
fler uppgifter än CMMS, så som livscykelplanering och analys, hantering av flera 
underhållsmetoder, samt analys av arbetsflöden (Mazenko, 2015). De mer välutvecklade 
system som används idag, både vad gäller EAM och CMMS, har ofta grundläggande 
funktionalitet kring hantering av förvaltningsprocesser (Campbell, et al., 2011).  

  



 13 

 Enterprise Resource Planning  
Enterprise Resource Planning, ERP, är till skillnad från CMMS och EAM en typ av system 
som används för att hantera aktiviteter i det dagliga arbetet för företaget. Detta kan inkludera 
sådant som projektledning, personalfrågor, lönehantering, tidrapportering, etc. Systemen 
används med andra ord i företags drift, trots olika språk, valutor och tidszoner för de olika 
platser företaget exempelvis har fabriker. Systemet är således relativt likt EAM, men skiljer 
sig dock på punkterna Maintenance Management, vilket generellt inte inkluderas i ERP, samt 
master resource planning, i Figur 3 nedan benämnt MRP, vilket istället är inkluderat 
(Campbell, et al., 2011). ERP används ofta inom tillverkningsindustrin, då det är smidigt för 
att hålla koll på, och planera, processerna i tillverkningen, samt orderhantering (Gupta, 2000).  

 

 

 

Figur 3. Förhållandet mellan CMMS, EAM och ERP (Campbell, et al., 2011). 
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6. Litteraturstudie 

Hos många aktiva i branschen finns fortfarande bilden av att det skulle vara svårt, dyrt och 
tidskrävande för projektörer, tjänstemän, yrkesarbetare, förvaltare och tekniker, att 
implementera och lära sig hantera de digitala systemen, då de inte alltid har stora erfarenheter 
inom användande av IT-system (Eastman, et al., 2011; Lijun, et al., 2016). Å andra sidan 
visar Li, et al. (2017) att implementering av digitala system så som en RFID-integrerad BIM 
plattform, RBIMP, fungerat smidigt vid försök i ett större projekt med allmännyttiga bostäder 
i Hong Kong. I projektet i fråga har RFID taggar i kombination med ett utökat BIM verktyg 
testats, varpå resultatet blivit att man sett effektivitetsökningar i byggprocessen, då man bland 
annat kunnat optimera leveranser efter just-in-time princip. På grund av att alla delar som 
levereras till bygget har en RFID-tag som sitter kvar efter montering möjliggörs även 
nyttjande av denna under förvaltningsskedet. (Li, et al., 2017) Den här 
meningsskiljaktigheten, att implementering av system är kostsamt, tidskrävande och 
utmanande för organisationen, gentemot att det, som beskrivet av Li et.al. (2017) är praktiskt 
möjligt till rimlig kostnad och tid är högst aktuell när det kommer till implementation av BIM 
i förvaltning i Sverige.  

 Projektering 
Att ta fram en bra och tydlig kravställning, kan enligt Winch (2010) vara svårt för beställaren. 
Orsaken är ett så kallat principal agentproblem, där beställaren anlitar en entreprenör som kan 
ha bättre kunskaper om det som beställs, än vad beställaren har. Då entreprenörens intressen 
inte behöver överresstämma med beställarens, kan beställaren inte förvänta sig att 
entreprenören kommer agera efter beställarens bästa.  

För en bra och lyckad överlämning är tidig involvering av driftpersonal och förvaltare en god 
idé, då beslut som tas under projektering påverkar förvaltningens alla områden (Wang, et al., 
2013). Genom att ha förvaltningen i åtanke under projekteringen kan man med stor 
sannolikhet sänka resursåtgången under en byggnads driftskede. Det kan även innebära att 
byggnadens Life Cycle Cost (LCC) påverkas till det positiva (Wang, et al., 2013). Ökad 
informationsmängd om byggnaden kan leda till bättre tagna beslut och därav ett lägre LCC. 
Som Wang, et al. (2013) fortsatt beskriver finns en möjlighet att minska eller helt slippa 
omarbete och dålig lokalisering genom att blanda in förvaltning tidigt, exempelvis genom 
BIM eller liknande tillvägagångssätt. Whyte et al. (2015) beskriver i en artikel om 
överlämning vid Olympiska Spelen i London 2012 hur viktigt det är att blanda in förvaltarna 
så att du inte bygger något som inte alls passar. De belyser i den artikeln även att det till viss 
del inte är nödvändigt att blanda in de som faktiskt kommer förvalta byggnaden utan att även 
personer med tidigare erfarenheter inom förvaltning kan hjälpa till på många punkter om inte 
de aktuella förvaltarna finns tillgängliga (Whyte, et al., 2015). 

Lindkvist (2014) liksom Bodemyr och Strind (2017), understryker vikten av att redan i tidiga 
skeden involvera förvaltare och ägare i projekten. Genom att göra detta kan brister i 
kompetensen för BIM inom förvaltningen minskas samt samarbetet och informationsflödet i 
designstadiet effektiviseras. Därutöver är det betydligt mindre kostsamt att göra justeringar i 
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projektet i ett tidigt skede, än senare under processen. Förvaltares tidiga inträde i BIM-
utvecklingsprocessen är även något Azhar (2011) rekommenderar, då de på detta sätt kan 
påverka projektet så det optimeras för det framtida bruket, istället för att inleda arbetet först 
vid överlämningen av projektet, likt hur det fungerat förr. Dilemmat i detta är dock att kraven 
från förvaltningen i tidiga skeden många gånger är relativt bristfälliga då man i det läget inte 
vet vad som önskas (Kassem, et al., 2015).  

 Överlämning 
När det kommer till överlämning av byggprojekt till förvaltningen är det av stor vikt att de 
förändringar och kunskaper som tillkommit under projektet förmedlas till ägarna av 
fastigheten, så den kan brukas till sin fulla kapacitet med hänsyn till dessa kunskaper. Detta 
innebär att det är viktigt att det finns tidseffektiva sätt att hantera kunskaper och erfarenheter 
inom projektet, så dessa kan föras vidare. (Whyte, et al., 2015) 

Det finns många kritiska aspekter när det kommer till överlämning. Bland annat är det, som 
McArthur (2015) påpekar, viktigt att kritisk information kring fastighetens drift och underhåll 
identifieras och definieras. Denna information är sådan som är fördelaktig eller nödvändig för 
att fastigheten ska kunna drivas på ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt. Vidare måste 
även denna information hanteras så överföringen från byggskedets BIM-modeller till 
förvaltningens fastighetssystem sker på ett smidigt och fullständigt sätt. Ofta innehåller BIM-
modellerna från byggskedet betydligt mycket mer information än vad som är nödvändigt för 
den dagliga driften, vilket gör att informationen måste identifieras och särskiljas från övrig 
information för att därigenom kunna nyttjas till sin fulla potential. Vidare behöver 
information som inte är fullständig, eller som det råder osäkerhet kring om den är fullständig, 
hanteras för att på olika sätt klargöra informationens fullständighet. (McArthur, 2015) 

Att information kan prioriteras och delas upp med en del mer relevant drift- och 
underhållsnödvändig information, enligt vad McArthur (2015) påstår är något Whyte, et al. 
(2015) vidhåller i sin artikel angående informationsöverlämningen vid Olympiska Spelen i 
London 2012. Detta då all information som tas fram i överlämningen inte är relevant för 
förvaltningsorganisationen. Exempelvis är viss dokumentation nödvändig för att kunna 
redovisa vad och hur något är gjort. Detta är således relevant för projektorganisationen, men 
informationen om utförandet är inte användbar för förvaltningen då den inte kan nyttjas för 
framtida vidareutveckling (Whyte, et al., 2015). För att på ett effektivt sätt kunna göra detta 
urskiljande av relevant information måste leverantörer, överlämningsorganisation, den 
mottagande förvaltande organisationen, samt entreprenören vara involverade i att förutse 
vilken information som behövs för att kunna driva och underhålla fastigheten (Whyte, et al., 
2015; Bodemyr & Strind, 2017). Detta arbete innefattar både att sortera bort överflödig 
information och framför allt lyfta fram den informationen av särskilt stor relevans för driften 
(Whyte, et al., 2015). 
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I många fall när ett projekt närmar sig slutet av byggskedet finns det krav från den byggande 
organisationen på projektledaren att snabbt slutföra och avsluta projektet, för att så snart som 
möjligt kunna gå vidare in i nya projekt. Detta leder dock till att överlämningen riskerar att 
inte blir så lyckad den skulle kunna bli, om den hade samma prioritet som övriga delar av 
projektet. Om processen utförs som planerat, kommer fastigheten kunna sättas i full drift 
snabbare och med färre problem, likaså kommer projektet i större utsträckning kunna uppfylla 
de uppsatta målen. Detta resulterar i sin tur i att förvaltningen blir mer hållbar och enklare, 
vilket i sin tur leder till att hyresgäster och övriga brukare av fastigheten är nöjdare. (Bodemyr 
& Strind, 2017) Som Winch (2010) påpekar är tiden som krävs för att utföra detta, och 
återföra dessa erfarenheter och lärdomar till organisationen något som ofta har lägre prioritet 
än att komma igång med nya projekt. Orsaken är ofta att denna tid i teorin är obetald, då 
projektet i sig redan är slutfört, varpå tiden ej är debiterbar. Bodemyr & Strind (2017) menar 
därför att beställaren måste godta kostnaden den extra tiden projektavslutet tillför projektet, 
för att denna i större utsträckning ska prioriteras i projekt. Vidare är just erfarenhetsåterföring 
en stor utmaning då en konstruktiv dialog är svår att uppnå när medverkande många gånger 
hamnar i försvarsställning om de ifrågasätts, varpå det likaså är viktigt med positiv 
återkoppling också. (Bodemyr & Strind, 2017)  

 Förvaltning 
Digitaliseringens mognadsgrad inom förvaltningen skiljer sig från den i byggskedet. I 
byggskedet har tekniker så som BIM implementerats under ett antal år, vilket däremot inte är 
fallet inom förvaltningen. Det största hindret till varför byggnadsinformationssystem som till 
exempel BIM är så begränsade inom förvaltning idag är att det är så svårt att ordna BIM-
modellerna för redan existerande byggnader (Parsanezhad & Dimyadi, 2014). Vid en studie 
som genomfördes i Singapore 2016 fanns en förståelse och medvetenhet om BIM bland 
förvaltarna. Det fanns även ett starkt intresse från den mer seniora styrelsen på ett av de 
studerade företagen. I dagsläget verkade det dock inte som att de använde BIM utbrett. 
Företagen i Singapore kan därför anses vara i tidiga skeden av BIM-implementeringen (Lijun, 
et al., 2016). Teknologin anses inte längre vara det största problemet för utvecklingen och 
implementeringen av verktyg så som BIM (Nicał & Wodyński, 2016). 
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7. Empiri 

 Projektering 
I projekteringsstadiet av byggprojekt är det viktigt att samordna projektet för att möjliggöra 
en smidig överlämning från byggskede till förvaltningen. Flertalet sakkunniga (E, G, I, J & K) 
påpekar att det bästa sättet att möjliggöra en sådan är att förvaltaren involveras redan tidigt i 
projektet, och därigenom får möjlighet att framföra sina tankar, krav och önskemål i ett tidigt 
stadie, då de är lättare att ta hänsyn till. Orsaken till detta är att svårigheterna i överlämningen 
ökar ju senare i projektet förvaltaren involveras. Likaså ökar kostnaderna kraftigt vid sena 
ändringar, se Figur 4 nedan. Sakkunnig G noterar att involverandet av förvaltningen, för att 
fungera riktigt bra, måste ske redan innan projektet inleds. Det är även något som nämns av 
sakkunnig K, som menar att man som teknisk förvaltare har möjlighet att komma med 
kommentarer kring funktionaliteten av fastigheten, och hur den kan förbättras. Likaså 
framhåller sakkunnig I att det är alldeles för sent att förvaltaren involveras, och kommer in i 
projektet under byggskedet, då lösningar på problem som uppstår krävs redan i 
projekteringsstadiet, för att slutresultatet inte ska riskera att bli bristfälligt.  

 

Figur 4. Möjligheten att påverka kostnader i projekt under projektets gång (Chou, 2009). 

När det kommer till samordning i projekt med exempelvis BIM-samordnare, noterar 
sakkunnig I att det i stor utsträckning var ifrågasatt för 8–10 år sedan, men nu ses mer som en 
självklarhet i projekt på grund av allt större datamängder. Mycket ansvar har tidigare legat på 
projektledaren när det kommer till koordineringen och samordningen av information. I större 
projekt har dock på senare tid en informationssamordningsroll inkluderande förvaltning och 
hantering av data i projektet givits en tydligare roll under projekterings- och byggskedet. I 
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mindre projekt finns det ofta någon med en roll, vilken inkluderar samordningsparten, istället 
för någon som endast hanterar frågor kring datasamordning, vilket ofta är fallet i större 
projekt. Informationssamordningsrollen kräver expertis om BIM, CAD och liknande 
informationshantering, samt hur dessa ska hanteras, förvaltas och optimeras för det aktuella 
projektet. (Sakkunnig I) 

Vidare kan man i dagsläget se en tendens till att förvaltare och fastighetsägare lägger ut 
samordningsrollen på andra företag. Dessa får i uppdrag att hantera informationen och 
optimera den för fastighetsägarens fastighetsbestånd. Att lägga ut rollen på detta sätt görs av 
olika anledningar, men främst på grund av att expertisen de konsulterade företagen besitter 
inom området att optimera och tillgängliggöra informationen på bästa möjliga sätt, och 
därigenom underlättar verksamheten för fastighetsägaren och förvaltaren. Enligt flera av de 
sakkunniga (C, K & N) skapar och förser bolagen som hanterar informationen den beställande 
förvaltningsorganisationen med olika mjukvaror och dokumenthanteringslösningar, ofta 
belägna på en extern server vilken är tillgänglig via olika molnlösningar. I verktyget kan allt 
från modeller, ritningar, drift- och underhållsinstruktioner och annan relevant information 
tillgås. (Sakkunnig C) På så sätt ges åtkomst till all information som finns kring 
fastighetsbeståndet, oavsett var förvaltaren befinner sig, utan krav på att ha tillgång till sin 
dator. Förvaltarna får därigenom ett lättarbetat och översiktligt verktyg för att snabbt och 
enkelt kunna hitta dokumentation varigenom driften och underhållet av fastigheterna kan 
utföras på ett smidigt sätt. (Sakkunnig C, K &N) 

I inledningen av många byggprojekt finns det brister i kravställningen på projektet från 
kunden själv, detta på så sätt att de tenderar att inte riktigt veta vad det är de vill att 
slutresultatet ska bli på detaljnivå (sakkunnig J). Detta är dock något som blir allt klarare ju 
längre projektet lider. Enligt sakkunnig G är det av stor vikt att man redan i de tidiga skedena 
av projektet klargör detaljerna kring det slutliga resultatet av projektet för att kunna 
genomföra det med så bra resultat som möjligt. Samtidigt påstår sakkunnig K och M att det 
generellt sett finns tydliga mallar kring vad för information som önskas vid överlämningen. 
Problemet som däremot kan uppstå med dessa är att det många gånger finns flertalet olika 
mallar, anpassade till olika projekt (sakkunnig M). Det kan i vissa fall vara så att beställaren, 
då de inte är hundra procent säkra på vad de vill ha i slutändan, gör en diffus beställning för 
att inte visa att de inte vet vad det är de önskar, vilket gör det mycket svårt för hela projektet 
att lyckas nå ett bra resultat (sakkunnig O).  

Värt att notera är att representanten från beställarorganisationen i många fall inte är samma 
person som den som förvaltar fastigheten i slutänden, och således ökar risken att förbise, eller 
missa något som förvaltaren kan ha nytta av i driften (sakkunnig J). Det kan även vara så att 
beställarorganisationen ser helt annorlunda ut mot ett projekts slut då vissa projekt pågår 
under lång tid. Orsaken till det kan vara allt från personalomsättning till företagsbeslut. 
(Sakkunnig J) 
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Förvaltarna involveras på senare tid i projekten i allt tidigare skeden, detta efter önskemål av 
både förvaltare, beställare och projektledare (sakkunnig K). Samtidigt påpekar sakkunnig G 
att entreprenörerna i många fall ser detta som något belastande. Detta då de endast är 
involverade i projekten under byggfasen, vilket gör att hänsynstagande och involvering av 
förvaltaren anses resultera i ytterligare arbetsbörda och kostnader för entreprenören. Att 
förvaltarna är involverade i projekten även i dagsläget, är något som bekräftas av sakkunnig J 
och L, vilka påtalar att förvaltarna ofta är med just i inledningen av projektet, för att 
möjliggöra förankring av sina önskemål och driftkrav.  

Enligt sakkunnig I finns det ofta förbättringspotential i kommunikationen mellan 
fastighetsförvaltningen och projektet. Det förekommer bland annat att förvaltarna i efterhand 
kommer och upplyser om att fel som tidigare begåtts, exempelvis att produkter som inte 
fungerar som önskat, återigen projekterats in, trots att missnöje har uttryckts tidigare. Orsaken 
till detta är ofta att erfarenhetsåterföringen i organisationen inte fungerar som den skulle 
kunna, varpå den feedback som bör erhållas från förvaltningen inte nått fram till 
projekteringsavdelningen. (Sakkunnig I) 

 Byggskede 
För att ge en bättre bild av hur en BIM-modell över en fastighet ska kunna användas på ett 
flexibelt sätt i samtliga skeden av en byggnads livstid, från planering till rivning, finns BIM-
cirkeln, illustrerad i Figur 5 nedan. BIM-Cirkeln inkluderar inte bara planerings- och 
byggskedet, utan likaså drift, underhåll, ombyggnation och rivningsprojekt, för att kunna 
bidra till en så fullständig bild som möjligt (sakkunnig G). Enligt sakkunnig G ger den dock 
en felaktig bild av den faktiska fördelningen av fastighetens livstid och resursanvändning, då 
den lägger betydligt större fokus på skedena fram till att byggnaden tas i drift, än tiden efter 
detta, då den förvaltas och drivs. Byggskedet utgör endast en bråkdel av den totala 
livslängden av en byggnad, trots detta läggs största delen av fokus på att underlätta och 
effektivisera just byggandet, istället för förvaltningen, den fas som utgör majoriteten av 
livslängden. (Sakkunnig G & J)  
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Figur 5. BIM-cirkeln (BIM solutions Viet Nam, 2017). 

När projektet närmar sig slutskedet av byggprocessen förväntas projektledaren, när det gäller 
traditionella byggprojekt, snabbt avsluta projektet, för att därefter kunna gå vidare in i nya 
projekt (sakkunnig D & I). I många fall kan det även vara så att projektledaren redan är 
involverad i uppstartsfasen av nya projekt, vilket ofta innebär att det är där tiden prioriteras. 
Det hastiga avslutandet av projekt är något flertalet sakkunniga påpekar är dels 
återkommande, dels problematiskt då det leder till att avsättande av tid och resurser, vilka är 
nödvändiga för att projektet slutligen ska bli lyckat, ofta åsidosätts. Vidare leder detta likaså 
till att möjligheterna för erfarenhetsåterföring till projektet minskar. (Sakkunnig D & I) 

För att kunna tillvarata den information och de kunskaper som tillkommer under ett projekt är 
det viktigt med systematisk erfarenhetsåterföring under projektet. På så sätt kan 
organisationen ta till sig informationen, samt föra den vidare till framtida projekt. Enligt 
sakkunnig I läggs dock inte den tid och fokus som skulle kunna göras på 
erfarenhetsåterföringen efter projekt. På grund av den bristande erfarenhetsåterföringen har 
dock inte dessa synpunkter och lärdomar nått den beställande organisationen. Vidare riskerar 
detta leda till att åsikter kring alternativ uppkommer som överraskningar i produktionen, 
vilket gör byggandet svårare eller kräver nytänkande, vilket är problematiskt som 
projektledare. (Sakkunnig I) 

 Överlämningsskede 
Majoriteten av de sakkunniga anser att överlämningen måste börja förberedas tidigt i 
projektet för att kunna optimeras och slutföras så bra som möjligt. Sakkunnig G påpekar 
bland annat att de i sin verksamhet försöker få projektorganisationen att genomföra en 
testöverlämning av det slutliga projektet så tidigt som möjligt efter projektstart. Testet utförs 
för att visa hur denna process går till, och vad det faktiskt innebär. Men likaså för att hjälpa 
dem att förstå vad som måste tänkas på från början, så man redan i det läget inser hur delar av 
arbetet måste utföras för att den efterföljande överlämningen ska kunna utföras på ett smidigt 
sätt. Om detta inte görs finns annars risken att den slutgiltiga överlämningen inte kan utföras 
enligt ursprungstanken. (Sakkunnig G)  
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När det kommer till dokumentationen som ska föras över till de förvaltande parterna uttrycks, 
enligt både förvaltare, så som sakkunnig K, projektledare, som sakkunnig J, och samordnare, 
som sakkunnig G, att förvaltare i många fall efterfrågar att all tillgänglig information och 
dokumentation om projektet ska levereras från byggskedet till förvaltningen. Detta skulle 
innebära otroligt stora mängder filer, i större projekt ofta hundratusentals dokument, ritningar 
och modeller, etc., som i så fall ska inkluderas och föras över till den förvaltande parten 
(sakkunnig I). Själva överlämningen av denna information är inget problem enligt sakkunnig 
J, men med tanke på de stora mängderna den innehåller kommer det utgöra ett problem för 
förvaltningen att förvalta all information. Enligt flera av de intervjuade finns det således inte 
något behov av att alla dessa filer förs över till förvaltningen, då många av dem saknar 
relevans, och inte kan anses tillföra någon nytta för dem då de exempelvis utgör 
dokumentering från diverse förstudier, vilka inte kommer ha någon relevans vid driften av 
fastigheten (sakkunnig C, I & J).  

Vid närmare fördjupning med sakkunnig K, som har rollen som teknisk förvaltare, 
framkommer att det är dokument som utgör den faktiska drift och underhållsinformationen 
kring fastigheten, inkluderat diverse tekniska data, injusteringsprotokoll etc. som är av störst 
vikt. Likaså kan data kring exempelvis vitvaror etc. ses som mindre viktig då den inte 
påverkar själva driften av fastigheten, utan snarare åligger hyresgästens ansvar.  

Informationen kan därmed delas upp i två delar, en med den primära drift och 
underhållsinformationen, och en sekundär, större portfölj innehållande övrig information 
kring byggnaden från byggskedet. Genom att dela upp informationen på detta sätt skapas 
möjligheten att prioritera och särskilja information som anses särskilt viktig för drift och 
underhåll, som ska hållas uppdaterad, och sådan som inte är lika viktig att hålla aktuell. Även 
sakkunnig N, vidhåller att delar av informationen är mer relevant och viktig för att driva 
fastigheten, samt att resterande information som anses viktig, som sakkunnig K påstår, kan 
läggas undan i ett arkiv eller liknande.  

Enligt sakkunnig M finns det pilotprojekt igång inom dennes företag som har börjat behandla 
BIM mot förvaltning, och även överlämningen från byggfas till förvaltningsfasen. I dessa har 
man börjat se över hur kravspecifikationen för överlämningen ska se ut och hur det praktiskt 
kan nyttjas i förvaltningen. BIM-modellerna med all sin information och dokumentation 
kopplade till sig blir relativt stora och omständliga att lämna över. För att underlätta detta har 
en objektbaserad metod antagits i pilotprojekt som drivs av sakkunnig Ms företag. Denna 
nyttjar exempelvis företaget BIMobject, som erbjuder tjänster för att beskriva objekt i BIM-
modeller utifrån tillverkares faktiska produktdata (BIMobject AB, 2013). Antagandet av 
metoden leder till att underleverantörer kravställs hålla information om sina produkter 
uppdaterade samt att BIM-modellen hämtar information om objekten från BIMobjects 
databas, istället för att skicka med dokument vid överlämning (sakkunnig M).  

Användningen av metoder likt den ovan presenterade påpekas av sakkunnig M, än så länge 
endast sker i deras pilotprojekt, och reflekterar därmed varken det specifika företagets 
generella arbetssätt, eller de standarder som finns på marknaden idag. Målsättningen är dock 
att det blir en metod som kan användas i större utsträckning framöver, om den visar sig 
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lyckad. Pilotprojektet utförs som ett test för att se över hur en sådan utveckling skulle kunna 
se ut och vad man bör tänka på. För att företaget ska börja använda metoden i större 
utsträckning tror sakkunnig M att det troligen dröjer ytterligare 3 år, en uppskattning som 
även sakkunnig L anser rimlig för liknande system. Efter denna tid tillkommer även en period 
för kulturförändringar i företaget, där förvaltare och fastighetsskötare måste vänja sig vid den 
nya teknik, och de arbetssätt som tillkommit och förändrats.  

Något som flertalet sakkunniga (E, G, I) nämner är av allt större intresse i branschen, och 
likaså används i allt större utsträckning, är IFC-format, det digitala klassifikationssystemet 
CoClass, samt beteckningssystemet BIP, som alla är utvecklade för att effektivisera 
informationsflödet mellan projektörer, byggare och förvaltare. Alla dessa syftar att skapa en 
bättre och mer friktionsfri samordning av projekten och överlämningen av dessa till 
förvaltningen (sakkunnig G & I).  

De intervjuades åsikt om vad en överlämningsperiod är skiljer sig åt i vissa avseenden. Enligt 
två sakkunniga J och O sker en överlämning efter slutbesiktning. Det är ett enstaka tillfälle 
eller en kortare period av slutet på projektet när relationshandlingar lämnas över. Arbetet som 
görs innan slutbesiktning är en del av det normala byggskedet och är inget annat än det man 
ska göra under ett bygges gång. Enligt andra (sakkunnig C, G, K & N) är den att ses som en 
längre period där arbetet ska inledas under projektering, för att därigenom se över vilken 
information som ska lämnas över, förbereda överlämningen och fastställa att leverans av 
korrekt material sker. Åsikterna skiljer alltså på om arbetet som läggs på att specifikt 
förbereda information etc. så att det kan lämnas över ska inkluderas i det man kallar 
överlämning eller ej.  

Som de intervjuade beskriver arbetet kring vad som är viktigt inför eller i en överlämning, 
beskriver de till stor del en liknande process. Det finns alltså en skiljaktig åsikt om vad som är 
överlämning, men i de faktiska arbetsprocesserna är de generellt sett fortfarande överens om 
hur arbetet med framtagande av dokumenten och hur det ser ut inför att dokumenten 
överlämnas till dess att de byter ägare. Generellt vid intervjuerna har de förvaltande parterna 
föredragit en tidig påbörjan av en överlämning. De ser gärna, som beskrivet ovan, att de 
kommer in projektet i projektering och då kan förbereda entreprenören på vad de önskar vid 
överlämning. Projektledare och samordnare ser också positivt på att få in förvaltning mycket 
tidigt i projekteringen för att det hjälper till att skapa en tydligare kravställning och därmed en 
tydligare och lättare överlämning (sakkunnig J).  

 Informationsbehov vid överlämning 
Förvaltningens behov som bör uppfyllas vid överlämning ser olika ut beroende på vilket 
bolag det handlar om, då mål och kompetenser skiljer sig åt mellan bolag (sakkunnig D). 
Intressant vad gäller detta är att det genomgående i intervjuerna med förvaltande parter och 
byggande parter, skiljer sig i hur stor del av informationen från projekt man tror att 
fastighetsägare respektive förvaltare behöver. I stort sett säger de förvaltande parterna att de 
vill ha all information de kan få om fastigheten eftersom att de ska förvalta den i många år 
framöver och inte vet vad som kan komma hända med fastigheten under dessa år (sakkunnig 
G). De vill ha all information som går att få, så att de kan vara beredda på allt. De som inte 
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jobbar med en direkt förvaltande del av fastigheten och framför allt endast är delaktiga under 
byggskede säger dock att de inte tror att de förvaltande bolagen vill ha all information, och att 
de inte kommer kunna ha nytta av all information som finns tillgänglig och är möjlig att 
skicka med vid en överlämning (sakkunniga C, D, F & J). 

En intressant siffra som nämns av båda sakkunniga C och G, är uppskattningen att omkring 
10% av den totala informationen som lämnas över från projektet, används vid förvaltning av 
en fastighet under dess hela livslängd. Enligt sakkunnig G skiljer sig troligen dessa 10% från 
fastighet till fastighet, likaså framför han att det på förhand är svårt att avgöra vilka 10% som 
kommer användas. Därmed anses att så stor del av den tillgängliga informationen om 
fastigheten som möjligt bör skickas med vid överlämningen (C, K, N). Sakkunnig I nämner, 
till skillnad från C och G, siffran 5% och sakkunnig J tror istället att det handlar om 20%.  

Sakkunniga D, F, I och K nämner likaså att delar av informationen kan sorteras bort med 
assistans av förvaltningen, då de med stor sannolikhet vet att den inte kommer behöva 
användas. Som nämnt i avsnittet Överlämningsskede ovan, beskriver sakkunnig K att en del 
av informationen kan behandlas som primärinformation, och resterande information kan 
klassas som sekundär information. Till den primära informationen skulle då exempelvis 
förvaltningsinformation för den dagliga driften räknas, medan informationen som inte berör 
den dagliga driften kan klassas som sekundär och därmed lagras i en projektportfölj som kan 
placeras i ett arkiv. Denna sekundära information hålls inte uppdaterad i samma utsträckning 
som den primära, men finns tillgänglig om den någon gång i byggnadens drift skulle vara 
efterfrågad, t.ex. vid ombyggnation eller olycka. (Sakkunnig K)  

Informationen som framhålls vara särskilt viktig för fastighetsägare enligt flertalet 
intervjusubjekt, är kunskapen om hur stor yta i fastigheten som är tillgänglig för uthyrning. 
Det som står näst på tur i prioritet är driftinformation kring fastigheten, och därefter den 
sekundära informationen. Står en lokal tom för en fastighetsägare äter den snabbt upp den 
vinst man kan få av att veta vilken sorts glödlampa som finns vart i fastigheten för en enklare 
och effektiv förvaltning. Det gör att prioriterat för fastighetsägaren som tar emot projektet 
kommer det mest vara intressant att veta potentiell yta att hyra ut. (Sakkunnig J) 

 Förvaltningsskede 
Digitaliseringen i förvaltningen har inte kommit lika långt som i byggskedet, utan man har 
fortfarande ofta kvar mycket information i pappersformat i diverse pärmar samt som teknikers 
och förvaltares personliga erfarenheter som inte finns skriftligt dokumenterade (sakkunnig F). 
Förvaltningens digitala utvecklingspotential är något som tagits upp av de flesta intervjuade. 
Vid t.ex. intervju med sakkunnig D, påtalades att det till stor del är en kostnadsfråga, samt att 
många förvaltande bolag fram till idag inte sett det som något de behövt prioritera. En 
förståelse finns för att teknologin har börjat komma, men på grund av kostnadsskäl har 
företagen i stor utsträckning varit motvilliga till att vara de som bryter ny mark och lägger 
pengar på att utveckla nya program. Orsaken till detta är att man haft vetskap om mängden 
problem som existerar, vilka man inte velat drabbas av, och därmed behövt lägga resurser på 
att lösa (sakkunnig D). Enligt sakkunnig D är detta i dagsläget främst sant för mindre 
fastighetsbolag.  
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De större företagen ser istället större driftfördelar i att ha en samlad information digitalt i 
kombination med digitala hjälpmedel. Resurserna som krävs för att förbättra systemen och 
lösa problem som uppkommer ses istället som investeringar man är villiga att göra för 
framtida lönsamhet. Detta har lett till att många fastighetsbolag, exempelvis alla 
representerade i detta arbete, har inlett digitaliseringsprocesser av sina system och processer. 
Dessa förändringsprocesser skapar därmed nya möjligheter till förbättrade affärsmodeller, 
arbetssätt, ansvarsområden, och samordnande av fastigheterna som finns i ens bestånd. 
(Sakkunnig B, C, K, M, N) Enligt sakkunniga C, K & L, fungerar de nya systemen och 
arbetssätten mycket bra och har lett till att arbetet för tekniska förvaltare har underlättats och 
förbättrats, då de skapar flexibilitet, bättre möjligheter att effektivare söka efter och hitta 
dokument som förvaltaren är i behov av, och ger en bättre överblick över fastigheter av 
intresse. Systemen tas dock inte alltid emot med samma entusiasm av alla, vissa system är 
svårnavigerade och svåra att hantera, resulterande i att arbetsprocesserna istället försvåras och 
skapar irritation (sakkunnig L). 

Viktigt att tänka på är att anpassa systemen för de olika rollerna som kommer hantera 
systemet, och inte endast fokusera på en viss roll. Både sakkunnig K och L påpekar 
exempelvis att teknikern, den som ska nyttja informationen för att kunna utföra 
underhållsåtgärder och skötsel av fastigheterna, måste kunna ha nytta av och använda den 
digitala informationen. I många fall anses det i dagsläget istället komplicerat och svårt att 
hitta den information som söks, men likaså att den inte går att lita på, då den inte alltid 
uppdaterats på lång tid, varpå förändringar kan ha skett, utan att de dokumenterats. Likaså 
finns risk att ritningarna eller dokumentationen över förändringar som utförts, inte slutligt 
förts in fastighetssystemet. Resultatet av detta blir att teknikern istället för att leta reda på 
reservdelar, eller ta reda på hur lokalen faktiskt ser ut, genom fastighetssystemet, åker till 
fastigheten och identifierar problem och hur det kan lösas på plats. (Sakkunnig C, K, L & N) 
För att ersätta denna process med ett utförande som sker genom ett fastighetssystem krävs 
dels att systemen anpassas för teknikerns bruk, dels en stor kulturförändring, som resulterar i 
nya arbetssätt i förvaltningen. Enligt sakkunnig G ligger i dagsläget en stor del i problemet i 
att det är leverantören som själv väljer vilken information som ska levereras vidare till 
förvaltningen, istället för att informationen är utvald av förvaltaren.  

Digitaliseringen inom svenska fastighetsbolag påstår sakkunnig K inleddes i större 
utsträckning för ungefär sex år sedan. Flera andra sakkunniga (B & G) anser dock att 
processen inleddes redan tidigare. Sakkunnig M hävdar samtidigt att intresset och 
utvecklingen på området ökat kraftigt under 2017 och 2018, med allt fler företag som visar 
intresse, och tack vare det, en allt högre utvecklingstakt. Förvaltningens digitala 
utvecklingspotential är något som tagits upp av de flera intervjuade (sakkunnig B, C, G, I, & 
N). Digitaliseringen som skett innan denna ökning inleddes, har dock inte främst handlat om 
att helt använda metoder så som BIM i förvaltning utan snarare om att komma ifrån att 
använda papper och pärmar mer än nödvändigt i verksamheten (Sakkunnig B). Detta betyder i 
första hand för närvarande att PDF-format används till stor del, att CAD i 2D finns 
tillgängligt samt att format så som DWG är vanligt förekommande (sakkunnig K). Samtidigt 
hävdar flertalet av de tekniska förvaltarna att de fysiska drift- och underhållspärmarna 
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fortfarande önskas vid överlämning då de utgör det smidigaste sättet att snabbt hitta och 
tillgodogöra sig information om något händer, samt att dessa går att komma åt även om elnät 
eller servrar är utslagna eller funktionsodugliga av olika anledning. (Sakkunnig B, C, G, K, 
N) 

 Hinder 
Teknologins framsteg har skapat många möjligheter att spara och ordna information, men nu 
uppstår istället hindret med att dela med sig av den digitala informationen som har skapats. 
Med hjälp av branschgemensamma standarder som IFC, CoClass och BIP förbättras 
samarbetet mellan olika parter och olika faser i projektet (sakkunnig E, G, I). På den svenska 
marknaden används det precis som i många andra delar av världen program som inte är helt 
kompatibla med varandra när det kommer till att dela information, inte ens att programmen är 
utvecklade av samma företag är en garanti för att kunna dela information helt hinderfritt 
mellan programmen (sakkunnig G).  

Genomgående vid intervjuerna har frågan om kostnad tagits upp som en avgörande faktor, 
och flertalet gånger har det påpekats att om det är tydligt att det finns ekonomisk lönsamhet i 
att använda digitaliserade verktyg och metoder är sannolikheten stor att de implementeras 
(sakkunnig D, F). När man inte är säker på att det kommer bli lönsamt eller om det tar för 
lång tid att bli lönsamt kommer det gå långsammare att implementera på marknaden. 
Sakkunnig J nämner att de skulle kunna leverera ofantligt mycket information till beställaren, 
men att det måste finnas en ekonomisk motor i det. Det skulle troligen göras i större 
utsträckning om det som nämnts ovan alltid var lönsamt. Projektet kan således leverera mer 
information än vad som är fallet i många projekt idag, men då det kostar pengar att ta fram 
och paketera informationen, måste beställaren betala för att det ska göras, vilket minskar 
efterfrågan (sakkunnig J).  

Vid ett test utfört av sakkunnig G, ställdes frågan till ett företag om kostnaden för att 
implementera digitala krav i efterhand, inkluderat BIM-modeller etc. Frågan ställdes därefter 
till samma företag, kring ett identiskt projekt, för att se hur mycket kostnaden sjönk om de 
slapp uppfylla dessa redan definierade krav, redan innan start. Svaret blev att det skulle kosta 
tre miljoner kronor att ordna i efterhand och 300 000 kronor om frågan kommit i tidiga 
skeden. Denna skillnad i kostnad var i samma storleksordning som de själva hade räknat med 
att skillnaden kunde vara, för att göra det under projektets gång mot att ha krav ställt och 
ordnat från början. (Sakkunnig G) 

Inställningen och attityden till att gå över mer digitalt i form av verktyg och arbetsmetoder är 
delvis splittrad. Det finns de som inte är säkra på dessa förändringar, som föredrar de mer 
analoga metoderna, men även de som gillar utvecklingen och gärna ser att den fortsätter i hög 
hastighet (sakkunnig F, I, K & N). Det finns en vilja att använda t.ex. surfplattor etc. men då 
måste de vara enkla att använda, programvaror fungera och tåla de miljöer de ska användas i. 
Orsaken till det är att personer ofta inte är väldigt förlåtande när det kommer till ny teknologi 
och nya arbetssätt, den ska fungera näst intill felfritt annars blir många snabbt skeptiska till 
den. (Sakkunnig G). 
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I byggbranschen är det relativt vanligt att projekt inleds utan tydlig kravställning. Det finns 
flera anledningar till att det sker, bland annat bristande kompetens om hur byggprojekt brukar 
gå till. Likaså anser vissa att fastighetsägares kompetens inom byggskedet är begränsad, 
vilket gör det svårare att förstå kravställningens betydelse mot hur byggprojektet genomförs 
(sakkunnig J, O). Några fastighetsförvaltare menar även att det i vissa fall då oerfarna 
byggprojektledare är delaktiga, saknas en förståelse och tankegång bortom det egna projektet 
och vidare till förvaltningen av byggnaden. Det gör att man vid upprättande av 
kravställningen ofta inte får med det alla inblandade parter skulle önska. Ett annat problem 
som kan uppstå, som inte beror på kompetens, illvilja eller liknande är att byggen kan ta 
många år innan de är färdiga, vilket kan resultera i att tekniken som avses användas i 
projektering och planering, blir utdaterad och nya verktyg hinner implementeras i företagen 
(sakkunnig J).  

De sista två grundläggande aspekterna som togs upp var att fastighetsägaren måste kunna 
definiera vad som ska levereras och hur det ska ske redan vid beställning av byggnaden. 
Enligt vissa intervjuade sakkunniga på projektsidan är det mycket upp till dem att se till att 
beställaren definierar vad de vill ha samt att få beställaren att ta beslut om vad de önskar, då 
de själva inte har bestämt det när de går in i processen (Sakkunnig J, O). 
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8. Analys 

 Projektering 
Som beskrevs av sakkunnig G i resultaten ovan finns risken att entreprenören är tveksamma 
till att blanda in förvaltaren allt för mycket under projektering och byggtid då det med stor 
sannolikhet påverkar arbetsrutiner. Ett flertal sakkunniga (E, G, I, J) ser dock ett starkt värde i 
att blanda in förvaltningen tidigt, i uppstart- och projekteringsskede, för att kunna få en bra 
och tydlig kravställning. Det nämndes både under intervjuer och går att se som förslag från 
litteratur. Studier har gjorts på hur inblandning av förvaltning tidigt kan påverka och hur det 
kan gå till. En sådan studie gjordes vid olympiska spelen i London 2012 (Whyte, et al., 2015), 
där man prioriterade att involvera personer med stor erfarenhet av förvaltning tidigt i projektet 
och därigenom säkerställa förvaltarnas intressen.  

Genom fastighetssystem som används och implementeras tidigt, kan livscykelanalyser 
utföras, och således förse förvaltningen med livscykelkostnadsinformation etc. Genom 
utnyttjande av denna får förvaltningen tillgång till bättre information och data kring 
byggnaden. Men redan under arbetet som leder till förvaltningen, är det viktigt att ta hänsyn 
till de kriterier som finns för det slutförda projektet. (Wang, et al., 2013) Detta nämns i fallet 
som berörs av Wang, et al. (2013) genom involvering av fastighetsförvaltare vid projektering 
med hjälp av BIM. Detta kan kopplas till faktumet påpekat av sakkunnig I, att även om ett 
sådant här system finns, vilket kan underlätta översikten av fastighetens LCC-info och 
driftinformation etc. Risken finns att entreprenören i byggskedet, även om projektet sker 
internt i företaget, väljer att frånse det för att minska kostnaderna under byggskedet. 
Resultatet av sådant agerande kan leda till att förvaltningen blir mer komplicerad då 
slutresultatet inte överensstämmer med de ursprungliga planerna. Detta kan i sin tur resultera i 
lösningar så som laserskanning av byggnaden, för att säkerställa hur slutresultatet av 
byggnaden blivit av och få en bra överblick då projektet är klart, vilket leder till oförutsedda 
extra kostnader. (Sakkunnig M)  

Ett exempel på detta är det sakkunnig I nämnde gällande projektet Nya Karolinska Sjukhuset 
där beställaren, Stockholms Läns Landsting, valt att upphandla entreprenören för att även 
sköta förvaltningen av sjukhuset över en längre period. Genom att göra det försäkrar sig 
landstinget att byggprojektet utförs för att hålla hög standard under låg tid framöver. Detta 
innebar att projektörerna tvingas ta hänsyn till förvaltningen i de tidiga skedena av projektet, 
för att dokumentationen som förmedlas vidare till dem är korrekt. Vad som dock är risken när 
det kommer ett projekt som detta, är att handlingar och planer inte följs, utan att 
projektledaren väljer att göra som den tidigare gjort i andra projekt, och därmed inte tillfullo 
följa de planer som tagits fram i det aktuella projektet, då de anser att arbetet på så sätt blir 
lättare att utföra. (Sakkunnig I) 
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 Förvaltning 
För att på ett bra sätt kunna avgöra vad som ska levereras och hur det ska ske måste 
byggprojektledningen förstå förvaltningens syn på informationen och förstå var förvaltningen 
ligger i sin digitalisering samt vad de kan tänkas vilja ta emot. 

Vid intervjuer har sakkunniga inom förvaltning inte förmedlat en bild av stor kompetens inom 
högre digitalisering, så som högre nivå av BIM för branschen. Till viss del har de sakkunniga 
hört talas om uttrycket BIM, men det fanns även de som inte kände till det. Några 
fastighetsägare nämnde att de har börjat använda BIM i några pilotprojekt, men inte i hela sitt 
bestånd (sakkunnig M & C). Detta kan jämföras med en studie som gjorts i Singapore (Lijun, 
et al., 2016) där alla fastighetsägare som intervjuats hade kännedom kring uttrycket BIM, och 
några påbörjat användning av det. Studien är dock från 2016 och intervjuerna är gjorda 2018, 
vilket kan innebära att utvecklingen i förvaltning inte varit så stor på den punkten, om inte 
Singapore ligger före Sverige i sin utveckling.  

Teknologin är inte längre ett hinder för överlämning och förvaltning. Det beskrivs av tidigare 
forskning (Nicał & Wodyński, 2016) och från den empiri som tagits fram i detta arbete. När 
teknologin nu finns, kan företag som anser sig kunna lägga pengar på att testa implementering 
av teknologin börja göra det. Som resultat av dessa faktorer verkar det som att acceptansen 
för BIM och övriga digitaliserade system i byggindustrin och förvaltningsbolagen ökar, och 
de hinder som dels definieras i TAM och som tidigare funnits, allt mer börjar överkommas. 
Industrin ser även att digitaliseringen leder till möjligheter till hållbar utveckling och mindre 
resursförbrukande förvaltning.  

Our Common Future av Bruntland et al. (1987) som definierade ett begrepp för hållbarhet 
vilken än idag är viktig, anser att teknik i kombination sociala organisationer utgör faktorer 
som kan begränsa när det kommer till förbättring av hållbarhet. Då utvecklingen av 
teknologin i bygg- och fastighetsbranschen kommit långt, och enligt Nicał och Wodyński 
(2016) inte längre är att se som ett hinder, kan hållbarhetsaspekterna således utvecklas vidare, 
med ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv i fokus. Detta kan till exempel användas i 
de fastighetssystem som i många fall används vid förvaltning. Systemen kan kopplas samman 
med fastighetens installationer genom deras kontroll- och övervakningssystem, varpå 
eventuella fel och driftförändringar kan upptäckas tidigare än vad som skulle ske om de 
kontrollerades på plats av tekniker. Att implementera funktioner som dessa kan således öka 
den ekonomiska hållbarheten för fastighetsägarna då kostnader för att förvalta fastigheten kan 
minskas, likaså leder det till att tekniker och brukare får förbättrad arbetsmiljö, då störningar 
kan undvikas och minimeras. Sådana här system finns exempelvis implementerade på 
sakkunnig Ls företag, och utnyttjas där på ett effektivt sätt av teknikerna.  

Förvaltningen är villiga att använda BIM och liknande teknologier i sitt arbete för att förbättra 
sin verksamhet och minimera förluster (Parsanezhad & Dimyadi, 2014). Detta påstående är 
något som bekräftas av de intervjuade, som även framhåller två förutsättningar för lyckad 
implementering. Det ska dels vara lönsamt att använda sig av systemen, alltså inte bara att det 
blir bättre, det ska kunna försvaras ekonomiskt, dels att det ska vara lättanvänt för förvaltarna 
som ska ta hand om fastigheten och nyttja systemet. Dilemmat är att fastighetsägarna inte litar 
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på att det är lönsamt i deras fall då det är så få som använts sig av systemen i liknande 
fastigheter som de har. Detta skapar ett dilemma då några måste börja och testa systemen för 
att bevisa för de som inte har råd, eller vill lägga pengar på forsknings och utvecklingsarbete. 
Som nämns i empirin är det först och främst aktuellt för större företag, och de företag som 
profilerar sig med att ligga i framkant när det kommer till dessa frågor om att ta på sig rollen 
att testa lönsamheten i pilotprojekt.  

 Hinder 
En viktig diskussion som empirin lyfter genom sakkunniga (J, K, N) är att den information 
som skapas kommer behöva tas om hand. Att det finns teknologi och kompetens i branschen 
för att kunna producera stora och detaljerade modeller över byggnader och spara dem i 
förvaltningen, men att det inte nödvändigtvis är det mest lönsamma sättet. Dessutom anser 
förvaltare att modellerna inte alltid är det smidigaste sättet att få tag på viss information, samt 
att den inte anses vara tillförlitlig nog för att nyttjas. Effektivast och lönsammast anses istället 
vara att mäta upp, alternativt kontrollera informationen när den väl behövs (sakkunnig J). Det 
kan av den anledningen vara en god ide att dela upp informationen, som nämndes av 
sakkunnig K, i primär och sekundär information.  

En uppdelning eller sortering av informationen för att få fram den mest kritiska och 
nödvändiga informationen för den dagliga driften och underhållet av fastigheten stöds även av 
den litteratur som undersöker en implementering av BIM i förvaltning (McArthur, 2015). 
Som nämns av sakkunnig J, krävs det att informationen kring fastigheten är pålitlig, för att 
den ska nyttjas. Har den förvaltande organisationen inte full tillit till en viss information då 
den efterfrågas om 20 år, utan istället går ut och mäter, finns det ingen anledning att spara och 
förvalta den typen av information, och ständigt hålls den uppdaterad. Genom att göra detta 
kan fastigheter bli mer hållbara, och därav mer ekonomiskt lönsamma, likaså möjliggör det 
för tekniker och tekniska förvaltare att optimera sina arbetssätt och rutiner, då det leder till 
mer flexibla arbetsuppgifter. Exempelvis kan arbetsmiljön förbättras för de involverade 
genom att onödigt extraarbete vid drift- och underhåll kan undvikas genom förutseende av 
arbetsuppgifterna, varpå åtgärder kan åtas innan större problem uppstår, vilket bör ses som 
mer socialt hållbart. 

En vedertagen uppfattning är att byggbranschen ofta har en tveksam attityd till förändringar 
och modernisering av arbetsmetoder och processer. När det gäller att implementera och 
acceptera digitaliseringen, och de digitala hjälpmedel den för med sig, kan samma tendenser 
urskiljas (sakkunnig I). Detta resulterar i att den teoretiska modellen TAM, presenterad i 3.1 
Teori ovan, med gott resultat kan appliceras på byggbranschen, och dess tveksamhet till 
antagande av de mer moderna arbetsmetoder som utvecklas i och med de digitaliserade 
arbetssätt som i allt större utsträckning implementeras. Detta beteende är tydligt i andra 
branscher än byggindustrin också, då tekniska utvecklingen och digitaliseringen är något som 
många uppfattar kunna resultera i kraftiga förändringar och likaså som en process som 
uppfattas krånglig då det kräver nya arbetssätt och därmed utveckling av nya kunskaper 
(Davis, et al., 1989).  
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BIM och andra typer av digitala hjälpmedel ter sig vara delvis komplicerat att införa i 
förvaltning, vilket är tydligt både på de intervjuade sakkunniga, i alla tre yrkesgrupper som 
talats med, likaså är det något som bekräftas av Aziz, et. al. (2016). Något som ofta påpekats 
av de sakkunniga är att man anser att tekniken och de digitala hjälpmedlen inte varit 
tillräckligt bra tidigare, vilket har börjat ändras på senare tid. Detta faktum bekräftas av 
sakkunnig I som påstår att en hastig förändring i utveckling och intresse hos allt fler företag 
nu tydligt börjat märkas. Detta visar på att vissa delar av det motstånd som varit tydligt, börjat 
försvinna. Vilket enligt Hjelt och Björk (2007), i sin tur innebär att det skett utveckling på 
individnivå, genom att förväntningar, förståelse och funktionaliteten förbättras, men likaså på 
en företagsnivå, då allt fler företag enligt de sakkunniga visat större intresse för utvecklingen 
på senare år. Ytterligare en orsak till denna utveckling kan, som Whyte et. al. (2017) nämner, 
vara att allt fler inser att användandet av BIM leder till nya möjligheter i projekt, som tidigare 
inte fanns. Likaså vad som kan ses som ett grupptryck i form av att andra företag i branschen 
som antagit de nya metoderna, och influerar andra företag genom att visa att det fungerar, 
samt att genom fler antar ett nytt arbetssätt leder till att fler följer med i utvecklingen för att 
inte riskera att komma efter (Lijun, et al., 2016).  

Digitaliseringens utveckling inom byggindustrin, men främst för förvaltningen har tagit fart 
de senaste 2–5 åren enligt de intervjuade sakkunniga B, E, och I. På litteraturen, se Figur 1 , 

ser man liknande tendenser till att det är just de senaste tre åren som det skett en större 
utveckling inom området. Diagrammet är en samanställning över rapporter som funnits och 
använts i denna rapport. 

Även om branschen överlag går framåt, och ett allt större intresse syns bland företag inom 
förvaltningsområdet (sakkunnig M) där företagen generellt strävar framåt, kan det vissa 
gånger visa sig vara steg bakåt i vissa aspekter. Exempelvis nämner sakkunnig L att det nya 
system som används i förvaltningen på den sakkunniges företag är utvecklat för att underlätta 
arbetet och implementera delar av system som tidigare inte funnits med. Vad som däremot 
varit en bieffekt av detta är att vissa av funktionaliteterna som används av tekniker och 
förvaltare blivit mer komplicerade att förstå och använda, gentemot de som tidigare fanns. 

I många organisationer i byggbranschen är erfarenhetsåterföringen något som behöver 
utvecklas, vilket uppmärksammas dels i litteraturen, dels i intervjuerna med de sakkunniga. 
När det kommer till erfarenheterna som uppkommer i olika projekt, finns det flera delar i 
problemet. Det största tyder enligt flertalet sakkunniga, (D & I) på faktumet att projekten ofta 
avslutas hastigt, då arbetsgruppen vill gå vidare till nya, ofta redan uppstartade projekt, något 
som även Winch (2010) och Bodemyr & Strind (2017) påtalar. Detta resulterar i att 
erfarenhetsåterföringen inte är högst prioriterat i det läget, då det är tidskrävande. Likaså finns 
problemet att många har svårt att ta kritik, varpå de intar en försvarsställning om de kritiseras, 
resulterande i att den konstruktiva dialogen och diskussionen som önskas blir svår att få till 
(Bodemyr & Strind, 2017).  
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Vidare finns det även en kostnadsaspekt till den bristande erfarenhetsåterföringen, vilket är 
dilemmat kring att kostnaderna antingen läggs som en overheadkostnad på projektets budget, 
eller på förvaltningsbudgeten vilket resulterar i en kostnad för hyresgästerna. Detta leder 
istället ofta till att projektet inte prioriterar erfarenhetsåterföringen, varpå varje nytt projekt får 
börja om på nytt, då det gör att kostnaden kan läggas direkt på projektet istället. (Sakkunnig J)  

För att uppnå en effektiv erfarenhetsåterföring, vilket är viktigt att ha för att kunna förbättra 
framtida resultat och effektivisera arbetet, måste således nya metoder implementeras i 
arbetsprocessen. En metod för detta är att utföra en detaljerad utvärdering efter projektet, i 
vilken relevanta projektdeltagare och nyckelpersoner möts för att avrapportera och utvärdera 
projektet kort efter att det slutförts, vilket därefter analyseras och förs vidare till kommande 
projekt. (Winch, 2010)  
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9. Diskussion 

Under arbetets gång har författarna av studien insett allt mer att teknologin inte är det mest 
komplicerade, utan att det är många av de följder och möjligheter som den kan tillföra som 
kan ställa till problem. Som nämns tidigare är en åtskillnad mellan digitisering och 
digitalisering önskvärd för att förstå att det är mycket mer än bara teknologin som utvecklas 
och förändras idag. För att förstå digitaliseringen behöver digitiseringen därför ses över, 
avseende hur arbetssätt påverkas och hur den kan utnyttjas bäst.  

Som presenteras i empirin under 7.3 Överlämningsskede, finns en viss otydlighet kring 
användandet av begreppet överlämning. Även här är det viktigt att veta vad som diskuteras 
vid begreppet överlämning. En uppdelning av överlämningen i två delar kan göras där en del 
är förberedande av dokument och upplärning av mottagande part för fastigheten och den 
andra är själva slutöverlämningen med färdiga dokument där dokumenten byter ägare. Det 
finns alltså de som betraktar processen som illustrerats i Figur 6 nedan, där båda delarna anses 
tillhöra överlämning och således avser hela processen med termen överlämning. Andra ser det 
istället som Figur 7, där den första delen, förberedande av dokument tillhör byggskedet, vilket 
inte är en faktisk del av själva överlämningen. Överlämningen utgör istället det tillfälle då 
dokumenten byter ägare.  

  

Figur 6. Perspektiv 1 av överlämningsskedet. 

 

Figur 7. Perspektiv 2 av överlämningsskedet. 

 
Vid en överlämning är det flera olika delbranscher som ska kommunicera och utbyta 
information, vilket kan vara komplicerat när man har olika mål och därför utvecklat sin 
teknologi och sina arbetssätt olika. Författarna anser att det inte enbart är kompetensen om de 
andra parternas arbetssätt som krävs, utan även att förståelse för varandras olikheter är viktigt 
för att möjliggöra bra kommunikation då en överlämning hanterar stora mängder data och 
kräver en genomtänkt plan. Det betyder alltså att entreprenörerna måste ta åt sig hur 
förvaltningen ska kunna ta hand om det som byggs och om de själva inte har kompetens inom 
det kunna kommunicera med beställaren. Det är även viktigt att förvaltarna förstår 
entreprenören och hur ett bygge går till så att de kan ställa rimliga krav och har en förståelse 
för att entreprenörens verksamhet är projektbaserad varav nya projekt måste tas in mot slutet 
av det aktuella projektet för sin verksamhets skull.  
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Entreprenörens mål är projektbaserat och generellt begränsat till att upprätta byggnaden till ett 
lågt pris och inom tidsplan. Därför är det förståeligt att en inblandning av ytterligare en part i 
byggskedet som vill ändra på saker kan upplevas jobbigt eller störande. Om målet är att 
inblanda förvaltningen mer i byggandet för att se till att man producerar en byggnad som kan 
tas omhand på ett bra sätt under förvaltningsfasen är författarnas uppfattning att 
inblandningen ska göras redan från projektstart. Viktigt för en hållbar och medveten 
fastighetsbransch är likaså att hela livscykeln tas i åtanke.  

Det finns mycket som kan förbättra klimatet i fastighetsbranschen för att underlätta eller 
åtminstone främja hållbart arbete. Ta som exempel upphandlingsprocessen, det kan finnas ett 
värde i att blanda in mjuka faktorer som främjar mer långsiktigt byggande. I enklaste form 
sker upphandlingen på tid och pengar, där projektet ska genomföras så snabbt och billigt som 
möjligt. Som sakkunnig G nämnde kan det finnas ett problem i att stora kostnader landar på 
förvaltningen som resultat av att byggprojektet ska bantas ner så mycket i kostnader att till 
exempel garantikostnader göms i de mer finstilta delarna av kontrakten som skrivs i 
upphandlingen. Det billigaste projektet behöver inte resultera i den billigaste 
livscykelkostnaden för byggnaden. Av den anledningen bör förvaltningen komma in och 
hjälpa till att kravställa för en mer långsiktig och hållbar plan för byggnaden, och se till att 
öka antalet hållbara faktorer i projektet.  

För byggnadens och projektets skull finns det alltså ett värde i att blanda in förvaltningen 
tidigt för att veta vad och hur man ska bygga. Det finns likaså ett stort värde även för 
förvaltningen att komma in tidigt i byggprocessen och sedan stanna kvar med en närvaro i 
projektet. Förvaltningen ser bland annat fördelar i att ha en byggnad som är enkel att ta hand 
om, drift och underhållsinformation som är tydlig, få förmedla sina erfarenheter inför 
projekterings- och designskede samt för att lära sig hur byggnaden de ska förvalta i många år 
framöver fungerar.  

I intervjuer med förvaltningen har det på flera sätt förmedlats att arbetet handlar mycket om 
att optimera den dagliga driften samt lösa diverse problem som dyker upp. För att kunna ta 
hand om byggnaden effektivt från början är förvaltningsorganisationen alltså intresserad av en 
ordentlig överlämning. De vill kunna så mycket som möjligt om byggnaden, men också att 
drift och underhållsinformation ska vara ihopsatt tydligt och lättåtkomligt. Viktigt är att 
komma överens om vilken detaljnivå som är passande för det aktuella projektet så det inte går 
till över- eller underdrift när det kommer till detaljer i informationen. Resterande information 
som finns om byggnaden är av intresse när byggnaden ska byggas om eller certifieringar av 
den ska genomföras, eller om en olycka inträffar. I ett sådant läge kan förvaltningen välja att 
lägga mer resurser på att hitta den relevanta dokumentationen. Därför är en logisk följd enligt 
författarna att förvaltarna bör vara med tidigt och därefter i den mån de tekniska förvaltarna 
har tid över till att delta under byggmöten under projektets gång. Att göra på så sätt var iden 
vid Nya Karolinska Sjukhuset, även om det inte fungerade till slut då man delvis fortsatte 
enligt gamla vanor, och hade målsättningen att bygga så billigt som möjligt, istället för med 
de nya, men lite dyrare lösningar, trots att dessa kostnader skulle tjänas in över en 
femårsperiod (sakkunnig I). 
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Eftersom fastighetsägaren kommer ha hyresgäster som flyttar in från början är förvaltningen 
mycket mån om att för det första, byggnaden är färdig och det inte finns allt för mycket 
småfel som kommer behöva åtgärdas under första månaden efter inflyttning, för det andra lära 
sig sin byggnad för att på bästa möjliga sätt förvalta och underhålla den då hyresgästerna 
anländer.  

Om dessa önskemål på ett smidigt och lätthanterligt sätt kan göras genom en mer digitaliserad 
överlämning verkar förvaltningen vara mycket intresserad att ta åt sig, men då förvaltarrollen 
är väldigt mångsidig, innehåller många ansvarsområden och är driftoptimerad har de inte tid 
att lägga på system och funktioner som inte fungerar direkt. De finns inte tid att utforska 
verktyg som inte med säkerhet fungerar. Som författarna förstår det finns alltså en vilja att 
utvecklas, men ett hinder i risken som kommer med att vara först. För att utforma den 
informationen som då skulle vara aktuell på bästa sätt skulle troligen förvaltningen eller 
någon med större kompetens och förståelse för förvaltningen behöva involveras. 

Erfarenhetsåterföringen i byggindustrin, både vad gäller aktiva och avslutade projekt har, som 
påtalats ovan, i dagsläget många gånger brister. Detta leder till att kunskaper som tillkommit 
under projekt riskerar att stanna dels i projektet, dels hos personen som erhållit kunskaperna, 
vilket resulterar i att de inte förs vidare till kommande projekt, varpå samma, eller liknande 
fel riskerar att göras igen. Som påtalats av flera sakkunniga finns det ofta brister i 
kommunikationen mellan projektörer, entreprenörer och förvaltare, vilket resulterar i att fel 
produkter levereras till projektet, i förhållande till förvaltarens önskemål. Orsaken till vissa av 
dessa felaktigheter beror på att kommunikationen mellan parterna brister, vissa av dem beror 
dock på det faktum att kunskaperna är tacita, vilket gör dem svåra att förmedla och definiera. 
För att få bukt med detta är det viktigt att man både i projektet i stort, och de mindre 
grupperna i det, kommunicerar, utvärderar och behandlar händelser som inträffat, samt 
dokumenterar och förmedlar dessa vidare till övriga involverade på ett lättförståeligt, 
detaljerat och övergripligt sätt, både under projekttiden, och vid dess avslutning. För att det 
ska kunna utnyttjas och utföras effektivt är det viktigt att man frångår den nuvarande hastiga 
avslutningen som i många projekt är ett faktum, då fokus ofta redan i det läget ligger på 
uppkommande projekt istället för det som håller på att avslutas. Att erfarenhetsåterföringen är 
viktig för framtida projekt och olika parter, är något många är medvetna om, men trots det 
väljer att bortse från att utföra, då det förenklar arbetet i dagsläget. 

Digitaliseringen som nu sker i bygg- och fastighetsbranschen skapar nya enklare möjligheter 
för att utföra både den interna och externa erfarenhetsåterföringen. Många av de olika 
verktygen som används i byggfas och förvaltning kan nyttjas för de processer som krävs för 
att uppnå en återföring av kunskaper och erfarenheter. Likaså kan de erfarenheter som 
dokumenteras i systemen, på ett smidigt sätt kommas åt i framtida projekt, då dessa bör 
studeras för att redan tidigt i projektet kunna optimera processer, och undvika att misstag 
upprepas. Lärdomarna som dragits i tidigare projekt bör, för att underlätta, placeras i en aktiv 
del av dokumentationen kring projektet, exempelvis parallellt med den primära drift- och 
underhållsinformationen, alternativt helt externt från projektet. Informationen och lärdomarna 
bör i båda fallen placeras i sådan kontext att den kan nyttjas av externa parterna som varit 
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involverade, för att möjliggöra att övriga intressenter också tillgodogör sig information och 
erfarenheter som finns tillgänglig för att förbättra sina svagheter och processer. Att göra detta 
utbrett i branschen skulle dels resultera i lägre kostnader i både projektering och förvaltning, 
dels förkortade projekttider, då kunskaper från tidigare projekt kan nyttjas för att förbättra 
processen.  

Då byggbranschen har en tendens att inte vara väldigt förändringsbenägen är det viktigt att 
erfarenhetsåterföringsmomenten inkluderas på ett sätt som blir en naturlig del av arbetet, och 
inte så det ses som en extra belastning. Att lyckas med detta kräver troligen en vilja att 
förbättra och simplifiera processerna. För att komma dit behöver vissa hinder överkommas, 
och därefter måste de nya momenten accepteras i processen. Därutöver bör själva processen 
med erfarenhetsåterföring avdramatiseras för att de som deltar i den inte ska ta problem och 
incidenter som lyfts som personlig kritik, varpå de hamnar i försvarsställning. Viktigt är 
snarare att en konstruktiv dialog kring hur saker kan förbättras och förenklas uppnås. Då detta 
uppnås är det i fortsättningen lättare att upptäcka problem, om något inte går rätt till i arbetet, 
eller nya arbetssätt som förenklar eller optimerar arbetet. Det är ett resultat av att man idag 
har tillgång till många verktyg och hjälpmedel, så som surfplattor, mobiltelefoner etc., i 
kombination med programvaror som nyttjas inom projekteringen, byggskedet och förvaltning. 
Dokumentationen av händelser eller problem, kan därigenom utföras smidigt på 
projektkontoret, ute på byggplatsen, eller i fastigheten efter överlämningen, med möjlighet att 
i alla dessa skeden bifoga bilder eller dylikt för att ge en bättre bild av vad det handlar om. I 
sin tur leder det till att mer korrekt information kan dokumenteras, istället för att påverkas, 
glömmas bort eller bortses från av närvarande personer.  

Många delar som diskuterats genom rapporten går att känna igen i litteratur kring soft 
landings, vilket är förståeligt då de i stort diskuterar en liknande problematik och lösningssätt. 
Författarna för denna rapport har dock valt att fokusera på en digitalisering vilket inte är 
huvudsyftet med soft landings, där fokus ligger på att förbättra byggnadens prestanda efter 
överlämning. Gemensam nämnare för vad som läggs fram i soft landings ramverk och som 
läggs fram i denna rapport är ett försök att skapa en smidigare överlämning mellan byggskede 
och förvaltning. Trots olika fokus för överlämningen finns gemensamma förslag så som att 
involvera förvaltningen tidigare i byggskedet, en tydlig kravställning av beställare och 
erfarenhetsåterföring efter projektslut. Soft landings ramverket tar dock in ett större fokus på 
slutanvändaren i processen, vilket är ett steg längre än vad som berörs av författarna i denna 
rapport som mer ser till de som kommer ta hand om byggnaden och vilka delar som är 
behjälpliga vid en utökad digitalisering. Författarna anser dock att ramverken kring soft 
landings är en bra utgångspunkt då en generell förbättring av överlämningen är önskad 
tillsammans med en bättre presterande byggnad under förvaltningen. 
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10. Slutsats 

I arbetet med att finna ett svar på frågeställningen har det visat sig att förvaltningen måste tas 
i beaktan i tidiga skeden av projektet, för att uppnå en mer hållbar fastighetsbransch Detta då 
förvaltingsskedet både är den mest tids- och kostnadsödande delen av en byggnads livscykel. 
Frågeställningen som undersökts i arbetet är: 

”Hur ska överlämning hanteras vid nybyggnadsprojekt av undervisnings- och kontorslokaler, 
för att relevanta handlingar och information ska kunna levereras till långsiktiga 

fastighetsägare vid en högre grad av digitalisering?” 

De förvaltande företagen bör involveras i stor utsträckning i tidiga skeden av projektet. Detta 
involverande bör ske i projekteringen, men likaså bör de bjudas in till byggmöten, för att dels 
kunna komma med information och dels erhålla information från övriga parter. Det är viktigt 
att redan i de tidiga skedena kravställa mot förvaltaren kring att de ska komma med tydliga 
krav och önskemål för projektets slutresultat. Likaså är det viktigt att projektorganisationen, 
inklusive förvaltaren tidigt inleder arbete med att sortera information som primär eller 
sekundär inför förvaltningsskedet. Där den primära utgör information kring den dagliga 
driften och underhållet, denna hålls aktuell och uppdaterad av förvaltningen. Den sekundära 
informationen är sådan som kan vara bra att ha om särskilda situationer uppstår, men inte 
behöver hållas uppdaterad då den endast syftar till att användas vid dessa särskilda händelser. 
Den sekundära informationen kan således läggas åt sidan i ett arkiv för att senare plockas 
fram. Detta sparar stora kostnader för den förvaltande organisationen, då mängden 
information som måste hållas relevant och uppdaterad minskar. För att underlätta indelningen 
av informationen är det inte enbart kompetensen kring de olika delarna som krävs, utan även 
förståelse för och acceptans av olika parters kompetenser. 

Likaså är det viktigt att den mottagande organisationen är beredd att ta emot den digitala 
information som levereras genom någon typ av digitalt verktyg, exempelvis fastighetssystem 
och liknande verktyg för förvaltning och övervakning av fastigheter. Dessa system kan både 
minska kostnader, underlätta underhållsplaner, effektivisera den allmänna förvaltningen och 
öka hållbarheten vid förvaltning och underhåll av fastigheten.  

Det är slutligen viktigt att projektet inte avslutas för hastigt, så information och erfarenheter 
som erhållits förloras utan att dokumenteras. Således är det av stor vikt att 
erfarenhetsåterföringen får större prioritet över lag, och att den erhåller en prioritet. För att 
uppnå det krävs att beställaren tillåter de extra kostnader som uppstår som resultat av detta, 
likaså att projektorganisationen tar sig tiden till att utföra erfarenhetsåterföringen, för alla 
parters vinning. 
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 Rekommendationer  
Ur slutsatserna givna ovan kan ett antal rekommendationer ges för vad författarna tänker sig 
att företag så som Sweco bör ha i åtanke vid byggprojekt för att underlätta överlämningen till 
förvaltningsorganisationen.  

• Tidig involvering av förvaltningen är mycket viktig för att veta vad som ska lämnas 
över vid projektets slut.  

• Hjälp beställaren sätta ihop en bra kravställning, det vinner beställaren, projektet och 
projektledaren på i slutänden. 

• Att skapa förståelse för varandras arbete och behov mellan olika parter involverade i 
projektet, så som projektledare och förvaltare är viktigt för att smidigt samarbete ska 
vara möjligt. 

• De digitala systemen vållar inte längre problem, de är ofta smidiga och lätta att 
använda då de implementeras, branschen måste dock fortsätta arbeta med att 
implementera dem vidare. Ju fler som använder systemen, desto enklare blir det för 
alla parter då sannolikheten för igenkänning och vetskap om hur system och verktyg 
hanteras är större. Vad som är viktigt att notera är dock att det måste ske på en rimlig 
nivå, överdrivna mängder och allt för detaljerad information ökar inte värdet på 
informationen, det gör relevant och tydlig information. 

• Informationen bör delas upp i primär och sekundär information. Med fördel görs detta 
i samförstånd mellan leverantörer, underentreprenörer och förvaltare, för att optimera 
resultatet för förvaltningen. Viktigt att då fråga sig vad som måste finnas tillgängligt 
snabbt för daglig drift och underhåll. 

• Viktigt att erfarenheter från projekt återförs, utvärderas, behandlas och dokumenteras 
för att organisationen ska kunna förbättra sig och dra lärdomar av bra beslut som 
tagits, men likaså av misstag som gjorts. 
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11. Framtida arbeten 

Arbetet har haft en grund i ett område inom forskningen som tidigare inte studerats i detta 
format för den svenska bygg och fastighetsbranschen, det vill säga överlämning av 
byggprojekt och hur den kan optimeras, vilket gör att detta arbete i viss mån kan anses kunna 
bidra till en utveckling av den svenska byggindustrin med digitala hjälpmedel, och likaså 
utvecklingen till en underlättad, digitaliserad och mer hållbar överlämningsprocess. 

För att få mer konkreta förslag på hur ett byggprojekt och en entreprenör ska förhålla sig inför 
överlämning skulle studier på hur specifika steg skulle kunna se ut vara intressant. Det skulle 
även vara intressant att se över hur olika fastighetssegment ser på denna fråga. Finns det 
skillnader eller vill alla ha liknande saker?  

En viktig slutsats i denna rapport är att en uppdelning av informationen vid överlämning till 
förvaltning kan vara bra. Det skulle vara intressant att se hur en sådan uppdelning kan se ut. 
Vilken information bör sorteras som primär och sekundär och vilken ska sorteras bort? Finns 
det någon allmän gränsdragning som kan göras, att alltid ha som utgångspunkt, eller måste 
man alltid börja om på nytt för att komma fram till vilken information det är som bör 
inkluderas respektive exkluderas i varje projekt? 

Ytterligare ett område som verkar vara av intresse från näringslivet är hur man kan jobba med 
att säkerställa att man uppnår en bra och tydlig kravställning i uppstart av projektet.
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Bilagor 

A. Intervjufrågor Projektledare 
Vem är du? 
1. Vilken är din roll på ditt företag? 
2. Vad innebär det? Vad har du för ansvarsområden och arbetsuppgifter? 

Digitala hjälpmedel  
3. Används digitala hjälpmedel i dina projekt, för att underlätta överlämning? 
4. Vet du i hur stor utsträckning de används i övrigt?  

a) Alla företagets projekt? 
b) Generellt i branschen? 

5. (om det används) 
a) skulle du säga att det underlättar ditt arbete som projektledare?  
b) Har du någon uppfattning om det underlättar för förvaltaren? 
c) På vilket sätt används de digitala hjälpmedlen?  
d) Har det förändrat hur man arbetar? På vad sätt?  
e) Vad ser du för fördelar?  
f) Nackdelar? 

Överlämning 
6. När skulle du säga att förvaltare brukar komma in i överlämningsprocessen, när bygget är 

0,20,60,80,100% klart?  
7. När skulle du önska att processen inleddes? Skulle du föredra att den påbörjades redan i 

planeringsskedet?  

Information 
8. Vilken information ställer fastighetsägare krav på vid överlämning? 
9. När kommer de kraven generellt? Från början eller under byggnadstiden? 
10. Hur tidigt vill man veta vilken information de vill ha?  
11. Vet fastighetsägarna överlag vilken information de vill ha och vilka konkreta krav de ställer?  
12. Hur insatta är fastighetsägare och förvaltare i de modeller som används under byggnation? 

a) Deltar de i utvecklandet av dem genom att framföra vad de vill ha/behöver? 
13. Hur förbereder ni inför överlämning av fastighetsinformation? 
14. Begär olika fastighetsägare olika information? 
15. Begär olika fastighetsägare olika format på sin information? 
16. Anser ni fastighetsägarna vet hur de använder den information man förser dem med? 

17. Har du några övriga reflektioner eller något att tillägga? 
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B. Intervjufrågor Samordnare 
Vem är du? 
1. Vilken är din roll på ditt företag? 
2. Hur länge har du haft den rollen? 
3. Hur länge har du varit på företaget? 
4. Vad innebär det? Vad har du för ansvarsområden och arbetsuppgifter? 

Samordnare 
5. Jobbar du med både entreprenörer och fastighetsägarna? 
6. När brukar ni komma in i projekt, när bygget är 0,40,60,80 klart? 
7. Brukar ni finnas kvar vid överlämning? 
8. Brukar datasamordning vara något som prioriteras i projekt, eller prioriteras det bort då det 

ses som tids- och resurskrävande? 
9. Brukar ni få förfrågningar från förvaltare kring datasamordning? Vad brukar de innefatta? 

Digitala hjälpmedel 
10. Vilka digitala hjälpmedel används i era projekt? Finns det några som är vanligare än andra? 
11. Ser du någon förändring i hur stor efterfrågan på digitala hjälpmedel är för byggbranschen i 

stort? 
12. Kan man se någon typ av förändring när det kommer till fastighetsförvaltning också? 
13. Ställer förvaltare på senare tid oftare krav eller önskan om att få ett fungerande digitalt 

förvaltningssystem? 
14. Vad för typ av system är det då de efterfrågar? 
15. Har du fått någon uppfattning om vad förvaltare tycker om systemen och dess inverkan på 

deras dagliga arbete? 
16. Går det att se något samband i vilka projekt som väljer vilka sorters lösningar? 

Överlämning 
17. När börjar förvaltaren, och krav på information för överlämning till dem, komma in i 

processen?  
18. När tror du det vore bra att överlämningsprocessen inleddes? Skulle du föredra att den 

påbörjades redan i planeringsskedet?  

Information 
19. Vilken information brukar ni få krav på inför överlämning?  
20. Vilket format brukar informationen ha som lämnas över? 
21. Ställer ni krav på hur datan och informationen ska förmedlas till er för att kunna anpassa den 

inför överlämning av en ny fastighet? 
22. Vilken information skulle du vilja få för att kunna leverera ett så bra resultat som möjligt? 
23. Skulle du säga att förvaltare i allmänhet kan nyttja all information de förses med?  
24. Har du några övriga reflektioner eller något att tillägga? 
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C. Intervjufrågor Tekniska Förvaltare 
Vem är du? 
1. Vilken är din roll på företaget? 
2. Hur länge har du haft den rollen? 
3. Hur länge har du varit på ditt företag? 
4. Vad innebär det? Vad har du för ansvarsområden och arbetsuppgifter? 

Digitala hjälpmedel 
5. Använder ni digitala hjälpmedel i ert förvaltningsarbete? Exempelvis BIM, GIS, CMMS eller 

något annat slags system för att samordna och underlätta arbetet i förvaltningen?  
6. Vet du i hur stor utsträckning de används? Alla era nya fastigheter? Alla fastigheter? 

Pilotprojekt?  
7. Hur används de? 
8. (om det används) 

a. Tycker du det underlättar i ditt dagliga arbete?  
b. Har det förändrat hur du arbetar? På vad sätt?  
c. Vad ser du för fördelar?  
d. Nackdelar? 

9. (Om det inte används)  
a. Skulle du vilja att det infördes?  
b. På vad sätt tror du det skulle kunna förändra ditt dagliga arbete?  
c. Vad ser du för fördelar med digitala hjälpmedel?  
d. Ser du några nackdelar?  

10. Skulle du föredra digitala hjälpmedel eller ej? 

Överlämning 
11. När brukar ni komma in i överlämningsprocessen, när bygget är 0,20,40,60,80, 100% klart? 
12. När skulle ni önska att processen inleddes? Skulle ni föredra att den påbörjades redan i 

planeringsskedet?  

Information 
13. Vilken information brukar ni få vid överlämning? Och vilken vill ni ha? 
14. Vilken information tycker du är viktigast att få ta del av vid en överlämning? 
15. Vilket format brukar informationen ha som lämnas över? 
16. Ställer ni krav på vilken information ni vill ha vid överlämning av en ny fastighet? 

a. Vilka krav ställer ni då? 
17. Känner du att ni i allmänhet kan nyttja den all information de förses med, till fullo? 
18. Hur ser det ut i branschen generellt, skulle du säga? Kan ni få assistans av de som satt 

samman informationen, så ni vet hur den nyttjas? brukar de vilja hjälpa till med detta? 
19. Har du några övriga reflektioner eller något att tillägga? 
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