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Abstract 
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Abstract 
Purpose: The digital progress is slow in the construction sector and despite many 

attempts to digitize, workplaces are still dominated by paper documents. The 

construction sites have access to well-developed digital tools but implementation is 

slow and meets resistance. This report examines how implementation can be more 

effective. The goal was to, based on an analysis of the implementation process of the 

digital tools, provide a basis for an action plan that can streamline the implementation 

process on the construction sites. 

Method: Scientific research was collected with a descriptive approach through 

literature studies and then analyzed to form the basis for a qualitative data collection. 

The qualitative method was carried out with a case study on the construction sites. The 

use of these methods allow for a comparison between theory and empiricism. 

Findings: A digitization can help reduce duplicate work, improve communication 

between workgroups and see to that right information gets to the right place. To 

motivate employees to implement the change, they need to see the benefits and get 

project-based training on the tools because ignorance leads to resistance. Site managers 

must take responsibility so that the implementation is carried out in their project. 

Implications: In order to have a successful implementation process, it is important to 

have good communication, clear guidelines and a positive attitude towards change. An 

implementation leader whose job is to enforce the implementation should be appointed 

by and working for the site manager at each site. 

Limitations: The study is limited to digital tools developed by Skanska Sweden AB 

and geographically limited to the Gothenburg area. The study thus takes only into 

account the views expressed by the respondents who participated. 

Keywords:  Implementation, digital tools, change management, projectspace. 
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Sammanfattning 
Syfte: Den digitala utvecklingen går långsamt inom byggbranschen och trots många 

försök att digitalisera arbetsplatserna domineras de fortfarande av pappersdokument. 

Det finns på arbetsplatserna tillgång till välutvecklade digitala verktyg men 

implementeringen går långsamt och möter motstånd. Denna rapport undersöker hur 

implementeringen kan effektiviseras. Målet var att, utifrån en analys av 

implementeringsprocessen av digitala verktyg, ta fram underlag till en handlingsplan 

som kan underlätta implementeringsprocessen på byggarbetsplatsen. 

Metod: Teori har samlats in med en deskriptiv metod i form av litteraturstudier som 

sedan analyserats för att ligga till grund för en kvalitativ insamlingsmetod, som 

genomfördes med en fallstudie. Användandet av dessa metoder möjliggjorde en 

jämförelse mellan teori och empiri. 

Resultat: En digitalisering kan bidra till minskat dubbelarbete, bättre kommunikation 

mellan arbetsgrupper och att rätt information kommer till rätt plats. För att motivera de 

anställda att genomföra förändringen behöver de se nyttan och få projektbaserad 

utbildning om verktygen då okunskap leder till ovilja. Platscheferna måste ta ansvar för 

att implementeringen genomförs på deras arbetsplats. 

Konsekvenser: För en lyckad implementering är det viktigt med god kommunikation 

och tydliga riktlinjer samt en positiv inställning till förändringen. En implementerings- 

ledare vars uppgift är att verkställa implementeringen bör utses av platschefen på varje 

byggarbetsplats. 

Begränsningar: Studien är begränsad till digitala verktyg framtagna av Skanska 

Sverige AB och geografiskt begränsad till Göteborg med omnejd. Studien tar därmed 

enbart hänsyn till åsikter som framförts av de respondenter som medverkat. 

Nyckelord: Implementering, digitala verktyg, förändringsledning, projektyta. 
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1 Inledning 
Detta är det inledande kapitlet som ger en bakgrund till studien och redovisar dess mål 

och frågeställningar, kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. Genom att 

läsa detta kapitel får läsaren en övergripande bild av vad rapporten tar upp samt en 

god överblick av de olika kapitlens innehåll. 

Denna rapport är den avslutande delen på en treårig högskoleingenjörsutbildning inom 

Byggnadsteknik med inriktning på Byggnadsutformning med Arkitektur, vid Tekniska 

Högskolan i Jönköping. Rapporten är ett resultat av en kurs på 15 högskolepoäng som 

ingår i de 180 högskolepoäng som utbildningen består av. 

Examensarbetet är ett samarbete med Skanska Sverige AB i Göteborg och behandlar 

hinder och konsekvenser vid implementeringen av digitala verktyg på bygg- 

arbetsplatsen. 

1.1 Bakgrund 
Redan på tidigt 1990-tal infördes digitala verktyg i form av personliga datorsystem som 

laptops och digitala anteckningsblock (Davies & Harty, 2013a). Trots detta hävdar 

Davies och Harty (2013a) att byggbranschen än idag domineras av pappersdokument. 

Byggbranschen ligger trots otaliga försök i att förbättra produktiviteten och kvaliteten 

efter i utvecklingen. Kanske dessa misslyckade försök har lett till att branschen ligger 

långt efter jämfört med andra branscher. Det har dock lett till försök för att förstå viljan 

och förmågan att anta en förändring. (Davies & Harty, 2013a) 

Idag finns det tillgång till ett flertal digitala verktyg som dock inte används fulltaligt i 

det dagliga arbetet, till exempel applikationer för skyddsronder och arbetsberedning. 

Några betydande faktorer till varför de inte används är kunskapsbrist och en ovilja till 

förändringar menar Jacobsson och Linderoth (2012). Utvecklingstakten behöver öka de 

kommande åren för att branschen ska hänga med och börja dra större nytta av den 

digitala arbetsmiljön. 

Det digitala verktyg som undersöks i denna rapport är en projektyta utvecklad av 

Microsoft, som utvecklats vidare av Skanskas projektgrupp GoMobile. Projketytan är 

tänkt att användas via datorn och via applikationer på surfplattor och telefoner ute på 

byggarbetsplatsen. 

1.2 Problembeskrivning 
Sedan i början av 1990-talet har det ekonomiskt satsats på att digitalisera 

byggbranschen. Utvecklingen av Building Information Modeling, BIM, har lett till att 

staten i Sverige valt att satsa pengar på en digitalisering av branschen i tron om att det 

kommer bidra till en effektivisering (Linderoth, 2015).  Smart Built Environment är 

projektet där staten nu valt att gå in med 200 miljoner kronor för att digitalisera 

samhällsbyggandet och ta tillvara på digitaliseringens alla möjligheter (Nohrstedt, 

2015). 

Byggindustrin är känd för att långsamt ta till sig och genomföra förändringar med 

resultat som oftast blir en besvikelse på grund av speciella implementerings-svårigheter 

(Davies & Harty, 2013b). Detta är ett problem då digital kommunikation blir allt mer 

viktigt för byggbranschen (Davies & Harty, 2013b) när det kommer till kommunikation 

mellan olika grupper inom projekten (Jacobsson & Linderoth, 2012). Attitydskillnader 

behöver nu överbryggas mellan olika arbetsgrupper för att ge en väl fungerande 
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kommunikation. Detta är orsaker till att IKT, informations- och kommunikations- 

teknologin, är begränsat i projekt även om tjänstemännen medger att det finns en 

potential i programmen (Jacobsson & Linderoth, 2012). Dubois och Gadde (2002) 

menar på att byggarbetsplatserna utvecklar ett flertal idéer och innovativa 

problemlösningar, men då projektorganisationer saknar naturliga överförings-

mekanismer hämmar det att ny kunskap kan överföras projekt emellan. 

Inställningen till en förändring och okunskap i ämnet kan vara en bidragande faktor till 

varför utvecklingen är där den är. Citatet nedan redovisar ett exempel på en 

attitydförändring: 

“They've not come from a computer background, they're all builders you 

know. So they are getting that level of support and now some of the guys, I 

mean there is one guy that couldn't switch a computer on and now he's a 

tablet super user, you know, whatever he's doing, he's got his tablet with 

him so it´s good to see people like that embracing the technology and 

understanding what it is so I think you know...” 

(Davies & Harty, 2013a) 

Detta visar på att byggkulturen har sin egen inställning och jargong, att de tror sig inte 

kunna vissa saker, som att “byggare” inte skulle kunna använda sig av den nya tekniken. 

Troligtvis är detta en faktor som även gjort att det är okej att socialt inte tycka om dessa 

nymodigheter, att gå in med attityden “detta inte är något för oss”. 

Någonting som påverkar inställning till IKT är hur mycket nytta användarna upplever 

det gör i förhållande till hur stor ansträngning som krävs för genomförandet (Davies & 

Harty, 2013b). Då byggbranschen ofta ligger under hård tidspress (Jacobsson & 

Linderoth, 2010), anses det att standardiseringar och implementeringar av digitala 

verktyg tar för mycket värdefull tid om användarna inte kan se den direkta nyttan. 

För att en implementering ska lyckas behövs mycket tid avsättas för utbildning (Davies 

& Harty, 2013a). Byggbranschen består av självständiga projekt där en standardisering 

av vissa delar kan upplevas som ett hot av platscheferna (Linderoth, 2015). Delvis 

genom förlorad frihet i projektet, då varje projekt är unikt men även att projektets 

projektchef får mer kontroll (Jacobsson & Linderoth, 2012). Då platscheferna är de som 

har störst inflytande på byggarbetsplatsen (Linderoth, 2015) och skulle kunna känna sig 

hotade av en standardisering, väljer de antagligen att inte använda sig av de digitala 

verktygen. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet var att utifrån en analys av implementeringsprocessen av digitala verktyg, ta fram 

underlag till en handlingsplan som kan underlätta implementeringsprocessen på 

byggarbetsplatsen. För att uppnå detta mål besvarades följande tre frågeställningar: 

1. Hur implementeras effektivt en förändring på en arbetsplats? 

2. Vad blir konsekvenserna när digitala verktyg implementeras på en bygg-

arbetsplats? 

3. Vilka hinder upplever användarna vid implementering av digitala verktyg? 

Frågeställningarna var utformade för att uppnå målet och kommer vara vägledande 

genom hela rapporten och har påverkat de val som gjorta angående metodval, teorier 

etc. 
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1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer inte att redovisa följande punkter: 

 Examensarbetet kommer inte undersöka digitala verktyg och dess funktioner. 

 Examensarbetet kommer vara geografiskt begränsat till Göteborg med omnejd 

och intervjuer kommer enbart att göras på Skanskas Sverige region Hus 

Göteborgs byggprojekt. 

1.5 Disposition 
Nedan ges en beskrivning av vad rapport kommer att innehålla, samt hur den är 

uppbyggd med avseende på kapitelindelning. 

 Kapitel 1 - Rapporten inleds med en bakgrunds- och problembeskrivning, dess 

mål och frågeställningar och slutligen de avgränsningar som gjorts. 

 Kapitel 2 - Metod och genomförande - Kapitlet redovisar de metoder som 

användes för att genomföra arbetet och besvara dess frågeställningar. 

Rapportens trovärdighet redovisas. 

 Kapitel 3 - Teoretiskt ramverk - Kapitlet kopplar ihop den vetenskapliga teorin 

med rapportens frågeställningar och går sedan djupare in på de teorier som 

arbetet grundar sig på. 

 Kapitel 4 - Empiri - Kapitlet redovisar den empiri som samlas in under arbetets 

gång. 

 Kapitel 5 - Analys och Resultat - Kapitlet analyserar den insamlade empirin i 

jämförelse med det teoretiska ramverket. Frågeställningarna besvaras. 

 Kapitel 6 - Diskussion och Slutsatser - Kapitlet diskuterar projektet och 

slutsatser dras från resultatet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I kapitlet ges en översiktlig beskrivning av arbetets genomförande och vilka 

insamlingsmetoder för data som använts. Det beskriver ingående hur varje 

frågeställning besvarats med hjälp av vedertagna metoder. En diskussion angående 

resultatens trovärdighet med utgång i metodvalen avslutar kapitlet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
En kvalitativ undersökning ansågs vara bäst lämpad då det inte finns några givna svar 

på de frågor som ska besvaras (Alvesson, 2011). Målet med denna undersökning var att 

ta fram underlag till en handlingsplan, vilket krävde insikt och djupare förståelse för 

individernas behov vid en implementering. För att få en djupare förståelse genomfördes 

en fallstudie genom semistrukturerade intervjuer. En fallstudie var passande då syftet 

med studien är att utforska ett område som ska beskrivas och förklaras samt att 

frågeställningarna är formulerade som hur- eller varför (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Fallstudien syftade på att undersöka en liten del för att sen sätta in det i ett större 

sammanhang (Ejvegård, 2009). Fördelen med att använda sig av en fallstudie var att 

intervjufrågorna inledningsvis inte behövde vara strukturerade, vilket i sin tur kan gav 

en helhetsbild av undersökningsområdet. Längre in i undersökningen strukturerades 

frågorna upp så att antaganden senare kunde göras, vilket i sin tur ledde fram till empiri. 

Kunskapen samlades bäst in när respondenten kunde prata fritt och inte var styrda av 

frågorna. Med samtalsintervjuer fanns det även möjlighet att hitta nya infallsvinklar och 

ställa följdfrågor under intervjuns gång (Ahrne & Svensson, 2015). 

En kvantitativ metod hade kunnat ge svar på hur nöjd respondenten är i dagsläget, men 

reflektioner kring hinder, möjligheter och egna förslag på förbättringar hade uteblivit. 

Därför lämpade sig en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ metod i denna 

undersökning. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Avsnittet presenterar en koppling mellan de valda metoderna för datainsamling mot 

arbetets frågeställningar och redovisas övergripande i figur 1. 

 

 

Figur 1. Koppling mellan metod och frågeställningar. 



Metod och genomförande 

  5 

2.2.1 Hur implementeras effektivt en förändring på en arbetsplats? 
Frågeställningen besvarades genom en litteraturstudie inom ämnet förändringsleding 

samt implementeringsstrategier. Frågan besvarades även genom intervjuer som 

grundade sig i litteraturstudien. 

2.2.2 Vad blir konsekvenserna när digitala verktyg implementeras på en 
byggarbetsplats? 
Metoden för att besvara den andra frågeställningen var genom intervjuer med berörda 

tjänstemän. En litteraturstudie låg till grund för intervjufrågorna. 

2.2.3 Vilka hinder upplever användarna vid implementering av digitala 
verktyg? 
Metoden för att besvara den sista frågeställningen var genom intervjuer med berörda 

tjänstemän. En litteraturstudie låg till grund för intervjufrågorna. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Datainsamlingsmetoden bestod huvudsakligen av samtalsintervjuer. Personliga 

intervjuer gav till skillnad från kvantitativ insamling chans till egna beskrivningar samt 

nya synsätt på problemet. En första omgång intervjuer genomfördes semistrukturerade 

(Alvesson, 2011) med få öppna frågor som ställdes i grupper om två respondenter, 

diskussioner uppmuntrades och egna beskrivningar och åsikter kunde framföras. 

Intervjuaren kunde även komplettera med oförberedda följdfrågor. Syftet med att inleda 

med semistrukturerade intervjuer var för att skapa en tydlig överblick och underlag till 

intervjuomgång två (Alvesson, 2011). 

En andra omgång intervjuer genomfördes med samma respondenter som i omgång ett, 

samt ytterligare ett projekt och tre chefer från kontoret. Syftet med denna intervju var 

att fördjupa sig i ämnet samt få svar på de frågor som uppstått efter första 

intervjuomgången. Intervjuomgång två genomfördes individuella och hade fokus på 

specifika teman och var systematiska och strukturerade (Alvesson, 2011). 

En litteraturstudie genomfördes för att fördjupa sig inom ämnet samt låg till grund för 

arbetets intervjufrågor. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1. 
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2.4 Arbetsgång 
Arbetet delades in i tre faser, en förberedande fas, en undersökande fas och en fas för 

analys och slutsats, presenterat med olika färger i figur 2. Rapportskrivning och 

handledarmöten skedde kontinuerligt på Tekniska Högskolan i Jönköping samt på 

Skanska under studiens gång. 

 

Figur 2. Arbetsgång. 
 

Litteraturstudier genomfördes på litteratur som hittats genom sökningar på 

högskolebibliotekets sökmotorer för vetenskapliga artiklar. De sökord som användes är 

BIM, implementation, ICT, information and communication technology, digital 

arbetsplats, digital verktyg, digital workplace, digital workspace, construction, leading 

change och a sense of urgency. 

Respondenterna valdes utifrån ett kvalitativt urval (Alvesson, 2011) där kunskap i 

ämnet samt erfarenhet i branschen togs i beaktning. För att få en bred representativitet 

(Alvesson, 2011) valdes även personer med olika lång branschvana, olika åldersgrupper 

samt olika lång erfarenhet med de digitala verktygen. 

Intervjuomgång ett var en kvalitativ ansats till intervjuomgång två. Intervjuomgång ett 

och två behandlade samma projekt. I omgång ett intervjuades respondenterna gruppvis 

angående deras dagliga användning av de digitala verktygen. Respondenterna var sju 

tjänstemän med titlarna platschef, projektingenjör och arbetsledare. Båda 

intervjuomgångarna hade sin grund i de vetenskapliga artiklar som studerats. 

Intervjuomgången genomfördes främst för att se vilka delar som var mest relevanta 

samt vilka delar som behövde stärkas ytterligare inför de djupgående intervjuerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade, förberedda frågor med utrymme för egna tolkningar 

och mycket utrymme för fördjupningar (Alvesson, 2011). Med samtalsintervjuer fanns 

det även möjlighet att hitta nya infallsvinklar och ställa följdfrågor under intervjuernas 

gång (Ahrne & Svensson, 2015). 
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I intervjuomgång två intervjuades samma respondenter som i omgång ett, men även ett 

vägprojekt som kommit längre i användandet av digitala verktyg. Intervjuerna utfördes 

på fem arbetsplatser med tjänstemän som varit involverade i det digitala arbetet. Tre 

intervjuer genomfördes även med tre tjänstemän på kontoret som har koppling till de 

besökta arbetsplatserna för att få en bredare syn av implementeringsprocessen. 

Intervjuerna var uppdelade i fyra undersökningsområden för att underlätta för 

respondentens förståelse, områdena var ledarskap, motivation, kompetens och stöd och 

teknik. Totalt ställdes 30 huvudfrågor med ett flertal följdfrågor. Intervjuerna pågick i 

genomsnitt i 30 minuter.  I tabell 1 redovisas antalet intervjuade. 

 

Tabell 1. Antal intervjuade redovisat med arbetstitel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Trovärdighet 
Validitet betyder att man mäter det som man avser att mäta och reliabiliteten anger 

tillförlitlighet och användbarhet för det som mäts (Ejvegård, 2009). Uppfylls inte en 

hög validitet och reliabilitet anses inte forskningsresultaten ha något vetenskapligt 

värde (Ejvegård, 2009). För att nå en trovärdig studie behöver intervjuer, litteraturstudie 

och arbetets datainsamling ha genomförts på ett korrekt sätt, vilket har tagits hänsyn till 

under hela studiens gång. 

Intervjuerna bestod av semistrukturerade frågor för att skapa diskussion och på så sätt 

undvika ledande frågor. Båda författarna medverkade på alla intervjuer för att 

tolkningen av svaren skulle bli så objektiv som möjligt. Intervjuerna spelades in vilket 

möjliggjorde behandling av intervjuerna för djupare analys. Reliabiliteten i empirin 

anses vara god då alla intervjuer utfördes på detta sätt. 

De vetenskapliga referenser som använts i rapporten anses relevanta då de behandlar 

det ämne som undersöks och låg till grund för de intervjufrågor som togs fram. Frågorna 

ansågs därmed väl understyrkta och väsentliga för studien. 

 

Yrkesroll Antal 

Distriktschef 1 

Projektchef 2 

Platschef 5 

Projektingenjör 3 

Arbetsledare 2 

Totalt 13 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet ges en vetenskaplig grund och förklaringsansats till problemet. Här 

presenteras de teorier och källor som är tillämpliga, baserat på problembeskrivningen 

och den redovisade forskningsfronten. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I figur 3 presenteras hur varje frågeställning var kopplad till teorin. Frågeställning ett 

och två undersökte olika områden, medan frågeställning tre sammankopplade alla 

teorier. 

 

Figur 3. Koppling mellan teorier och frågeställningar. 
 

Hur implementeras effektivt en förändring på en arbetsplats? 

Frågeställningen behandlar grundläggande problem angående implementering i företag 

och hur den bör ledas. För att besvara frågeställningen studerades teorier angående 

implementerings-processer och förändringsledning. 

Vad blir konsekvenserna när digitala verktyg implementeras på en byggarbetsplats?  

Den andra frågeställningen behandlar digitaliseringen av byggarbetsplatsen och dess 

konsekvenser. För att besvara frågeställningen studerades teorier angående 

byggbranschens förändringsprocesser och dess inställning till förändring. Detta för att 

ge en god bild av vad det är som vill uppnås med implementeringen och hur det kom 

att påverka arbetssättet på bygget. 

Vilka hinder upplever användarna vid implementering av digitala verktyg? 

Den sista frågeställningen knyter ihop de föregående frågeställningarna och handlar om 

de hinder som kan stötas på när digitala verktygen implementeras. I denna 

frågeställning var samtliga teorier relevanta då hinder kan uppstå både hos de som ska 

leda förändringen, i tekniken eller i inställningen hos medarbetarna. 

3.2 Förändringsledning 
För att ett företag skall överleva i längden krävs förändringar, ändå finns det fortfarande 

en osäkerhet i vad förändring verkligen är och hur den ska genomföras (Löwstedt & 

Räisänen, 2012). Användandet av IKT i företagen har ökat stadigt det senaste årtiondet 

(Jacobsson & Linderoth, 2012) och förändringen sker exponentiellt (Kotter, 2013b) där 
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fler och fler tar efter utvecklingen. Vad innebär då stora förändringar för de anställda 

och hur får dem en fortsatt inställning till att förändringen är viktigt (Kotter, 2013b)? 

Kotter (2013b) menar att den största anledningen till att företag inte klarar av att 

genomföra större förändringar beror på bristande ledarskap. Kotter skriver även att en 

stor svårighet för ledningen i ett företag är att balansera behovet av att vara steget före 

konkurrenterna i utvecklingen, mot behovet av att få fram bra resultat för stunden 

(Kotter, 2013a). I en bransch där tid är värdefull blir det därför lätt att prioritera bort 

förändringar mot lönsamhet och snabba resultat (Jacobsson & Linderoth 2010). 

En stor förändring kräver ledare som håller liv i känslan av att fortsatt förändring är 

viktig, att inte nöja sig innan målet är nått. Det räcker dock inte med att bara få fart i en 

förändring, det måste också finnas ett tydligt syfte och en vision. En framtidsbild om 

vad det är som förändringen kommer att uppnå och nyttan den kommer att göra. För att 

få med sig så många som möjligt i förändringen är det viktigt att de tydligt kan ta del av 

visionen och det kräver mycket och god kommunikation mellan de anställda och 

ledningen. Ett hinder i en förändring kan vara att även när de anställda kan se behovet 

av att förändras och är missnöjda med hur det är idag, är de motvilliga till att genomföra 

förändringen då de inte ser den omedelbara nyttan eller om de tror att den är omöjlig att 

genomföra. (Kotter 1996) 

Ett företag behöver både en ledare och ledning för att det ska vara möjligt att utvecklas 

på ett bra och effektivt sätt. En ledare ska kunna hantera förändringen och föra företaget 

framåt i utvecklingen, medan ledningens uppgift är att skapa ordning och reda (Kotter, 

2013a). De flesta företag har för mycket ledning men för få ledare och det resulterar i 

långsam förändring, om någon alls (Kotter, 2013a). Förändring sker ofta över lång tid 

och det kan dröja månader eller år innan företaget når sin fulla vision. Det är därför 

viktigt med delmål för att skapa en känsla av att förändringen gör nytta. Går det för lång 

tid utan att de anställda ser resultat kommer de tappa motivationen och ge upp eller 

ansluta sig till de som är motståndare till förändringen. (Kotter, 1996) 

3.3 Implementeringsstrategier 
Det finns olika teorier om vilket tillvägagångsätt som är effektivast för att leda en 

förändring. Först bör medarbetare engageras och en känsla av hängivenhet och att 

förändringen är viktig för dem bör byggas upp (Kotter, 2013b). Innan förändringen 

startar bör en vision kommuniceras på ett tydligt sätt för skapa en bild av vad som är 

tänkt att den ska uppnå (Kotter, 1996). För att sprida meningsfullhet och engagemang i 

förändringen hos medarbetarna kan ett berättande tillvägagångssätt användas. Detta 

innebär att de anställda på ett företag lär sig av varandra genom att berätta om egna 

upplevelser och visioner av förändringen och på så vis skapas en kollektiv uppfattning 

där gruppen skapar sin egen sanning. (Löwstedt & Räisänen, 2012) 

Detta tillvägagångssätt är bra i företag där förändring upplevs som belastning och de 

anställda inte genast ser nyttan (Löwstedt & Räisänen, 2012). Allt detta är dock förgäves 

om företagets stora ord inte matchar med lika stora handlingar. Inget är värre för en 

implementeringsprocess än en ledare som lovar och vill mycket men inte genomför 

något (Kotter, 1996). 

Att visa hur långt konkurrenter kommit i utvecklingen och hur den varit lönsam för dem 

kan vara nyttigt. Det skapar en känsla av att det är viktigt med förändring och att det är 

farligt att inte förändras. Att ta in utomstående expertis för att hjälpa till med en viss 

förändring kan också vara en lösning, det gäller dock att de skapar tilltro och inte 

upplevs som ett hot. Att tänka på är att inte försöka skydda anställda från problem eller 



Teoretiskt ramverk 

  10 

svårigheter med förändringen, det är bättre att vara öppen med problem och hur de ska 

lösas. (Kotter, 1996)  

Det gäller att alltid ta tag i problem som uppstår direkt och då med krafttag, att sprida 

känslan av att förändringen är viktig för företagets framtid, varje dag. Ett bra sätt att 

involvera de anställda i detta är att delegera och göra dem involverade i alla stora delar 

av förändringen, att de ser att det inte bara är ett jobb för ledningen utan att alla är 

viktiga. Sist men inte minst bör negativt inställda personer identifieras, då det kan vara 

ett fatalt misstag att vara naiv och inte inse hur mycket skada en negativ inställning kan 

göra. (Kotter, 1996) 

Figur 4 presenterar en modell av Kotter (1996) och redovisar hur en ledare kan få sina 

medarbetare att ta till sig förändringen och genomför den effektivt. 

 

 

Figur 4. 8-stegs process för förändringsledning (Kotter, 1996). 

3.4 Långsamma förändringar inom byggbraschen 
Branschen har gjort otaliga försök att implementera digitala verktyg på 

byggarbetsplatsen (Davies & Harty, 2013a), samtidigt är papperskopior något som är 

vanligt förekommande. Det har nu gått så långt att staten satsat pengar för att digitalisera 

branschen (Linderoth, 2015). 

Tekniken har setts som något som kan lösa ett stort område av problem och kunna 

förändra en hel bransch eller organisation. Trots detta är det välkänt i forskning att 

skillnaden i det tänkta användandet och hur det blir i slutändan är stor (Markus & 

Benjamin, 1997). I dagens läge är IKT användningen i stora bygg- och 

anläggningsföretag lika stor som i andra branscher, förutom ute på byggarbetsplatsen 

där den fortfarande är begränsad (Jacobsson & Linderoth, 2010). Vidare redovisas tre 

punkter som kan ses som en förklaring till varför det kan vara så: 

 Fragmentering av branschen och bristen på integration mellan konstruktions- 

och tillverkningsprocesser (Dainty, Moore & Murray, 2006). 

 Fokus på att lösa tekniska problem, samtidigt som det organisatoriska 

sammanhanget förbises, liksom problem med att införliva olika arbetsgruppers 

intressen i de befintliga IT-lösningarna (Wikforss & Löfgren, 2007). 
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 Varierande uppsättningar av principer, regler och kunskapsområden, i 

yrkesgrupper som leder till svårigheter att samarbeta (Söderholm, 2006). 

Davies och Harty (2013b) menar att en av de största svårigheterna kan vara individernas 

acceptansnivå, den upplevda nyttan och den upplevda användarvänligheten. Jacobsson 

och Linderoth (2010) menar att byggbranschen är känd för att vara en bransch med 

långa organisatoriska traditioner av projekten, då varje projekt är unikt. Croker och 

Rowlinson (2007) menar även på att det är svårt att organisera dessa projekt på grund 

av deras korta förekomst. Linderoth (2015) menar att även om det finns potential för en 

implementering, är det svårt då projekten hela tiden får nya konstellationer. 

En av utmaningarna vid implementeringen är tidsbrist, vilket kan vara en stor anledning 

till varför branschen är där den är idag. Davies och Harty (2013a) menar att om 

implementeringen ska resultera i något bra så behövs det läggar ner mycket tid på 

utbildning och support. Tidspressen i projekten, samt projektens autonoma karaktär 

tillsammans med hög omsättning av personal, material och information gör det svårt att 

utveckla standardiserade lösningar och rutiner som kan stödja kunskapsflödet 

(Jacobsson & Linderoth, 2010). Samtidigt som en standardisering av projekten kan ses 

som ett hot mot platschefens autonoma ledarskap (Linderoth, 2015). 

3.5 Byggbranschens inställning till förändring 
En bidragande faktor till varför utveckling är där den är idag verkar bero på 

inställningen som finns till förändringar och även stor okunskap inom ämnet. Davies 

och Harty (2013a) redovisar i sin rapport att det fortfarande finns personer som har en 

rädsla för tekniken och som knappt kunnat starta en dator, personer som behöver en 

hjälpande hand när det kommer till ny teknik, men har med hjälp och en 

attitydförändring lärt sig att använda surfplatta och är idag stolta över sin kunskap 

(Davies & Harty, 2013a). 

Inställningen och jargongen inom byggkultur är sin egen och detta gör att det även kan 

bli mer socialt accepterat att inte tycka om denna förändring. BIM och digitala verktyg 

har en stor individuell betydelse och för vissa är det bara ett program medan det för 

andra är det ett helt nytt arbetssätt som kräver förändring och nya strategier (Linderoth, 

2015). 

I en intervju som Jacobsson och Linderoth (2010) haft med en distriktschef berättar 

personen att “det löser sig på bygget” är ett vanligt förekommande uttryck och att 

problemlösningar oftast delegeras till byggarbetsplatsen. Uttryck krockar med 

inställningen på bygget som “we´re just builders” (Davies & Harty, 2012a) och den 

största orsaken till detta nog är att ingen av parterna lägger ner den tid och kraft som 

behövs för att driva igenom en förändring. 

I en rapport av Löwstedt och Räisänen (2014) intervjuas två olika chefer på en 

workshop och uttryck som “doers” och “thinkers” är vanligt förekommande. Citerar: 

“We are very focused on production … we seldom sit down and reflect … we are doers 

you know.” och “Yeah, you know … there are many ‘doers’ sitting here … for us what 

counts is a bang and we cut to the chase.”. Citatet visar på en inställning att branschen 

domineras praktiker (”doers”) jämfört med teoretiker (”thinkers”).  

Byggbranschen är känd för att ha långa traditioner i projektbaserade organisationer 

(Jacobsson & Linderoth, 2010) och Croker och Rowlingson (2007) menar på att 

problemen med de projektorganiserade organisationerna är deras korta förekomst. 

Keegan och Turner (2001) menar att det är tidspressen som finns i projekten som 
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hindrar ny kunskap och ger minskade möjligheter att skapa standardiserade rutiner, men 

då projekten även har en stram budget där stora utsvängningar kan riskera projektens 

redan små vinstmarginaler. De projektbaserade organisationernas oberoende karaktär 
och deras korta förekomst gör det svårt att utveckla rutiner som kan främja 

kunskapsflödet (Jacobsson & Linderoth, 2010) och ger då ett stort gap mellan de 

projektbaserade- och de permanenta organisationerna. 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Sammanfattningsvis ger de valda teorierna en övergripande bild av förändringsledning, 

digitala verktyg och var byggbranschen står i utvecklingen idag. De ger en helhetsbild 

över de områden som arbetet behandlar och förståelse inom ämnet, vilket underlättar 

för vidare läsning i rapporten. 

Förändringsledning redovisades i avsnitt 3.2 och Kotter (2013b) menar på att den största 

anledningen till att företag inte klarar av att göra större förändringar är på grund av 

bristande ledarskap. Kotter (2013a) redovisar även att företagen behöver både en ledare 

och ledning för utvecklas på ett bra och effektivt sätt. Ledaren ska kunna hantera 

förändringen och driva företaget i rätt riktning samtidigt som ledningens uppgift är att 

hålla ihop företaget och skapa ordning och reda. 

I avsnitt 3.3 redovisades implementeringsstrategier där Kotter (2013b) menar att 

medarbetarna bör engageras i förändringen, kommunicera visionen och skapa en bild 

av vad som ska uppnås. För att sprida engagemang och meningsfullhet kan ett 

berättande tillvägagångssätt tillämpas, där de anställda då lär sig av varande genom att 

dela med sig av egna upplevelser om förändringen (Löwstedt & Räisänen, 2012). 

Vidare i avsnitt 3.4 och 3.5 redovisades den långsamma förändringen inom 

byggbranschen och dess inställning till förändring. Davies och Harty (2013b) menar att 

en av de största svårigheterna med att anta en förändring kan vara den upplevda nyttan 

och användarvänligheten av implementeringen, men även på grund av projektens korta 

förekomst (Croker & Rowlinson, 2007). Utryck som “we´re just builders” (Davies & 

Harty, 2012a) och “det löser sig på bygget” (Jacobsson & Linderoth, 2010) är vanligt 

förekommande på byggarbetsplatserna, vilket kan vara en stor orsak de olika parterna 

inte lägger ner den tid och kraft som behövs för att driva igenom en förändring. 

Löwstedt och Räisänen (2014) tar även upp skillnaden på ”thinkers” och ”doers”, att 

branschen domineras stort av praktiker (”doers”). Figur 5 är en handlingsplan framtagen 

utifrån den teori som presenterades i kapitel 3. Denna handlingsplan bör enligt insamlad 

teori underlätta och effektivisera implementeringsprocessen av digitala verktyg på en 

arbetsplats. Då detta arbete är undersöker effektiviseringen av implementeringsprocessen 

på byggarbetsplatser kommer handlingsplanen i kommande kapitel kompletteras med den 

information som framkom under fallstudien som genomfördes på Skanska.  
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Figur 5. En handlingsplan framtagen utifrån insamlad teori. 

 

 

Utse en engagerad implementeringsledare 

Skapa en tydlig vision med riktlinjer som medarbetare kan följa 

Tidigt ta itu med de medarbetare som är negativt inställda till förändringen och se 

till att de blir positiva till förändringen 

Tydlig kommunikation mellan olika arbetsgrupper är viktig för att undvika 

missförstånd 

De medarbetare som är de bästa användarna kan sprida kunskap till sina kollegor 
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras resultatet av den kvalitativa undersökningen. Inledningsvis 

presenteras figur 6 som redovisar hur empirin kopplades till den teori som ligger till 

grund för undersökningen. Empirin redovisas med ett urval av relevanta intervjufrågor 

och svar. 

Empiri 

 Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Koppling frågeställningar, teori och empiri. 
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4.1 GoMobile 
Bakom utvecklandet av Skanskas projektyta står programmet GoMobile. GoMobile är 

ett utvecklingsprogram och är en satsning av Skanska Sveriges “Produktion i 

världsklass”. GoMobile ska förbättra effektiviteten, kvaliteten och arbetssituationen 

genom ökad mobil informationshantering. Tanken med GoMobile är att programmet 

ska ta fram enkla tekniska tillämpningar och ett användarstöd som underlättar 

medarbetarnas vardag. Målet är att alla medarbetare i projekten, i linjen och 

supportfunktionen ska enkelt använda, skapa och kunna dela relevant information på 

byggarbetsplatsen, kontoret och under transport. Syftet med GoMobile är att 

medarbetarna ska spara tid, höja kvaliteten och ge företaget en ökad attraktion. Skanska 

Sverige ska ge större konkurrenskraft, ökad lönsamhet, nöjdare kunder och gladare 

medarbetare. I tabell 2 redovisas fyra definitioner enligt GoMobile programmet. 

Tabell 2. Definitioner enligt GoMobile programmet (GoMobile programplan, 2016). 

Mobilitet Mobilitet betyder i detta sammanhang att du enkelt kan konsumera och 

skapa information på dina olika arbetsplatser (arbetsplats, 

platskontor/etablering, kontor, under transport). Det viktiga är att den 

antingen effektiviserar din befintliga verksamhet och vardag, hjälper dig 

tjäna mer pengar eller sparar tid samt gör arbetsuppgifter mer attraktiva 

för dig som användare. 

Digitalisering I första läget gå från papper och penna 

Projektyta En yta som är tillgänglig mobilt samt är en gemensamma digital yta för 

delning av dokument, information, uppgifter, kalender osv inom 

projektet. 

SharePoint En teknisk plattform för att samarbeta och dela information som 

innehåller bl.a: projektytor, men även teamytor (ersätter G: för 

avdelningar och grupper samt min egen yta (ersätter M:) 
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4.2 Intervjuer 
Nedan redovisas den insamlade empirin utifrån de 13 intervjuer som genomfördes med 

tjänstemän på Skanska. Avsnitten är enligt nedan uppdelade utifrån de fyra områden 

som intervjuerna varit strukturerade efter. Diagrammen i figurerna nedan redovisar de 

svar som respondenterna framfört. Tabell 3 ger en förklaring till figurerna. 

Tabell 3. Definitions förklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Ledarskap 
För att driva igenom en förändring, vilket i denna undersökning är att ändra arbetssätt 

genom att börja använda sig av en projektyta, var det viktigt för användarna att de 

förstår och ser nyttan av varför förändringen genomfördes. Figur 7 redovisar om 

respondenterna kunde se nyttan med projektytan. I 10 av 13 fall såg man någon typ av 

nytta. Den nyttan som de såg var att rätt information nu når rätt plats och person, att 

informationen är mer lättillgänglig, lättare att dela dokument med externa samt att 

projektytan är ett modernt och kul redskap.  De som inte kunde se någon nytta tyckte 

att dokumentet blev för lättillgängliga, att de blir för styrda i sitt arbete, eller att de just 

nu inte kunde se någon nytta, möjligtvis i framtiden.  

Figur 7. Ledarskap - Intervjufråga 1.1 
 

Överlag ansåg majoriteten även att deras medarbetare kunde se nyttan, men att det är 

en generationsfråga. Hälften av de tillfrågade ansåg att det finns anledning att göra stora 

förändringar i sitt arbetssätt för att genomföra denna förändring. De som inte ansåg 

detta menade på att det främst är inställningsfråga då mappstrukturen på projektytan 

går att få exakt likadan som vad man tidigare är van vid. De sa även att projektytan bara 

ska användas som ett komplement, vilket då är något man får lära sig om man själv är 

Definitionsförklaring 

AL Arbetsledare 
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PC Platschef 
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intresserad. De som ansåg att det kan vara meningsfullt att göra en stor förändring 

syftade på att projektytan kan minska dubbelarbete, vilket senare sparar in den tiden 

man lagt ner för att lära sig verktygen.  

“En annan viktig bit är att man har rätt personer på rätt plats, det är en 

myrstack, ett enormt gubbdagis. Då gäller det att, i våra lag, hitta att rätt 

folk jobbar ihop och de som kan ett jobb utför det osv.” 

(Platschef) 

Att tillsätta rätt person på rätt plats var ett svar gällande vad fokus bör ligga på som 

ledare vid en implementering. Svaren skilde sig väldigt beroende på befattning. 

Projektingenjörerna och arbetsledarna vill främst att fokus skulle ligga på stöd och 

support, att allt fungerar. Samtidigt ansåg cheferna att fokus främst bör ligga på 

attityden, att visa sig positiv och stå bakom utvecklingen. 

För att motivera sina medarbetare att genomföra förändringar ansåg majoriteten att det 

viktigaste är att visa nyttan av förändringen, uppmuntra de som är skeptiska och 

tillhandahålla den utrustningen som behövs. Övriga ansåg att det inte riktigt var deras 

ansvar att motivera sina medarbetare, eller att det inte är en förändring och att det då 

inte behöver motiveras. Genomgående svar var dock att ha en positiv attityd och vara 

en förebild för sina medarbetare.  

Utbildning i hur man leder en förändring var det få av tillfrågade som hade fått. Figur 

8 visar att enbart 3 av 13 ansåg att det fått någon typ av utbildning. De som fått 

utbildning var någon typ av nyckelperson, BIM-koordinator, superuser och så vidare. 

Det framkom dock även att de inte varit någon utbildning specifikt för hur förändringen 

med projektytan bör ledas, utan generellt när det gäller en förändring eller specifik hjälp 

angående projektytan. 

Figur 8. Ledarskap - Intervjufråga 1.3 
 

Vem som var ansvarig över att genomföra förändring rådde det delade meningar om. 

Majoriteten av arbetsledarna och projektingenjörerna ansåg att det vara huvudsakligen 

deras uppgift, vilket framgår i figur 9.  De trodde inte att uppgiften skulle bli genomförd 

om de själva inte tog på sig ansvaret. Platscheferna ansåg inte att det var deras uppgift 

och de två som ansåg det menade mest på att de skulle ha huvudansvaret men delegera 
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uppgiften till någon annan. Projektcheferna och distriktschefen betonade att det främst 

är allas ansvar som grupp, men huvudsakligen att det bör ligga på projektchefen. 

Figur 9. Ledarskap - Intervjufråga 1.5 
 

Arbetsledarna och projektingenjörerna förklarade även att de skulle kunna tänka sig att 

någon av sina medarbetare hellre var ledande i förändringen, någon som besatt mer 

kunskap. Trots det trivdes de väldigt bra i sin roll. Platscheferna, projektcheferna och 

distriktschefen hittade gärna nyckelpersoner som skulle kunna leda förändringen och 

projektcheferna och distriktschefen tyckte att större krav måste ställa på platschefen, 

som i sin tur kan ställa krav på sina tjänstemän. Överlag tyckte alla att GoMobile skulle 

komma ut till arbetsplatserna och visade hur projektytan fungerar och finns tillgängliga 

som support. 

4.2.2 Motivation 
Det som motiverar respondenterna till att genomföra en förändring är att man kan se 

nyttan och effekten av att använda sig av de digitala verktygen, men även att 

produktionen kan bli billigare, snabbare och bättre. Samtidigt som företaget utvecklas 

och inte halkar efter i utvecklingen, går saker nu att lära sig snabbare. De ser projektytan 

som ett hjälpmedel som kan underlätta och förenkla arbetet, samtidigt som det kan vara 

ett konkurrensmedel att ligga långt fram i branschen med tekniken.  

Av de tillfrågade respondenterna känner 10 av 13 motiverade till att bli mer moderna i 

sin användning av de digitala verktygen, vilket redovisas i figur 10. Det som motiverade 

de tillfrågade att bli mer moderna var att de ansåg att branschen ligger efter och behöver 

utvecklas, att det är mer tillgängligt att vara digital, samt att företaget blir attraktivt för 

nya medarbetare och då även mer konkurrenskraftigt. Den som inte kände sig motiverad 

kunde inte se sin arbetsplats utan papper och ett pärmsystem. 

Positiva resultat som en ökad digitalisering kan medföra är att information kan bli mer 

lättillgänglig och att rätt information kommer till rätt plats. Att rätt information når rätt 

plats bidrar senare till ett dubbelarbete kan minskas, produktiviteten kan öka, och man 

kan nu via en 3D-modell tidigare upptäcka fel som kan hanteras tidigt i processen och 

slutligen eventuellt leda till nöjdare kunder. 

Varför många projekt ännu inte valt att använda sig av den nya projektytan är för att de 

känner sig obekväma med det nya sättet att arbeta. Alla litar inte fullt ut på att 

informationen är säker på internet, vilket gör att de känner sig mer trygga med sitt 

nuvarande arbetssätt. De har en stor okunskap och på grund av detta förstorar vissa upp 
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Figur 10. Motivation - Intervjufråga 2.2 
 

problemet jämfört med vad det är. En projektingenjör menade på att få har börjat 

använda sig av projektytan då de inte sett någon anledning till att göra det.  

Ingen ansåg att de hade fått några riktlinjer angående användandet av projektytan, utan 

det är enbart något man diskuterat i olika forum, på platschefsmöten osv. Samtidigt 

säger en projektchef att han gett riktlinjer till sina projekt, att projektytan är något som 

ska införas på alla arbetsplatser och visat vart information kan hämtas. De flesta 

projekten tycket inte heller att de ställs några krav på dem att bli mer digitala. De 3 

arbetsledare som man ser svarat ja i figur 11 tog förgivet att det finns krav, men kunde 

inte ange några konkreta. De flesta antog att det fanns ett krav att bli mer digitala, men 

inget krav som de kände att någon ställde på deras arbetsplats.    

Figur 11. Motivation - Intervjufråga 2.6 
 

Att respondenterna inte kände av att de fått några tydliga krav och riktlinjer var rätt 

tydligt, samtidigt ansåg många att ett kravställande skulle kunna bidra till en bättre och 

snabbare implementering, se figur 12. De som var tveksamma eller som svarade nej på 

frågan ansåg att om man ska ställa krav så får det vara på fungerande programvara och 

support, inte så som det ser ut idag. De tre som svarade nej menad på att det först måste 

finnas en vilja till att genomföra en förändring, att motståndet kan blir större om krav 

ställs. Implementeringen kanske går snabbare, men inte att den blir bättre.   
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Figur 12. Motivation - Intervjufråga 2.7 
 

För att genomföra förändringen på bästa sätt tyckte de flesta tjänstemän att man bör 

börja med ett pilotprojekt som kan testa programvaran utan några påtryckningar utifrån. 

Man bör även ge tydliga krav och information med exempel på för- och nackdelar och 

att ge tid och stöd för att lära sig. De ville även att ledningen skulle bestämma sig och 

komma överens för att projektytan är här för att stanna eller inte, då de tidigare varit 

med om att saker implementeras men ändå försvinner efter ett tag. Varje arbetsplats bör 

även ha en implementeringsledare med ett huvudansvar och att GoMobile åker runt till 

projekten och informerar och hjälper till. 

4.2.3 Kompetens och stöd 
Förutsättningar för att genomföra förändringen kan vara ha tillräckligt med tid och 

resurser, vilket 9 av de 13 respondenterna ansåg att de hade. I figur 13 framgår det även 

att två personer inte tyckte att de hade tillräckligt med förutsättningar och två personer 

inte visste inte om de hade det. En platschef ansåg inte att han hade tillräckligt med 

förutsättningar eftersom han inte var intresserad att genomföra förändringen. De som 

svarade ja på frågan sa att det handlar om att bestämma sig, att det snarare än en fråga 

om inställning än tid och resurser. 

Figur 13. Kompetens och stöd - Intervjufråga 3.1 
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För att genomföra en förändring och implementera på så effektivt som möjligt så 

behövs utbildning. Den utbildningen som flest förespåekar var projektbaserade 

utbildningar, att GoMobile kommer ut till projekten och gå specifikt igenom deras 

projektyta. Projektcheferna tyckte inte att de behövdes någon speciell utbildning, utan 

att det främst är en inställningsfråga. En input som även framkom angående 

utbildningsmaterialet var att byggbranschen till stor del är en praktisk bransch. Alla är 

inte vana med teoretiska utbildningar, vilket kanske då inte är det bästa sättet att nå ut 

på, utbildningarna behövs sättas in i praktiken. 

I figur 14 framgår det att nästan alla ansåg att de får det stöd som de behöver. 

Arbetsledarna och projektingenjörerna hade inte riktigt sökt stöd, men ansåg att stödet 

skulle finnas om de sökte efter det. Generellt menade alla på att stöd är något de får 

söka upp själva om de vill ha det. 

Figur 14. Kompetens och stöd - Intervjufråga 3.8 

 

Det som varit till störst hjälp vid implementeringen som man kunnat dra nytta av vid 

tidigare förändringar var främst tidigare erfarenheter, men inget specifikt gällande 

digitalisering. Bland projektcheferna var svaret åter igen att förändringen inte är så stor, 

utan att det främst bara är att bestämma sig. En viktig input som framkom var dock att 

de flesta förändringar ofta kommer som ett blixtnedslag och att det främst jobbar med 

uppföljning efteråt. Det skulle vara bättre att ta ett steg tillbaka för att få en förståelse i 

varför förändringen genomförs, innan krav kan ställas och arbete med uppföljning kan 

genomföras.  

“Jag tror inte många vet att vi är ganska moderna ändå, sen ligger vi ju 

efter i branschen som stort om man jämför med bilindustrin just nu, vi är ju 

hundra år efter, så är det ju bara. Men hela byggbranschen är byggd på att 

den är konservativ, få igenom ändringar är väldigt svårt, och då blir man 

lite formad efter det.” 

(Platschef) 

4.2.4 Teknik 
Digitaliseringen kan bidra till att rätt information kommer till rätt plats, underlättar och 

minskar dubbelarbete, samtidigt som lönsamheten kan öka. Respondenterna tror inte på 

att kvaliteten kan öka av en digitalisering. Det som dock kan bli negativt vid en 

digitalisering är att det läggs för mycket fokus på det digitala och att då fokus släpps 
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från produktionen. Tankar som även uppkom var att information lättare kan spridas till 

obehöriga och att erfarenhetsåterföringen kan försvinna. En chef menade även på att 

allt kan bli negativt med en digitalisering om man inte sköter det på rätt sätt, det går 

inte att tro att det digitala kan lösa allt. 

“Att man börjar ägna sig att bli mer digital än att bygga. Det digitala ska 

vara ett hjälpmedel, inte vara något som någon annan vill att man ska hålla 

på med bara för att de ska kunna ta del av informationen. Det primära för 

oss är att bygga, bygga bra och bygga i tid, inte sitta att knappa på massa 

dokument.”   

(Platschef) 

För att fler arbetsplatser ska bli mer digitala krävs det tid, samtidigt som det behöver 

komma mer information om projektytan. Någon behöver informera om nyttan, förklara 

fördelarna och hur det fungerar. Respondenterna ville ha tydliga riktlinjer om att 

förändringen är här för att stanna. Överlag ansåg de även att det är viktigt att vara positiv 

inställd till förändringen.  

De applikationer som användes mest på projektytan var de som ger minst dubbelarbete 

och som då de flesta ansåg vara mest välutvecklade. Respondenterna ansåg att de bästa 

applikationerna är de där de kan ta bilder, och utföra uppgiften direkt på 

byggarbetsplatsen, istället för att senare gå in på kontoret och slutföra uppgiften. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Åsikterna om hur stor en förändring mot en mer digital arbetsplats kommer att bli 

varierar främst mellan de olika yrkesgrupperna. Det saknas tydlig kommunikation 

mellan arbetsplatser och mellan olika yrkesgrupper angående hur implementeringen ska 

gå till samt i vilken utsträckning de olika projekten bör använda de digitala verktygen i 

nuläget. 

Ingen av respondenterna tycker i dagsläget att det finns någon självklar ledare av 

implementeringen att vända sig till med åsikter angående förändringen, de som de flesta 

vänder sig till är utvecklarna av verktygen och deras kompetens är rent teknisk. 

Få projekt använder sig regelbundet av de populäraste funktionerna men då inga krav 

ställts på arbetsplatserna om att avskaffa det gamla systemet är det ytterst få som gjort 

så. För att fler ska använda sig fullt ut av de digitala verktygen ansåg de flesta 

respondenter att ett pilotprojekt bör genomföras där små problem som uppstår vid 

implementeringen kan redas ut. Så att resten av företaget sedan kan börja använda sig 

av den korrigerade programvaran. Det är även en genomgående övertygelse att det som 

behövs för att de digitala verktygen ska börja användas mer är tid och information. 

Nedan följer tabell 3 som redovisar intervjusvaren och hur de skiljer sig mellan de olika 

arbetsgrupperna. 
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Tabell 4. Sammanfattning empiri.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras rapportens insamlade empiri i relation till det teoretiska 

ramverket, för att sedan besvara rapportens frågeställningar och mål. 

5.1 Analys 
”Men hela byggbranschen är byggd på att den är konservativ, få igenom ändringar är 

väldigt svårt, och då blir man lite formade efter det.” (Platschef) 

Citatet är från en intervju med en tjänsteman på en byggarbetsplats, denna inställning 

var genomgående i hela studien. Från teorin framkom det att byggbranschen trots 

otaliga försök att bli mer digitaliserade fortfarande låg efter i utvecklingen. Detta kan 

förklaras med att tjänstemän i byggbranschen från början är inställda på att 

implementeringen ska misslyckas. Hade de som Kotter föreslår, haft en genomgång 

med alla inblandade om vad målet med projektytan är, lättillgänglighet och mindre 

dubbelarbete, kanske inställningen hos de som ska genomföra implementeringen hade 

varit mer positiv. 

Kotter framhävde vikten av att ha en stark ledare som tror på förändringen och skapar 

en vision. Ledaren bör vara drivande och se till att få alla med sig genom mycket 

information till de anställda. Tjänstemännen på kontoret samt platscheferna sa alla att 

det viktigaste är att visa en positiv attityd och inställning när en implementering ska 

genomföras. Det stämmer delvis bra överens med det Kotter sa, men då citatet ovan 

kommer från den gruppen har de kanske lite kvar att jobba på. 

De tillfrågade ute på byggarbetsplatserna trodde att förändringen är stor och kommer ta 

mycket tid, eller att de helt enkelt inte trodde på att det är en förändring som är här för 

att stanna, då flera misslyckade försök redan gjorts. Hade Kotters modell som bygger 

på att få ut information till alla varit vägledande hade denna inställning kanske kunnat 

undvikas då de högre tjänstemännen sa att det knappt är en förändring och för dem var 

det självklart att digitaliseringen av projektytan är här för att stanna. Bättre information 

från cheferna är viktigt men det räcker inte enbart med bra information, om de på 

arbetsplatsen inte är mottagliga för informationen. 

Här är Kotters modell, se figur 4 sida 10, kanske inte helt applicerbar på byggprojekten 

då den saknar en rent praktisk del. De arbetsledare, projektingenjörer samt platschefer 

som intervjuades ute på bygget efterfrågade information där det egna projektet kan 

användas som exempel. Där Kotter förespråkar visioner vill tjänstemännen på projekten 

ha praktiska genomgångar istället. 

Kommunikationen var viktig oavsett vilken metod som valdes och ibland kunde den 

brista mellan kontoret och byggarbetsplatsen. De tjänstemän som var högst uppsatta 

säger att platschefen är ansvarig för förändringen men det höll få platschefer med om. 

Här bör det tydligare kommuniceras hur implementeringen ska styras för att undvika 

negativt inställda motståndare. 

Delmål är enligt teorin viktiga för att hålla motivationen uppe, i denna implementering 

kunde applikationerna ses som delmål, där varje applikation som användaren kunde se 

nytta av hjälpte till att driva förändringen vidare. Detta bidrog till att arbetsledare såg 

positivt på fortsatt digitalisering då de sparar tid på att till exempel göra skyddsronder 

helt digitalt. 

Teorin redovisade att platschefer kan vara negativa till en standardisering då de inte vill 

känna sig styrda, detta bekräftades i intervjuerna då vissa platschefer ogillar att de 
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inte kan utforma egna versioner av de applikationer som finns. I de flesta fall där 

platschefen var ovillig till förändring berodde det dock på okunnighet om vad det 

innebär och rädsla för att göra fel och därmed exponera hemligt material för fel 

personer. 

Det bör finnas tydliga riktlinjer för hur förändringen ska genomföras för att undvika 

förvirring, detta håller respondenterna med om, 6 av 13 ansåg att krav måste ställas för 

att en förändring ska ske. Det var dock, enligt tjänstemännen, viktigt att krav åtföljs av 

fungerande support och stöd samt väl utvecklad programvara. Skulle krav införas utan 

att dessa kriterier uppföljs menade de att det skulle skapa en motvilja hos de som ska 

genomföra förändringen och därmed riskerar hela implementeringen att misslyckas, 

vilket stämmer bra överens med vad Kotter säger. 

En bra ledare ska skapa en känsla hos de anställda om att förändringen är viktig och 

skapar möjligheter för dem att underlätta sitt arbete. En sådan ledare krävs för att 

förändringen ska prioriteras i det dagliga arbetet. De flesta av de undersökta projekten 

i studien ansåg att de saknade en ledare till implementeringen. I en bransch där alla projekt 

är tidspressade och efterfrågan på projekt som är helt digitala är låg, var det viktigt för 

de anställda att se nyttan direkt för att de ska tycka att det är värt att göra en förändring. 

Det måste finnas tid och utrymme för implementeringen, annars kommer platscheferna 

prioritera att bygga och digitaliseringen kommer än en gång att falla mellan stolarna. 

Det bör tas i åtanke att olika tjänstemän har olika utbildning, både vad gäller 

grundutbildning men även vidareutbildningar, både på universitet och inom företaget. 

Det som verkar lätt eller självklart för en projektchef eller distriktschef kanske är ett 

stort hinder för en arbetsledare som kanske har en mer praktisk bakgrund. Dessa 

olikheter kan skapa kommunikationsbrister och översyn bör göras så att alla känner att 

de får det stöd de behöver. 

5.2 Hur implementeras effektivast en förändring på en 
byggarbetsplats? 

För att genomföra en förändring behövs starkt ledarskap inom företaget. En ledare 

behövs för att kunna föra företaget framåt i utvecklingen och stark ledning behövs för 

att hålla ordning och reda i företaget. För att en förändring ska implementeras så 

effektivt som möjligt bör de berörda få en känsla av att förändringen är viktig både för 

dem och för företaget (Kotter, 2013b). 

Att använda sig av ett berättande tillvägagångssätt passar särskilt bra i företag där 

förändringen uppfattas som en extra last och de anställda inte kan se den direkta nyttan. 

Det är även då viktigt att skapa en känsla av angelägenhet hos de anställda som ska 

förmedla upplevelserna, då det är just den personens attityd som kommer spridas vidare 

till andra medarbetare (Löwstedt & Räisänen, 2012). 

Förutom att svara på frågan via litteraturstudie ställdes även frågan gällande 

implementeringen till respondenterna. Resultatet redovisas nedan: 

 Arbetsledare och projektingenjörer tyckte att fokus främst ska läggas på support 

och stöd, högre chefer ansåg att fokus främst bör lägga på attityden. Enligt teorin 

bör fokus vara på att visa nyttan med förändringen. 

 Kravställande kan göra att implementeringen sker snabbare, dock bör krav inte 

ställas innan det finns en fungerande programvara och bra support. 

 Ett pilotprojeket kan vara bra att börja med, för att kunna testa programvara utan 

att få påtryckningar från ledningen. 
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 Det är viktigt med tydliga riktlinjer och att information kommuniceras. Även ge 

exempel på hur förändringen kan generera något positivt. 

 Ge tydliga direktiv till att förändringen är här för att stanna, då användarna är 

rädda att det är något som enbart prövas och eventuellt försvinner om några år. 

 En implementeringsledare bör utses på varje arbetsplats, för att på uppdrag av 

platschefen verkställa implementeringen. 

 Utbildarna bör komma ut till projekten för att ge information och support som 

är riktad till det specifika projektet. 

5.3 Vad blir konsekvenserna när digitala verktyg 
implementeras på byggarbetsplatsen? 

Nedan redovisas de konsekvenser som kan uppkomma då digitala verktyg 

implementeras på en byggarbetsplats: 

 Nyttan av de digitala verktygen märks av då produktiviteten kan bli snabbare, 

billigare och bättre och gör att företagen kan blir mer konkurrenskraftiga. 

 En bra implementering kan göra att användarna blir mer motiverad att bli 

modernare i sin användning, som även i sin tur gör att produktiviteten ökar. 

 Då informationsflödet förbättras blir företagen mer lättillgängliga, både för 

medarbetare, leverantörer, kunder och beställare. 

 Informationen blir mer lättillgänglig, rätt information kommer till rätt plats och 

informationen är alltid uppdaterad med rätt version. Detta leder till att 

missförstånd och dubbelarbeten minskas, som i sin tur leder till ökad 

produktivitet, projektens budget och tidplan följs och som slutligen ger nöjdare 

medarbetare, leverantörer, kunder och beställare. 

 Då en stor del av arbetet nu kan göras direkt ute på byggarbetsplatsen bidrar det 

i minskat dubbelarbete. Det sparar tid genom att ha med sig teknologin ut och 

arbetsledningen kan svara på frågor direkt istället för att gå in på platskontoret 

igen för att kolla i dokument eller ritningar. 

5.4 Vilka hinder upplever användarna vid implementering av 
digitala verktyg? 

Nedan redovisas de hinder som användarna upplever när digitala verktyg 

implementeras på en byggarbetsplats: 

 Branschen domineras av praktiskt arbete och ett flertal personer har tidigare valt 

att arbeta i branschen på grund av att den är praktiskt. Det kan vara ett hinder 

att lära praktiska personer saker med teoretiska utbildningar. 

 Cheferna på kontoret ansåg inte att det är en såd stor förändring, samtidigt som 

tjänstemännen på byggarbetsplatsen ansåg att det är det, det blir en krock i 

kunskapsnivån. 

 Avsaknad av utbildningar i hur implementeringen av digitala verktygen ska 

genomföras. 

 Ingen vet vems ansvar det är att leda förändringen. Cheferna på kontoret ansåg 

att det är platschefernas ansvar, platscheferna ansåg inte att det är deras ansvar 

och arbetsledarna och projektingenjörerna har tagit på sig arbetet då de överlag 

inte ansåg att arbetet skulle bli gjort om de inte tog tag i det. 

 Okunskap leder till en ovilja då användarna inte förstår varför denna förändring 

sker och varför den genomförs. 
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 Många av de tillfrågade framför inte sina åsikter till de som utvecklar 

programvaran och håller i utbildningarna, vilket gör att de hämmat 

programvarans utveckling och utbildningarna kring den. 

 Kommunicera syftet redan från början för att ge en bättre förståelse i varför 

förändringen genomförs. 

 Slutligen finns inställningen att ett stort fokus nu läggs på det digitala och fokus 

försvinner från produktionen. Detta var något som bekymrade vissa ute i 

produktionen då de ansåg att fokus försvinner från vad byggbranschen 

egentligen är. 

5.5 Koppling till målet 
Rapportens mål var att utifrån en analys av implementeringsprocessen av digitala 

verktyg, ta fram underlag till en handlingsplan. För att uppfylla detta mål ställdes tre 

relevanta frågeställningar. Svaren på dessa frågeställningar kommer ligga till grund för 

ett förslag till en handlingsplan gällande implementeringsprocessen av digitala verktyg, 

vilket redovisas i avsnitt 5.6. 

 Genom den första frågeställningar framkom det att tydliga krav, information 

och kommunikation är viktigt för att implementeringsprocessen ska bli så 

effektiv och bra som möjligt. 

 Den andra frågeställningen redovisade att de största positiva konsekvenserna 

som blir vid implementering av digitala verktyg är en ökad produktion. 

 Genom den sista frågeställningen framkom det att de största upplevda hindren 

är kommunikationsbrist och dålig information. Vilket i sin tur kan leda till 

okunskap och ovilja som i sin tur försvårar implementeringsprocessen. 

  



Analys och resultat 

  28 

5.6 Handlingsplan 
Figur 7 är en handlingsplan som bygger på både teorin och empiriinsamling från den 

genomförda undersökningen. Modellen bygger på Kotters (1996) 8-stegs process för 

förändring som presenterades i kapitel 3. Handlingsplanen är framtagen utefter det 

resultat som studien gett gällande implementering av digitala verktyg. Resultaten 

bygger på önskemål och åsikter från tjänstemän som framkommit i intervjuer som 

genomförts på byggföretaget samt den teori som samlades in och presenterades i kapitel 

3. Enligt den genomförda studien kan implementeringsprocessen av digitala verktyg på 

byggarbetsplatser effektiviseras om denna handlingsplan åtföljs.    

 

 

Figur 15. Handlingsplan för implementering av digitala verktyg. 

Praktisk utbildning sker ute på arbetsplatserna 

Tidigt ta itu med de medarbetare som är negativt inställda till förändringen och 

se till att de blir positiva till förändringen 

Tydlig kommunikation mellan olika arbetsgrupper är viktig för att undvika 

missförstånd 

De medarbetare som är de bästa användarna kan sprida sin kunskap till sina 

kollegor 

Dela tydligt ut ansvaret för implementeringen till berörda personer 

Platschefen utser en implementeringsledare på arbetsplatsen 

Skapa en tydlig vision med riktlinjer som medarbetare kan följa 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metodval. Slutligen redovisar kapitlet 

slutsatser, rekommendationer och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Trovärdigheten i studien anses hög då liknande resultat uppnåtts i intervjuerna i likhet 

med vad teorin visar. Mätningarna dokumenterades på ett vetenskapligt sätt med 

inspelningar samt anteckningar, två personer medverkade alltid på intervjuerna för att 

få en objektiv tolkning. Efter genomförda intervjuer har respondenterna läst igenom en 

sammanfattning av intervjun för att undvika missförstånd. En brist är att ett fåtal har 

kommenterat de sammanställda intervjuprotokollen, detta kan dock tyda på att de inte 

har något att anmärka på och de som svarat har varit genomgående positiva. 

Grunden till de frågor som ställdes under intervjuerna låg i en väl underbyggd teori, där 

flera källor bekräftar dagens forskning. Detta samt en fallstudie med två omgångar av 

intervjuer gjorde att intervjufrågor utvecklas under tidens gång, då författarna efter 

omgång ett visste hur frågorna skulle formuleras inför omgång två, för att besvara 

frågeställningarna. Då intervjufrågorna utformades på detta sätt anses validiteten vara 

stark. 

Studien har genomförts på Skanska, men då frågorna varit generella för branschen, kan 

liknande svar väntas om frågorna ställs till tjänstemän på liknande företag, som 

använder sig av någon form av digitala verktyg. 

Trovärdigheten i studien hade kunnat förbättras genom att intervjua fler personer på fler 

arbetsplatser med större geografisk spridning. Ett avsteg från avgränsningen har gjordes 

då en av arbetsplatserna var ett vägprojekt som använt sig av de digitala verktygen under 

en längre period. Detta anses dock styrka trovärdigheten då svaren från detta projekt var 

jämförbara med de svar intervjuarna fått från husprojekten. 

Vissa oklarheter har funnits angående projektet GoMobile, intervjuare och 

respondenter har under hela studien antagit att det är en del av Skanska teknik men det 

framkom att det är ett fristående projekt. Detta bör dock inte påverka svaren då både 

respondenter och intervjuare hade samma uppfattning om vad GoMobile var. 

I vissa fall har användandet av semistrukturerade frågor resulterat i att respondenten 

inte förstått frågan, risk fanns då att intervjuaren förklarat frågan med exempel som 

speglar vad den tror/tycker samt de svar som framgått från tidigare intervjuer. Det finns 

risk att dessa exempel påverkat det svar de sedan gett. I efterhand hade det varit relevant 

att ställa en fråga gällande vilken utbildning de intervjuade personerna har samt när de 

tog examen. 

6.2 Metoddiskussion 
Kvalitativ undersökning var det bästa alternativet för studien då en kvantitativ 

undersökning inte gett de djupa svar som krävs för en fullgod analys. Arbetet hade en 

väldigt bra grund att ta avstamp i från den teori och grundläggande intervjuomgång som 

gjordes. Det hjälpte i skapandet av relevanta frågor. Användandet av semistrukturerade 

öppna frågor gav utrymme för följdfrågor och egna tolkningar där respondenterna 

kunnat komma med nya infallsvinklar. 

Tack vare att en fallstudie genomfördes kunde författarna lära känna sina respondenter 

från start, vilket även bidrog till att svaren i intervjuomgång två kändes ärliga och 
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baserade på respondenternas egna åsikter. De personer som valdes ut i kvalitetsurvalet 

var rätt personer, då de representerade en bred del av åsikter och erfarenhet. Det hade 

även olika kompetenser och det var lätt att göra jämförelser mellan olika arbetsgrupper. 

6.3 Begränsningar 
Arbetet följde de avgränsningar som sattes upp i kapitel 1.4. Ett avsteg gjordes dock då 

intervjuer även genomfördes på ett väg- och anläggningsprojekt som arbetat med de 

digitala verktygen under en längre tid. Intervjuerna på detta projekt genomfördes för att 

se om en skillnad fanns mellan projekt som kommit olika långt i utvecklingen. 

Då alla intervjuer är genomförda med tjänstemän på Skanska Sverige AB, kan det 

kanske bli svårt att applicera studien på alla företag i branschen. Studien anses dock 

kunna genomföras på likande företag som använder någon typ av digitala verktyg. 

Frågorna var även öppna och generella och inte allt för specificerade på Skanskas egna 

produkter. I övrigt var de begränsningar som gjordes relevanta för arbetet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen konstaterade att byggbranschen ligger efter i utveckling av 

digitala verktyg då det är en konservativ bransch som är långsam att förändras. Denna 

rapport undersökte hur implementeringsprocessen av digitala verktyg kunde 

effektiviseras. Nedan redovisas de slutsatser kan dras av studien: 

 Viktigt med en fungerande kommunikation för att alla ska ta dela av företagets 

vision och mål. 

 Okunskap angående vad förändringen innebär bidrar till en rädsla för att det är 

en stor komplicerad förändring när det egentligen inte är en stor omställning 

alls. Ovisshet ökar motståndet till förändringen. 

 Ett hinder kan vara att platschefer överlag inte alltid är positiva till 

standardiseringar då de gärna vill kunna utforma sin arbetsplats på sitt eget sätt. 

 Det är viktigt med delmål där användarna snabbt kan se nyttan med 

förändringen i förhållande till ansträngningen. 

 En attitydförändring behövs för att branschen i framtiden ska bli bättre på att 

genomföra förändringar. 

Vidare redovisas även rekommendationer grundade på arbetets resultat: 

 En tydlig vision bör tas fram och spridas för att de anställda ska veta att 

förändringen genomförs. 

 Mer information bör ges angående varför förändringen genomförs, så att alla 

kan känna sig delaktiga och känna att de gör skillnad. 

 En implementeringsledare bör finnas på varje byggarbetsplats för att hålla igång 

implementeringen tills det att den är klar. Denna ledare ska stöttas av ledningen. 

 Utbildningen i de digitala verktygen bör ske mer praktiskt än teoretiskt, med 

utbildning på plats på bygget. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Som vidare forskning på området digitala verktyg föreslås följande 

undersökningsområden: 

 Hur bör digitala verktyg utformas för att göra mest nytta och vara så effektiva 

som möjligt på en byggarbetsplats? 

 Hur kan användandet av digitala verktyg på byggarbetsplatserna förkorta 

byggtiden, minska kostnaderna och öka vinsten? 
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Dålig kommunikation mellan olika parter är ett av rapportens resultat och som vidare 

undersökningsområde föreslås: 

 Hur kan kommunikationen mellan olika arbetsgrupper i byggföretagen 

effektiviseras? 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor, omgång två 

Ledarskap 

1.1 Tycker du att det finns nytta med de digitala/mobila verktygen på projektytan? 

a. Om nej, varför inte? 

b. Om ja, vad är nyttan? 

c. Tror du de andra i projektet ser någon nytta? 
d. Tycker du att det finns anledning att göra stora förändringar för att 

implementera digitala/mobila verktyg? 

 

1.2 Vad anser du vara viktigast att fokusera på som ledare vid en implementering? 

 

1.3 Har du som Distriktschef/Projektchef/Platschef/Arbetsledare/Projektingenjör fått någon 

speciell utbildning i hur du bör leda förändringen/utvecklingen av digitala/mobila 

verktyg på din arbetsplats? 

1.4 Hur motiverar du de anställda på din arbetsplats att genomföra stora 

förändringar? Hur applicerar du det på utvecklingen av de digitala/mobila 

användandet? 

 

1.5 Ser du det som din uppgift att leda en sådan förändring på din arbetsplats? 

a. Skulle du vilja att någon av dina kollegor på arbetsplatsen ska vara 

ledande i en sådan förändring/ implementering? 
b. Skulle du vilja att någon utomstående din arbetsplats, tex någon från GoMobile 

ska komma till din arbetsplats och leda förändringen. 

Motivation 

2.1 Vad är det som motiverar dig till en förändring? 

 

2.2 Känner du dig motiverad till att bli modernare i din användning av digitala verktyg? 

a. Om ja, hur? 

b. Om nej, varför? 

 

2.3 Vilka positiva resultat kan en ökad digitalisering medföra? 

 

2.4 Vilka riktlinjer har ni fått angående användandet av projektytor? 

 

2.5 Ett stort steg är att flytta G-disken till projektytan, få projekt har gjort detta. 

Varför tror du att det är så? 

a. Varför tror du att det är så? 
b. Varför har inte ni gjort det? 

b1. Varför? 

c. Vad upplever du för svårigheter med detta? 

c1. Varför 

d. Ni har flyttat ert material till projektytan, vad har konsekvenserna blivit med 

detta om du jämför från tidigare projekt? 

d1. Skulle du säga att denna flytt har bidragit till något positivt/negativt? 
Och i så fall på vilket sätt? 
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2.6 Ställs det några krav på er arbetsplats att ni ska bli mer digitala? 

a. vad för krav? 

b. Hur gör ni för att uppfylla kraven? 

c. hur påverkar det ert vardagliga arbete? 
 

2.7 Tror du att krav på mer mobilitet skulle bidra till en bättre/ snabbare 

implementering? 

a. om nej, tror du det skulle bli sämre? 

b. om ja, på vilket sätt? 

 

2.8 Hur skulle du vilja att denna förändring sker? På vilket sätt tror du att man 

implementerar detta bäst? 

Kompetens och stöd 

3.1 Har ni förutsättningar att genomföra en förändring mot en mer digital 

arbetsplats? (Tid, resurser osv) 

a. Förklara varför 

 

3.2 Du har gått utbildningen GoMobile, vad var bra med denna utbildning? 

a. Vad var mindre bra med den utbildningen? 

b. Känner du att du blev något “smartare” av denna utbildning? 

c. Gav utbildningen dig något? 

d. Hur kan utbildningen bli bättre? 

a. om ja, var den bra/dålig? Fick du svar på dina frågor? Vad tyckte du om 

upplägget? 

b. om nej, Varför inte? Var någon annan från ditt bygge där? 
 

3.3 Tycker du man borde dela upp go mobile utbildningen till flera kortare utbildningar 

där man mer grundligt går igenom varje app för sig? (vilken typ av stöd vill ni ha 

online, dela upp, besök osv) 

 

3.4 Vilken typ av utbildning tror du är bäst för att implementera projektytan så effektivt 

som möjligt? 

a. På vilket sätt? 

 

3.5 Vilka brister tycker du att det sammanlagda utbildningsmaterialet har? 

a. Hur kan det bli bättre? 

b. Använder du dem mycket? 

c. Har du framfört dina åsikter till någon som kan åtgärda bristerna? 

 

3.6 Behövs det fler liknande utbildningar? 

 

3.7 Vad gör du när du stöter på ett problem? 

a. Känner du dig trygg i vem du ska vända dig till när du stöter på ett problem? 
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3.8 Känner du att du får det stöd du behöver för att lära dig de digitala verktygen? 

a. Upplever du att de andra på din arbetsplats fått stöd för att lära sig detta?
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3.9 Har du pratat/ delat erfarenheter med andra platschefer/projektingenjörer/arbetsledare 

angående de digitala/ mobila verktygen? 
a. om ja, var ni positivt inställda till dem? 

b. var ni negativt inställda till dem? 

c. Bör utbildningar som go mobile ske i dessa indelningar? ( PC för sig osv.) 

 

3.10 I vilka forum vore det bra att, med andra i samma sits/projekt, diskutera erfarenheter 

ang flytten till projektytan? 

 

3.11 Hur har ni gått tillväga för att effektivt implementera de digitala verktygen? 

 

3.12 Vad upplever du har varit till störst hjälp när ni gjort implementeringar av tidigare 

förändringar? 

a. Hur har ni dragit nytta av den erfarenheten i implementeringen av projektytan? 

Teknik 

4.1 Det går inte att förneka att utvecklingen går framåt och allt blir mer digitalt. På vilket 

sätt tror du att en digitalisering kan bidra till er arbetsplats? 

a. På vilket sätt? 

b. Vad kan bli negativt med en digitalisering? 

c. Vad tror du hade behövts för att fler arbetsplatser ska bli mer digitala? 

 

4.2 När i projektet är det enligt dig lämpligt att börja använda sig av projektytan? 

(Anbudsskedet? Vid projekteringen? Vid etableringen av arbetsplatsen? Vid en annan 

tidpunkt?) 

 

4.3 Tror du att det är möjligt att implementera dessa mobila verktyg i ett redan uppstartat 

projekt? 

a. Om ja, hur bör det gå till? 
b. Om nej, varför inte? 

b. Vems ansvar är det att göra denna implementering? 

 

4.4 Det flesta projekt använder sig främst av Skyddsrond, Arbetsberedning och 

Egenkontroller. Varför tror du att just dessa applikationer används mest? 

a. Vad är det som dessa applikationer har, som inte de andra har, som göra att de 

används mest? 
 

4.5 Vilka brister ser du i programvaran? 

a. Hur kan man åtgärda dem? 

b. Hur mycket påverkar dessa brister ditt användande av projektytan? 

b. Har du framfört dessa brister till någon som kan åtgärda dem? 
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