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SAMMANFATTNING 

Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i 

ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, 

exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna.  

I och med ökade energikrav och ökad komplexitet som följd, ökar kostnaderna för 

installationer i byggnader. Kostnaderna uppgår i vissa fall till så mycket som 50-60% av 

den totala produktionskostnaden och det finns stora vinningar att effektivisera förfarandet 

med hjälp av digitala hjälpmedel för exempelvis samordning av de olika arbetsmomenten 

och ärendehantering under produktionsfasen. Trots de möjligheter och fördelar som ett 

mer digitalt arbetssätt kan skapa för byggproduktionen sker inte införandet av digitala 

hjälpmedel på bred front i de olika projekten.  

Genom att kartlägga vilka utmaningar som finns vid införandet av digitala hjälp-

medel i byggproduktion samt undersöka hur kunskapsöverföring kan bidra till att effek-

tivisera införandeprocessen, syftar denna studie till att undersöka hur byggföretag kan 

öka användningen av digitala hjälpmedel under produktionsfasen. 

För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ fallstudie med ett fokus på 

installationsområdet under produktionsfasen. För att få en ökad förståelse för hur digitala 

hjälpmedel införs och sprids i byggbranschen samt belysa vilken roll kunskapsöverföring 

har vid införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion, har litteratur från två forsk-

ningsområden studerats närmare i en litteraturstudie: innovationsspridning samt kun-

skapsöverföring. Litteraturstudien mynnar ut i den teoretiska referensram som sedan an-

vändes som grund till den tematiska analys som utförts i studien. 

I studiens slutsats presenteras vilka utmaningar som finns vid införandet av digitala 

hjälpmedel, vilka är decentraliserad organisationsstruktur, kortsiktighet samt anpassning 

av digitala hjälpmedel. För att effektivisera införandet framkom att erfarenhetsutbyte, 

personligt stöd under implementering, lärdomar från pilotprojekt och fördelning av indi-

vider med digital kompetens är viktiga aspekter för att effektivisera och således öka an-

vändandet av digitala hjälpmedel under produktionsfasen. 

 

Nyckelord: Digitala Hjälpmedel, Implementering, Kunskapsöverföring, Byggprodukt-

ion, Produktionsfasen 
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ABSTRACT 

The rate of digitization in the Swedish construction industry is low, especially during the 

production phase. Several studies show the benefits of using more digital tools, such as 

BIM and digital tools for case management, at the construction sites. 

As a result of the increased energy requirements and complexity, the cost of instal-

lations in buildings increases. In some cases, the costs are as much as 50-60% of the total 

production cost, and there are great benefits to streamline the process using digital tools 

such as coordination of the various work moments and case management during the pro-

duction phase. Despite the opportunities and benefits that a more digital way of working 

can create for the construction industry, the wide-fronted introduction of digital tools does 

not occur in the various projects. 

By mapping challenges when introducing digital tools in the construction phase and 

investigating how knowledge transfer can help streamline implementation, this study 

aims at investigating how construction companies can increase the use of digital tools 

during the production phase.  

To answer the purpose of the research, a qualitative case study was conducted with 

a focus on installation work during the production phase. To gain a better understanding 

of how digital tools are introduced and spread in the construction industry, as well as 

highlighting the role of knowledge transfer when introducing digital tools in building 

production, literature from two research areas has been studied in more detail in a litera-

ture study: Diffusion of innovation, and Knowledge transfer. The literature study appears 

in the theoretical reference framework, which was then used as the basis for the thematic 

analysis that was made in the study. 

The study's conclusion presents the challenges involved in the introduction of dig-

ital tools, which are a decentralized organizational structure, short-sightedness and ad-

justment of digital tools. In order to streamline the introduction, experience sharing, per-

sonal support during implementation, lessons learned from pilot projects and an even 

distribution of individuals with digital skills are important aspects of efficiency, thus in-

creasing the use of digital tools during the production phase. 
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till den satsning som görs på digitalisering 

inom svenskt näringsliv samt de problem som ligger till bakgrund för införande och an-

vändning av nya digitala hjälpmedel i byggbranschen. Problemområdena som identifie-

rats har sammanfattats i frågeställningar, därefter följer rapportens syfte och forsknings-

frågor.  

1.1 Bakgrund 

Den rådande digitalisering som sker på svenska företag ses som en av de största föränd-

ringarna inom svenskt näringsliv just nu. Detta följer den allmänna utvecklingen som sker 

i samhället idag, där digitala verktyg och medier tar en allt större plats i vardagen. Mode-

ord som Industri 4.0 och Sakernas internet står som några av de hetaste tekniktrenderna 

som råder i debatten. Sakernas internet innebär att allt fler saker blir uppkopplade till 

internet och att de på så sätt kan utbyta information och kommunicera sinsemellan. Indu-

stri 4.0 är en strategi som innebär att utveckla och ta vara på digitaliseringens möjligheter 

inom industrin för att tillverkande företag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga på den glo-

bala marknaden. 

För att svenska företag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga på den internationella 

marknaden lägger regeringen stora resurser på att digitalisera svenskt näringsliv, med mål 

att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och utnyttja 

dess möjligheter (Regeringskansliet, 2015). Regeringskansliet (2015) skriver på sin hem-

sida att den digitala utvecklingen “... skapar radikalt nya förutsättningar för industriföre-

taget att förnya sin produktion och sina affärsmodeller”. Vidare skriver Regeringskansliet 

(2015) att den digitala utvecklingen går fort och att det finns stora risker att hamna efter 

i utvecklingen. 

Digitalisering i sig är ingenting nytt, utan har pågått under en längre tid i samhället. 

Skillnaden i dagsläget är den ökade förändringstakten för digitalisering vilket medför att 

det är extra viktigt att företag inte hamnar efter i utvecklingen (Tillväxtverket, 2017). 

Flera studier visar att en ökad digitalisering ger företag fördelar, bland annat i form av 
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förbättrad produktivitet vilket leder till sänkta kostnader (Tillväxtverket, 2017). Den 

svenska byggindustrin, som är allmänt känd för att vara långsam när det kommer till att 

ta till sig ny teknik, måste hänga med om företagen ska vara fortsatt konkurrenskraftiga.  

Byggindustrins egen intresseorganisation, Svensk Byggtjänst (2017), anser att di-

gitaliseringstakten i svensk byggindustri har varit låg jämfört med andra branscher. 

Svensk Byggtjänst (2017) menar dock att den svenska byggindustrin kommer accelerera 

sin digitaliseringstakt de kommande åren på grund av en ökad förståelse av digitalisering-

ens nytta. Det är främst de stora byggföretagen som ser en tydlig nytta med digitali-

seringen i dagsläget (ibid.). Företagen i fråga ser digitaliseringen som en möjlighet till 

kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar vilket ger en konkurrensfördel (ibid.).  

Digitaliseringen av byggbranschen har länge varit ett område för forskning och stu-

dier. Trots att flera studier visat fördelar med ökat användande av digitala hjälpmedel i 

byggproduktion, går utvecklingen långsamt framåt (Azhar m.fl., 2015; Davies & Harty, 

2013). Ett stort fokus har legat på Buildning Information Modeling (BIM) och dess möj-

ligheter att effektivisera byggprocessen (Arayici m.fl., 2011; Eastman, 2008; Fernandes, 

2013; Gustafsson, 2007; Jongeling, 2008). Det har även utförts studier vars syfte har varit 

att försöka förstå varför byggbranschen är långsam att ta till sig ny teknologi (Davies & 

Harty, 2013). Forskningen har kretsat kring byggprocessens projektbaserade natur där ett 

projektteam med många olika aktörer sätts ihop i ett nätverk för varje nytt projekt (ibid.) 

Enligt Winch (1998) är forskare överens om att byggbranschen är komplex på grund av 

den projektbaserade naturen och att detta försvårar innovationsprocessen. Även studier 

som studerat hur digitala verktyg ska implementeras effektivt i byggproduktion har ut-

förts (Brohn, 2017; Davies & Harty, 2013; Lisstrand & Sikell Lundin, 2017). 

1.2 Problemformulering 

I och med ökade energikrav och ökad komplexitet som följd, ökar kostnaderna för install-

ationer i byggnader. Därför finns incitament till att effektivisera förfarandet med install-

ationsarbeten. Installationsområdet inom byggproduktion är ett område som skulle kunna 

dra stor nytta av ett ökat användande av digitala hjälpmedel. Installationsarbeten uppgår 

i vissa fall till så mycket som 50-60% av den totala produktionskostnaden i ett husbygg-

nadsprojekt och det finns stora vinningar med att effektivisera förfarandet. I dagsläget 

finns större byggprojekt där digitala hjälpmedel används i relativt stor utsträckning som 

stöd i byggproduktionen och för installationsarbeten. I dessa byggprojekt har digitala 
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hjälpmedel bidragit till en bättre ärendehantering med snabbare beslutsvägar än mer trad-

itionella arbetssätt. Vidare har bättre samordning av underentreprenörer på byggarbets-

platsen skapats med hjälp av BIM-modeller för att bestämma arbetsföljden av installat-

ionsmomenten. Branschföreningen Installationsföretagen anser dock att kunskapsnivån 

är för låg bland installationsföretagen för att digitaliseringen av byggarbetsplatserna ska 

kunna ske på bred front (Brohn, 2017). 

Generellt sett för en entreprenör, ligger affären i att lämna ett anbud på ett objekt 

som är så pass lågt att entreprenören vinner anbudet, men så pass högt att det finns en 

vinstmarginal inkluderat i den risk som ett byggprojekt innebär med samordning mellan 

aktörer, väderförhållanden och leveranser (Samuelson, 2010). Samuelson (2010) menar 

att konkurrenssituationen som uppstår vid upphandlingen borde driva innovationsarbete 

hos entreprenören framåt, eftersom den entreprenör som har effektivare metoder och 

bättre tekniska lösningar skapar sig en konkurrensfördel gentemot andra aktörer vid upp-

handlingen. Detta är dock inte fallet. Innovationerna uppstår, utvecklas och testas van-

ligtvis i skarpa projekt och den ekonomiskt pressade situationen gör att projekten subop-

timerar sin insats för att bibehålla positiva siffror, dessutom fungerar kunskapsöverfö-

ringen mellan projekt dåligt i dagsläget (ibid.). 

Idag finns digitala hjälpmedel som underlättar arbetet med installationsrelaterade 

arbeten inom byggproduktion i form av molntjänstbaserad ärendehantering och BIM-mo-

deller. Det finns även en vilja till ett mer digitalt arbetssätt hos ledningen i byggföretagen, 

frågan är om resurserna och viljan finns på projekten? 

Lägstanivån i användning av digitala hjälpmedel för installationsarbeten i produkt-

ion är för låg. Bransch- och arbetsgivarorganisationen, Installationsföretagen, anser att 

ett kunskapslyft behövs för att höja lägstanivån och öka användningen av digitala hjälp-

medel bland installatörer på bred front. 

Skanska Sverige AB jobbar idag med att öka användningen av digitala hjälpmedel 

i sin produktion. En åtgärd för att öka användandet av digitala hjälpmedel är tillsättandet 

av nya tjänster på de olika regionerna inom Skanska. Tjänsterna innefattar rollen som 

Digital Coach, dessa ska fungera som stöd till projekten vid implementering av nya digi-

tala hjälpmedel. Hur bidrar dessa roller till den digitala utvecklingen? Det finns byggpro-

jekt där införandet av digitala hjälpmedel har kommit längre, vad är framgångsfaktorerna 

och hur förs kunskapen vidare till andra projekt?  
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Utveckling i användandet av digitala hjälpmedel inom produktionsfasen har skett, främst 

i stora byggprojekt. I dessa projekt finns rätt förutsättningar och resurser i form av en stor 

budget, tillsatta tjänster för modellsamordning på plats samt ett tydligt behov av att lösa 

samordning av mycket information mellan de många inblandade aktörerna i projektet. 

Majoriteten av Skanskas projekt till antalet klassas som mellan till små projekt. I de 

mindre projekten, som har en mindre budget, färre resurser och lägre ekonomiska margi-

naler, sker införandet av digitala hjälpmedel långsammare trots de fördelar som ses i 

större byggprojekt, hur ska dessa projekt öka användandet av digitala hjälpmedel? 

1.3 Syfte 

Genom att kartlägga utmaningar vid införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion 

samt undersöka hur kunskapsöverföring kan bidra till att effektivisera införandet, syftar 

denna studie till att undersöka hur byggföretag kan öka användningen av digitala hjälp-

medel under produktionsfasen på bred front. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilka utmaningar finns vid införande av digitala hjälpmedel i byggproduktion?  

 Hur kan kunskapsöverföring bidra till att effektivisera införandet av digitala hjälpme-

del i byggproduktion på bred front? 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka användandet av digitala hjälpmedel i produktions-

fasen med fokus på installationsarbeten. Rapporten är skriven i samarbete med fallföre-

taget Skanska Sverige AB. Arbetet avgränsar sig geografiskt till storstockholmsområdet. 

1.5.1  Definition av digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel ses i denna studie som ett samlingsbegrepp för hård- och mjukvara 

som är till för att ge stöd och effektivisera informationsflödet mellan aktörerna inom 

byggprojektet, genom: 

 Molntjänstbaserad ärendehantering 

 Modellhantering. 

 Tidsplanering  
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1.6 Disposition 

1.6.1 Kapitel 1 – Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till den satsning som görs på digitalisering 

inom svenskt näringsliv samt de problem som ligger till bakgrund för införande och an-

vändning av nya digitala hjälpmedel i byggproduktion. Problemområdena som identifie-

rats har sammanfattats i frågeställningar. Därefter följer rapportens syfte och forsknings-

frågor. 

1.6.2 Kapitel 2 – Beskrivning av fallföretaget 

I följande kapitel följer en beskrivning av fallföretaget Skanska Sverige AB och deras 

satsning på ”Smarta projekt” som innefattar att bättre ta till vara på de digitala möjlighet-

erna i projekten. 

1.6.3 Kapitel 3 – Litteraturstudie 

För att få en ökad förståelse för hur digitala hjälpmedel införs och sprids i byggbranschen 

samt belysa vilken roll kunskapsöverföring har vid införandet av digitala hjälpmedel i 

byggproduktion, har litteratur från två forskningsområden studerats närmare: Innovat-

ionsspridning samt kunskapsöverföring. Litteraturstudien mynnar ut i den teoretiska re-

ferensram som används i denna studie.  

1.6.4 Kapitel 4 – Metod 

Följande kapitel förklarar hur studien är utförd. Inledningsvis förklaras forskningsstrate-

gin och studiens upplägg, därefter följer en förklaring hur datainsamlingen gick till och 

hur den insamlade informationen senare analyserades. Slutligen diskuteras studiens tro-

värdighet. 

1.6.5 Kapitel 5 – Analys och resultat 

Från inhämtad data utfördes en analys som ligger till grund för studiens resultat. Kapitlet 

är indelat i två delar, där den första delen avser att svara på studiens första forskningsfråga 

och den andra delen avser att svara på studiens andra forskningsfråga. 

1.6.6 Kapitel 6 – Diskussion 

I följande kapitel förs en diskussion kring studiens objektivitet och resultatens generali-

serbarhet.  
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1.6.7 Kapitel 7 – Slutsats 

Slutligen besvaras studiens forskningsfrågor för att uppfylla studiens syfte, därefter 

avrundas rapporten med förslag på fortsatta studier inom området.  

1.6.8 Kapitel 8 - Referenser 
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2 BESKRIVNING AV FALLFÖRETAGET 

I följande kapitel följer en beskrivning av fallföretaget Skanska Sverige AB och deras 

satsning på ”Smarta projekt” som innefattar att bättre ta till vara på de digitala möjlig-

heterna i projekten. 

År 1887 bildades Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet i Malmö, bolaget tillverkade till 

en början betongprodukter med övergick snabbt till att bli ett byggbolag (Skanska, 2017). 

Under början av 1900-talet så låg bolagets fokus på cementtillverkning till byggprojekt. 

I och med den stora industrialiseringen som skedde under första halvan av 1900-talet så 

spelade bolaget en stor roll i utbyggnaden av Svensk infrastruktur, där projekt som Ar-

landa flygplats, Tingstadstunneln och Ölandsbron ingick i deras åtaganden. Under den 

kraftiga befolkningstillväxten som skedde i andra halvan av 1900-talet så var Skanska ett 

av de bolag som var med och utvecklade Miljonprogrammet och producerade ungefär 10 

000 hem per år under nio år (Skanska, 2017). Under samma period så expanderade före-

taget internationellt. År 1984 bytte företaget namn till nuvarande Skanska och under bör-

jan av 90-talet expanderade bolaget till att i dagsläget vara ett av världens ledande pro-

jektutvecklings- och byggföretag. År 2017 hade Skanska Sverige AB, i fortsättningen 

Skanska, 9 200 anställda, en omsättning på 37 miljarder kronor och en marknadsandel för 

byggverksamheten på ca 8 % (Skanska, 2018a, 2018b). Skanska är uppdelad i fyra 

stycken affärsområden: 

 Bygg- och anläggningsverksamhet: Bygger och renoverar hus, anläggningar, infra-

struktur och bostäder. Håller även på med byggservice samt drift och underhåll. Bygg- 

och anläggningsverksamheten är starkt kopplad till Skanskas andra affärsområden ge-

nom att många uppdrag utförs på uppdrag från dessa. (Skanska, 2017b) 

 Bostadsutveckling: Bostadsutvecklingen fokuserar på anpassad bostadsutveckling i 

tidigt skede där omfattande analyser görs för att anpassa hur bostäder och områden 

ska utformas för att passa kundens behov. Verksamhetsområdena är främst Stock-

holm, Göteborg och Malmö. (Skanska, 2017b) 
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 Kommersiell Fastighetsutveckling: Fokuserar på att starta, utveckla och investera i 

kommersiella fastigheter. Har i många fall även hand om förvaltningen efter att bygg-

naderna är färdigställda. (Skanska, 2017b) 

 Infrastrukturutveckling: Bygger nödvändig infrastruktur som till exempel skolor, 

vägar och sjukhus. I många fall är detta i samverkan med den offentliga sektorn. 

(Skanska, 2017b) 

Skanska har fyra stycken värderingar som genomsyrar bolaget. Dessa är Värna om 

livet, Agera etiskt och öppet, Bli bättre - tillsammans och Vid kundens sida. Dessa värde-

ringar handlar för Skanska om att man ska jobba säkert och att främja hälsa och välbefin-

nande. Man försöker även att ha minimal miljöpåverkan inom företaget. Skanska strävar 

efter att göra sina affärer med en hög nivå av integritet och transparens, som följer deras 

uppförandekod. Skanska jobbar med att hela tiden bli bättre på det dem gör genom att 

dela med sig av kunskap och erfarenheter, både internt och externt med kunder, samar-

betspartners och de samhällen där Skanska agerar. Genom att arbeta för att förstå behovet 

hos deras kunder, hoppas Skanska på att hjälpa sina kunder att nå framgång. (Skanska, 

2017a) 

 

Figur 1 - Sammanfattande bild av Skanskas värderingar (Skanska, 2017a) 

Skanskas affärsplan för åren 2016 - 2020 handlar om att skapa “Vinst med värde”. Detta 

innebär att man vill öka aktieägarvärdet och samtidigt bygga ett bättre samhälle. Skanska 

uppfattar punkterna som att den ena inte kan gå före den andra, utan att de gemensamt 

ska lyfta varandra. Tre fokusområden har skapats för att lyckas med affärsplanen: Bästa 

medarbetarna, Möt kunden - skapa affärer och Operationell effektivitet. (Skanska, 
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2018a). Operationell effektivitet handlar om ständiga förbättringar, för att hela tiden strä-

var mot att uppnå ännu bättre resultat. Detta innebär att leverera på det mest kostnadsef-

fektiva sättet och göra rätt direkt oavsett vad det gäller. Att göra mer med mindre: mindre 

arbetsinsatser, mindre utrustning och material, mindre tidsåtgång och mindre plats. Att 

effektivt använda de allra bästa processerna, systemen och medarbetarna och ständigt lära 

mer, för att på så sätt leverera exakt det kunden vill ha. 

 

Figur 2 - Skanskas fokusområden (Skanska, 2018a) 

2.1 Smarta projekt 

Skanska har inlett ett program för att lyfta den digitala kompetensnivån i hela bolaget 

(Skanska, 2018a). Skanska jobbar idag med digitalisering av deras byggarbetsplatser. 

Nya digitala verktyg leder till ökad effektivitet vilket bidrar till lägre kostnader. Digitala 

hjälpmedel för analys, simulering och visualisering bidrar också till en bättre överblick 

och möjlighet att tillsammans med kunden granska projekt löpande. (Skanska, 2018a).  

Skanska använder en mängd olika digitala hjälpmedel för att effektivisera produkt-

ionen som exempelvis molnbaserade projektportaler och dokumenthantering, digital rit-

ningshantering, programvara för modellhantering och mobila applikationer för bland an-

nat skydds- och miljöronder. Däribland finns BIM 360 Field som är ett verktyg som 

Skanska använder i produktionen för att nå en bättre operationell effektivitet. BIM 360 

Field är speciellt utvecklat för att användas i produktionen. Med förenklad loggning av 

kvalitetsavvikelser samtidigt som kommunikationsvägar effektiviseras, kan mer byggas 

med mindre resurser. 360 Field är ett molnbaserat verktyg som är tillgängligt för alla 

inklusive underentreprenörer och besiktningsförrättare. Detta möjliggör ett workflow i 
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realtid samt en tydligare uppföljning av kvalitet för analys, förebyggande och erfaren-

hetsåterföring för att nå högre produktivitet, färre fel, nöjdare kund och ökad lönsamhet. 

(Skanska, 2018c) 

Som en del i digitaliseringsarbetet har Skanska, inom verksamhetsgrenen hus, satt 

en basnivå som ska eftersträvas av projekten i utvecklingen och användningen av digitala 

hjälpmedel. Basnivån är kopplad till etablerade arbetssätt på Skanska och ska fungera 

som stöd för att underlätta det dagliga arbetet. Basnivån sträcker sig genom hela projektet, 

där grunden sätts i projekteringen för att effektivt kunna använda modeller och informat-

ion genom hela projektet. Skanska har även en arbetsprocess för att projekten ska kunna 

etablera rätt nivå och nå full potential i användandet av modeller och informationshante-

ring. (Skanska, 2018c). 

För att effektivisera införandet av digitala hjälpmedel har även Skanska tillsatt nya 

tjänster, digitala coacher, inom bygg- och anläggningsverksamheten. Tjänsterna har växt 

fram för att Skanska ska bli bättre på att ta tillvara de digitala möjligheterna i projekten. 

Dessutom har två andra roller tillkommit, champions och digitala ledare, för att främja ett 

mer digitalt arbetssätt på byggarbetsplatserna. Dessa roller tilldelas personal på byggar-

betsplatserna där tid avsätts utanför ordinarie arbetsuppgifter, för att hjälpa de digitala 

coacherna att driva digitaliseringsarbetet framåt. Den digitala ledaren utgör ett stöd i pro-

jektet för att främja digitala arbetssätt och stöd i att hantera digitala verktyg med fokus på 

digitala verksamhetsnära arbetsprocesser. (Skanska, 2018c). 
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3 LITTERATURSTUDIE 

För att få en ökad förståelse för hur digitala hjälpmedel införs och sprids i byggbran-

schen samt belysa vilken roll kunskapsöverföring har vid införandet av digitala hjälpme-

del i byggproduktion, har litteratur från två forskningsområden studerats närmare: In-

novationsspridning samt kunskapsöverföring. Litteraturstudien mynnar ut i den teore-

tiska referensram som används i denna studie. Referensramen bidrar med en ökad för-

ståelse av innovationsspridning och kunskapsöverföring i organisationer vilket av förfat-

tarna anses vara viktiga områden att undersöka för att uppfylla studiens syfte. 

3.1 Innovation 

Det finns många försök till att definiera begreppet innovation. Gemensamt för definition-

erna är att de beskriver en positiv förändring och en implementering av ett arbetssätt, en 

produkt eller process i ett visst sammanhang (Samuelson, 2010). För att en förändring ska 

anses vara innovation måste förändringen vara ny inom sitt sammanhang där den börjar 

tillämpas. Detta betyder dock inte att förändringen nödvändigtvis behöver vara ny i all-

mänhet (ibid.). Innovationen uppstår alltså i den kontext den verkar, exempelvis i sam-

hället, branschen eller på arbetsplatsen (ibid.).  

Införandet av digitala hjälpmedel på byggarbetsplatser är en förändringsprocess, 

där nya innovativa IT-lösningar ersätter traditionella arbetssätt för att effektivisera och 

automatisera byggprocessen. I denna rapport ses den ökade användningen av digitala 

hjälpmedel för att effektivisera byggprocessen, som en positiv förändring, där implemen-

tering av hård- och mjukvara med tillhörande arbetssätt förändrar processen till det bättre. 

Detta är alltså per definition, en innovation, eftersom det digitala hjälpmedlet inte nöd-

vändigtvis behöver vara ny i allmänhet, men är en positiv förändring och en implemente-

ring av ett arbetssätt, en produkt eller process i ett visst sammanhang (Samuelson, 2010). 

I många fall, innan en spridning av innovation uppstår har den genomgått en lång 

process av forskning och utveckling som grundat sig i att lösa ett problem eller möta ett 

behov. Detta angreppssätt, där innovationer uppstår för att lösa ett känt problem eller 

möta ett befintligt behov, kallas för need-pull eller market-pull (Samuelson, 2010). Ett 
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annat scenario är att ett teknologiskt framsteg skapar möjlighet att lösa ett problem eller 

möta ett behov som tidigare inte var känt, detta kallas för technology-push.  

Inom byggbranschen har det inte funnits en tydlig drivkraft till utveckling genom 

digitalisering från dess egna aktörer, därför har utvecklingen drivits av mjuk- och hård-

varuutvecklare som försett marknaden med ny programvara och sedan försökt övertyga 

aktörerna om nyttan med programvaran, en teknikdriven utveckling eller technology 

push. Detta har inneburit att det är utvecklarna av de olika programvarorna som har försett 

branschen med vad de tror är det bästa för användarna.  

På senare år har kunskapen och förståelsen hos de egna aktörerna inom branschen 

ökat, vilket har skapat en drivkraft från aktörerna själva att utöka sitt användande och 

utvecklingen av digitala hjälpmedel för att dessa ska passa deras behov. Detta innebär att 

förhållandena har förändrats. Aktörerna ställer nu högre krav på vad mjuk- och hårdvaror 

ska klara av för att tillgodose de behov som efterfrågas. Utvecklingen har övergått till att 

mer likna market-pull. En mer långsiktig utveckling gynnas om drivkrafterna från tech-

nology-push och market-pull är jämnstarka. (Ekström, Rempling, Plos, Harryson, & Ols-

son, 2014). 

Teorin för Innovation Diffusion är ett särskilt forskningsområde där forskare försö-

ker förklara och beskriva hur innovationer införs och sprids inom sociala system, exem-

pelvis inom organisationer. Rogers (2003) betraktas som en av de ledande forskarna inom 

området och det kända verket Diffusion of Innovation används fortfarande för att förklara 

innovationsspridning. 

Rogers (2003) definierar diffusionsprocessen med fyra centrala element: En inno-

vation som kommuniceras genom olika kanaler över tiden mellan aktörer i ett socialt sy-

stem. Rogers (2003) förklarar spridningen av innovationer genom en normalfördelnings-

kurva där han delar in och klassificerar tillämpare av innovationen inom ett socialt system 

i olika kategorier utifrån deras benägenhet att ta till sig den nya innovationen.  

Normalfördelningskurvan kan plottas ackumulerat istället för nominellt vilket ger 

en S-kurva, se streckad kurva i Figur 3. S-kurvan beskriver det procentuellt ackumulerade 

antalet användare av innovationen över tiden i systemet. 
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Figur 3 Innovationsspridningskurva (Rogers, 2003) 

Innovatörer är de personer som först vill testa och ta in en ny idé i det sociala systemet. 

Dessa personer kännetecknas som risktagande men spelar en viktig roll för att innovat-

ioner ska börja spridas över huvud taget.  

Tidiga tillämpare har ofta en ledande position, är ofta mer integrerade och lokalt 

förankrade i det sociala systemet, vilket ger ett högre förtroende bland övriga medlemmar 

i systemet. Tidiga tillämpare är medvetna om att förändringar krävs för att göra någonting 

bättre, vilket innebär att de omfamnar nya idéer och ser det som en chans till förbättring. 

Personer i denna kategori behöver inte övertalas till förändring utan behöver snarare en 

manual och information om hur de ska implementera förändringen. De tidiga användarna 

utgör en viktig roll för att nå den kritiska massan.  

Den tidiga majoriteten är viktig eftersom de tillämpar idén just innan den stora ma-

joriteten gör det. Den tidiga majoriteten spelar en nyckelroll för att accelerera sprid-

ningen. Jämfört med de tidigare kategorierna är de mer eftertänksamma. Ser dock den 

tidiga majoriteten att en idé har fungerat för andra, tillämpar och förespråkar de också 

gärna idén.  

Den sena majoriteten ställer sig skeptisk till förändring. Det krävs ett tryck och 

övertygelse från övriga medlemmar i det sociala systemet för att personer inom denna 

kategori ska överväga att tillämpa idén. Dessutom ska eventuella osäkerheter runt idén 

utredas.  
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Eftersläntrare är den sista kategorin. De ser motståndet mot nya idéer som rationellt 

tänkande och tendera att använda det förflutna som referens. Eftersläntrare har ett begrän-

sat socialt nätverk vilket innebär att de inte får den övertygelse som behövs för att 

anamma nya idéer. De anser själva att de inte har “råd” att ta några risker. (Rogers, 2003). 

Det är en beslutsprocess för en individ att ta till sig och tillämpa en innovation 

(Samuelson, 2010). Dessa individer kan dock verka på olika nivåer och ha inflytande över 

andra individer i sociala system (ibid.) Rogers (2003) delar upp dessa nivåer i tre grupper: 

Individer, organisationer och interorganisationella system.  

Det som skiljer grupperna åt är det antalet individer som fattar gemensamma beslut 

om implementeringen av en innovation (Samuelsson, 2010). Beslutsprocessen vid infö-

randet av innovationer följer enligt Rogers (2003) samma steg för enskilda individer som 

för organisationer, se beslutsprocessen i Figur 4 nedan. Rogers (2003) beskriver besluts-

processen för införande av en innovation med fem steg. Figuren beskriver hur beslutfatt-

aren, individen eller organisationen, går från att erhålla kunskap om en innovation, till att 

bilda sig en positiv eller negativ uppfattning, vilket ligger till grund för ett beslut att till-

lämpa och implementera innovationen och slutligen bekräfta de uppnådda förväntning-

arna (Rogers 2003). Beslutfattaren kan vid varje steg i processen avstå från att gå vidare 

och inte tillämpa innovationen (Samuelson, 2010). Samtliga steg måste alltså få ett posi-

tivt resultat för att en implementering ska genomföras fullt ut. Rogers (2003) nämner fem 

attribut som avgör implementeringstakten av en innovation. Dessa är (1) relativ nytta: hur 

väl innovationen uppfattas som bättre än det den ersätter, (2) kompabiliteten: syftar till 

vilken grad innovationen uppfattas överensstämma med tidigare erfarenheter och poten-

tiella tillämpares behov, (3) komplexiteten: är graden till vilket en innovation uppfattas 

som relativt svår att förstå och använda, (4) testbarheten: är graden till vilken en innovat-

ion kan testas med på ett begränsat sätt, och slutligen (5) observerbarhet: det är i vilken 

grad resultaten av en innovation är synliga för andra. 

 

Figur 4 Beslutsprocessen för införandet av en innovation (Rogers 2003) 

Som tidigare nämnts ser stegen i beslutsprocessen likadan ut för såväl individ som orga-

nisationer och interorganisationella system, detta betyder dock inte att detta sker samtidigt 

Kunskap Övertygelse Beslut
Implemen-

tering
Bekräftelse
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på de olika nivåerna. Exempelvis kan den beslutsfattande enheten i ett byggprojekt be-

sluta om att införa ett nytt digitalt hjälpmedel på byggarbetsplatsen. Men det är en be-

slutsprocess för att varje enskild individ huruvida de vill bruka de digitala verktygen i sitt 

dagliga arbete. Denna beslutsprocess behöver inte nödvändigtvis ligga i fas med besluts-

fattarna i byggprojektet. Om en installationsmontör får en tablet för ritningshantering, är 

det dennes eget val om den ska användas. I och med detta fokuserar studien i första hand 

på att belysa de två första stegen i beslutsprocessen på individnivå snarare än på organi-

satorisk nivå då detta anses vara ett kritiskt steg för att en majoritet av brukarna ska till-

lämpa nya digitala hjälpmedel i produktionsfasen. (Rogers, 2003). 

3.2 Implementering av innovationer i organisationer 

Rogers (2003) beskriver de reella marknadskrafterna som verkar på organisationer som 

en stark drivkraft till innovation för att uppnå ekonomisk nytta. I denna rapport syftar en 

organisation på ett företag. Det är också den vanligaste organisationsformen som forsk-

ning har gjorts inom (Samuelson, 2010). På individnivå är det individen själv som fattar 

beslutet om att tillämpa en innovation medan på företagsnivå så är det ofta ett beslut som 

fattas av en grupp individer som möjligtvis inte ska tillämpa innovationen personligen 

(Gallivan, 2001). Beslut om att implementera innovationer kan röra hela eller enskilda 

delar av företagen (Samuelson, 2010). Den hierarkiska struktur som många företag är 

uppbyggda på innebär ofta en mer komplicerad implementeringsprocess eftersom proces-

sen blir fragmenterad i olika steg mellan anställda (ibid.). Att ett beslut tas på en högre 

central nivå på företaget kan verka både påskyndande men också hämmande för imple-

menteringsprocessen (ibid.). I ett företag är det vanligt att en individ som föreslår en för-

ändring antingen måste vänta på ett beslut från en annan individ eller att förslaget möter 

ett stort motstånd eftersom andra inte vill förändra sig själva eller den process de verkar 

inom, för att ge utrymme åt den nya idén (ibid.). 

I ett byggprojekt samarbetar många olika aktörer i en gemensam projektorganisat-

ion under en begränsad tid. Denna konstellation av flera aktörer från olika företag be-

nämns som ett interorganisationellt system. I ett interorganisationellt system finns ingen 

tydlig hierarkisk struktur med tydliga chefsroller med tillhörande befogenheter och ansvar 

som finns i ett enskilt företag (Samuelson, 2010). Beslutsordningen är visserligen fast-

ställd inom byggprojektet men de enskilda företagen inom projektorganisationen har egna 

interna rutiner och arbetssätt vilka är svåra för projektorganisationen i sig att förändra 
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(ibid.). Om en innovation ska implementeras i projektet kommer det med största sanno-

likhet även påverka de enskilda företagens interna rutiner och arbetssätt. Detta innebär att 

ett byggprojekt utgör en dålig grund för förändring och innovation (ibid.). Inom de stora 

byggföretagen delas dessutom organisationen upp utifrån tydliga geografiska marknader 

där en efterfrågan för verksamheten finns (ibid.). Den lokala förankringen och relation-

erna med de lokala kunderna och leverantörerna har därför en tendens att bli viktigare än 

kopplingen till huvudorganisationen och dess mål och värderingar (ibid.). 

En organisations tillvägagångssätt för implementeringsprocessen av nya innovat-

ioner är helt avgörande för hur lyckad implementeringen blir, det vill säga hur lyckat 

själva implementeringsprojektet är (Gallivan, 2001). Förutom vikten av bra implemente-

ringsprojekt menar Rogers (2003) att en lyckad implementeringsprocess även beror på 

karaktäristik hos organisationen, exempelvis grad av Centralisering, innovationens Kom-

plexitet (vilket syftar på medarbetares nivå av kunskap och kompetens), Formalisering 

(regler och riktlinjer), Nätverkande (formella och informella nätverk) samt organisato-

riskt slack (tillgängliga resurser).  

Rogers (2003) delar in en organisations innovationsprocess i totalt fem steg under 

de två huvuddelarna Initiering och Implementering, se Figur 5. Rogers (2003) menar att 

användningen av innovationen ska ske rutinbaserat i organisationen innan implemente-

ringen kan betraktas som lyckad. 

1. Informationssamling inträffar när ett generellt problem inom en organisations är de-

finierat vilket skapar ett behov för en innovativ lösning. Processen pågår kontinuerligt 

och innebär prioritering för hur organisationen ska möta behovet och lösa problemet.  

2. Organisationen hittar en innovation från omgivningen som passar för att möta behovet 

och lösa problemet i den egna organisationen.  

3. Innovationen anpassas för att bättre passa den egna organisationens behov. Detta kan 

även innebära att organisationen måste anpassas för att möta det krav som innovat-

ionens nyttjande kräver, exempelvis förändrade arbetssätt och tillsättandet av stöd-

funktioner. Detta steg är kritiskt eftersom anpassningar endast kan göras under en kort 

period innan innovationen har implementerats på bred front och börjat standardiserats 

i det dagliga arbetet.  

4. När innovationen får en bredare spridning i organisationen och användarna får en kla-

rare bild om den nya idén. En för snabb implementeringsprocess kan innebära miss-

förstånd vilket skadar implementeringsprocessen.  
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5. Inträffar när innovationen har implementerats och är en självklar del av det dagliga 

arbetet. Vid det här steget är implementeringsprocessen färdig. Här är det viktigt att 

hålla innovationen hållbar i ett längre perspektiv.  

 

Figur 5 Innovationsprocessen i en organisation (Rogers, 2003) 

3.2.1  Förändringsledaren 

Enligt Rogers (2003) finns det en roll inom organisationer som är viktig för att imple-

menteringsprocessen ska lyckas. Rogers (2003) kallar denna roll för förändringsagenter 

eller förändringsledare. 

När en innovation implementeras i ett företag innebär det alltid en förändring av 

något slag. Motivet för förändringen är sällan densamma mellan utvecklare och tillämpare 

av innovationen. Förändringsledaren är länken mellan tillämpare och utvecklare av inno-

vationen och har därför stort ansvar för att se till att båda parter blir nöjda. En föränd-

ringsledare är en person eller aktör som förespråkar, driver och stödjer i förändringspro-

cessen. Förändringsledaren står med en fot i den akademiska världen och en fot i den 

operativa verksamheten (Rogers, 2003). Olika typer av befattningar passar definitionen 

av förändringsledare (Rogers, 2003). En förändringsledare behöver dock inte vara en in-

divid utan kan även vara en organisation eller en aktör som driver utvecklingen i en 

bransch. Exempelvis utförde Vennström (2008) en studie om byggherrens roll som för-

ändringsledare i byggbranschen. Förändringsledarens primära uppgift är att se till att nya 

innovativa lösningar når brukarna. De har också ansvar att informationsflödet mellan ut-

vecklare och brukare fungerar. För att informationsflödet mellan brukare och utvecklare 

ska fungera är det viktigt att förändringsledaren finns som en länk mellan parterna. Detta 

möjliggör att utvecklarna kan anpassa innovationen löpande efter brukarnas behov (Ro-

gers, 2003).  

Det som kännetecknar en förändringsledare är att denne typiskt innehar hög kun-

skap om innovationen som ska spridas. Denne är ofta en person med universitetsstudier 

inom ett tekniskt område. Deras överlägsna know-how innebär dock en barriär då denne 

är på en annan teknisk nivå gentemot de operativa brukarna (Rogers, 2003). Rogers 
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(2003) menar att förändringsledaren inte skulle behövas om det inte fanns en någon tek-

nik, social klyfta eller bådadera mellan utvecklare och brukare. 

3.3 Kunskapsöverföring 

Det är viktigt att skilja mellan information och data samt kunskap och kunnande (Jonsson, 

2012). Enligt Alavi & Leidner (2001) är ett vanligt synsätt att data är råa nummer och 

fakta, information är data med värde och kunskap är verifierad information. Kunnande 

utvecklas från kunskap genom lärande (Jonsson, 2012).  

Kunskap kan delas upp som explicit och implicit kunskap. Implicit kunskap är kun-

skap som inte kan beskrivas med ord lika lätt som explicit kunskap. Implicit kunskap 

beskrivs som erfarenhetsbaserad och erhålls genom övning och praktiskt tillämpande, 

(Bollinger & Smith, 2001; Van Horne, Frayret, & Poulin, 2005). Explicit kunskap kan 

som motsats till implicit kunskap lätt beskrivas med ord, teoretisk och objektiv, vilket gör 

den typen av kunskap lättare att samla in, kodifiera och dokumentera (ibid.).  

Den kritik som finns mot forskningen kring kunskapshantering är det alltför statiska 

synsättet på kunskap. Kunskap har setts som ett objekt eller ett ting. På mitten av 1990-

talet när begreppet knowledge management växte fram fanns det en stark tro på att diverse 

IT-lösningar skulle kunna hjälpa till att paketera och kodifiera kunskap i manualer och 

dokument för att fylla de kunskapsluckor som finns i en organisation. IT-lösningar har 

visserligen bidragit till att det är enklare att överföra stora mängder information inom 

organisationen men kunskapsöverföring är fortfarande ett problem inom stora organisat-

ioner. Synsättet på kunskapsöverföring har förändrats under senare år. En vilja att förstå 

hur kunskap överförs på bästa sätt samt förstå vad som driver den enskilda individen till 

att vilja dela med sig av sin kunskap och lära sig nya saker. Ytterst handlar kunskapsöver-

föring om att det måste finnas en vilja hos individen att själv att dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper oavsett om det innebär användandet av tekniska hjälpmedel, 

databaser av olika slag eller helt enkelt genom naturliga mötesplatser som uppmuntrar till 

att individer delar med sig av sina egna erfarenheter. (Jonsson, 2012). 
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Tabell 1 Olika syn på kunskap (Jonsson, 2012) 

Kunskap som objekt 

Mekaniskt/instrumentellt/strukturellt synsätt 

Kunskap som process 

Organiskt/individuellt/kulturellt synsätt 

Knowledge management, organisatorisk 

kunskap 

Organisatoriskt lärande, lärande organi-

sationer 

Kunskap som systematiserad och kategori-

serad information 

Kunskap som kunnande/handling 

Singelloopslärande Dubbelloop- och deuteroloopslärande 

Explicit Implicit, tyst 

Process: Att göra implicit kunskap till expli-

cit för att lagra och överföra kunskap 

Process: Att överföra, lära och tillämpa 

kunnande i praktiken 

Fokus: IT och organisationen Fokus: Samtal och individen 

Kunskap lagras i databaser - kodifiering Kunnande i praktiken - personifiering 

Exploatering Exploration 

 

Trots de nya insikterna kring kunskapsbegreppet och individens betydelse finns fortfa-

rande ett fokus på rena IT-lösningar för kunskapshantering. En förklaring till detta är en-

ligt Jonsson (2012) att organisationer vill ha snabba resultat och därför tror att införandet 

av ett nytt IT-system är den snabbaste och bästa lösningen. Jonsson (2012) menar dessu-

tom att det är lättare för exempelvis konsultföretag att sälja in en teknisk “One solution 

fits all” - lösning till företagen, än att utföra en grundläggande analys om vad kunskap 

och kunskapsöverföring betyder i det enskilda fallet. 

Istället för att bara lagra och säkra kunskap inom organisationen är det viktigt är att 

dela med sig av kunskap så den kan utvecklas och förädlas i organisationen, att eftersträva 

ett organisatoriskt lärande (Jonsson, 2012). Jonsson (2012) beskriver vikten av samtalet 

mellan individer för kunskapsöverföring snarare än kunskapsöverföring med hjälp av IT. 

Samtal är inte bara viktigt för själva kunskapsöverföringen utan också för att forma orga-

nisationen som kunskapen ska överföras inom, att skapa en lärandekultur (ibid.). I en 

lärande organisation är relationerna mellan medarbetarna ytterst viktig. Kunskapsöverfö-

ring från ett ledningsperspektiv i en lärande organisation handlar inte om att hantera och 

styra kunskap utan snarare om att leda medarbetarna och deras kunskap och kunnande 

(ibid.). När en händelse sker är det viktigt att samtala såväl före, under och efter för att 
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kunskapen inte bara överföras utan även utvecklas (ibid.). Kunskapsöverföring sker mel-

lan individer, från individer till grupper, mellan grupper, från grupper till organisationen 

och inom organisationen (Alavi & Leidner, 2001) 

Newell m.fl. (2009) skriver att kunskapsöverföring är den viktigaste utmaningen 

för alla typer av organisationer. Hur kunskap överförs på bästa sätt inom en organisation 

så att “Hjulet inte behöver uppfinnas på nytt” varje gång. För att kunskapsöverföring ska 

fungera i praktiken är det viktigt att inte bara betona kunskap som ett objekt. Det måste 

finnas ett lärande kring kunskapen, en motivation eller en drivkraft att ta till sig ny kun-

skap och information för att utveckla ett kunnande samt en vilja att dela med sig av sitt 

kunnande till andra (Jonsson, 2012). Utan lärande blir kunskap bara information. Utan 

motivation uteblir lärandet och därför ses motivationsfaktorn hos individer som en viktig 

faktor för kunskapsöverföring (ibid.).  

Storytelling är en metod som kan användas vid kunskapsöverföring (Jonsson, 

2012). Storytelling innebär att skapa en berättelse för att på så sätt göra någonting lättare 

att komma ihåg och ta till sig. Denna metod kan exempelvis användas för att skapa för-

ståelse och motivation hos en personalgrupp i ett förändringsarbete. Storytelling innebär 

att genom en känsla av tillhörighet till gemenskap och tradition, förena människor och 

skapa en enhet. Det används främst inom marknadsföring och varumärkesbyggande, men 

även för att stärka grupper (Blomquist & Röding, 2010). 

Jonsson (2012) presenterar en femstegsmodell med frågeställningar för hur kun-

skapsöverföring kan fungera i praktiken och vara del av en lärandekultur: 

1. Analysera synsätt och behov 

Ta reda på vad kunskapsöverföring betyder i den egna organisationen, i den kontext där 

kunskapsöverföringen ska äga rum. Detta har betydelse för att förstå vad som egentligen 

ska överföras och hur, när samt vems ansvar det är att få det att hända. Det som möjliggör 

en väl fungerande kunskapsöverföring är hur väl synsättet på kunskapsöverföring stäm-

mer överens med organisationens kultur och struktur. Om organisationen inte förstår var-

för kunskapsöverföring är viktig, förstår organisationen troligtvis inte heller vad som ska 

överföras och hur det ska gå till. 

2. Skapa rätt förutsättningar 

För att skapa förutsättningar för en lärandekultur har Jonsson (2012) kommit fram till fyra 

insikter som är viktiga för att kunskapsöverföring ska bli en del av en organisations kultur, 

dessa är:  
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a. Rätt medarbetare: Anställa folk som följer företagets värderingar och förhållnings-

sätt. Dock är det viktigt med mångfald i organisationen och att man inte bara anstäl-

ler “kloner” av sig själv. 

b. Hygien och motivationsfaktorer: Viktigt att veta vilka system inom organisat-

ionen som anser vara “hygien” dvs., system som är naturligt en del inom organisat-

ionen. Det är viktigt att man lägger fokus på att motivera sina anställda, till exempel 

genom att göra dem tydligt delaktiga och att lyfta deras synpunkter. 

c. En långsiktig kunskapsfilosofi: Det är viktigt att inse att på lång sikt måste man 

förstå hur man ska balansera exploration och exploatering. Ofta är det viktigt att 

exploatera kunskapen man redan har och utveckla den ytterligare, detta kan även 

vara ett sätt för att hitta helt ny kunskap inom området. 

d. Logiker blir Logiken: Kunskapsöverföring kan beskrivas som tre logiker. Den 

första logiken är Knowledge management, vilket syftar till exempelvis manualer och 

annan lagring av information. Den andra är Yrkeslogiken och handlar om hur arbete 

går till i praktiken och vilka rutiner som finns. Den tredje och sista logiken är Orga-

nisationslogik, vilken handlar om hur lärdomar från olika delar av organisationen 

kan tillgodogöras i hela organisationen. 

3. Tydliggör ansvarsroller för kunskapsöverföring 

För att få kunskapsöverföring att fungera och för att hitta en balans mellan explorativitet 

och exploatering så är det viktigt att veta vem som förväntas göra vad och när denna ska 

utföra uppgiften. Detta för att snabbare upptäcka nya lösningar men även för att utnyttja 

redan beprövade sanningar och arbetssätt.  

Ett företag som lyckas med detta kallas för ambidextriösa bolag. Det finns två 

stycken tillvägagångssätt för att göra en ambidextriös lösning. Ena sättet är att en del av 

bolaget fokuserar på explorationen av en lösning, medan en annan del tar hand om explo-

ateringen, synsättet kallas för structural ambidexterity. I det andra sättet så måste medar-

betarna inom bolaget förstå hur man ska balansera in detta i det dagliga arbetet, detta 

kallas för contextual ambidexterity. 

4. Kommunicera en gemensam kunskapssyn som en del av en övergripande vision 

Nästa steg är att komma fram till hur en kunskapsfråga är eller kan bli en strategisk fråga 

och angelägenhet. En framgångsfaktor för att lyckas är att frågan träffar och anses vara 

viktigt sett till någonting som genomsyrar hela organisationen i dess tankesätt. Tankarna 

som ska bli ett strategiskt verktyg måste överensstämma med företagets affärsidé och 
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övergripande strategi. Till exempel, så är ett av Skanskas värdeord att “Bli bättre tillsam-

mans” vilket inbjuder till att lära sig av varandra. 

Det är även viktigt att medarbetarna inom bolaget får chans att vara en del av hur 

bolagets vision och strategi ska se ut. Det är även viktigt att medarbetarnas förbättrings-

idéer och engagemang kanaliseras genom bolaget. 

5. Lär, lev och led kunskapsöverföring i praktiken - i det dagliga arbetet 

Sista steget handlar om hur kunskapsöverföringen ska bli en del av det vardagliga arbetet 

och en lärandekultur skall falla naturligt inom bolaget. För att det ska fungera effektivt så 

måste ledarskapet övervaka hur processen för kunskapsöverföringen ser ut inom bolaget 

och att rätt kunskap flödar inom organisationen och ser till att styra kunskapsöverföringen 

i rätt riktning om den börjar avvika från till exempel företagets värderingar. 

Enklaste sättet att övervaka detta är genom att främja kommunikationen mellan er-

farna och nyanställda, till exempel genom fikaraster och att skapa förutsättningar för en 

naturlig kommunikation på arbetsplatsen. Allt detta arbete leder förhoppningsvis till att 

kunskapsöverföring ses som någonting naturligt inom det vardagliga arbetet på organi-

sationen och att en naturlig lärandekultur därför skapas på arbetsplatsen. 
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3.4 Teoretisk referensram 

För att få en tydligare uppfattning för hur författarna ser kopplingen mellan de olika teori-

områdena, har en referensram tagits fram, se Figur 6. Beslutsprocessen innebär att en 

organisation eller en individ går från att erhålla kunskap om en innovation, till att bilda 

sig en positiv eller negativ uppfattning, vilket ligger till grund för ett beslut att tillämpa 

och implementera innovationen och slutligen bekräfta de uppnådda förväntningarna (Ro-

gers, 2003). 

Författarna har delat upp kunskapsöverföringen i två separata faser, eftersom den 

kunskap som eftersträvas är av olika karaktär i faserna. Grundläggandefasen (I) visuali-

serar hur kunskapsöverföring kan bidra till att väcka ett intresse för digitala hjälpmedel 

och visa dess möjligheter vilket leder till att organisationen eller individen får en positiv 

uppfattning och går vidare i beslutsprocessen. Utförandefasen (II) visualiserar hur kun-

skapsöverföring kan bidra till en bättre implementerings- och bekräftelsefas. 

 

Figur 6 Teoretisk Referensram 
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4 METOD 

Följande kapitel förklarar hur studien är utförd. Inledningsvis förklaras forskningsstra-

tegin och studiens upplägg, därefter följer en förklaring hur datainsamlingen gick till och 

hur den insamlade informationen senare analyserades. Slutligen diskuteras studiens tro-

värdighet. 

4.1 Forskningsstrategi 

Studien utfördes med en abduktiv ansats. Med en abduktiv ansats kombinerar forskaren 

teori och empiri för att nå fram till ett resultat. Edmonson & McManus (2007) argumen-

terar att ju mindre som är känt om ett ämne, desto öppnare blir forskningsfrågorna. Vi-

dare, när ett ämne har studerats i stor utsträckning, kan forskaren använda tidigare litte-

ratur för att identifiera kritiska variabler och förklara allmänna mekanismer för underlig-

gande fenomen. Studien bygger på tidigare teorier inom områden för innovationssprid-

ning och kunskapsöverföring, dessa ämnen har systematiskt diskuterats i litteraturen un-

der en längre tid, kombinerat med empiriskt insamlad information som utgår från teorin. 

De teoretiska områden som undersöktes närmare ansågs vara områden som är fundamen-

tala för spridning av digitala hjälpmedel i branschen. 

Studien utfördes som en kvalitativ och utforskande multipel fallstudie med holist-

iskt perspektiv, denna forskningsstrategi möjliggör empirisk utforskning av studiens 

forskningsfrågor. Den kvalitativa metoden var fördelaktig då det möjliggör insamling av 

information från ett begränsat antal personer som bidrar med en djupare förståelse av 

problemet (Yin, 2009).  I en fallstudie kan enkel-fall eller multipla fall undersökas (ibid.). 

Dessa kan i sin tur vara holistiska eller indelade (ibid.). Multipla fall är att föredra för att 

skapa generaliseringar (ibid.). Ett holistiskt perspektiv betraktar organisationen som hel-

het medan den indelade avser att dra slutsatser om en subenhet, detta kan exempelvis vara 

en specifik avdelning inom en organisation (ibid.). Fallstudier används enligt Saunders 

m.fl. (2009) ofta explanativt (förklarande) eller explorativt (utforskande). En fallstudie är 

den föredragna metoden då man vill besvara ”Hur?” och ”Varför?” frågor. Detta passar 
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studiens forskningsfråga om Hur kunskapsöverföring kan bidra till att effektivisera infö-

randet av digitala hjälpmedel i byggproduktion. 

 En explorativ eller utforskande studie är användbar för att klargöra och förstå ett 

problem (Saunders m.fl., 2009). Saunders m.fl. (2009) nämner tre huvudsakliga tillväga-

gångssätt för att genomföra en utforskande studie: Utföra en litteraturstudie, intervjua 

experter inom området och/eller utföra intervjuer i fokusgrupper. Styrkan med en utfors-

kande studie är att den är flexibel och anpassningsbar för förändring (ibid.). Detta innebär 

också att forskaren måste vara villig att byta spår när nya insikter tillkommer. Författarna 

gjorde kontinuerliga återkopplingar till problemformuleringen och teori allt eftersom stu-

dien fortskred. Detta på grund av ständigt nya insikter. Trots att utforskande studier är 

flexibla och anpassningsbar till förändring är det viktigt att det fortfarande finns en linje 

som studien följer. En utforskande studie är flexibel på så sätt att fokus från början är 

brett för att sedan smalna av när forskningen framskrider (Adams & Schvaneveldt, 1991). 

 

Figur 7 Studiens upplägg 

4.2 Insamling av data 

Datainsamlingen i denna studie är kvalitativ. Empirisk data hämtades huvudsakligen in 

genom intervjuer. Datainsamlingen delades in i två faser. Intervjuerna i den första fasen 

var av utforskande karaktär och utfördes genom en öppen diskussion för att få en bättre 

förståelse över hur Skanska jobbar med digitala verktyg i verksamheten och på så sätt 

skapa en bild av nuläget. Tre utforskande intervjuer utfördes. I samråd med handledare 

på Skanska valdes en första person ut för vidare intervju. Denna person, i sin roll som 

Digital Coach, ansågs ha rätt expertkunskap inom området för digitalisering för att skapa 

en tydligare problembild, som sedan kan underlätta vid implementering av digitala hjälp-

medel i produktion. Efter att ha utfört en utforskande intervju med en Digitala Coach 

kontaktades två installationssamordnare, detta i samråd med Digitala Coachen. Dessa in-
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stallationssamordnare intervjuades för att ge deras syn på ämnet. Intervjuerna varade mel-

lan 50 till 60 minuter och den insamlade informationen formade grunden för studiens 

problemformulering och forskningsfrågor. 

Dessutom fick författarna under den första fasen ta del av information från ett då 

pågående SBUF-projekt. Författarna fick även delta på arbetsmöten där diskussion kring 

digitalisering och implementering av digitala hjälpmedel inom installationsområdet för-

des. Under mötena antecknades de observationer som ansågs tillföra relevant fakta till 

problemställningen. Observationer är en metod för att samla in data till en kvalitativ stu-

die (Hedin, 2011). Observationer är ofta ostrukturerade, menat att anteckningar görs lö-

pande utifrån iakttagelser, av en situation eller miljö, allt eftersom de inträffar (ibid.). Den 

övergripande avsikten med SBUF-projektet var att uppnå ett kunskapslyft med avseende 

på digitala hjälpmedel och dess möjligheter för installatörer. I detta skedde i projektet 

kartlades behov och möjligheter samt förslag på ett första steg för att höja kunskapsnivån. 

Diskussion kring SBUF-projektet bidrog till studiens problemformulering. I och med att 

författarna fick delta på arbetsmöten i SBUF-projektet skapades ett större kontaktnät av 

personer som var aktiva inom området. 

 

Figur 8 Förstudie, första fasen i datainsamlingen 
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Tabell 2 Utforskande intervjuer med anställda på Skanska Sverige AB 

Nr Titel Datum Längd [min] 

1a Digital Coach 29/1-18 50 

2a Installationssamordnare 30/1-18 60 

3a Installationssamordnare 31/1-18 50 

 

Intentionen för den andra fasen i datainsamlingen var att samla in djupgående data för att 

besvara forskningsfrågorna. Totalt sex semi-strukturerade intervjuer utfördes i den andra 

fasen, se Tabell 3. 

Respondenter från tre olika byggföretag intervjuades. Byggföretagens storlek till 

omsättning varierade från 200 miljoner upp 24 miljarder kronor. Majoriteten av respon-

denterna hade en koppling till installationsområdet på ett eller annat sätt. Personer inter-

vjuades från olika företag för att undvika en alltför vinklad bild av problemområdet. In-

tervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och transkri-

berades för validering och tydligare strukturering av datainsamlingen. Intervjuguiden som 

användes vid de semistrukturerade intervjuerna var inspirerad av den teoretiska referens-

ramen. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär, för att låta respondenterna få berätta 

så fritt och djupgående de kunde om ämnet. Intervjuguiden innehöll dels grundfrågor som 

kunde ställas oberoende till var och en av respondenterna och dels frågor som kunde an-

passas, läggas till och/eller tas bort beroende på respondentens roll och arbetsuppgifter. 

Tabell 3 Semi-strukturerade intervjuer 

Nr Titel Företag Datum Längd [min] 

1b Digital Coach A 6/4-18 60 

2b Installationsstrateg A 13/4-18 50 

3b Installationsstrateg A 13/4-18 50 

4b Installationssamord-

nare 

B 17/4-18 40 

5b Teknikchef  C 17/4-18 60 

6b Teknikchef  C 18/4-18 40 
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4.3 Bearbetning och analysmetod 

Informationen från samtliga intervjuer samlades och analyserades. En fördjupad kunskap 

om forskningsområdet var nödvändigt för att få en hög kvalitet på resultatet. En tematisk 

analysmetod valdes därför eftersom det möjliggör beskrivning av komplex kvalitativ data 

på ett rikt och detaljerat sätt. Tematisk analys beskrivs av Braun & Clarke (2006) som en 

vanligt förekommande metod för kvalitativa studier eftersom metoden passar för att iden-

tifiera och analysera mönster i insamlat data. Den tematiska analysen utförs i tre faser: 

(1) Kodning av data i nyckelord, (2) Finna teman och kategorisera data och slutligen (3) 

Definiera och namnge de teman som hittades. (Braun & Clarke, 2006). För en fullständig 

sammanfattning av den tematiska analysen se Bilaga B och C. 

Författarna gjorde sig först familjär samt skapade sig en holistisk överblick över all 

insamlad data. Inspelningarna från intervjuerna transkriberades och korrekturlästes sedan 

av båda författarna för att försäkra om en bra transkribering.  

Teman kring den första forskningsfrågan formulerades från de olika stegen Kun-

skap, övertygelse, beslut, implementering och övertygelse i Rogers (2003) modell för be-

slutsprocessen vid införandet av en innovation. Utmaningar kategoriserades kring var och 

ett av stegen. För att besvara den andra forskningsfrågan delades Rogers (2003) modell 

för beslutsprocess vid införandet av innovationer upp i två block. Block (I) Grundläggan-

defas syftar till att analysera hur kunskapsöverföring kan bidra till att enklare ta sig förbi 

de två första stegen i beslutsprocessen, kunskap och övertygelse. Kunskapen som behöver 

överföras anses vara av mer explicit karaktär. Block (II), utfarandefas, syftar till att un-

dersöka hur kunskapsöverföring bidrar till en bättre implementeringsprocess efter att in-

dividen och/eller byggprojektet har valt att gå vidare och vill implementera det nya Digi-

tala hjälpmedlet. Kunskapen är av mer implicit karaktär där användaren måste lära sig att 

använda nya digitala hjälpmedel.  
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4.4 Studiens trovärdighet 

Vid intervjuerna användes datatriangulering. Respondenter från olika byggföretag inter-

vjuades för att få olika perspektiv på problemområdet. Genom att studera olika företag 

möjliggjordes triangulering av respondenternas svar för att fylla i luckor i analysen och 

på så sätt öka studiens reliabilitet och validitet. (Björklund & Paulsson, 2012). En inter-

vjuguide användes vid de semi-strukturerade intervjuerna. Dessutom skickades en sam-

manfattning av det transkriberade materialet tillbaka till respondenten för godkännande.  

På grund av tidsbrist valdes respondenter delvis ut utifrån ett snöbollsurval, där 

handledare och tidiga respondenter i studien tipsade om personer för fortsatta intervjuer 

inom studiens ämne. Respondenten identifierar och tipsar troligtvis om nya respondenter 

till studien som har en liknande uppfattning som dem själva, vilket resulterar i ett homo-

gent urval (Saunders m.fl., 2009). Ett snöbollsurval kan bidra negativt till studien på 

grund av det kan ske en personlig interaktion mellan respondenterna. Detta kan påverka 

studiens reliabilitet negativt.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Från inhämtad data utfördes en analys som ligger till grund för studiens resultat. Kapitlet 

är indelat i två delar (5.1 & 5.2), där den första delen avser att svara på studiens första 

forskningsfråga, Vilka utmaningar finns vid införande av digitala hjälpmedel i byggpro-

duktion och den andra delen avser att svara på studiens andra forskningsfråga, Hur kan 

kunskapsöverföring bidra till att effektivisera införandet av digitala hjälpmedel i bygg-

produktion. 

5.1 Utmaningar för ett ökat användande digitala hjälpmedel i 

byggproduktion 

5.1.1 Utmaningar med att erhålla samt sprida kunskap om digitala hjälp-

medel 

Decentraliserad organisation, ojämn kunskapsnivå och en snabb utveckling av nya pro-

gramvaror. 

Inom de stora byggföretagen delas organisationen upp utifrån tydliga geografiska mark-

nader där en efterfrågan för verksamheten finns (Samuelsson, 2010). Den lokala förank-

ringen och relationerna med de lokala kunderna och leverantörerna har därför en tendens 

att bli viktigare än kopplingen till huvudorganisationen och dess mål och värderingar 

(ibid.). De stora byggföretagen har således en decentraliserad organisation. Där de en-

skilda byggprojektens lokala förankring med kortsiktiga ekonomiska mål väger mer än 

organisationens övergripande strategi. Detta innebär att centralt styrda innovationsinsat-

ser hämmas likväl som att lokala initiativ på projekt sällan får genomslag inom andra 

geografiska områden (Samuelson, 2010). Att sprida kunskap inom decentraliserade orga-

nisationer så den når ut hela vägen till projektnivå, är en utmaning. Detta går också åt 

motsatt håll, att kunskap och erfarenheter som erhålls på projektnivå inte når de centrala 

delarna av organisationen. De digitala hjälpmedel som utvecklas centralt inom organisat-

ionen får inte tillräcklig feedback och verklighetsförankring med det som sker ute på 

byggarbetsplatserna. De digitala hjälpmedlen anpassas inte till den grad att de blir till-

räckligt användbara i byggproduktionen. 
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Utvecklarna har haft mycket skygglappar på och bara löst uppgiften, utvecklat 

någonting och sen så är man klar. (1b) 

Rogers (2003) nämner att anpassningen är ett viktigt steg för en lyckad implementering. 

Innovationen anpassas för att bättre passa den egna organisationens behov. Detta kan även 

innebära att organisationen måste anpassas för att möta det krav som innovationens nytt-

jande kräver, exempelvis förändrade arbetssätt och tillsättandet av stödfunktioner (Ro-

gers, 2003).  

Eftersom större byggföretag är decentraliserade är det även svårt att kontrollera vil-

ken programvara som införs och används i de olika projekten. En programvaruutvecklare 

kan direkt kontakta ett projekt och sälja in en ny programvara när det egentligen redan 

finns en liknande programvara i organisationen, som projektet inte vet om (1b). Detta 

skapar en icke önskvärd variation av hjälpmedel som har kunnat begränsas om kommu-

nikationen mellan regionerna var bättre. Vid stor variation av hjälpmedel är det svårt att 

arbeta in ett organisationstäckande rutinbaserat arbetssätt, hur hjälpmedlen ska användas 

och vilka stödfunktioner som måste finnas. Rogers (2003) menar att användningen av 

innovationen ska ske rutinbaserat i organisationen innan implementeringen kan betraktas 

som lyckad. 

En lyckad implementeringsprocess av innovationer beror bland annat på medarbe-

tares nivå av kunskap och kompetens (Rogers, 2003). Rogers (2003) nämner att en allt 

för stor kunskapsklyfta mellan medarbetarna utgör ett hinder vid införandet av en ny in-

novation. Utifrån respondenternas svar varierar kunskapsnivån angående digitala hjälp-

medel mellan aktörerna i branschen. En ojämn kunskapsnivå skapar svårigheter i att veta 

vilken nivå av kunskap som skall förmedlas ut i organisationen.  

Dom vet knappt om att det finns, montörerna alltså. Dom använder pappersrit-

ningar. (5b) 

Den digitala utvecklingen går snabbt, det som användes i ett projekt för några år sedan är 

antagligen utdaterat och ersatt av någonting nytt. 

Problemet är väll när det blir för mycket verktyg. Att det är det som kanske kan 

försämra kvalitén i stort. Och det är väll nästan att vi står där och stampar på 

den dörrens glänta. Det blir för mycket av saker som gör samma sak och verktyg 
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som vi kan göra liknande saker i och sen generellt att det nästan börjar bli för 

mycket verktyg för fort. (1b) 

Detta innebär en utmaning för företagen att filtrera ut de verktyg som tillför någon nytta 

för produktionen. Om digitala hjälpmedel ständigt byts ut är det svårt att skapa rutinba-

serade arbetssätt. Dessutom finns en risk att när ett rutinbaserat arbetssätt har åstadkom-

mits är det digitala hjälpmedlet redan är utdaterat. Om de digitala hjälpmedlen ständigt 

ersätts är det svårt att skapa att förtroende hos tillämparna och istället för att bidra till den 

hjälp som är avsedd blir det en ständig belastning att lära sig ny programvara. Dessutom 

måste tillämparna av de digitala hjälpmedlen ständigt ta åt sig ny kunskap. 

5.1.2 Utmaningar vid övertygelse för användning av digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel ej anpassade för byggproduktion, balansgång mellan komplexitet, 

kompabilitet och tillförd nytta samt kortsiktigt tänkande. 

Rogers (2003) nämner att kompabiliteten, vilket syftar till vilken grad innovationen upp-

fattas överensstämma med tidigare erfarenheter och potentiella tillämpares behov, är ett 

viktigt attribut för hur snabbt en innovation implementeras. En anledning till frustration i 

branschen är bristen på programvara som är specifikt anpassad för produktionsfasen. 

Många av programvarorna som har testats har ursprungligen varit utformade för att passa 

projektering eller andra discipliner. 

Vi har kört några andra program innan, till exempel Navisworks. Den var det 

lite problem med, den var med anpassad för folk som jobbar i cad-miljö. (5b) 

Utifrån respondenternas svar är de enkla uppgifterna som att mäta avstånd i modellen 

viktigt att det fungerar för att det ska användas. Folk i arbetsledande roller inom produkt-

ion vill främst använda programmen för enklare uppgifter och för att samordna uppgifter 

med olika entreprenader på en byggarbetsplats. 

…förutom att man inte kan mäta i det programmet. För mig är det helt bortkastat 

att inte kunna mäta. För att ha en 3D modell på en arbetsplats och inte kunna ta 

ett mått mellan ett bjälklag och ett rör, då behöver man inte använda program-

met. (6b) 
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Då många av verktygen inte har varit tillräckligt lättförstådda, saknat basfunktioner, eller 

över huvud taget inte fungerat så är det ett enkelt sätt för folk inom produktion att tappa 

intresset och sluta använda hjälpmedlen. 

En innovations komplexitet kan direkt kopplas till hur enkelt den är att införa (Ro-

gers, 2003). Ju enklare ett Digitalt hjälpmedel är att använda desto enklare blir införan-

deprocessen.  

…sen har vi ju snubblat in på Buildsafe som vi har skydds- och miljöronder i, 

det har vi ju tagit för att det är så otroligt bra, för att det är så lättanvänt verktyg. 

(1b) 

Vissa har svårt att hitta en balansgång där det digitala hjälpmedlet tillför en nytta, är kom-

patibelt och är tillräckligt enkelt att använda.  

Vi skriver saker om BIM 360 och sånt där i våra inköpsmallar. Men om man 

läser texten så ska ju den tolkas av en underentreprenör, då står det bara i prin-

cip att Ni ska använda BIM 360 Field. Men vad är det? Ingen specifikation i 

vilken utsträckning det ska användas och vad det innebär. Entreprenören har 

tolkningsföreträde. Det är upp till entreprenören att tolka. Det står inte i vilken 

omfattning. (2b) 

Vennström (2009) skriver i sin rapport att byggprocessen är en projektbaserad industri 

med fokus på kortsiktighet i tid och omfattning. I och med hur byggprojekt i grunden är 

utformade, där varje nytt byggprojekt är utformat som ett eget lite mindre bolag, kan det 

vara svårt för många att se den långsiktiga vinningen vid införandet av nya digitala hjälp-

medel om det kortsiktigt påverkar deras nuvarande projekt negativt ekonomiskt. 

Personal är generellt positivt inställda så länge det inte påverkar ekonomin i 

projektet. Om verktyget tar längre tid så drabbar det även mig dåligt ekonomiskt. 

Ett byggprojekt är en familjeekonomi som man inte vill påverka negativt. Det är 

inget incitament att gå back i ett projekt för att man ska gå vinst i nästa. (3b)  

5.1.3 Utmaningar vid implementering av digitala hjälpmedel 

Olika förutsättningar, brist på förändringsvilja i ledande positioner, förändringsarbete 

underprioriterat, okunskap hos beställare 
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Större organisationer och projekt har vanligtvis mer tillgängliga resurser än mindre orga-

nisationer och projekt, organisatoriskt slack, vilket innebär ett större utrymme för att ex-

perimentera och testa nya hjälpmedel (Davies & Harty, 2013; Rogers, 2003). De stora 

projekten har bättre förutsättningar i form av bättre ekonomiska marginaler och mer till-

gängliga resurser för att testa nya digitala hjälpmedel. De kan därför köpa in diverse di-

gitala hjälpmedel och testa utan några större konsekvenser om det visar sig att det inte 

fungerar som det var tänkt och det finns dessutom tid till förändringsarbete.  

För de mindre projekten som saknar dessa slackresurser innebär det en risk att testa 

nya digitala hjälpmedel. Att testa en programvara som visar sig inte fungera kan innebära 

en stor kostnad för projektet i onödan.  

Variationen är enorm mellan stora och små projekt hos mig. Det känns som de 

kommersiella nästan bara har miljardprojekt känns det som. Så de springer iväg 

och köper VR-utrustning för att de tycker att det känns kul ungefär. Dom var 

iväg för en månad sen och bara handlade VR-dator och lite VR-glasögon för att 

det kändes som en bra grej ungefär. Där är inte jag med mina projekt. (1b) 

Det är väldigt svårt med de små projekten faktiskt, för de har inte samma eko-

nomi och inte samma tid just för att de är så små..., att ta till sig så mycket nytt 

och de har inte riktigt den tiden att, eller ekonomin heller, för att det kostar alltid 

lite att starta upp nya saker och det tar lite längre tid och som på sikt kommer 

tjäna dem men i början så är man lite rädd att ta till sig lite nytt. Så att de här 

småprojekten, där är det ju vissa som är väldigt, om man får säga, stenålder, 

som egentligen inte använder någonting. (1b) 

Trenden visar sig inte bara i projekt, utan även i storleken av bolagen enligt många re-

spondenter. 

Jag tror att kostnaden är ett stort hinder. Programmen bör vara relativt billiga 

för att dom ska ta åt sig. Fasta kostnader på 2000kr/månad är mycket för ett 

företag med 4-5 anställda. En iPad är inte en stor kostnad i sig men ska man 

köpa flera blir det kostsamt. (4b) 

Ett byggprojekts utformning och planering är starkt påverkad efter vilken projektchef som 

planerar och är ansvarig för projektet. Om en projektchef är negativt inställd till ett digitalt 

hjälpmedel så kommer det i största sannolikhet inte användas i projektet.  
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Det kritiska är ju att man har med sig projektchefen och det är väl kanske en 

förutsättning egentligen. Har man inte det så får man väl inte ens mandat att 

göra nånting. (1b) 

Användarvänligheten är någonting som starkt avgör hur ett nytt hjälpmedel kommer att 

mottas av användarna. Ett verktyg som är enkelt och simpelt att använda har större förut-

sättningar att användas ute i produktion än ett verktyg som är avancerat och kräver en 

lång upplärningsperiod. Enligt respondenterna är detta framför allt för att användarna 

snabbt ska förstå nyttan i vad hjälpmedlet ska skapa. 

Det finns en tröskel i form av inlärningsperiod när man ska börja använda hjälp-

medlen. De bör därför vara så enkelt utformade som möjligt och man måste för-

stå nyttan att använda dem. Endast de nödvändiga funktionerna som tillför värde 

för produktionen ska ingå i appen. Den yngre generationen tar sig lättare över 

tröskeln eftersom de ofta har större vana att använda digitala hjälpmedel i var-

dagen. (3a) 

Om verktyget har en brant inlärningskurva så sätter det stora resurser på dess tänkta an-

vändare vilket kan leda till stor arbetsbelastning, vilket i sådana fall helt motverkar vad 

hjälpmedlets ursprungliga syfte var skapat att lösa. 

Men personen får den här uppgiften som en ryggsäck, att lära sig ett program 

eller ett arbetssätt, men de ska fortfarande utföra sina gamla sysslor till 100%. 

Så i slutändan så kanske man har 120%-130% arbetsbelastning och då har man 

fullt upp i sin vanliga roll. Då kommer det här (hjälpmedlet) vara det som faller 

bort. (1b) 

Självklart finns det en gräns hur simpelt ett verktyg kan vara innan det tappar sin tänkta 

funktion. Att göra en korrekt avvägning av detta samt att lägga upp tid och resurser för 

hur ett digitalt verktyg ska implementeras på en byggarbetsplats är mycket viktig för att 

ge användarna en tillräcklig startsträcka för att effektivt kunna anamma en ny teknik. 

Men i början så är det ju alltid en startsträcka och man ska lämna nånting gam-

malt och börja med nånting nytt. Och då måste man ha mandat att göra det och 

man måste få tiden till att det faktiskt kan ta lite längre tid att göra någonting 

nytt i början, innan det har satt sig. Då får det inte vara så att man har proppfullt 

av annat så att det här egentligen blir. Det är nästan så det har varit innan. (1b) 
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För att implementeringsprocessen av vilka digitala hjälpmedel ska användas på ett pro-

jekt, är det viktigt att dessa finns med i de föreskrifter som ligger till grund för byggpro-

jektet. Det finns i dagsläget en okunskap och en oförståelse i nyttan av att använda och 

betala för vissa verktyg som ska användas.  

… vi sitter med projekt där vi har beställare som är totalt ointresserade av CAD, 

BIM och 3D modeller. Dom ser INGET värde i det överhuvudtaget. Ibland kom-

mer vi in och få överta deras konsulter med vår manual, så här ska ni göra, det 

ska vara BIP-koder, den här strukturen. Till svar får vi: Oj, då får vi ju göra om. 

Bara för att man inte hade med sig rätt krav från början. Det finns ingen bestäl-

lare som tycker att det är värt att lägga ner dom här 250 tkr på att vi ska koda 

om informationen i modellen. Vad tjänar jag som beställare på det, vad är payof-

fen? (2b) 

Problemet verkar alltså vara att beställaren inte kan se den personliga nyttan av att en 

entreprenad använder vissa verktyg och hjälpmedel som kan understödja byggprocessen. 

I flera fall verkar byggherren ha haft en bristfällig kommunikation med beställaren. 

Vi är ganska dåliga på att tänka till före. Det är ofta så att vi har fått en förfrågan 

från en kund som har ställt krav på oss. Och oftast är det som så att vi tar dom 

kraven och för vidare dem till entreprenörer och lägger på lite. Är det en tota-

lentreprenad så försöker vi titta, finns det en BIM-manual, stämmer den överens 

med vår manual. Ska vi ersatta manualen med vår egna? Det krävs lite mod att 

ta bort ett kundkrav. Vi tar risk. Helt plötsligt kan nånting som vi har sålt till vår 

kund som vi nu inte köper av vår installatör, det är dumt. Det kommer kosta oss 

pengar bara. Därför för vi oftast vidare krav för att inte lägga på så mycket. (2b)  

Nej, det var ett krav från mig, till beställaren som sedan förde det vidare till 

projektören. Beställaren hade inte med det från början. De hade Tekla från bör-

jan, men den var inte tillräckligt avancerad för oss. …jag gick direkt till bestäl-

laren med kravet och berättade till dem vem de skulle kontakta för att skapa en 

bra BIM-modell. (5b) 

Problemet som många entreprenörer ser med detta är att ändringar som beställaren gör på 

krav från entreprenören blir även entreprenörens ansvar. 
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5.1.4 Utmaningar att uppfylla förväntningar i användandet av digitala 

hjälpmedel 

Bristfällig kommunikation mellan projektets aktörer och programvara ej anpassad för 

byggproduktion. 

Produktion och projektering jobbar i många fall parallellt under ett byggprojekts produkt-

ionsfas, där många av de digitala hjälpmedlen kräver en tydlig kommunikation mellan de 

olika parterna för att de ska fungera som tänkt. I många fall skapar de digitala hjälpmedlen 

en tydlig nytta för projektörerna men inte för dem som arbetar i produktionen.  

Sen kommer handlingen till elektrikern, som har dragit rör på fel sida av dörren, 

efter originalhandlingen. Det måste flätas ihop. Och då är det ett typiskt exempel 

på att vi testar en ny programvara. Projekteringsgänget tycker det är så bra. 

Fast sen så kommer jag ut till projektet och där funkar det inte. Det är någonting 

i programvaran som inte fungerade. Då faller förtroendet direkt, för den pro-

gramvaran.(2b) 

För att de digitala hjälpmedlen ska uppfylla förväntningarna i produktionen måste exem-

pelvis BIM-modellerna som används innehålla information som är intressant för produkt-

ionen. Det räcker inte att bara använda modeller, informationen i modellen måste vara 

rätt för att entreprenören ska se en nytta i informationen för att modellen ska vara använd-

bar.  

…ett problem när vi jobbar modellorienterat är att informationen stannar hos 

projektören. Dom jobbar i modellen hela dagarna. Sen när de tar fram ritningar 

så gör de bara en viewport och en stämpel och väljer vad som ska presenteras i 

den. Medan en entreprenör går från det omvända, börjar med ritningen, man 

tittar från olika håll på informationen i modellen. (2b) 

5.2 Kunskapsöverföring för ett effektivare införande av digi-

tala hjälpmedel 

5.2.1 Kunskapsöverföring för en lyckad grundläggandefas 

Utmaningar med att erhålla, sprida kunskap samt vid övertygelse för användandet av 

digitala hjälpmedel 
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I grundläggandefasen är det viktigaste att väcka ett intresse och förmedla vilka möjlig-

heter digitala hjälpmedel medför till medarbetarna. Utifrån respondenternas svar har det 

visat sig att den personliga kontakten mellan medarbetare är viktig, både för att lära sig 

nya programvaror men också för att öka medvetandet kring vad som är möjligt med nya 

digitala hjälpmedel. Att träffas i tvärgruppsmöten och hålla i seminarier där digitalise-

ringsfrågor diskuteras. ”Vi har tvärgrupper, där alla inom samma arbetsområde träffas. 

Där utbyter vi erfarenheter och sådana saker som vi behöver lära oss.” (5b). Detta stäm-

mer överens med Jonsson (2012) sätt att beskriva kunskapsöverföring som en process, 

där individen är i fokus. Jonsson (2012) skriver att ”Det måste finnas ett lärande kring 

kunskapen, en motivation eller en drivkraft att ta till sig ny kunskap och information för 

att utveckla ett kunnande samt en vilja att dela med sig av sitt kunnande till andra”. Se-

minarier och tvärgruppsmöten ses som naturliga mötesplatser som möjliggör att individer 

kan dela med sig av sina erfarenheter och kunnande vilket Jonsson (2012) anser vara 

viktigt för en fungerande kunskapsöverföring i en organisation.  

Sen har det ju kommit mer och mer att vi har frukostseminarier och det har vi ju 

haft ett par stycken nu om digitalisering och kanske det främsta vi har spridit 

vilken ny teknik som faktiskt finns, för att få upp medvetandet. Det har ju varit 

som en väckelsedag, inga regelrätta utbildningar, utan mycket att visa vad som 

finns. (1b) 

Vi har digitala coacher som jag kan prata med direkt. Jag behöver bara nämna 

att det är någonting jag skulle behöva lära mig så anmäler dem mig till kurserna 

och ger mig det materialet jag behöver. Genom dessa stödfunktioner så har min 

kunskap ökat. (3b) 

Pilotprojekt är en bra miljö att testa och utvärdera nya digitala hjälpmedel. Test av nya 

digitala hjälpmedel bör ske i pilotprojekt, i en kontrollerad miljö där det finns resurser 

och utrymme till förändringsarbete, detta för att anpassa de digitala hjälpmedlen till den 

nivå som krävs för att de ska vara kompatibla till det tänkta syftet utan att vara för kom-

plicerade. I pilotprojekt finns förutsättningarna för att testa nya saker och resurser för 

anpassning, samtidigt som lärdomar av införandeprocessen kan dras som underlättar in-

förandet i andra projekt. Dessa lärdomar bör på ett strukturerat sätt föras vidare i organi-

sationen.  
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Just piloter i sig där har vi lite mera tydliga ramar, det ska vara någon av oss 

som äger den pucken. Och tillsammans med det projektet gör någonting av det, 

skriver någonting om det, och sedan delar med det till resten. (1b) 

När utveckling och anpassning är klar kan införandet ske på bred front i organisationen. 

På så sätt behöver inte mindre projekt med bristfälliga resurser känna att de tar en onödig 

risk att testa någonting obeprövat, projektet har referenser från tidigare pilotprojektet och 

det digitala hjälpmedlet bör vara anpassade till den grad att införandet går smidigt.  

Ett vanligt förekommande problem med pilotprojekt är att kunskapen och erfaren-

heterna som erhålls i projektet inte förs vidare i berörda organisationer och kommande 

verksamhet (Vennström, 2009). Liten uppmärksamhet ges till att dokumentera och ana-

lysera de faktorer som stödjer, hindrar eller bådadera, införandet av de nya tekniker som 

prövas i pilotprojekten (ibid.). Vennström (2009) beskriver att redovisning av erfaren-

heter från pilotprojekt ofta är tekniska aspekter och att själva genomförandeprocessen inte 

beskrivs lika tydligt. ”Lärandeaspekten har i flera fall inte behandlats och kommunicerats 

i rapporterna” (Vennström, 2009). Lärandeaspekten anses vara minst lika om inte ännu 

viktigare att dokumentera i de fall där nya digitala hjälpmedel implementeras och testas.  

Vennström (2009) nämner i sin rapport att under pilotprojekt har det visat sig att 

det som åstadkoms i ett pilotprojekt inte nödvändigtvis behöver återspegla sig i arbeten 

utförda senare under ”normala” förhållanden. Undersökningen gjordes redan 1927 och 

fastslog att eftersom arbetsgruppen på ett pilotprojekt ofta blir speciellt uppmärksammade 

samt att ett pilotprojekt ofta allokerar personer med specialkunskap inom området, skapar 

detta ett missvisande, ofta bättre resultat än det skulle göra under normala förhållanden 

på grund av detta fokus och specialistkunskap (Vennström, 2009). 

Trots de nyttor som digitala hjälpmedel kan bidra med till produktionen finns det 

individer som ställer sig kritiska till förändring. Dessa individer har ofta en lång erfaren-

het inom branschen och har byggt upp en stor portfölj av väl genomförda projekt. De 

saknar därför vilja att genomföra ett förändringsarbete och vill arbeta på det sätt som de 

alltid har gjort. Det går att få dessa personer att se potentialen i ett nytt arbetssätt men det 

tar lite längre tid. 

Dom var verkligen så att Det här har vi alltid gjort och så ska vi alltid göra. Det 

tog lång tid innan jag fick audiens och komma ut till det projektet. Men väl där 
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satt vi ett gäng en halvdag och kollade på lite olika hjälpmedel. I slutet av dagen 

så skulle jag nog säga att alla hade ändrat uppfattningen väldigt mycket.(1b) 

Detta belyser också vikten av personlig kommunikation och stöd vid införandet av digi-

tala hjälpmedel. Projekt som har kommit längre i användandet av digitala hjälpmedel kan 

användas som goda exempel och studieobjekt för projekt som önskar arbete mer digitalt. 

Dessa projekt kan dra lärdomar från projekt där digitala hjälpmedel används, där yrkes-

verksamma ger en bättre tyngd vid övertygelse. 

Det har man alltid som argument när man ska prova någonting, prata med det 

projektet för de testar exempelvis den här nya AK-appen vi har. Så hör med dom 

om deras spontana reaktion och känn om det är någonting ni vill prova också. 

Eller så drar vi dit så får de presentera en halvtimme-timme vad de har gjort och 

hur de har känt för det. Det ger väldigt mycket bättre tyngd när de får höra det 

av lite mera byggfolk. (1b) 

För att genomföra ett förändringsarbete är det viktigt det finns digital kompetens i pro-

jektteamet. Därför bör det tas hänsyn till och eftersträvas att sprida individer inom orga-

nisationen med digital kompetens på olika projekt. Detta skapar en snöbollseffekt där 

individer med erfarenheter av ett mer digitalt arbetssätt kan överföra kunskapen och väcka 

ett intresse hos de personer som inte riktigt har kommit lika långt i den digitala utveckl-

ingen (1b).  

Vi försöker identifiera vilka digitala stjärnor vi har på våra regioner och dem 

har vi väll någon strävan efter att de inte hamnar på samma projekt när det sker 

ett byte. Så att man ser till att det inte sitter, de som var två stjärnor på sina 

projekt, inte sitter på samma projekt. Det försöker man ha någon koll på. Pro-

jekten pågår ju över ett antal år så nu har ju ingen behövt lägga så mycket energi 

på det. Det finns i tanken när det sker. (1b) 

Detta förutsätter att kunskapen inte stannar hos dessa individer utan överförs till andra 

och att det finns utrymme för lärande inom organisationen. Jonsson (2012) beskriver hur 

kunskapsöverföringen ska bli en del av det vardagliga arbetet och en lärandekultur skall 

falla naturligt inom bolaget. För att kunskapsöverföring ska fungera effektivt så måste 

ledarskapet övervaka hur processen för kunskapsöverföringen ser ut inom bolaget och att 

rätt kunskap flödar inom organisationen och ser till att styra kunskapsöverföringen i rätt 



5 RESULTAT OCH ANALYS 

41 

riktning om den börjar avvika från till exempel företagets värderingar. Jonsson (2012) 

skriver att det enklaste sättet att övervaka detta är genom att främja kommunikationen 

mellan erfarna och nyanställda, till exempel genom fikaraster och att skapa förutsätt-

ningar för en naturlig kommunikation på arbetsplatsen. Allt detta arbete leder förhopp-

ningsvis till att kunskapsöverföring ses som någonting naturligt inom det vardagliga ar-

betet på organisationen och att en naturlig lärandekultur skapas på arbetsplatsen (ibid.).  

5.2.2 Kunskapsöverföring för en lyckad utförandefas 

I utförandefasen är det viktigt för de anställda att de får det stödet som krävs för att effek-

tivt kunna fortsätta använda de digitala hjälpmedel som implementeras. Enligt respon-

denternas svar har många byggbolag varit bristfälliga i utförandefasen då många känner 

att man fått en massa appar och program man fått beordrat att man ska använda, men inte 

tillräckliga resurser för att kunna implementera dem effektivt, utnyttja dem tillräckligt 

effektivt för att uppfylla den tänkta förväntan. Några företag har börjat inse detta och 

startat att tillsätta positioner som är experter på programmen och verktygen som används 

inom produktion, som kan stöda de anställda direkt om hjälp behövs. Detta har varit 

mycket uppskattat: ”Någon man kan ringa när man har ett bekymmer. Det funkar bra, jag 

uppfattar det som att de skulle kunna vara tre gånger så många, så bra funkar det.” (2b). 

Om de anställda får tillräckliga resurser för att lära sig, support under användandet och 

att hjälpmedlen är enkla att använda, finns det goda förutsättningar för att lyckas i utfö-

randefasen. 

Få av respondenterna ansåg att utbildning i form av föreläsningar eller liknande var 

till någon nytta för att lära sig att använda nya digitala hjälpmedel. Många ansåg att det 

som gav dem mest var personlig assistans av kollegor eller personer med stödjande roller 

var det som fungerade bäst. 

Ja precis dom blir ju lite superusers på allt, känns det som. Någon man kan ringa 

när man har ett bekymmer. Det funkar bra, jag uppfattar det som att dom skulle 

kunna vara tre gånger så många, så bra funkar det. (2b) 

Eftersom tekniken blir mer och mer vanlig så kommer dess brukare att bli fler och fler 

tills att verktygen används på sådan nivå att den blir en hygienfaktor för ett byggprojekt. 

Detta kan liknas med hur vissa program och funktioner på en arbetsplats är fordrade att 
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de anställda har kunskap om, liknande hur majoriteten vet hur Office-programmen fun-

gerar. Det bästa sättet att uppnå denna kunskap är genom respondent 5b, att helt enkelt 

sitta ner och använda programmen tills att de blir ett naturligt sätt att arbeta på. 

Nej, jag tror det bästa är att sitta med dem. I och med att programmen blir van-

ligare och vanligare, speciellt med apparna (till iPads osv) och trycka och se 

ritningarna från 3d modellen, så kommer man landa i att några måste ha en kurs 

för att lära sig programmet. Men idag är det ju inte heller så många som går en 

Office-kurs längre. Utan man förutsätter att alla kan det. Detta är lite samma 

sak. (5b) 

Denna snabba hjälp till kunskap och personlig hjälp är även någonting som uppskattas 

enormt av de anställda inom bolaget. Om inget naturligt sätt till support har funnits har 

detta gjort att anställda hellre ner problemet än att hitta någon som kan hjälpa en. En 

respondent i supportfunktion uttryckte det som: 

Det har varit för svårt att få hjälp. Komplicerat att få hjälp. Då lägger man istäl-

let ner frågan för att det blir för jobbigt. Nu hör de flesta av sig till mig oavsett 

om dom inte vet vem de ska höra av sig om nätverket ligger nere. då kontaktar 

dom mig och sen bollar ja frågan vidare till rätt person. Hjälp till hjälp har blivit 

mycket lättare. (1b) 

Detta valideras med en annan respondent inom produktion: 

Ja precis, dom blir ju lite superusers på allt känns det som. Någon man kan ringa 

när man har ett bekymmer. Det funkar bra, jag uppfattar det som att dom skulle 

kunna vara tre gånger så många, så bra funkar det. (2b) 

På stora byggbolag i branschen är det vanligt att de stora och medelstora projekten får 

mer resurser för att testa nya produkter och hjälpmedel. Dessa satsningar ses som pilot-

tester och har visat sig är ett effektivt sätt att testa nya produkter som sedan kan imple-

menteras genom resten av organisationen. Pilottesterna på stora projekt är även bra för 

att lära upp ett större antal anställda att använda tekniken effektivt. Denna kunskap förs 

sedan vidare i organisationen genom att sprida ut de anställda på många nya projekt som 

sprider kunskapen genom organisationen. Detta stöds av Jonsson (2012) i hur knowledge-

, yrkes- och organisationslogik ska spridas inom en organisation. Till pilottesterna är det 
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speciellt organisationslogiken som måste fungera inom bolaget för att kunskapen man lärt 

sig på ett projekt effektivt förs vidare i organisationen. 

Så det blir ju ofta tyvärr de mellanstora/stora projekten som får mest. Men sam-

tidigt ger man ju. Alltså på sikt är ju kanske det bästa alternativet. Om jag ger 

en Bluebeam utbildning till trettio personer på Godsvagnen så till nästa projekt 

så är de 30 personerna på fyra andra projekt. Om jag kör på tre personer på ett 

mindre projekt så kanske de, i de bästa av världar, är på tre nya projekt men 

troligtvis är de på samma igen. (1b) 

Efter implementeringen är det viktigt att ge tillräckligt med resurser till användarna för 

att utvecklas genom att använda hjälpmedlen. ”Learning by doing” som det ibland kallas 

var det främsta sättet att lära sig ett nytt digitalt hjälpmedel enligt flera respondenter 

(2b,4b,6b). Detta brukar kallas ett kollektivt lärande, där informationen överför mellan 

personer genom nätverk och personliga kontakter. Enligt Rogers (2003) kan dock detta 

vara ett dåligt sätt att lära ut om inte innovationen är tillräckligt effektiv att lösa ett pro-

blem.  

En förutsättning för att ett hjälpmedel ska sprida sig enkelt bland de anställda så 

måste det vara lättandvänligt. Om hjälpmedlet kan användas utan att användarna behöver 

en instruktionsmanual eller en utbildning har det goda möjligheter att användas effektivt 

ute i produktionen. Om det digitala hjälpmedlet är tillräckligt enkelt att hantera, så borde 

den ha goda förutsättningar att vara en innovation som är effektiv att lösa ett problem och 

därför även fungera bra som ett sätt att lära ut via ”Leaning by doing”. 

Saker som är bra går väldigt lätt att lära sig. Ett exempel är Buildsafe. Det kan 

man sätta i handen på någon och man kan näst intill lista ut själv hur det funkar 

om någon bara satte upp det liksom bakomliggande så kan nästan vem som helst 

fixa att köra det på en halvtimme så är man klar, så fattar man systemet. (1b) 

Om ett hjälpmedel är enkelt att använda så är det även lättare för dess användare att snabbt 

uppfatta om det skapar ett mervärde mot det tidigare arbetssättet. Användarna kan snabbt 

jämföra om det nya arbetssättet skapar kostnads- eller tidsmässig nytta (3b). Enligt re-

spondent (3a) är det endast de nödvändiga funktionerna som tillför nytta till produktionen 
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som ska ingå i de hjälpmedlen man använder. Det är viktigt för användarna att utveck-

larna av hjälpmedlen kan utveckla och förbättra sina produkter löpande och anpassas efter 

användarnas behov. 

Det skulle vara bra om han som har erfarenhet inom installation kan tala om för 

modellskaparen vilken information som är viktig för honom i produktionen. Ex-

empelvis kunna tända och släcka olika typer av rör som har olika funktioner (3a)
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel förs en diskussion kring studiens objektivitet och resultatens generali-

serbarhet.  

6.1 Objektivitet 

I studien har Rogers (2003) Diffusion of Innovation används som en grundläggande teori. 

Inom området för innovationsspridning finns flertalet andra modeller som förklarar infö-

randet av innovationer. Om det insamlade materialet hade analyserats mot en annan mo-

dell hade resultatet med största sannolikhet sett annorlunda ut. Däremot är det många av 

modellerna som bygger på Rogers ursprungliga teorier med förändringar för att passa det 

tänkta syftet. Rogers (2003) har fått kritik för att på ett alltför enkelt och systematiskt sätt 

beskriva spridning av innovationer. Kritiker menar att processen är mer komplex än vad 

Roger beskriver. Spridning är svårt att kvantifiera eftersom människor och mänskliga 

närverk är komplexa i sin natur. Det är därför svårt, om inte omöjligt, att exakt mäta vad 

det är som gör att nya innovationer sprids och börjar tillämpas.  

Utifrån Jonssons (2012) teori om kunskapsöverföring och lärande organisationer 

har författarna valt att se kunskap som en process snarare än ett objekt vid analysen. För 

att kunskapsöverföring av den här typen ska fungera i praktiken är det viktigt att fokusera 

på personen och samtal eftersom alla individer är olika och har olika förutsättningar att 

lära sig nytt och ta till sig ny kunskap. Hade kunskap setts som ett objekt snarare än en 

process hade med största sannolikhet ett annat resultat erhållits.  

Utifrån författarnas egna erfarenheter samt de möjligheter som tidigare studier på-

talat med digitala hjälpmedel har författarna en positiv inställning till ett ökat användande 

av digitala hjälpmedel i byggproduktion, vilket kan påverka studiens resultat. Syftet ut-

formades med ett brett perspektiv eftersom författarna ursprungligen hade liten kännedom 

kring ämnet rörande införandeprocessen. Det låg i författarnas intresse att lära sig mer 

om de bakomliggande faktorerna vid införandet av digitala hjälpmedel innan en mer lös-

ningsinriktad studie kunde utföras. Hade författarna haft en bättre förståelse för ämnet 
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innan studien utfördes hade studien troligtvis haft ett mer problemlösningsorienterat 

syfte.  

Studien utfördes som en kvalitativ studie där semi-strukturerade intervjuer utfördes. 

Respondenterna i studien utgjordes huvudsakligen av personer inom ledande positioner 

med en koppling till installationsområdet i Stockholm. Majoriteten av respondenterna 

hade erfarenhet inom installationsarbeten av någon form. Trots att studiens fokus var att 

undersöka installationsområdet inom byggproduktion, resulterade studien i bransch-

täckande slutsatser. Detta på grund av problematik att samla in empirisk data som endast 

behandlar installationsområdet. En anledning till detta kan vara författarnas ovana att föra 

semi-strukturerade intervjuer, kombinerat med låg kännedom om ämnet sedan tidigare. 

Dessutom kan det antas att den problematik som finns vid införandet av digitala hjälpme-

del för just installationsarbeten under byggproduktionen i många fall är densamma som 

för andra områden inom byggproduktion. 

Yrkesarbetare och mer företagsstyrande positioner inom företagen valdes bort vid 

intervjuer, då dessa inte ansågs vara tillräckligt tillämpar för denna studie. Alla respon-

denter valdes ut av författarna utifrån deras arbetsuppgift inom företaget, snarare än nam-

net på deras position, då vissa positioner hade samma namn men med olika betydelser 

beroende på företag. 

6.2 Generalisering av resultaten 

Studien utfördes som en fallstudie på byggföretaget Skanska Sverige AB. Skanska är ett 

företag med en stor decentraliserad organisation vilket antas vara fallet för andra större 

byggföretag också. Det är värt att diskutera huruvida resultaten ställer sig mot mindre 

byggföretag. Den teoretiska referensram som används anses vara så pass generell att den 

går att tillämpa även på mindre byggföretag och aktörer inom branschen, med undantaget 

att kommunikationskanalerna i ett mindre företag torde vara enklare med kortare besluts-

vägar, vilket underlättar kunskapsöverföringen inom organisationen och kan verka för en 

effektivare införandeprocess. Däremot finns en avsaknad av stödfunktioner inom mindre 

organisationer som vägleder byggprojekten inom frågor rörande digitala hjälpmedel. 

Skanska som företag har incitament till att vara branschledande inom digitalisering för 

att vara fortsatt konkurrenskraftiga på den globala marknaden, detta incitament ses inte 

vara lika starkt hos mindre aktörer.
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7 SLUTSATSER 

I kapitlet besvaras studiens forskningsfrågor för att uppfylla studiens syfte, därefter 

avrundas rapporten med förslag på fortsatta studier inom området.  

7.1 Svar på forskningsfrågor 

7.1.1 Forskningsfråga 1 

 Vilka utmaningar finns vid införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion? 

o Stora byggföretag decentraliserade 

Större byggföretag är decentraliserade vilket förvårar införandeprocessen av digitala 

hjälpmedel. Centralt styrda satsningar på ett ökad användande av nya digitala hjälpmedel 

tar tid att nå ut hela vägen till produktionen. Detsamma gäller att upplevda erfarenheter 

med digitala hjälpmedel på projektnivå tar tid att nå tillbaka till de centrala delarna av 

organisationen.  

o Balansgång mellan kompabilitet, komplexitet och relativ nytta 

I många fall anses de nya digitala hjälpmedlen inte vara helt anpassade för byggprodukt-

ion. Programvaror har ursprungligen utformats för projektering eller andra discipliner. 

Om de digitala hjälpmedlen inte anpassas till den grad att kompabiliteten är tillräckligt 

bra, samtidigt som det tillför en nytta, kommer med största sannolikhet införandet inte 

lyckas.  

o Ser inte längre än det aktuella projektets ekonomiska mål  

Projekt och dess kortsiktiga ekonomiska mål anses vara viktigare än att eftersträva ett 

långsiktigt mål, där införandet och användandet av digitala hjälpmedel kan bidra till att 

effektivisera produktionen på längre sikt. För att införandet av digitala hjälpmedel ska bli 

lyckat måste även projekten se en vinning i ett längre perspektiv. Positiva resultat nås 

kanske inte under det första projektet, eftersom det tar tid att få ett rutinbaserat arbetssätt. 
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7.1.2 Forskningsfråga 2 

 Hur kan kunskapsöverföring bidra till att effektivisera införandet av digitala hjälpme-

del i byggproduktion? 

o Utbyte av erfarenheter inom organisationen 

För att lyckas med införandet av digitala hjälpmedel i produktion är det viktigt att konti-

nuerligt jobba med förbättringsarbete. Införandet av digitala hjälpmedel tar tid. Det är en 

förändringsprocess som påverkar traditionella arbetssätt i allra högsta grad. Något som 

underlättar förbättringsarbetet är utbyte av erfarenheter inom organisationen. Enligt stu-

diens empiri och teori är det viktigt att kontinuerligt träffas i tvärgruppsmöten och hålla 

seminarium, dels för att väcka ett intresse för tekniken men också för att möjliggöra ut-

byte av olika erfarenheter som finns inom organisationen. Detta för att tillsammans ut-

veckla och anpassa gemensamma arbetssätt med nya digitala hjälpmedel.  

o Dra lärdomar i pilotprojekt och föra dessa vidare i organisationen 

Det är fördelaktigt för större företag att kunna testa nya digitala hjälpmedel i större projekt 

där tillgängliga resurser finns, i form av ekonomiska förutsättningar och organisatoriskt 

slack. I ett pilotprojekt kan hjälpmedlen anpassas till produktionen och det tänkta syftet i 

den grad att de anses vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Därefter kan införandet 

ske på bred front inom organisationen, där goda exempel från pilotprojekten kan använ-

das för att effektivisera införandet i andra projekt. Genom att testa nya digitala hjälpmedel 

i pilotprojekt behöver inte projekt med knappa resurser, i form av snäva ekonomiska eller 

tidsmässiga marginaler, ta en lika stor risk genom att testa någonting obeprövat. Förutom 

att anpassa de digitala hjälpmedlen i pilotprojekten är även lärandeaspekten under pilot-

projektets gång viktig att behandla och rapportera. Vilka grundförutsättningar hade pilot-

projektet från början? vilka resurser fanns i projektet? hur hög var den digitala kompe-

tensen innan hos projektets medlemmar? Dessa är viktiga aspekter att ha i åtanke för att 

inte pilotprojektet ska ge en falsk bild när implementering sedan sker inom andra projekt, 

där den digitala kompetensen och projektets förutsättningar möjligtvis inte är desamma 

som i pilotprojektet. 

o Eftersträva en jämn fördelning av medarbetare med digital kompetens  

Vid införandet av digitala hjälpmedel i ett projekt är det viktigt att det finns en blandning 

av medlemmar med olika kompetenser. Dels att det finns medlemmar som bemästrar 

traditionell byggstyrning men också medlemmar med digital kompetens som är öppna för 

nya verktyg och arbetssätt. För att uppnå en heterogen grupp med avseende på kompetens 
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så är det viktigt att digital kompetens även tas med i åtanke när nya konstellationer av 

projektteam sätts ihop. Genom att eftersträva en jämn fördelning av individer med digital 

kompetens på de olika projekten så kan det skapa en snöbollseffekt där kunnandet om 

digitala hjälpmedel sprids. Detta kan i sin tur innebära att kunskapsnivån ökar på bred 

front inom organisationen över tid, vilket är önskvärt.  

o Stöd innan, under och efter implementeringen genom stödfunktioner 

För att införandet av digitala hjälpmedel ska lyckas är det viktigt att projekten har stöd 

under hela implementeringsprocessen i form av personer med expertkunskap om det di-

gitala hjälpmedlet i fråga. Vidare bör det finnas en förändringsledarroll inom organisat-

ionen som kan stödja projekten under själva införandet.  

Under implementeringsfasen krävs kunskap av implicit karaktär för att kunna an-

vända de digitala hjälpmedlen, vilket är svårt att uppnå genom att endast läsa manualer 

och utföra e-learnings. Implicit kunskap beskrivs som erfarenhetsbaserad och erhålls ge-

nom övning och praktiskt tillämpande, med andra ord learning-by-doing. Under imple-

menteringen krävs det att individerna själva sitter och lär sig det digitala hjälpmedlet och 

det är därför viktigt med stöd från kollegor och supportfunktioner under denna fas. Olika 

individer har olika behov när de ska ta till sig ny kunskap och utveckla ett kunnande vilket 

styrker vikten av personlig hjälp och support. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att 

implementeringen inte anses vara lyckad innan ett rutinbaserat arbetssätt har utvecklats. 

Detta innebär att stödet från någon kunnig bör finnas tillgängligt både innan, under och 

efter implementering till dess att ett rutinbaserat arbetssätt har utvecklats. 

7.2 Förslag till fortsatta studier 

Studien utfördes som en utforskande studie för att kartlägga en del av de utmaningar som 

finns vid införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion. Utforskande studier är an-

vändbara för att klargöra och förstå ett problem, vilket också speglar studiens syfte. Syftet 

utformades med ett brett perspektiv för att öka kunskapen inom ämnet. Utifrån studiens 

resultat skulle mer problemlösningsorienterade studier kunna utföras.  

I studien har huvudsakligen respondenter från ledande positioner på byggföretag, 

med en koppling till installationsarbeten, intervjuats. För att vidare utveckla problembil-

den och verifiera resultaten hade det varit intressant att få montörers och installationsfö-

retagens synvinkel inom problemområdet.  
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Ett förslag som hade varit intressant att vidare studera är pilotprojektens bidrag till 

införandeprocessen ännu närmare. Vad är i dagsläget målet med pilotprojekten? Vilka 

resultat från pilotprojekten förs vidare i organisationen i dagsläget? Hur skulle informat-

ion om processen hur man nått fram till resultatet snarare än resultatet i sig kunna föras 

vidare i organisationen? Hur når resultaten från pilotprojekten resten av organisationen? 

Ett annat angreppssätt hade varit att undersöka de funktioner som efterfrågas av 

produktionen om digitala hjälpmedel ska anses tillföra en nytta samt undersöka om det är 

möjligt att väga ett digitalt hjälpmedels komplexitet mot dess nytta och kompabilitet. 
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a 

9 BILAGOR 

A. Intervjuguide 

Syfte med studien: 

Genom att kartlägga utmaningar vid införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion 

samt undersöka hur kunskapsöverföring kan bidra till att effektivisera införandet, syftar 

denna studie till att undersöka hur byggföretag kan öka användningen av digitala hjälp-

medel under produktionsfasen. 

 

Förklaringar 

Digitala hjälpmedel = Samlingsbegrepp för hård- och mjukvara som är till för att ge 

stöd och effektivisera informationsflödet inom projektet mellan dess aktörer genom till 

exempel molntjänstbaserad ärendehantering, tidsplanering och modellhantering. 

 

Innovationsspridningskurva (Rogers, 2003) = Kurvan visar en normalfördelning hur in-

novationer sprids i ett socialt system, exempelvis i ett företag. Tillämpare av innovat-

ionen har delats in i fem kategorier utifrån deras benägenhet att tillämpa den nya inno-

vationen med avseende på tiden från att innovationen introducerats i systemet. De olika 

kategorierna är: Innovatörer, tidiga tillämpare, tidig majoritet, sen majoritet och efter-

släntrare. 

 

Bakgrund - Formalia 

1) Ålder? 

2) Arbetsroll? 

a) Hur länge? 

b) Arbetsuppgifter? 

3) Branscherfarenhet? 

a) Hur länge? 

4) Nuvarande projekt? 

a) Storlek? 

b) Hur länge? 

5) Tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Digitalt användande 

1) Hur arbetar ni med digitala hjälpmedel i projektet(en)? 

a) Hur använder ni hårdvara i produktion? Ipads för modeller osv. 

b) Vilken mjukvara/program används? 

c) Hur har användandet av BIM modeller förändrat ert arbetssätt? 



 

b 

 

2) I vilken kategori skulle du själva placera dig på innovationsspridnings-kurvan med 

hänsyn till användning av digitala hjälpmedel? 

a) I projektet 

b) Inom ditt företag 

c) Inom branschen 

d) (Utanför DH) Privat användning av ny digital teknik. Dvs. allmänt intresse för ny 

digital teknik. 

  

 

3) I din roll som ____________, vad anser du är nyttan med digitala hjälpmedel och ett 

mer digitalt arbetssätt? 

 

Huvudfrågor 

1) Vad har du själv behövt utveckla/lära dig för att kunna arbeta effektivt med nya digi-

tala hjälpmedel?  

i) Hur har Ni lärt er detta på projektet? Varifrån hämtar Ni ny kunskap? 

Exempelvis stöd från Digital Coach eller andra stödfunktioner i form av utbildning, 

diskussion och reflektion. Stöd inom projektet i form av “Fikarumsdiskussion” eller av-

satt tid, möten, i syfte att diskutera frågor gällande digitala hjälpmedel. 

 

2) Hur skulle du beskriva klimatet och kulturen på projektet?  



 

c 

Kan man ställa “Dumma frågor”? Avsätts det tid till diskussion kring det digitala 

arbetet mellan berörda parter inom projektet? Hjälper man personer med sämre digital 

kompetens att bli bättre? Om dessa personer inte är intresserade/motiverade, försöker man 

få dem intresserade/motiverade? 

 

3) Vad anser du är viktigt för att implementering av digitala hjälpmedel och ett mer di-

gitalt arbetssätt ska bli lyckat i ett projekt? 

a) Vad skulle du säga är era framgångsfaktorer?  

b) Har Ni stött på hinder eller problem i övergången mot ett mer digitalt ar-

betssätt? Ge exempel. Hur har ni tagit er över hindren? 

c) Vilka förändringar har du behövt göra i din roll? 

d) Har du behövt avsätta tid som tagit anspråk på dina ordinarie arbetsuppgifter 

för lära dig en mjukvara eller hårdvara och har det påverkat dina ordinarie 

arbetsuppgifter negativt? 

 

4) Hur är den generella inställningen till digitala hjälpmedel på projektet? 

a. Har den förändrats över tiden? 

i. Positivt? Negativt? Varför? 

b. Om det fortfarande finns folk som är negativt inställda:  

i. Hur hanteras detta? 

ii. Vad är en vanlig orsak till missnöje? 

 

Tillagda frågor 

 Digital coach, är det er uppgift att “marknadsföra” eller sprida digitala hjälpmedel 

bland projekten? Om ja, hur görs detta?  

 Är det helt upp till projektchefen själv att välja om digitala hjälpmedel ska tilläm-

pas eller inte? 

 Skanska har en del pilotprojekt när det kommer till digitala hjälpmedel, stämmer 

det? Vad är syftet med pilotprojekten? Hur kommer det sig att projektet blev ett 

pilotprojekt?  

 



 

d 

 I din roll som installationsstrateg/teknisk chef. Hur länge är du inblandad i pro-

jektet? Hanterar du frågor som rör digitala hjälpmedel? På vilket sätt, vad är din 

roll när det kommer till införandet av digitala hjälpmedel?  

 Hur hanteras kunskapen och erfarenheterna från spjutspetsprojekten? Vad görs så 

inte kunskapen går förlorad? Används kunskapen för att utveckla arbetssättet med 

digitala hjälpmedel i andra/senare projekt? Hur? Eller stannar kunnandet om ar-

betssätt med digitala hjälpmedel inom projektorganisationen i pilotprojektet?   



 

e 

B. Tematisk analys FF1 

Tema: Utmaningar med att erhålla kunskap om digitala hjälpmedel 

Resp.  Citat Kod Kategori 

1b 

De här kanalerna mellan husregionerna och inom väg och an-

läggning, fanns inte Någonstans. Så det var väl egentligen det 

första som började hända omgående. Vi fick våran grupp som 

började kommunicera med varandra, vad gör ni, vad gör vi? 

Kommunikations-

kanaler 

Byggföretag 

Decentrali-

serade 

1b 

Först och främst har vi (Teknikavdelningen) aldrig haft någon 

anknytning till produktion egentligen. Vi har ju varit duktiga, 

eller bra på, att utveckla programvaror och olika saker som nått 

gäng på HK, egentligen har tagit fram. Och man kanske inte di-

rekt, eller i väldigt få fall, frågat produktionen om det här är 

någonting de vill ha, och om man nu har gjort det, så har det 

stannat där. Att man frågade att det här var någonting man 

kanske ville ha men sen så har det lite som att man bara har ut-

vecklat saker och ting utan att fråga dem(Produktionen) på 

vägen. 

Teknikavdelning 

har ingen anknyt-

ning till produkt-

ion 

1b 

Man har haft väldigt mycket skygglappar på, och bara löst upp-

giften, utvecklat någonting och sen så är man klar. som helt 

olika bolag. Som helt separata öar. Nu är det väldigt mycket 

mer så att man tar riktiga pilotförfaranden. och att blanda in ett 

gäng projekt, spridda över landet. 

Separata öar 

1b 

Ja, programutvecklare kontaktade projekten, snokade rätt på en 

projektchef och kom dit och sålde in någonting. Och då kan vi 

ju ha, vi kan dels ha liknande , det kan vara någonting vi redan 

har, som man köper in till ett projekt, vi kan köpa in samma 

grejer till samma, Tex singellicenser här, en här och där och en i 

Göteborg. När vi egentligen borde ha köpt tio stycken nätverks-

licenser. Så att hela Skanska kan använda det. om det visar sig 

vara bra 

Utvecklare kon-

taktar projekt di-

rekt, ingen syste-

matik 

1b 
Vi i de olika regionerna, vi jobbar ju bara med oss. Så skotten 

är ju egentligen täta där, runt oss, egentligen 

Stuprörsorganisat-

ion 

1b 

Det dyker upp rätt mycket i den här världen just nu. Så att det 

som hände i ett projekt för tre år sedan är med största sannolik-

het passé. 

Svårt att hänga 

med i utveckl-

ingen 

Ständiga 

nyheter för-

svårar kun-

skapsöver-

föringen 1b 

Problemet är väll när det blir för mycket verktyg. Att det är det 

som kanske kan försämra kvalitén i stort. Och det är väll nästan 

att vi står där och stampar där på den dörrens glänta. gläntar på 

den dörren. Det blir för mycket av saker som gör samma sak 

och verktyg som vi kan göra liknande saker i och sen generellt 

att det börjar bli nästan för mycket verktyg för fort. Vi har ju 

appar för avvikelsehantering och ritningsbibliotek, skydds och 

miljöronden, arbetsberedningapp, och nu kommer ronde-

ringsapp och det liksom. 

För mycket nya 

verktyg som gör 

samma sak, utma-

ning i att välja 

verktyg som tillför 

nytta 

5b 
Dom vet knappt om att det finns, montörerna alltså. Dom an-

vänder pappersritningar. 
Bristfällig kunskap  

Olika kun-

skapsnivå 
2b 

Men i produktion i projekten blir det mer. Där använder vi 

iPads för den är lätt att ha med sig ut, jag får med mig all in-

formation var jag än går. En laptop är inte lika mobil. Sen tror 

jag det skiljer sig väldigt mycket från projekt till projekt. Mog-

nadsgraden hos olika medarbetare är olika stor.  

Mognadsgraden 

skiljer sig 



 

f 

5b 

Vissa delar ur programmet är ingenting som vi har känt behov 

att vi måste lära oss eftersom vi handlar upp underentreprenörer 

som gör jobbet åt oss. 

Vi-dom 

 

  



 

g 

Tema: Utmaningar vid övertygelse för användning av digitala hjälpmedel 

Resp.  Citat Kod Kategori 

3b 

Personal är generellt positivt inställda så länge det inte påverkar ekono-

min i projektet. Om verktyget tar längre tid så drabbar det även mig då-

ligt ekonomiskt. Ett byggprojekt är en familjeekonomi som man inte 

vill påverka negativt. Det är inget incitament att gå back i ett projekt för 

att man ska gå vinst i nästa 

Inga incita-

ment till för-

bättringsar-

bete Kortsik-

tigt tän-

kande 

1a 
Installation har haft det fett, mycket jobb, inga krav, de tjänar pengar 

ändå. Inga incitament till förbättringsarbete. 

Inga incita-

ment till för-

bättringsar-

bete 

5b 

Vi har kört några andra program innan, till exempel Navisworks. Den 

var det lite problem med, den var med anpassad för folk som jobbar i 

cad-miljö. 

Verktyg som 

inte är anpas-

sade för 

byggpro-

duktion 

Kompati-

bilitet 

2b 

Det är fortfarande svårt att ta mått i programvaran för modellen. Det är 

digitalt med alla dom för- och nackdelarna. Måttagning i modell skapar 

frustration. Man vill ha en funktion som inte riktigt funkar och då hakar 

man upp sig på det. Det tar bort energi, exempelvis rörmokaren står och 

inte lyckas, då tröttnar han ganska fort. Då vill han bara att någon ska 

visa hur det ska vara istället. 

Verktyg som 

inte är anpas-

sade för 

byggpro-

duktion 

5b 

Ja alla jobbar ju med olika program, teknikkonsulterna jobbar oftast i 

cad, installation ofta i Magi CAD. Arkitekterna jobbar i något annat 

program. Så ska man få ihop dom så blev det bara konstigt i Navis-

works. Så där har Solibri varit ett bättre verktyg. 

Verktyg som 

inte är anpas-

sade för 

byggpro-

duktion 

6b 

förutom att man inte kan mäta i det programmet. För mig är det helt 

bortkastat att inte kunna mäta. För att ha en 3d modell på en arbetsplats 

och inte kunna ta ett mått mellan ett bjälklag och ett rör, då behöver 

man inte använda programmet. 

Verktyg som 

inte är anpas-

sade för 

byggpro-

duktion 

6b 

Dom hanterar bara en del. Alltså, de hanterar inte 3d ritningen men han-

terar ärendehantering eller skyddsronder osv. Men du vill ha alla delar 

som berör produktionen i samma mjukvara. 

Verktyg som 

inte är anpas-

sade för 

byggpro-

duktion 

4b 

Det som är gratis, vi köper inte licenser. Vi på xxxxxx jobbar i CNC-

projekt, det är beställaren som betalar allt. Dom bestämmer vad vi kan 

använda. xxxxxx håller bara i projektledningen. Vi tittar mycket på So-

libri. Tyvärr fungerar inte Solibri till iPads ännu. Solibri använder vi till 

kollisionskontroll och samordning. xxxxx:s mål är att allt kontorsarbete 

ska vara digitalt, på iPads och dator.  

Verktyg inte 

anpassade 

för mobila 

enheter 

2b 

Vi skriver saker om BIM 360 och sånt där i våra inköpsmallar. Men om 

man läser texten så ska ju den tolkas av en underentreprenör, då står det 

bara i princip att Ni ska använda BIM 360 Field. Men vad är det? Ingen 

specifikation i vilken utsträckning det ska användas och vad det inne-

bär. Entreprenören har tolkningsföreträde. Det är upp till entreprenören 

att tolka. Det står inte i vilken omfattning.  

Kravställ-

ning, fri tolk-

ning 

Otydlig 

kravställ-

ning till 

UE 

2b 

Jag tror man försöker men problemet är att dom som inte vill, ofta är er-

farna människor som är grymt duktiga på det dom gör, dom kanske har 

jobbat på Skanska i 20 år. Dom har gjort massvis med bra saker och har 

ett bra track record. Man vet att det blir bra det dom gör. Då är det ingen 

Lever på 

gamla meri-

ter 

Ovilja till 

föränd-

ring 



 

h 

projektchef som tvingar dom att göra något annat, varför skulle man 

göra det? Dom olikheterna kommer vi nog alltid att ha.  

 

  



 

i 

Tema: Utmaningar vid implementering av digitala hjälpmedel 

Resp.  Citat Kod Kategori 

1b 

Dom små har inte…. Det är väldigt svårt med de små projekten fak-

tiskt, för de har inte samma ekonomi och inte samma tid just för att 

de är så små..., att ta till sig så mycket nytt och de har inte riktigt 

den tiden att, eller ekonomin heller, för att det kostar alltid lite att 

starta upp nya saker och det tar lite längre tid och som på sikt kom-

mer tjäna dem men i början så är man lite rädd att ta till sig lite nytt. 

Så att de här småprojekten, där är det ju vissa som är väldigt, om 

man får säga ,stenålder, som egentligen inte använder någonting. 

Tid, ekonomi 

och kompe-

tens i pro-

jektet 

Olika pro-

jektförutsätt-

ningar 

1b 

Viljan finns, ekonomin och tiden är ett jättehinder. Projektet i Sö-

dertälje vill verkligen. De har en projektingenjör som är driven 

egentligen men han har så mycket, dom har så många små områden 

var, som dom andra projekten har en till varje område. Han sköter 

allt från att hålla i inredningsbiten till fasadbytet nästan, som de 

andra kanske är fem stycken på. För att de är små delar egentligen. 

Och då kasta in massa annat så pallar dom inte, det tycker man inte 

att man har tid med. 

Tid, ekonomi 

1b 

Variationen är enorm mellan stora och små projekt hos mig. Det 

känns som de kommersiella nästan bara har miljardprojekt känns det 

som. Så dom springer iväg och köper VR-utrustning för att de 

tycker att det känns kul ungefär. Dom var iväg för en månad sen, 

Stockholm New, och bara handlade VR-dator och lite VR-glasögon 

för att det kändes som en bra grej ungefär. Där är inte jag med mina 

projekt. 

Variation i 

projektstor-

lek 

4b 

Ja på senaste åren har montörer fått använda tekniken också, men 

det har varit stora jobb på 6-700 miljoner. Företag som Caverion an-

vänder ny digital teknik. Eftersom det underlättar för killarna, tar 

dom åt sig tekniken.  

Större pro-

jekt lättare 

att införa di-

gitala hjälp-

medel 

4b 

Jag tror att kostnaden är ett stort hinder. Programmen bör vara rela-

tivt billiga för att dom ska ta åt sig. Fasta kostnader på 2000kr/må-

nad är mycket för ett företag med 4-5 anställda. En iPad är inte en 

stor kostnad i sig men ska man köpa flera blir det kostsamt. 

ekonomiska 

hinder för 

mindre före-

tag 
Olika förut-

sättningar 

beroende på 

företagsstor-

lek 4b 

Dom stora installationsföretagen har sett nyttan och dom har peng-

arna. Dom använder också modeller för mängdavtagning vid kalkyl. 

Medan de mindre företagen kör mer traditionellt.  

Företag med 

större ekono-

miska resur-

ser ligger 

före 

1b 

Man behöver ha projektchefen med sig oftast, eller alltid, i det man 

vill göra. Men det finns sån bredd på äldre och äldre, vad man 

tycker om det är tramsigt eller någonting att tro på. Det finns äldre 

som tycker att det är svinbra och dom får världens gehör. Vissa 

andra jag gå in och hjälpa på projekten och komma dit och visa på 

och verkligen försöka sälja in regelrätt bilförsäljning att det här fak-

tiskt kan ge någonting. Ge er tillåtelse. 

Tidigare er-

farenheter 

går före ut-

veckling 

Brist på för-

ändringsvilja 

på ledande 

positioner 1b 

Någonstans även om det är projektchefer eller om det till och med 

är regionledning som måste vara med på tåget, att det är en föränd-

ringsresa och förändring inte alltid är spikrak och enkel 

Ledande rol-

ler måste 

vara beredda 

på förändring 

1b 

Det kritiska är ju att man har med sig projektchefen och det är väl 

kanske en förutsättning egentligen. Har man inte det så får man väl 

inte ens mandat att göra någonting. 

Ledande rol-

ler måste 

vara beredda 

på förändring 



 

j 

1b 

Man är lite avvaktande kanske ibland. Många vill ju att någon annan 

ska pilota grejerna. Man är lite rädd för att få någonting på halsen 

som inte funkar. Många vill ju att alla andra ska pilota. 

Försiktig att 

testa nytt 

3a 

Det finns en tröskel i form av inlärningsperiod när man ska börja 

använda hjälpmedlen. De bör därför vara så enkelt utformade som 

möjligt och man måste förstå nyttan att använda dem. Endast de 

nödvändiga funktionerna som tillför värde för produktionen ska 

ingå i appen. Den yngre generationen tar sig lättare över tröskeln ef-

tersom de ofta har större vana att använda digitala hjälpmedel i var-

dagen. 

Tröskel, in-

lärningspe-

riod 

Bred variat-

ion av inlär-

ningsför-

måga och 

disponibel 

tid 

1b 

Det som det har fallit mycket på tycker jag är att med alla de här 

verktygen och saker som vi visar för våra projekt, då har det ofta, 

alltså även om projekten är positivt inställda till det så är det någon 

projektingenjör eller vem det nu är i projektet.. Den som får uppgif-

ten, tar den på sig själv eftersom den tycker det är intressant. Men 

personen får den här uppgiften som en ryggsäck, att lära sig ett pro-

gram eller ett arbetssätt, men de ska fortfarande utföra sina gamla 

sysslor till 100%. Så i slutändan så kanske man har 120%-130% ar-

betsbelastning och då har man fullt upp i sin vanliga roll. Då kom-

mer det här (hjälpmedlet) vara det som faller bort.”  

Extra arbete 

1b 

Så att det måste vara vedertaget att dom som ska driva det här arbe-

tet, för det är ändå nya processer, som ska till att dom ändå får tid 

till det. Att någonting måste kanske lyftas bort från deras axlar. 

Få tid till för-

ändringsar-

bete 

1b 

Men i början så är det ju alltid en startsträcka och man ska lämna 

någonting gammalt och börja med någonting nytt. Och då måste 

man ha mandat att göra det och man måste få tiden till att det fak-

tiskt kan ta lite längre tid att göra någonting nytt i början, innan det 

har satt sig. Då får det inte vara så att man har proppfullt av annat så 

att det här egentligen blir. Det är nästan så det har varit innan… 

Få tid till för-

ändringsar-

bete 

1b 

Just nu är det att mobilsurfen tar slut. Avtalet med telefon omför-

handlas just nu, så förhoppningsvis ska det vara en ickefråga väldigt 

snart. men som det är just nu att vi trycker på digital användning 

och att vi ska vara mer och mer digitala med digitala ritningsbiblio-

tek. men så tar surfpotten slut efter några dagar, då blir folk helt 

vansinniga. 

Icke-fråga 
Tekniska ut-

maningar 

2b 

Nej jag tycker att man ska höja lägsta standarden, det ger mest ef-

fekt. Dom borde inte finnas. Sen så beror det på projekt till projekt, 

skräp in skräp ut. Jag menar vi sitter med projekt där vi har bestäl-

lare som är totalt ointresserade av CAD, BIM och 3D modeller. 

Dom ser INGET värde i det överhuvudtaget. Ibland kommer vi in 

och få överta deras konsulter med vår manual, så här ska ni göra, det 

ska vara BIP-koder, den här strukturen. Till svar får vi: Oj, då får vi 

ju göra om. Bara för att man inte hade med sig rätt krav från början. 

Det finns ingen beställare som tycker att det är värt att lägga ner 

dom här 250 tkr på att vi ska koda om informationen i modellen. 

Vad tjänar jag som beställare på det, vad är payoffen? 

Beställare ser 

inte nytta och 

värde 

Okunskap 

hos bestäl-

lare 

5b 

Nej, det var ett krav från mig, till beställaren som sedan förde det vi-

dare till projektören. Beställaren hade inte med det från början. De 

hade Tekla från början, men den var inte tillräckligt avancerad för 

oss. 

Beställare ser 

inte nytta och 

värde 

5b 
jag gick direkt till beställaren med kravet och berättade till dem vem 

de skulle kontakta för att skapa en bra BIM-modell. 

Beställare ser 

inte nytta och 

värde 

2b 
Vi är ganska dåliga på att tänka till före. Det är ofta så att vi har fått 

en förfrågan från en kund som har ställt krav på oss. Och oftast är 

Risktagande 

att ändra 

kravställning 



 

k 

det som så att vi tar dom kraven och för vidare dem till entreprenö-

rer och lägger på lite. Är det än totalentreprenad så försöker vi titta, 

finns det en BIM-manual, stämmer den överens med vår manual. 

Ska vi ersatta manualen med vår egna? Det krävs lite mod att ta bort 

ett kundkrav. Vi tar risk. Helt plötsligt kan någonting som vi har sålt 

till vår kund som vi nu inte köper av vår installatör, det är dumt. Det 

kommer kosta oss pengar bara. Därför för vi oftast vidare krav för 

att inte lägga på så mycket. 

från bestäl-

lare 

 

  



 

l 

Tema: Utmaningar att uppfylla förväntningar i användandet av digitala hjälpmedel 

Resp.  Citat Kod Kategori 

2b 

Lite, det är så att ett problem när vi jobbar modellorienterat är att in-

formationen stannar hos projektören. Dom jobbar i modellen hela da-

garna. Sen när dom tar fram ritningar så gör dom bara en viewport och 

en stämpel och väljer vad som ska presenteras i den. Medan en entre-

prenör går från det omvända, börjar med ritningen, man tittar från olika 

håll på informationen i modellen. Om fokus för konsulter är att 99% av 

hans jobb är när han är inne i modellen och jobbar så är det precis det 

omvända för entreprenören som sitter och tittar på ritningen. Då missas 

det saker där i mellan, emellanåt. Det kan vara sådana saker som utrym-

messamordning. Konsulten sitter och tittar på perfekta 3D världar där 

allting är rakt, allting är exakt på millimetern med bjälklag, spikrakt 

bjälklag på tio meter. Det finns ju inte i verkligheten. Det är ju toleran-

ser en verklighet. Det ser jag som ett problem. Projektören sitter model-

lorienterat och kan ta mått. Medan entreprenören sitter ute på bygget 

och har inte en enda måttsättning, bara höjdmått. Det enda måttet som 

konsulten satt dit är vilken höjd saker och ting är. Och entreprenören 

har bara en tumstock, på en skala ett till femtio, det är ett problem. Det 

är mycket högre noggrannhet på mått i den digitala världen än i verklig-

heten.  

Olika fokus i 

projektering 

och produkt-

ion 

Dålig 

kommu-

nikation 

2b 

....Sen kommer handlingen till elektrikern, som har dragit rör på fel sida 

av dörren, efter originalhandlingen. Det måste flätas ihop. Och då är det 

ett typiskt exempel på att vi testar en ny programvara. Projekterings-

gänget tycker det är så bra. Fast sen så kommer jag ut till projektet och 

där funkar det inte. Det är någonting i programvaran som inte funge-

rade. Då faller förtroendet direkt, för den programvaran.  

Olika fokus i 

projektering 

och produkt-

ion 

4b 

Kompabiliteten mellan vissa program och filer har varit problem, det 

ska sparas på ett visst sätt. Det gäller att kommunikationen mellan pro-

jektörerna är bra.  

Dålig kom-

pabiliteten 

mellan pro-

jektörernas fi-

ler  

5b 

Konsulterna måste ta åt sig svaren de får från oss. Kommer vi med syn-

punkter så är det viktigt att dem lyssnar och åtgärdar de punkterna. 

Vissa konsulter gillar även den direkta feedbacken. 

Feedback till 

konsulter 

5b 

Nej men det negativa med det här sättet att jobba är att allting går så 

fort, det bara regnar in nya ritningar. Dom ritar samtidigt som att vi 

bygger. Angående egen upplärning så styr jag min tid själv. Vissa delar 

ur programmet är ingenting som vi har känt behov att vi måste lära oss 

eftersom vi handlar upp underentreprenörer som gör jobbet åt oss. 

Överbelast-

ning, för 

mycket in-

formation för 

snabbt 

Inform-

ation för 

snabbt 

 

  



 

m 

C. Tematisk analys FF2 

Tema: Kunskapsöverföring för att ta sig förbi GRUNDFAS 

Resp.  Citat Kod Kategori 

1b 
Jag hoppar in och kör lite Bluebeam-utbildningar i Linns region ibland 

och hon hjälper mig. 

Utbildning 

inom företaget 

Utma-

ning att 

sprida 

kunskap 

3b 

Vi har digitala coacher som jag kan prata med direkt. Jag behöver bara 

nämna att det är någonting jag skulle behöva lära mig så anmäler dem 

mig till kurserna och ger mig det materialet jag behöver. Genom dessa 

stödfunktioner så har min kunskap ökat. 

Utbildning 

inom företaget 

5b 

Vi har tvärgrupper, där alla inom samma arbetsområde träffas. Så ut-

byter vi erfarenheter, så tar vi upp sådana saker som vi behöver lära 

oss. 

Tvärgrupper 

1b 

Vi har ju våra forum och samarbetsytor där vi lägger upp allting som 

vi gör på respektive region. Så både vi har koll på varann och vad vi 

gör, och även erfarenhetsdatabas som vi bygger upp där mellan oss, 

det har inte funnits 

Erfarenhetsda-

tabas 

1b 

Sen har det ju kommit mer och mer att det har varit frukostseminarier 

och det har vi ju haft ett par stycken nu om digitalisering och sen har 

vi ju snackat om mobile-gäng på Skanska som har kört digitala körkort 

i ett par år och där är väll kanske det främsta vi har spridit ny faktisk 

teknik och vad som finns. Det har ju varit som en väckelsedag, inga re-

gelrätta utbildningar men mycket att det här har vi, att få upp med-

vetandet. 

Involvera 

medarbetare 

1b 
Nu är det väldigt mycket mer så att man tar riktiga pilotförfaranden. 

och att blanda in ett gäng projekt, spridda över landet. 
Pilotprojekt 

1b 

Just piloter i sig där har vi lite mera tydliga ramar, det ska vara någon 

av oss som äger den pucken. Och tillsammans med det projektet gör 

någonting av det, skriver någonting om det, och sedan delar med det 

till resten. 

Pilotprojekt 

1b 

Däremot finns det några gamla stötar där är extremt förändringsovil-

liga och dom går också att vinna över också, om man väl får dem att 

sätta sig ner och lyssna lite. 

Ta sig tid att 

lyssna 

Utma-

ning att 

övertyga 

1b 

Dom var verkligen så att Det här ha vi alltid gjort och så ska vi alltid 

göra. Det tog lång tid innan jag fick audiens och komma ut till det pro-

jektet. Men väl där satt vi ett gäng en halvdag och kollade på lite olika 

hjälpmedel. I slutet av dagen så skulle jag nog säga att alla hade ändrat 

uppfattningen väldigt mycket. 

Ta sig tid att 

lyssna 

1b 

Att några som kommer från godsvagnen som är miljardprojekt kanske 

hamnar på ett litet projekt nästa gång så dom tar med sig sin erfaren-

het. Det är väl det man hoppas på hela tiden. 

Sprida medar-

betare med di-

gital kompe-

tens på olika 

projekt 

1b 

Jag tar med ett gäng från ett av mina projekt och åker till hus Stock-

holm syd och tittar och kanske åker ner till Huddinge sjukhus och visar 

hur dom jobbar 360 plan. Så det gör vi absolut. Det har man alltid som 

argument när man ska prova någonting, prata med backåkraprojektet 

för dom testar det här nya AK-appen vi har, sån här equipment loop. 

Så hör med dom om deras spontana reaktion så känn om det är någon-

ting ni vill prova också. Eller så drar vi dit så får dom presentera en 

halvtimme-timme vad dom har gjort och hur dom har känt för det. Det 

ger väldigt mycket bättre tyngd när de får höra det av lite mera bygg-

folk. 

Studiebesök 

på projekt. 

Goda exempel 



 

n 

5b 

Vi försöker identifiera vilka digitala stjärnor vi har på våra regioner 

och dem har vi väl någon strävan efter att de inte hamnar på samma 

projekt när det sker ett byte. Så att man ser till att det inte sitter, de 

som var två stjärnor på sina projekt, inte sitter på samma projekt. Det 

försöker man ha någon koll på. Projekten pågår ju över ett antal år så 

nu har ju ingen behövt lägga så mycket energi på det. Det finns i tan-

ken när det sker. 

Involvera 

montörer 

 

  



 

o 

Tema: Kunskapsöverföring för att ta sig igenom UTFÖRANDEFAS 

Resp.  Citat Kod Kategori 

1b 

Jag personligen kör nästan allting själv. Jag åker ut på plats. Ute på 

backåkra förr förra veckan, Täby Park förra veckan. Det har blivit så för 

jag kan Bluebeam och Navisworks på den nivå som behövs för att lära 

ut dem programmen. 

Personalledd 

utbildning 

Utma-

ning att 

imple-

mentera 

5b 

Nej, jag tror det bästa är att sitta med dem. Men i och med. att program-

men blir vanligare och vanligare, speciellt med apparna (till iPads osv) 

och trycka och se ritningarna från 3d modellen, så kommer man landa i 

att måste ha en kurs för att lära sig programmet. Men idag är det ju inte 

heller så många som går en Office-kurs längre. Utan man förutsätter att 

alla kan det. Detta är lite samma sak. 

Personalledd 

utbildning 

1b 

Man har kommit in väldigt lätt i det. Det har faktisk varit mest häpnads-

väckande att det gått väldigt lätt och vi har kommit väldigt långt fram, 

många projekt. Som känner att man stod och stampade för ett år sedan 

och det var för att man inte haft någon som… Det har varit för svårt att 

få hjälp. Komplicerat att få hjälp. Då lägger man istället ner frågan för 

att det blir för jobbigt. Nu hör de flesta av sig till mig oavsett om dom 

inte vet vem de ska höra av sig om nätverket ligger nere. då kontaktar 

dom mig och sen bollar ja frågan vidare till rätt person. Hjälp till hjälp 

har blivit mycket lättare 

Personlig 

hjälp. Sup-

port. 

2b 

Ja precis dom blir ju lite superusers på allt, känns det som. Nån man kan 

ringa när man har ett bekymmer. Det funkar bra, jag uppfattar det som 

att dom skulle kunna vara tre gånger så många, så bra funkar det. 

Personlig 

hjälp. Sup-

port. 

1b 

Så det blir ju ofta tyvärr dom mellanstora/stora projekten som får mest. 

Men samtidigt ger man ju. Alltså på sikt är ju kanske det bästa alternati-

vet. Om jag ger en Bluebeam utbildning till trettio personer på Gods-

vagnen så till nästa projekt så är de 30 personerna på fyra andra projekt. 

Om jag kör på tre personer på ett mindre projekt så kanske de, i de bästa 

av världar, är på tre nya projekt men troligtvis är de på samma igen 

Rikta resurser 

till rätt massa 

3a 

För att UE ska använda iPads bör man kanske inte rikta sig direkt till 

förmannen, då han kanske inte besitter högst kunskap inom digitala 

hjälpmedel. Istället ska man försöka rikta in sig på den i arbetslaget som 

är mest lämpad för verktyget. Den personen kan sedan sköta kommuni-

kationen med sin förman som förmedlar vidare information och ställer 

frågor till platsledningen 

Rikta resurser 

till rätt massa 

2b 

Jag gillar att prova nya mjukvaror och verktyg, jag är inte motstånd till 

det. Jag har alltid jobbat mycket learning by doing. Så det är ganska en-

kelt för mig att kasta mig ut och testa och kör man fast så får man fråga 

någon, istället för att ha utbildningar och använda manual. Jag tycker att 

jag har ganska lätt att ta till mig nya saker.  

Learning by 

doing 

4b 

Ja det hade varit bra, att få ett ansikte och kunna ringa någon och få 

hjälp är alltid bra, men det gäller att man sitter med det själv. Ett exem-

pel är att jag använde ett CAD-program för många år sedan, men nu har 

jag inte jobbat med det på länge och man glömmer bort. Jobba, jobba 

och en positiv inställning. Jobba själv och utveckla kunskapen själv. 

Och därför ska det också vara enkelt.  

Learning by 

doing 

6b 

Man får försöka lära dem. Ofta är det folk som inte kan hantera tekni-

ken, det är inte att de saknar intresset eller inte vill lära sig, man har ett 

hinder på vägen som gör det besvärligt. 

Learning by 

doing 

1b 

sen har vi ju snubblat in på Buildsafe som vi har skydds och miljöron-

der i, det har vi ju tagit för att det är så jävla bra, för att det är så lättan-

vänt verktyg. 

Enkelt och 

innovativt 

Utma-

ning att 

uppfylla 



 

p 

1b 

Den implementeringen var ju pissenkel, näst intill på 80% av mina pro-

jekt, för där hade redan snacket gått. Så bra saker sprider sig av sig 

självt. Det är som Bluebeam, det har ju inte varit.. det är ingen som vill 

använda Acrobat Reader längre. Bra saker har förmåga att implemen-

tera sig själva näst intill för det pratas. 

Enkelt och 

innovativt 

förvän-

tan 

1b 

Saker som är bra går väldigt lätt att lära sig. Ett exempel är Buildsafe. 

Det kan man sätta i handen på någon och man kan näst intill lista ut 

själv hur det funkar om någon bara satte upp det liksom bakomliggande 

så kan nästan vem som helst fixa att köra det på en halvtimme så är man 

klar, så fattar man systemet. 

Enkelt och 

innovativt 

3b 

Projekten måste se att verktyget ger ett mervärde och inte skapar några 

nya kostnader eller svårigheter. ett verktyg som skapar värde genom att 

skapa mindre fel än ett klassiskt arbetssätt kan vara svårt att visa nyttan 

i direkt. Man måste ha något tidigare projekt där man tydligt kan visa 

fördelarna med ett sådant verktyg för att lyckas övertala folk. Skapar ett 

verktyg en personlig ekonomisk vinning så kommer folk att vilja an-

vända verktyget. Till exempel om man kan visa att om verktyget skapar 

vinst i tid, så sparar projektet pengar vilket ger en vinst som går till de 

anställda i slutändan. 

Enkelt och 

innovativt 

3a 

det finns en tröskel i form av inlärningsperiod när man ska börja an-

vända hjälpmedlen. De bör därför vara så enkelt utformade som möjligt 

och man måste förstå nyttan att använda dem. Endast de nödvändiga 

funktionerna som tillför värde för produktionen ska ingå i appen. Den 

yngre generationen tar sig lättare över tröskeln eftersom de är vana att 

använda digitala hjälpmedel i vardagen. 

Enkelt och 

innovativt 

1b 

Men det är ju produktionen som är grunden till hur vi går vidare med 

vad Autodesk ska göra med docs för att vi ska vara intresserade. Så där 

är det verkligen piloten som styr hela kravställningen tillbaka mot auto-

desk. 

Produktionen 

som grund till 

kravställning 

till utvecklare 

1b 

Tanken är att de ska kunna gå direkt till Autodesk direkt, nu när vi har 

nytt avtal med dem, ett Enterprise-avtal. Men jag skulle vilja säga att i 9 

fall av 10 går informationen genom oss digitala coacher eftersom det 

alltid är någon som är programägare eller expert på programmet, men 

om inte den personen kan tar den det vidare. 

Information 

från utveck-

lare genom 

en kanal 

3a 

Det skulle vara bra om han som har erfarenhet inom installation kan tala 

om för modellskaparen vilken information som är viktig för honom i 

produktionen. Exempelvis kunna tända och släcka olika typer av rör 

som har olika funktioner. 

Kommunikat-

ion mellan 

produktion 

och projekte-

ring 

5b 

Konsulterna måste ta åt sig svaren de får från oss. Kommer vi med syn-

punkter så är det viktigt att dem lyssnar och åtgärdar de punkterna. 

Vissa konsulter gillar även den direkta feedbacken. 

Kontinuerlig 

anpassning 

6b 
Vi reviderar våra handlingar, manualer och instruktioner utefter vad 

som har varit bra och dåligt i ett projekt. Det gör vi kontinuerligt. 

Kontinuerlig 

anpassning 

 


