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Abstract 

 
 

The construction industry today lives with the epithet to be conservative with low productivity, 

which is partly due to the slow digital development in the industry. Digitalization opens for 

opportunities to streamline operations and one part of the digitalization of the construction 

industry is Building Information Modeling, BIM. BIM has been shown to improve performance 

and cooperation in construction projects but it requires organizational changes, both in terms 

of new roles and knowledge. Furthermore, the implementation process is complex in 

technology-driven processes and requires leadership with clear strategies. 

This study aims to increase the understanding of how change management affects the use of 

digital tools in renovation projects as well as highlighting the factors that influence the usage. 

The study was based on the theories Diffusion of Innovation and Kotter's 8-step model for 

change management. Through a case study on three renovation projects, the implementation of 

digital tools has been studied. In the study, 14 semi-structured interviews were conducted with 

a digital coach, BIM coordinator, project management teams and project managers. 

Factors identified were that change takes time and in a first phase it is primarily the self-interest 

that governs the use. If there exist resistance to change, it appears to be important with clear 

strategies and a change vision to convince and motivate the employees. In order for employees 

to get support in their use throughout the implementation process, close leadership is required, 

together with an organization structure that enables continuous follows-ups and evaluations of 

the digital tool. Finally, the results of the study and previous research in the field concluded the 

importance of thoughtful strategies, clear leadership, and open communication within the 

organization to change existing working methods. 
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Sammanfattning 
 
 

Byggbranschen lever idag med epitetet att vara konservativ med en låg produktivitet, vilket 

delvis beror på den långsamma digitala utvecklingen i branschen. Digitalisering möjliggör för 

verksamheter att effektiviseras och en del av digitaliseringen av byggbranschen är 

byggnadsinformationsmodellering, BIM. BIM har visat sig förbättra utförande och samarbeten 

i byggnadsprojekt men förutsätter organisationsförändringar då arbetsroller och kunskap är 

viktiga parametrar när BIM implementeras i ett projekt. Implementeringsarbete är dock 

komplext i teknikstyrda processer och kräver ett ledarskap med kompetens samt genomtänkta 

strategier.  

Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för hur förändringsledning påverkar 

användandet av digitala verktyg i renoveringsprojekt och belysa eventuella faktorer som 

påverkar användandet. Studien utgick från teorierna Diffusion of innovation och Kotters 

åttastegsmodell för förändringsledning. Genom en fallstudie vid tre renoveringsprojekt har 

implementeringen av digitala verktyg studerats. I studien har 14 semistrukturerade intervjuer 

genomförts med digital coach, BIM-koordinator, projektens produktionsledning och 

projektchefer. 

Studien identifierar att förändringsarbete tar tid och att användningen av digitala verktyg i en 

första fas främst styrs av intresse. När det finns ett motstånd mot förändring visar det sig vara 

viktigt med tydliga strategier och att det finns en förändringsvision som kan övertyga och 

motivera medarbetare. För att medarbetarna ska få stöd i användningen genom hela 

implementeringsprocessen krävs ett nära ledarskap, med en struktur som möjliggör 

kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av det digitala verktyget. Genom studiens 

resultat och tidigare forskning inom fältet konkluderades slutligen vikten av genomtänkta 

strategier, tydligt ledarskap och en öppen kommunikation inom organisationen för att ändra 

befintliga arbetssätt.  
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1 INTRODUKTION 

Nedan följer en kort bakgrund till digitalisering, förändringsledning och BIM inom 

byggbranschen. I följande stycken redovisas även studiens syfte, frågeställningar och de 

avgränsningar som gjorts. 

1.1 BAKGRUND 

Byggbranschen har länge levt under epitetet att vara konservativ med en låg 

produktivitetsökning där en av orsakerna till den låga produktiviteten beskrivs bero på den 

långsamma digitala utvecklingen (Snyman & Smallwood, 2017). Digitaliseringen möjliggör 

för effektivisering men skapar samtidigt utmaningar för branschen där de nya digitala verktygen 

kräver nya arbetssätt och således förändringar i organisationen  (Samuelson & Björk, 2014). 

Organisationsförändringar i teknikstyrda branscher, så som byggbranschen, är mer komplex 

utifrån den teknologi som är inblandad och de svårigheter det innebär att förstå och 

implementera teknik i det vardagliga arbetet (Long & Spurlock, 2015). 

En del av digitaliseringen av byggbranschen är byggnadsinformationsmodellering, förkortat 

BIM, som är en arbetsprocedur där information kopplas till en modell eller ritning (Eastman, et 

al., 2011) och definieras mer som en aktivitet och en modelleringsprocess än som endast en 

modell (Sun, et al., 2017). BIM kan appliceras under hela byggprocessen från projektering till 

förvaltning (Azhar, 2011; Eastman, et al., 2011). För att BIM ska kunna uppnå sin fulla 

potential är organisationsförändringar ett måste (Froese, 2010). 

I vilken grad och på vilket sätt BIM kommer påverka byggbranschen har varit föremål för 

akademiska forskningsrapporter under de senaste åren (Li, et al., 2017). Byggprojekt som 

implementerat BIM och som arbetar med BIM-möjliggjorda interorganisatoriska samarbeten 

har påvisat förbättringar i såväl utförandet som i samarbete (Cao, et al., 2017). Fokus på BIM 

har framförallt varit störst i nyproduktionsprojekt då användningen i renoveringsprojekt har 

ansetts vara allt för dyr och inte tillräckligt lönsam för byggföretag att använda (Joblot, et al., 

2017).  

Som beskrivs i tidigare studier finns det en stor potential i användandet av BIM i 

byggproduktionen där implementering och förändringsledningen är en viktig del i en 

framgångsrik användning. Denna studie har därför studerat förändringsledningens påverkan på 

användandet av digitala verkyg i byggproduktionen. Det digitala verkyg som avses i denna 

studie är ett molnbaserat mjukvaruprogram och finns tillgängligt för surfplattor, smartphones 

och datorer. Programmet används i byggproduktion för bland annat ritnings-, avvikelse- och 

ärendehantering.  

1.2 SYFTE 

Syftet med studien var att ge ökad förståelse för hur förändringsledning påverkar användandet 

av digitala verktyg i byggprojekt. Vidare syftar studien till att belysa eventuella faktorer som 

påverkar användningsgraden av digitala verktyg.  
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1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur arbetar en internationell byggkoncern i Sverige med digitala verktyg i byggprojekt? 

Hur implementerar en internationell byggkoncern i Sverige digitala verktyg i byggprojekt? 

Hur kan förändringsledning öka användandet av ett digitalt verktyg? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie har begränsats till att endast omfattar tre renoveringsprojekt eller delvis 

renoveringsprojekt på byggkoncernen Skanska Sverige AB, i rapporten kallad byggkoncernen, 

och inom regionen Hus Stockholm Nord. I föreliggande studie används BIM 360 field som ett 

exempel på ett digitalt verktyg som implementeras i byggproduktion. Alla projekt som studerats 

omfattar kommersiella fastigheter och implementeringen av BIM 360 field. BIM 360 field är 

ett molnbaserat program utvecklat av Autodesk och benämns i studien som "Programmet". 

Studien syftar inte till att utvärdera BIM 360 field. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning avseende implementering av BIM och 

förändringsledning inom byggbranschen. Litteraturstudien kartlägger forskningsfältet och 

sammanfattar vetenskapliga artiklar som anknyter till studiens frågeställningar.  

2.1 IMPLEMENTERING AV BIM 

I sin litteraturstudie redogör Sun et al (2017) för hur användandet av BIM i byggindustrin 

begränsas. Av studien identifierades 22 försvårande faktorer, vilka kategoriserades i fem 

kategorier. Studien härledde således orsaken till begränsningarna i användandet till: teknik, 

kostnad, ledning, personal och juridik. Användandet av BIM beskrivs primärt begränsas av de 

ekonomiska kostnaderna för utbildning av anställda och för inköp och underhåll av teknik: 

hårdvara och programvara. Vidare påvisas användandet begränsas av arbetsplatsens ledning där 

det saknats struktur och strategier för en effektiv implementering, samt projektledare som 

saknat kompetens och stöd för att kunna underhålla användandet av BIM. Av studien framgår 

att det föreligger ett generellt motstånd till förändring av etablerade arbetssätt och att behovet 

av fortbildning hos de anställda är stort. 

Smith (2014) jämförde implementeringsstrategier av BIM från olika länder och såg att den mest 

kritiska faktorn till att ett land ska lyckas med implementeringen av BIM var nationellt 

ledarskap och koordination. Förändring behöver ledas av den styrande makten med stöd av de 

största aktörerna på marknaden, exempelvis de största byggherrarna, entreprenörerna och 

yrkesorganisationer. Författaren förklarar även att det är viktigt med utbildning för en lyckad 

implementering. Det är inte bara utbildning i programmet utan även utbildning i BIM-ledarskap 

och BIM-samarbeten som är viktigt. Vidare anger Smith att “vänta och se”-attityden i 

byggbranschen fördröjer utvecklingen och är inte hållbar för företag som har ambitionen att 

vara en nyckelspelare i branschen. 

Merschbrock och Munkvold (2015) har utfört en fallstudie av integrerad BIM-design på ett 

stort sjukhusprojekt i Norge för att belysa hur vanliga utmaningar kan övervinnas. Genom att 

applicera teorin Diffusion of Innovation var det möjligt att identifiera interorganisatoriska 

faktorer för spridning av teknik på projektnivå och mer specifikt de organisatoriska faktorerna 

som är viktiga för att möjliggöra BIM-samarbete. Dessa faktorer var bland andra att det är 

nödvändigt att tillsätta förändringsagenter som arbetar med den strategiska och tekniska 

aspekten av BIM, skapa ett molnbaserat datanätverk för att möjliggöra samarbete genom arbete 

på samma modell, låta programutvecklare assistera användarna, skapa BIM-kontrakt och 

systematiskt arbeta med inlärning av BIM samt skapa nya arbets- och ansvarsroller. En viktig 

faktor identifierades även vara att klienten stöttar användandet av BIM och i 

avtalsbestämmelserna inkluderar nödvändiga resurser för stöd och upplärning. Vidare betonar 

författarna vikten av en "super-user" som ansvarar för upplärning av mindre BIM-erfarna 

användare och stöttar praktiskt i BIM-frågor vid det dagliga arbetet.  

 

Lindblad & Vass (2015) studerade implementeringen och dess process för genomförandet av 

BIM inom ett stort offentligt infrastrukturbolag i Sverige. En fallstudie visade att den offentliga 

aktören fokuserade på organisationen kring implementeringen av BIM med nya roller, så som 

en BIM-koordinator, men att det inte var möjligt att se hur det påverkat arbetsprocesserna och 

rutinerna i allmänhet. Ett syfte med att implementera BIM i organisationen var att öka 

produktiviteten i projektet. Från studien är det dock oklart hur mycket BIM egentligen 
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påverkade produktiviteten då det istället diskuterades att det är de organisatoriska 

förändringarna som skapar högre produktivitet snarare än själva IT-strukturen. Vidare redogör 

författarna för att initieringen av BIM i organisationen innebar en inlärningsprocess om BIM 

och huruvida användandet skulle öka produktiviteten, då det fortfarande var osäkert för 

organisationen vilken påverkan implementeringen hade. 

Morgan (2017) undersökte hur etablerade organisationer inom byggindustrin reagerar på ny 

teknik, specifikt avseende synen på utvecklingen av BIM. Författarna delade upp 

organisationens implementering av BIM i tre faser. Den första fasen pågick under åren 2000–

2005 där pilotprojekt startades upp vilket arbetet anpassades efter för att kunna studera BIM. I 

denna fas dominerades användningen främst av entusiasterna och övriga hade ofta ett 

pessimistiskt synsätt vilket ledde till minimala framsteg i implementeringen. Fas två varade 

mellan åren 2005 och 2013 och under denna fas konstaterades ett växande antal personer och 

organisationer använda BIM i det vardagliga arbetet. Implementeringen var dock fortfarande 

ojämn och begränsad till personerna som såg fördelen med BIM. Den sista fasen fortgick mellan 

åren 2013 och 2015. I denna fas eskalerades implementeringen med krav från beställare och 

institutionella förändringar i branschen. Arbetssätt började anpassas till BIM och personal fick 

nödvändig utbildning för att hantera BIM.  

Enligt Olugboyega (2017) krävs ett kompetent ledarskap i BIM-processerna, för att kunna 

tillvarata de möjliga fördelarna med BIM. Det är viktigt att BIM-ledarens ansvarsområde och 

konceptet av BIM är tydligt definierat i ett projekt. I syfte att beskriva BIM-lednings 

förpliktelser och principer skapade Olugboyega (2017) en referensram för ledning av BIM-

projekt. Tre faser av arbete identifierade vid BIM-ledning: projekteringsstadiet, planering- och 

produktionsstadiet samt drift- och underhållstadiet. Dessa faser omfattas av fyra olika planer: 

BIM-protokollplan, förändringsledningsplan, kommunikationsplan och en plan för 

databashantering. Både projekteringsstadiet och produktionsstadiet omfattar en BIM-

protokollplan medan en plan för databashantering bör skapas i produktionsstadiet och avslutas 

när projekten går ut i drift. Olugboyega (2017) anser att implementeringen av BIM ska byggas 

runt ett väl utformat BIM-program som ska omfatta de fyra nämnda planerna. 

Volk & Schultmann (2014) har genom en litteraturstudie undersökt BIM i renoveringsprojekt 

och identifierat trender och forskningsluckor. Det påvisas i studien att BIM-processer är 

etablerade för nyproduktion men används inte i samma omfattning vid renoveringsprojekt. De 

största utmaningarna för BIM i renoveringsprojekt ansågs främst vara den automatiska 

insamlingen av data i projekt som inte använt BIM tidigare, de löpande uppdateringar av 

information och slutligen hanteringen av osäker data i modellen.  

2.2 FÖRÄNDRINGSLEDNING 

Organisationsförändringar är ett måste för att BIM ska kunna uppnå sin fulla potential. (Froese, 

2010). Det finns dock begränsat med kunskap i frågan om vilka förändringar en organisation 

behöver åstadkomma för att implementera BIM på ett bättre sätt (Lindblad & Vass, 2015). Ett 

ökat samarbete inom projektgrupper är viktigt när användandet av BIM höjs. Ett ökat samarbete 

leder till bättre tidshantering, bättre kundrelationer, mindre kostnader och i sin tur en förbättrad 

lönsamhet. När alla människor i ett projekt känner sig delaktiga i projektet och att de tillhör 

samma team, kan BIM uppnå sin fulla potential. (Azhar, 2011) 
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Lines, et al (2015) har studerat hur individuella förändringsledningsfaktorer påverkar 

motståndet till förändring från organisationsmedlemmar vid implementering av nya 

arbetsprocesser inom byggbranschen. De faktorer som identifierades var projektens storlek (där 

mindre projekt med kortare varaktighet mötte mindre motstånd), den förväntade 

implementeringshastigheten (där en snabbare implementering mötte större motstånd) och en 

formellt tillsatt förändringsagent som leder implementeringen (vilket sänkte motståndet 

märkbart). Det föreföll tydligt att organisationer som hade långsiktiga mål och närvarande 

förändringsagenter i det dagliga arbetet upplevde mindre motstånd hos medarbetarna.  

Belias & Koustelios (2014) har analyserat strategier inom förändringsledning och ledarskapets 

påverkan på organisationskulturen. Författarna kom fram till att ledarskapet är starkt associerat 

med organisationskulturen. Att skapa en stark vision tycks i större utsträckning vara viktigare 

än att fastslå vilka förväntningar som finns. Ledare i organisationen spelar en viktig roll att 

förmedla visionen och att välja förändringsarbetets tillvägagångssätt. Ledaren ska också skapa 

en atmosfär som tillåter fel och att medarbetarna känner sig tillräckligt säkra för att våga möta 

en ny kultur. Finns det motstånd från medarbetarna är det viktigt att studera och förstå orsaken 

till motståndet. Belias & Koustelios (2014) poängterar även betydelsen av att tydligt definiera 

förändringen för att det ska vara möjligt att ändra en organisationskultur. 

Lines & Vardireddy (2017) har studerat viktiga faktorer vid förändringsledning i 

byggbranschen. Resultatet från studien indikerar att tillämpningen och arbetet med 

förändringsledning är konsekvent inom alla branscher. Att inkludera en förändringsagent i 

arbetet nämns vara en framgångsfaktor och en anledning till lyckat resultat. Vidare beskrivs det 

vara lika viktigt för förändringsprocessen att arbeta med de mjuka värdena som med den 

faktiska implementeringen av den nya tekniken och arbetssättet. Slutligen konstaterar Lines & 

Vardireddy (2017) att förändringsledningsstrategier är en kompetens som går att lära sig och 

som förbättrar förändringsarbetet. 

Arayicia, et al (2011) undersöker och utvärderar implementering av BIM inom byggbranschen. 

Studiens sammanställda forskningsresultat påvisade förekomst av flera utmaningar som 

behöver tas i beaktandet inför företags antagande av BIM-teknologin. Det konstateras att 

implementeringsarbetet villkoras av att förändringsledningen tar hänsyn till produktionens 

sociokulturella kontext, det vill säga att det inte enbart handlar om att implementera en ny teknik 

utan även om medarbetarnas inställning till förändringen och tekniken. Av studien framgår det 

att produktionen initialt hade ett stort motstånd till förändring, vilket konstateras ställa krav på 

att antagandet föregås av genomtänkta strategier. Forskningsresultatet konstaterar sålunda att 

implementeringen av BIM fördelaktigt genomförs med en bottom-up-strategi, vilken beskrivs 

främja överkommandet av produktionens motstånd till förändring. Strategins målsättning är att 

engagera medarbetare och se till deras specifika kompetenser och behov. Vidare visar studien 

att antagandet av BIM-teknologin i en produktion genererar flera effektivitetsvinster och 

optimerar designprocessen. 

Long & Spurlock (2015) studerade dynamik och implementeringsarbete i samband med större 

teknikstyrda förändringar i en organisation. I studien påvisas att förändring ofta möts av 

motstånd, speciellt då den innebär strukturella förändringar av redan etablerade arbetssätt. Det 

framgår vidare att forskning påvisar att medarbetarnas inställning till och engagemang i 

förändringsarbetet är beroende av ledarskapet vid arbetsplatsen.  Detta kräver mycket av 
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ledarskapet, exempelvis genom genomtänkta strategier för hur implementeringen skall 

struktureras, likväl som en analys som identifierar risker i samband med projektet. 

För att implementeringen skall ske effektivt beskrivs det av Long & Spurlock (2015) vara 

betydelsefullt att det finns ett ledarskap som lägger vikt vid att kommunicera syftet med 

förändringen, med intentionen att medarbetarna själva skall förstå och uppleva behovet av den. 

Det är viktigt att medarbetarna upplever delaktighet och möjlighet att påverka processerna i 

implementeringsarbetet, för att kunna acceptera det arbete och förändringar som behöver 

genomföras. Det är tillika viktigt att förändringen presenteras och initieras i rätt tid, det vill säga 

med ”rätt timing”.  

Long & Spurlocks (2015) påvisar att medarbetare värderar riskkällor olika beroende av vilken 

bakgrund de har: tekniskt respektive icke-tekniskt. Därmed kräver förändringsarbetet ett 

ledarskap som kan fördela arbetet optimalt utifrån medarbetarnas kompetenser och utifrån vad 

de själva upplever som meningsfullt, för att kunna motivera de ansträngningar som krävs för 

genomförande. Det beskrivs vidare oklarhet i huruvida medarbetarnas deltagande i 

beslutsfattandet är avhängigt för resultatet. Faktorer som påvisas vara främjande är att kunna 

motivera och förankra förändringsbehovet som ett projekt för förbättring, och därigenom 

erhålla medarbetares engagemang för genomförandet. Avslutningsvis konstateras att 

beaktandet av beskrivna riskkällor och proaktiva aspekter kommer öka chanserna för en 

framgångsrik förändring och implementering av nya arbetssätt inom teknikstyrda företag. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan redogörs för studiens teoretiska referensram och hur valen motiverats. De olika teorier 

som tillämpats presenteras och respektive teori avslutas med en redogörelse för den kritik som 

riktats mot dem. 

3.1 TEORIVAL 

Det finns ingen definitiv teori som ensamt beskriver förändringsledning och anpassning till ny 

teknik (Ensminger, et al., 2004). Den teoretiska referensramen för föreliggande studie är Rogers 

(2003) Diffusion of innovation som förklarar hur en innovation sprids bland individer och 

organisationer. Diffusion of Innovation kompletteras med John Kotters 8-step process for 

leading change som är en modell för förändringsledning. De båda teorierna är allmänt 

vedertagna och appliceras i flera vetenskapliga artiklar (Appelbaum, et al., 2012; Nilsen, 2015; 

Pollack & Pollack, 2015). Diffusion of innovation är en av de mest citerade böckerna inom 

samhällsvetenskap och en av de mest använda teorierna inom anpassning till ny teknik (Backer, 

2005). Kotters bok Leading change (1996) vilken åttastegsmodellen baseras på, har blivit 

citerad av forskare över 4000 gånger enligt sökningar via Google Scholar (Appelbaum, et al., 

2012). Båda teorierna används vid forskning av byggindustrin för anpassning till ny teknik och 

förändringledning (Merschbrock & Munkvold, 2015; Mousa, 2015). På liknande sätt som 

Neumeier (2013) har denna studie kombinerat Diffusion of Innovation och Kotters 

åttastegsmodell för att belysa viktiga aspekter i implementering av tekniska innovationer. 

3.2 DIFFUSION OF INNOVATION 

Diffusion of innovation syftar till att beskriva hur, varför och med vilken intensitet nya 

innovationer sprids över tid genom kommunikationskanaler mellan medlemmar i ett socialt 

system. "En innovation är en idé, övning eller objekt som uppfattas som ny av en individ eller 

annan enhet för anpassning" (Rogers, 2003, s.12). Diffusionsprocessen bygger på fyra 

nyckelelement: innovationen egenskaper, tid, kommunikationskanaler och det sociala systemet. 

Antagandet av innovationen kan vara på individnivå, organisationsnivå eller på en högre nivå, 

exempelvis nationellt (Rogers, 2003). 

3.2.1 De fyra nyckelelementen  

Innovationens egenskaper betraktas genom fem attribut. Relativ fördel är det första attributet 

och beskriver hur innovationen anses vara bättre jämfört med det som ska ersättas. Förväntad 

förbättring motiveras bland annat genom mätningar som påvisar ekonomiska fördelar, högre 

social status, bekvämlighet och tillfredställelse. Attributet Kompabilitet innebär i vilken grad 

innovationen passar in i det sociala systemet avseende värderingar och normer. Om inte 

innovationen är tillräckligt kompatibel kommer anpassningen bli långsammare. Det tredje 

attributet Komplexitet behandlar frågan om huruvida en innovation upplevs vara svår att förstå 

och använda. En innovation som är lättförstådd kommer anpassas snabbare. Prövbarhet är 

attributet som beskriver i vilken grad innovationen kan prövas. En innovation som kan prövas 

i begränsad omfattning kommer implementeras snabbare. Det sista attributet Observerbarhet 

avser den omfattning som innovationens resultat synliggörs för andra. Individer som ser 

resultatet av att implementera en innovation har lättare att anpassa sig till den nya innovationen. 

(Rogers, 2003) 
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Kommunikationskanaler skapar möjlighet och struktur för kommunikation mellan individer. 

Kommunikation av en innovation är en förutsättning för att en diffusion ska kunna ske. Idéer 

sprids mer frekvent mellan individer som är lika varandra, exempelvis i fråga om utbildning, 

tro och socioekonomisk status, än mellan individer som inte delar dessa parametrar. (Rogers, 

2003) 

Tid är en viktig komponent då en innovation sällan antas omedelbart.  Tidskomponenten är 

bland annat involverad i beslutsprocessen av en innovation, i variationen mellan medlemmarnas 

anpassning i ett system och i antagningshastigheten för innovationen vad gäller hela systemet. 

(Rogers, 2003) 

Sociala system kan beskrivas som en sammansättning av enheter i syfte att nå ett gemensamt 

uppsatt mål. Medlemmarna i systemet kan vara individer, informella grupper, organisationer 

och/eller delsystem. Systemet kan innehålla flera typer av roller, bland annat 

förändringsrepresentanter och opinionsledare samt olika typer av beslutsnivåer för 

innovationen. (Rogers, 2003) 

3.2.2 Innovationer i organisationer 

Antagandet av nya innovationer beskrivs som mer komplex i organisationer på grund av att 

antagandet berör både individerna i organisationen såväl som organisationens egna system. I 

jämförelse med individuella innovationsbeslut finns det i en organisation både förkämpar och 

motståndare till innovationens antagande. När beslut har tagits om att implementera en ny 

innovation följer ofta en fördröjning innan implementeringen startar. En annan viktig aspekt i 

antagandet av en ny innovation är företagets innovationsförmåga, där bland annat 

organisationens storlek är av betydelse. (Rogers, 2003) 

3.2.3 Olika typer av innovationsbeslut i en organisation 

Det finns det tre olika typer av beslut om att anta en innovation enligt Rogers (2003): 

1. "Valfritt innovationsbeslut", valet att anta eller avslå en innovation avgörs av en individ 

som är oberoende av andra medlemmars beslut i ett system.  

2. "Kollektiva innovationsbeslut", valmöjligheter att anta eller avvisa en innovation fattas 

genom överenskommelse mellan medlemmarna i ett system och en myndighet.  

3. "Auktoritets innovationsbeslutet", beslut om en innovation fattas av få individer i ett 

system som har makt, status och/eller teknisk expertis.  

 

3.2.4 Olika kategorier av användare 

I antagandet av en innovation i ett socialt system finns det olika kategorier av användare som 

ordnas efter hur snabbt innovationen tas emot hos en individ i jämförelse med andra individer 

i systemet. De olika kategorierna är innovators, early adopters, early majority, late majority 

och laggards (figur 1). (Rogers, 2003) 
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         Figur 1 De olika kategorierna av användare baserad på Rogers (2003)  

 

Den blå kurvan i figuren visar de olika kategoriernas andel av en tänkt population som ska anta 

en ny innovation över tid. Den gula kurvan, S-kurvan, illustrerar innovationens marknadsandel 

i det sociala systemet. För att en innovation ska uppehålla sig själv krävs det att innovation 

antas av den breda massan. 

 

3.2.5 Antagandeprocessens fem steg 

Antagandeprocessen för en innovation delas i Diffusion of innovation upp i fem steg (figur 2). 

I det första steget, kunskap, har en individ för första gången blivit exponerad för innovationen 

och börjar få en uppfattning om hur den fungerar. Individen saknar däremot fullständig 

information om innovationen och har ännu inte blivit inspirerad att ta reda på mer information 

om innovationen. I det andra steget, övertalning, har individen fått upp intresset för 

innovationen och söker aktivt information om innovationen på egen hand. I det tredje steget, 

beslut, tar individen beslut om att anta eller avvisa innovationen. Fördelar vägs mot nackdelar 

av de förändringar innovationen medför.  I det fjärde steget, implementering, använder 

individen innovationen, användning i detta steg kan dock variera beroende på omständigheter. 

Individen ser vilken nytta innovationen medför och söker efter ytterligare information om 

innovationen. I det sista steget, bekräftelse, tar individen ett slutgiltigt beslut om att använda 

innovationen, detta beslut kan både vara personligt eller gemensamt för en grupp individer. 

(Rogers, 2003) 

 

Figur 2 Antagandeprocessens fem steg baserad på Rogers (2003) 
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3.2.6 Kritik 

Diffusion of innovation anses som en av de mest inflytelserika teorierna inom vetenskapsgrenen 

kunskapsutnyttjade i vilken implementeringsvetenskap tillhör (Nilsen, 2015). Teorin anses vara 

ett användbart ramverk för att beskriva valet om antagande eller icke antagande av en ny teknik 

(MacVaugh & Schiavone, 2010). 

Teorin är utvecklad för tillverkningsindustrin och modellen kräver en förståelse för den 

specifika branschen som teorin ska appliceras på. Byggbranschen är projektbaserad med 

fragmenterade processer vilket är något som måste tas i beaktande vid användning av modellen. 

Projekt som arbetssätt är tillfälliga och leder till kortsiktiga ekonomiska mål, vilket går emot 

den traditionella Diffusion of innovation-teorin som bygger på långsiktiga ekonomiska planer. 

(Widén & Hansson, 2007). 

3.3 KOTTERS ÅTTASTEGSMODELL FÖR FÖRÄNDRINGSLEDNING 

John Kotters 8-step process for leading change är en modell för en lyckad förändringsledning 

som beskrivs i åtta steg. Modellen introducerades först år 1995 i Harvard Business Review och 

gavs senare ut i en mer detaljerad form i boken Leading Change (Appelbaum, et al., 2012) . 

Kotters åttastegsmodell är ett direkt svar på de vanligaste åtta felen organisationer och ledningar 

begår då de konfronteras med förändring (Kotter, 1996) 

3.3.1 Kotters åtta steg 

De åtta steg enligt Kotter (1996): 

1. Skapa en känsla att det är brådskande 

Skapa en förståelse och betydelse av förändringen. En atmosfär av brådskande karaktär 

kommer minska bekvämligheten i det nuvarande stadiet, öka samarbetet samt skapa 

intresse och motivera de anställda att agera. 

2. Skapa den vägledande koalition 

Sätta samman en grupp personer som har tillräckligt mycket befogenheter och makt för 

att förändra samt få dessa att arbeta tillsammans för förändringen. En person kan inte 

ensam driva förändring.   

3. Utveckla en förändringsvision och -strategi 

Skapa en förändringsvision för att skapa motivation och vägledning för de anställda i 

organisationen med tydliga mål att uppnå. Dock är det nödvändigt att det finns rum för 

flexibilitet och individuella initiativ. 

4. Kommunicera förändringsvisionen 

Kommunicera ut visionen genom alla tillgängliga kanaler på ett lättförståeligt sätt. Det 

är viktigt att medlemmarna i förändringskoalitionen är konsekventa och regelbundet 

förstärker visionen hos de anställda. 

5. Eliminera hinder 

Eliminera eventuella hinder som finns för förändring och ändra på de system och 

strukturer i företaget som kan underminera visionen. På samma sätt uppmuntra till 

risktagande samt nytänkande av idéer och handlingar. 

6. Skapa snabba vinster 

Planera för att skapa snabba synliga förbättringar och bevis på att ansträngningarna var 

värda de uppoffringar som varit nödvändiga. Det är viktigt att uppmuntra och belöna de 

som gör snabba vinster möjliga. 

 



 

11 

 

7. Konsolidera förbättringar och skapa mer förändring 

Det är viktigt att inte ta ut segern i förskott efter de första framgångarna. Det finns då 

stor risk att utvecklingen stannar av och återgår till ursprungsstadiet. Det är därför 

viktigt att följa upp, utvärdera och fortsätta förändra arbetssätten. 

8. Förankra tillståndet i organisationskulturen 

I det sista steget förankras de nya arbetssätten och beteendena i organisationskulturen. 

Dessa förändringar måste antas av ledarna samtidigt som de belönar de anställda som 

antar dem. 

 

3.3.2 Kritik  

Kotters åttastegsmodell är en av de populäraste inom förändringsledning och är ett välanvänt 

hjälpmedel vid förändringar i organisationer. Modellen har dock blivit kritiserad för att den inte 

har haft några externa källor eller referenser utan bygger på Kotters egna arbeten och forskning 

(Appelbaum, et al., 2012). Appelbaum et al. (2012) fann stöd för varje steg i modellen men 

konstaterar att ingen studie har validerat modellen i sin helhet. Författarna ansåg dock att 

modellen är en rekommenderad referens då bevis om felaktigheter i modellen inte hittats. 

Vidare kan modellen behöva kompletteras för att anpassas till specifika förhållanden som kan 

uppstå vid förändringsarbetet (Appelbaum, et al., 2012).    

Pollack & Pollack (2015) beskriver modellen i sin helhet som effektiv för att leda förändring, 

även om den behövs anpassas till den berörda organisationen. Vidare beskrivs modellen ofta 

tolkas som ett enkelt verktyg för förändringledning, studien visade dock att modellen och dess 

arbetssätt är mer komplext än den tolkningen (Pollack & Pollack, 2015). Modellen har även 

utvärderats praktiskt vid implementering av digitala sjukhusjournaler där den ansågs vara en 

effektiv metod för att leda förändring och nå de uppsatta förändringsmålen. Modellen ansågs 

även enkel att anpassa utefter individer och organisationer. (Auguste, 2013). 
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4 METOD 

Följande kapitel beskriver studiens genomförande, presenterar det material som använts samt 

redogör för det metodologiska arbetet. Stycket presenterar vidare de etiska överväganden som 

föregått studien och avslutas med en diskussion kring studiens validitet respektive reliabilitet. 

4.1 KVALITATIV METOD 

Studiens syfte var att ge en ökad förståelse för hur förändringsledning påverkar användandet av 

digitala verktyg i byggprojekt. Metoden för studien var kvalitativ, i avsikt att studera och belysa 

aspekter inom forskningsfrågan. Kvalitativa studier definierar kunskap som personers upplevda 

verklighet, vilket motiverade metodvalet semistrukturerade intervjuer inom ramen för en 

fallstudie (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjumetoden gav studien kvalitativ empiri bestående av respondenters fritt beskrivna 

upplevelser och erfarenheter, vilka genom metodvalet kunde inhämtas strukturerat. Genom 

fallstudier koncentrerades metoden ytterligare, i syfte att ge detaljerad och djupgående 

kvalitativ empiri utifrån specifika fall. Studiens ansats och metodval förutsatte en analys 

innebärande tolkningar av empirin i förhållande till tidigare studier och teoretiska perspektiv.  

4.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Valet av semistrukturerade forskningsintervjuer som metod motiverades genom att 

intervjumetoden är flexibel, interaktiv och inhämtar respondenters upplevelser och erfarenheter 

genom deras personliga, verbala uttryck (Kallio, et al., 2016; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Med stöd av semistrukturerade intervjumallar (Bilaga 1 och Bilaga 2) genomfördes enskilda 

intervjuer med yrkesverksamma personer som i sitt vardagliga arbete på olika sätt möter 

programmet. Intervjumallen gav respondenterna utrymme att utveckla sina resonemang och 

intervjupersonerna utrymme att ställa följdfrågor.  

Intervjumallens teman och frågeblock utgick från Kotters (1996) åttastegsmodell för 

förändringsledning. Modellen är ett resultat av omfattande forskning och definierar åtta steg 

som är nödvändiga för en lyckad förändringsprocess. Sedan publicering år 1996 har modellen 

erkänts inom fältet förändringsledning och är vanligt förekommande som metod inför 

förändringsinitiativ (Pollack & Pollack, 2015, Appelbaum. et al, 2012, Auguste, 2013). Att 

intervjufrågorna utformades utifrån Kotters modell bedömdes således kunna säkerställa 

studiens validitet. Vidare redogörelse av modellen återfinns under stycket ”teoretisk 

referensram”.  

4.3 FALLSTUDIE 

Studierna bedrevs genom intervjuer vid tre parallellt pågående fall (projekt) inom samma enhet, 

”region”, vid ett företag. Att studera fall bedömdes fördelaktigt då det tillåter att fenomenet 

studeras i sitt sammanhang. Det bedömdes således kunna koncentrera studien och generera mer 

detaljerad och komparativ empiri. Fallstudierna gav möjligheten att i resultatdelen kunna 

jämföra de olika projekten. 
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4.4 URVAL 

Då värdet i kvalitativa studier är att kunna återge en vid och detaljerad bild av forskningsfrågan 

låg det i studiens intresse att göra ett urval med viss spridning. För att undersöka upplevelser 

av digitala verktyg vid byggkoncernen förelåg behov av respondenter med olika roller och 

ansvar, för att erhålla en helhetsbild av arbetssättet. Urvalsprocessen skedde genom ett icke-

sannolikhetsurval som av praktiska skäl ansågs lämpligast. Med ett målinriktat urval 

tillfrågades respondenter som ansågs kunna generera störst värde.  

Studerad byggkoncern använde sig av programvaran ”BIM 360 field”, vilket är ett digitalt 

verktyg baserat på arbetsmetoden BIM som presenterats under ”Avgränsning”. Det finns fler 

liknande programvaror med varierande funktioner men baserade på arbetssättet BIM. BIM 360 

field ansågs dock som ett intressant val av programvara då dess implementeringsprocess vid 

byggkoncernen är pågående och påvisats stöta på visst motstånd.  

Genom ”gatekeepers” inom byggbranschen erhölls kontakt med en ”digital coach” vilken var 

verksam vid byggkoncernen. I rollen som digital coach hade denne ett övergripande ansvar för 

företagets användande av digitala verktyg. Byggkoncernens struktur innebar en organisation 

fördelad i regioner och distrikt (figur 3).  

 

 

                      Figur 3 Förenklad organisationsstruktur av byggkoncernen 

Den region som hade likvärdiga pågående projekt valdes, varefter följande tre parallella projekt 

beslutades som objekt för fallstudierna: 

• Projekt 1: Renovering kombinerat med nybyggnation av högskola i Stockholm. 

• Projekt 2: Renovering av gymnasieskola i Stockholm. 

• Projekt 3: Renovering kombinerat med nybyggnation av byggnad i Stockholm som 

tidigare bedrivit hotellverksamhet för att istället bestå av arbetskontor.  
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Ytterligare avgränsning till att studera projekt som innefattade renovering motiverades med att 

projekten skulle vara komparativa varandra. Nedan följer likheter och skillnader projekten 

emellan: 

Likheter: 

• Tillhör samma region och omfattas av samma arbetsledning vid byggkoncernen 

• Avser helt eller delvis renovering 

• Samtliga renoveringar är i projektens slutfas 

• Samtliga renoveringar sker av kommersiella fastigheter 

Skillnader: 

• Olika byggnadstyper med olika ändamål  

• Olika beställare med olika kravställningar 

• Projektstorlek 

• Geografisk placering 

Urvalet av företag, region och projekt styrde urvalet av respondenter som skulle intervjuas. 

Vidare valdes respondenter verksamma vid samma region samt verksamma inom något av 

följande områden: 

a) arbetar på ett av de utvalda projekt som försökt implementera verktyget. 

b) arbetar övergripande med företagets implementering och användning av digitala 

verktyg.  

I syfte att kunna jämföra fallstudierna med så likvärdiga förutsättningar som möjligt valdes 

respondenter med samma befattning/roll i de olika projekten (figur 4). Vid respektive projekt 

intervjuades från grupp: 

a) två stycken produktionsledare, en projektchef och en produktionschef. 

Oberoende av projekt intervjuades från grupp: 

b) en ”digital coach” och en ”BIM-koordinator”. Digitala coachen har regionansvar över 

BIM 360 field och BIM-koordinatorn har det övergripande ansvaret vid byggkoncernen 

för implementeringen av programmet.   

 

 

Figur 4 Respondenter i studien  

Strateger Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3

Digital Coach Projektchef Projektchef Projektchef

BIM-Koordinator Produktionschef Produktionschef Produktionschef

Produktionsledare 1 Produktionsledare 1 Produktionsledare 1

Produktionsledare 2 Produktionsledare 2 Produktionsledare 2
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4.5 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

Arbetet med studien initierades genom att välja ett forskningsområde varifrån studiens syfte 

skulle formuleras. Figur 5 redovisar olika moment för studiens genomförande.  

Problemformuleringen krävde att en orientering av områdets forskningsfält genomfördes. 

Momentet kräver tilltaget utrymme för resonemang kring hur studien skall bedrivas. 

 

 

    Figur 5 Studiens tillvägagångssätt 

.  

Efter att syftet tydliggjorts och motiverats följde genomförandet av en litteraturstudie. 

Litteraturstudien innebar omfattande informationssökningar inom området, för en kartläggning 

av befintligt forskningsfält och för att identifiera redan konstaterade svårigheter och/eller 

förtjänster. Litteraturstudien har presenterats i rapporten genom en sammanfattning av den 

tidigare forskning som har anknytning till forskningsfrågan. I samma fas studerades och 

värderades olika teoretiska perspektiv som kunde appliceras för analys. En redogörelse för 

studiens teoretiska referensramar följt av kritiska resonemang sammanställdes för att 

presenteras i studiens rapport. Utifrån studiens teoretiska referensram och tidigare forskning 

har insamlad empiri tolkats i studiens analysfas.  

Studiens arbete fortskred med att insamla kvalitativ empiri genom semistrukturerade intervjuer 

av respondenter inom ramen för fallstudier. Inför intervjuerna beaktades forskningsetiska 

principer genom att informera respondenterna om syftet med studien, att medverkandet var 

frivilligt genom hela undersökningen, att respondenterna tillförsäkras konfidentialitet samt att 

insamlade uppgifter inte fick brukas för annat ändamål än vetenskap. 

Inför genomförandet av intervjuerna konstruerades intervjumallar (Bilaga 1 och Bilaga 2) som 

strukturerade frågeställningarna men även lämnade intervjuare och respondent utrymme för 

följdfrågor och fördjupade diskussioner. Olika intervjumallar användes beroende av på vilket 

sätt respondenten var verksam i arbetet med digitala verktyg. Innan respondenterna intervjuades 

prövades intervjumallen och dess frågor genom att intervjua personer i kontaktnätet. 

Intentionen var således att intervjuerna skulle föregås av god förberedelse och validering av 

frågeformuleringarnas neutralitet.  

Intervjuerna genomfördes vid respektive respondents arbetsplats och varje intervju tog i 

genomsnitt 40 minuter att genomföra. Totalt 14 intervjuer genomfördes under en period om 

fem veckor. Intervjuerna spelades in för att samtalet inte skulle begränsas av att intervjuaren 

behövde föra anteckningar. Ljudinspelningarna transkriberades omgående efter genomförd 

intervju.  

Problemformulering
Litteraturstudie och 

teoretisk referensram
Metodval

Insamling av 
kvalitativ empiri

Bearbetning av 
empiri

Diskussion och 
slutsats
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Insamlad empiri sammanställdes och bearbetades initialt genom dekonstruering av dess 

innehåll. Därefter kategoriserades empirin i enlighet med Kotters modell för förändringsledning 

och teorin Diffusion of innovation, vilka redogörs för under avsnittet ”Teoretisk referensram”. 

I resultatdelen redovisas empiri i tre steg utifrån teorival, en kategorisering vilken främjat 

strukturering av empiri. Vidare diskuterades empirin i förhållande till tidigare studier och 

utifrån den teoretiska referensramen. Därefter formulerades studiens slutsats och avslutningsvis 

sammanfattades idéer till framtida forskning. 

4.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Semistrukturerade intervjuer är omöjliga att replikera då de baseras på människors upplevelser 

och tolkningar, men för att främja reliabilitet genomfördes intervjuerna med stöd av 

intervjumallar som visar vilken ansats som föregått intervjuerna (Bryman, 2011). För att 

möjliggöra så hög transparens som möjligt har metodens alla steg noggrant dokumenterats. 

Semistrukturerade intervjuer har till viss del varit problematiskt för så väl reliabilitet och 

validitet, då den tillåter respondenten utrymme att ta egna initiativ till samtal. Det har inneburit 

att vissa frågeställningar besvarats av den ”fria” diskussionen tidigare under intervjun, än vad 

som enligt intervjumallen varit planerat. Då det genererat vissa skillnader i dispositionen 

intervjuer emellan, har en diskussion kring empirins kvalitet och jämförbarhet förts. En 

tydligare struktur och styrning under intervjuerna hade gynnat validiteten, samtidigt som det 

hade begränsat önskvärd empiri bestående i respondenternas fria beskrivningar av upplevelser. 

Då intervjufrågor kring personers inställning till något kan vara känsligt är risken att 

respondentens svar påverkas av dess upplevda förväntningar från andra. Genom att förtydliga 

att deltagandet var frivilligt och garanterade full konfidentialitet främjades respondenternas 

möjlighet att tala fritt utan risk för att identifieras och behöva motivera sina uttryck.  

Inför intervjuerna ställdes frågorna i intervjumallen till testpersoner, vilket validerade att de var 

utformade begripligt och ej riskerade att tolkas fel. Under intervjuerna frångicks mallen vid 

tillfällen, för att genom medvetet ledande följdfrågor kunna verifiera svarens tillförlitlighet 

(Kvale & Brinkmann, 2014).   
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5 RESULTAT 

I följande stycken redogörs för studiens resultat, vilket består av en sammanställning av 

insamlad empiri. Inledningsvis redogörs för resultatets struktur och en nulägesrapport varefter 

resultatet presenteras i tre teman. 

5.1 STRUKTUR 

Resultatet omfattar respondenternas svar som har tolkats genom en kombination av Kotters 

åttastegsmodell och Diffusion of innovation, likt appliceringen i Neumeiers (2013). Resultatet 

redovisas genom samma struktur, varför fenomenet ”förändringsprocess” har tematiserats i tre 

faser (Figur 6): planera förändring, genomföra förändring och förankra förändring. Syftet med 

strukturen är att enklare kunna förstå implementeringsprocessen utifrån ett 

förändringsledningsperspektiv samt utifrån hur innovation sprids bland individer i 

organisationer. 

 

 

Figur 6 Resultatets struktur baserat på Kotter (1996) åttastegsmodell och Rogers (2003) Diffusion of Innovation. Struktur 

inspirerad av Neumeier (2013) 

5.2 NULÄGESBESKRIVNING 

5.2.1 Programmet i företaget 

Det byggkoncern som undersöks i studien började under våren 2015 använda programmet 

genom ett pilotprojekt. På marknaden fanns många likvärdiga programvaror, men då 

programmet visat på goda resultat i England, USA och Norge bedömdes det föreligga 

förutsättningar även i Sverige, varför byggkoncernen beslutade om att testa och utvärdera 

programmet. Pilotprojektet genomfördes med ett lyckat resultat varför det sedan år 2016 funnits 

tillgängligt för frivillig användning vid företagets byggprojekt. BIM-koordinatorn förklarar att 

det inom vissa av byggkoncernens regioner är det dessutom ett krav på användandet av 

programmet, avseende de projekt vars kontrakt överstiger en viss summa. Sådana projekt 

förekommer ej inom föreliggande rapports fallstudier utan de projekten anmälde sig frivilligt 

att använda programmet. Inom undersökt byggkoncern används programmet i huvudsak som 

ett projektstyrningsverktyg där programmets största vinst hämtas genom dess 

avvikelsehantering. 

5.2.2 Implementeringsprocessen  

Implementeringsprocessen av programmet beskrivs i figur 7 där beslutet att implementera 

programmet fattas av produktions-och projektchefen för respektive projekt. Därefter hålls det 

en introduktion för projektdeltagarna av programmet där en ansvarig i projektet för programmet 

Genomföra förändring Förankra förändring

5. Eleminiera hinder 7. Konsolidera förbättringar och skapa mer förändring

2. Skapa en förändringskoalition 6. Skapa snabba vinster 8. Förankra tillståndet i organisationskulturen

3. Skapa en förändringsvision

4. Kommunicera visionen
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utses. Den ansvariga får sedan ytterligare utbildning i programmet där rutiner tas fram i 

programmet utifrån projektets egna förutsättningar och önskemål. Om underentreprenörer ska 

inkluderas i användningen ska även dessa få en introduktion till programmet. Under tiden 

programmet används i projektet ska den ansvariga få stöttning av de digitala coacherna. 

Implementeringsprocessen är inte fastslagen och kan därför skilja sig mellan olika projekt. 

 

 

                   Figur 7 Implementeringsprocessen av programmet baserad på mejl från digital coach (23 februari, 2018) 

 

5.2.3 Användningsgraden i projekten 

Användningsgraden av programmet beskrivs av den digitala coachen och BIM-koordinatorn 

som varierande mellan projekten. Projekt 1 beskrivs som det projekt som har högst 

användningsgrad av de tre studerade projekten, vilket även går att utläsa i tabell 1. 

Användningen av programmet i projekt 2 beskrivs vara begränsad då det endast är en 

produktionsledare i projektet som använder programmet. I projekt 3 har användningen av 

programmet inte påbörjats efter implementering och projektet har tagit ett beslut att inte 

använda programmet i projektets slutfas. Projektcheferna, BIM-koordinatorn och den digitala 

coachen använder inte programmet i sin yrkesroll och nämns därför inte i tabell 1. 

              Tabell 1 Respondenternas användning av programmet på projekten 
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5.3 PLANERA FÖRÄNDRING 

Planera förändring berör de fyra första stegen i Kotters åttastegsmodell samt de tre första stegen 

i Diffusion of innovations antagandeprocess. Dessa steg har i denna studie sammanfattats som 

respondenternas inställning till förändring, organisatoriska strategier och den kommunikation 

som är kopplad till förändringsledningens vision och strategi.  

5.3.1 Inställning till förändring 

Befattningarna digital coach och BIM-koordinator har ett övergripande ansvar för programmet 

inom byggkoncernen och tillskriver användandet flera vinster för produktionen. Att förmedla 

den inställningen till övriga potentiella användare inom byggprojekten uppges dock vara en 

utmaning, vilken försvårar implementeringen. Att byggkoncernen har ett betydande behov av 

digitalisering i sitt arbete påvisas då respondenterna enhälligt anser att byggkoncernens framtid 

är avhängig dess digitala utveckling. Den digitala utvecklingen beskrivs vara angelägen för 

byggkoncernens framtid. Av respondenter beskrivs behovet som avgörande för byggkoncernen 

i fråga om att ”vinna eller försvinna”. 

Majoriteten av respondenterna från projekten är positivt inställda till programmet och tillstår 

att användandet ger fördelar. Funktioner som ger smidig kommunikation och förenklat 

dokumentationsarbete lyfts som fördelar och effektiviserande för arbetet. En sammanställning 

av alla respondenters inställning visar att samtliga respondenter från projekt 1 är positiva till 

användandet, medan respondenterna från projekt 2 och projekt 3 varierar i inställning. Vissa 

respondenter är av åsikten att programmet inte är nödvändigt för det dagliga arbetet och 

beskrivs väljas bort till fördel för andra, redan kända, hjälpmedel som anses tillgodose samma 

behov. Flera respondenter från projekt 1 upplevde att intresset för användandet av programmet 

var större under uppstartsfasen men att följande fas av praktisk användning dock mött ett visst 

motstånd. Produktionsledare 1 vid projekt 1 beskriver att ”…många hurrar tills de själva måste 

använda programmet”. Samma tendens beskrivs inom projekt 3 där det även betonas att 

motstånd och stagnerat intresset följde av att programmet inte användes som avsetts.  

Respondenter upplever att medarbetare av yngre generationer upplevs ha en positiv inställning 

och ett intresse för programmet, medan äldre generationer anses ge uttryck för ett visst motstånd 

till användandet. Även faktorer som utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet beskrivs ha 

identifierats som faktorer som påverkar användares inställning och mottaglighet. 

Produktionsledare 1 i projekt 3 beskriver tidigare erfarenheter av programmet som positiva, 

vilket präglar dennes optimistiska inställning till förändring. Produktionsledaren anser att 

användning av programmet hade varit till pågående projekts fördel. Dock beskrivs programmet 

användas individbaserat. Flera respondenter från alla projekt har uppfattningen att de har varit 

ett pilotprojekt i användandet av programmet, trots att inget av de berörda projekten är eller har 

varit det.  

5.3.2 Organisatoriska strategier 

Projekt- och produktionschefen förklaras vara beslutsfattande i frågor om hur arbetet bedrivs 

och därmed också i frågan om användningen av programmet. Cheferna förklaras även ansvara 

för implementering av nya program vid projekten. BIM-koordinatorn tydliggör vikten av att 

det finns någon ute i projekten och produktionen som är särskilt kunnig inom programmet och 

kan ge användarna ett nära stöd. Resursen uppges inte nödvändigtvis behöva vara någon av de 

ansvariga för programmet utan kan lika väl vara en annan medarbetare från 

produktionsledningen som vidareutbildats i programmet och har erfarenhet av dess användning. 
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I projekt 1 har en medarbetare tilldelats rollen som digital ledare, vilkens uppdrag omfattar att 

säkerställa att programmet tillämpas riktigt i produktionen, genom nära stöd till användarna, 

medarbetarna. Respondenterna i projekt 1 beskriver tillsättningen av en digital ledare som ett 

avgörande beslut för att programmet antas och används i produktionen. Den digitala ledaren 

beskrivs ha drivit arbetet framåt och med en samordnande funktion haft ett övergripande ansvar 

för användningen i projektet, en ansvarsroll vilken respondenterna i projektet anser vara en 

förutsättning för programmets framtid. 

Även i projekt 3 tillfördes resursen digital ledare. Dock uppges det inte genererat i den framgång 

som förväntades och lyckades inte skapa behövligt engagemang. Initiativet förklaras heller inte 

kunna utvärderas adekvat då den digitala ledaren avslutade sin tjänst under projektets gång. 

Projektledare vid projekt 2 förklarar att någon digital ledare eller likvärdig roll inte varit aktuellt 

att tillsättas på samma sätt som vid de andra projekten. En digital ledare är något som efterfrågas 

av respondenter från projekt 1 och projekt 2. 

Projektchefen i projekt 1 återger hur beslut om att testa programmet fattades först i pågående 

projekts slutfas. Förfarandet syftade till att produktionen skulle ges möjlighet att bekanta sig 

med programmet under kravlösa förhållanden och därmed ge medarbetarna viss erfarenhet av 

programmet vilket torde främja implementeringen vid kommande projekt.  

5.3.3 Förändringsledningens styrning och kommunikation 

Projektchefen i projekt 2 uppger att förekomsten av digitala verktyg är omfattande och nya 

modeller samt program presenteras frekvent av ledningen, varför man ute i projekten beskrivs 

ha behov av tydliga direktiv från ledningen om vilka digitala verktyg som skall prioriteras. 

Projektchefen förklarar att byggkoncernen ger uttryck för höga ambitioner gällande 

digitalisering. Byggkoncernen uppges ha lanserat flera nya verktyg samtidigt, vilket har 

upplevts som övermäktigt och tros ha försämrat mottagligheten hos medarbetare. 

Byggkoncernen beskrivs ha forcerat digitaliseringen vilket gjort det svårt för medarbetare i 

projekten att befästa den nya kunskapen och till fullo tillgodogöra sig respektive verktyg. 

Istället beskrivs det varit nödvändigt att snabbt lära sig behärska det basala i de olika verktygen, 

varför programmets funktioner och vinster inte tros nyttjas optimalt. 

Flera av respondenterna i projekt 2 och 3 sympatiserar med projektchefen och har upplevt de 

många olika digitala verktygen som förvirrande. De beskriver att projekten tycks begränsas av 

byggkoncernens multipla direktiv då det inför och under respektive projekt är svårt att navigera 

vilka verktyg som skall prioriteras, implementeras och användas, samt vilken ansträngning det 

förväntas kräva.  

Projektchefen i projekt 2 förklarar att det varit svårt att motivera förändringen och insatsen det 

kräver, eftersom redan befintliga arbetssätt upplevs fungera väl och fylla samma syfte som nya 

digitala verktyg förväntas göra. Implementeringen av digitala verktyg beskrivs vara en 

omfattande process vilken pressar arbetssituationen och ökar medarbetarnas arbetsbelastning. 

Ansträngningarna räds dock vara verkningslösa, då resultatet inte upplevs avvika 

anmärkningsvärt från tidigare. Övriga respondenter, vilka arbetar i produktionsledningen men 

inte arbetar praktiskt med programmet i projekten, beskriver liknande uppfattningar. De 

beskriver sig inte se att användningen ger sådana vinster som kan försvara den arbetsinsats som 

förändringen kräver.   
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De respondenter från produktionsledningen vilka arbetar med programmet i praktiken, i 

projekten, upplever flera förtjänster som följt användningen av programmet. De ser inte att 

ledningens styrning varit otydlig eller med surrealistiska förväntningar utan tillskriver 

förändringsledningen som strategisk och engagerad. Ledningen beskrivs ha fört en god 

kommunikation med resterande organisation. Ledningens transparens beskrivs 

förtroendeingivande och tycks lyckats skapa en känsla av delaktighet hos medarbetarna. 

Respondenterna i projekt 1 redogör för hur ledningen på ett tydligt sätt har kommunicerat och 

förankrat en strategi för implementering och användning av programmet. Även projektchefen i 

projekt 3 ger uttryck för att ledningens strategier för förändring varit tillfredställande. Denne 

lyfter den digitala coachen som en viktig resurs, vilken kunnat integrera strategier och direktiv 

med den faktiska produktionen och därmed anpassat förändring och implementering av det 

digitala verktyget gynnsamt utifrån projektens egenartade förutsättningar. 

Övriga respondenter uppger sig inte känna till eventuella strategier för implementering eller 

användning av programmet. Ingen av de respondenterna som arbetar i projekten uppger sig 

känna till huruvida det finns någon, av ledningen, uttalad förändringsvision. Respondenterna 

uttrycker skilda uppfattningar kring huruvida programmet är något som byggkoncernen beslutat 

om att satsa på. Vissa respondenter beskriver att det tydligt uttalats att programmet kommer 

antas i samtliga produktioner för renoveringsprojekt medan andra respondenter ger uttryck för 

att vara omedvetna om byggkoncernens arbete med digitalisering. 

5.4 GENOMFÖRA FÖRÄNDRING 

Följande stycken anknyter till steg fem och sex i Kotters åttastegsmodell: eliminera hinder och 

skapa snabba vinster. Likvärdiga strategier avhandlas i teorin Diffusion of innovations fjärde 

steg i antagandeprocessen: implementering. Stegen beskriver viktiga aspekter och förväntade 

hinder under den fas då förändringen genomförs i organisationen och det nya arbetssättet skall 

börja användas. 

5.4.1 Implementering   

Den digitala coachen redogör för att implementeringsprocessen inletts med att alla medarbetare 

getts tillgång till en allmän introduktion om det digitala verktyget. Enligt både den digitala 

coachen och BIM-koordinatorn uppmanas medarbetarna att efter introduktionen omgående 

börja tillämpa programmet, vilket beskrivs som avgörande för att kunna lära sig programmet.  

De respondenter som skall använda programmet redogör för varierade erfarenheter av 

introduktionen. Respondenter i projekt 1 förklarar att det var den digitala ledaren som ansvarade 

för introduktionen och att samtliga förväntade användare närvarade. Vidare beskrivs att 

medarbetarna i direkt anslutning till introduktionen började arbeta i programmet, för att 

förankra kunskapen. Ingen av respondenterna i projekt 2 uppger sig ha genomgått den allmänna 

introduktionen. Majoriteten av respondenterna i projekt 3 uppger sig ha deltagit i 

introduktionen, men förklarar att de ej började använda programmet i direkt anslutning och 

upplever att mycket kunskap därför föll i glömska.  

Flera respondenter i projekt 3 beskriver vissa introduktionstillfällen som tekniskt 

problematiska, exempelvis genom att det saknades surfplattor för medarbetarna att använda vid 

utbildningen. Flertalet respondenter beskriver även det positiva med introduktionen; att antalet 

tillfällen var tillräckliga och att den kunskap som förmedlades var tillräcklig för att kunna 

använda programmet. Produktionsledningen i projekt 1 anser sig ha tillräcklig kunskap för att 
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tillämpa programmet. Majoriteten av motsvarande respondenter i projekt 2 anser sig inte ha 

tillräcklig kunskap för att kunna använda programmet. Projektcheferna i projekt 2 och 3 

upplever att medarbetarnas kunskapsnivå är beroende av deras egna intresse och engagemang, 

vilket menas förklara de varierande uppfattningarna. BIM-koordinatorn förklarar att 

kunskapsluckorna beror på att nya arbetssätt inte prioriteras som sig bör. Denne beskriver att 

produktionsledningen tenderar att stryka nya arbetssätt vid problem och återgå snabbt till gamla 

rutiner. 

BIM-koordinatorn och den digitala coachen förklarar att det är viktigt att även projektens 

underentreprenörer använder och arbetar i programmet, något som även respondenter i 

projekten beskriver som betydande. BIM-koordinatorn anser att underentreprenörers 

delaktighet är avgörande för att implementeringen av programmet skall kunna anses som 

fungerande. Denne förklarar att projektens upphandlingsdokument anger att 

underentreprenören kan komma behöva arbeta med digitala verktyg och att dessa åläggs 

ansvara för att införskaffa det material som krävs för ändamålet. Det beskrivs vara nödvändigt 

att underentreprenörerna får utbildning om det digitala verktyget, antingen genom 

gemensamma utbildningstillfällen tillsammans med produktionsledningen eller genom separata 

utbildningstillfällen.  

BIM-koordinatorn och den digitala coachen förklarar att inget av projekten har arbetat med 

underentreprenörer som använder programmet, vilket anses ha försvårat implementeringen. 

Respondenterna i projekt 1 beskriver dessutom att de fick merarbete på grund av att 

underentreprenören inte använde programmet, vilka snarare påvisade ett motstånd till 

verktyget. BIM-koordinatorn förklarar att det vanligtvis inte är svårt att få underentreprenörer 

att arbeta i programmet och upplever den generella inställningen till programmet som positiv. 

Detta upplevs dock inte i projekten där det upplevs finnas ett motstånd från 

underentreprenörerna att använda programmet. Projektchefen i projekt 2 har inte sett mervärdet 

med användningen och därmed heller lyckats ”sälja in” programmet till underentreprenörerna. 

Projektchefen framhåller att en förutsättning är att projekten själva förstår mervärdet innan de 

kan kräva att underentreprenörer ska förstå det. 

5.4.2 Skapa förutsättningar och föregå hinder 

Majoriteten av respondenterna anser att det saknas tid för att kunna lära sig att använda 

programmet i projekten. Vissa respondenter upplever det som svårt att använda programmet då 

det endast finns på engelska. Språkförbristningarna beskrivs begränsa möjligheten att behärska 

programmet fullt ut. BIM-koordinatorn och den digitala coachen beskriver hinder som att 

användningen inte följs upp och utvärderas konsekvent, samt att det inte följer några 

konsekvenser av att frångå användningen.  

Några respondenter i projekt 1 beskriver att programmet upplevs svårt att tillämpa vid 

renoveringsprojekt och antas vara lämpligare att användas vid projekt för nyproduktion. De 

förklarar att renoveringsprojekt i huvudsak arbetar med renoveringar, vilket innebär mer 

komplicerade ritningar och mer administrativt arbete än vad som krävs vid nyproduktioner där 

standarden är bestämd och känd sedan innan. Vissa respondenter i projekt 3 ser dock svårigheter 

i att tillämpa programmet även vid nyproduktion, vilket förklaras bero på att ritningar och hus 

förändras mycket under byggnadstiden. Respondenter i projekt 2 och 3 upplever generellt 

administrationen som belastande och hade önskat att det fanns någon i projektet som ansvarade 

för de administrativa uppgifterna. Det förekommer även respondenter som inte tillstår 
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svårigheter i tillämpningen kopplat till projektens karaktär. Den digitala coachen menar att 

programmet fungerar lika bra i nyproduktion som i renoveringsprojekt. 

Majoriteten av respondenterna delar uppfattningen om att det existerar hinder och svårigheter i 

programmets användning, vilket enhetligt tros härröra från individens egna inställning och 

intresse för arbetssättet. Medarbetare beskrivs vara ”nöjda som det är” och besväras av att ändra 

sina arbetssätt. Att mottagligheten och inställningen till det nya arbetssättet varierar medför 

ytterligare hinder då programmet tillämpning fordrar att det används av samtliga projektets 

medarbetare. Frågan om vad som skulle kunna öka användningen av programmet besvaras av 

en respondent med "Att någon försöker fösa in mig i fållan bara. Jag kommer skrika lite grann, 

jag kommer sparka lite grann, men jag kommer hamna i fållan tillslut" och förklarar behovet 

av tydligare direktiv från ledningen. 

5.4.3 Effekter och förväntade vinster 

BIM-koordinatorn och den digitala coachen förklarar att de arbetat vid byggkoncernen under 

ett år men ännu inte sett några större effekter av programmets användning i projekten. BIM-

koordinatorn har dock noterat att vissa projekt blivit mer digitala och till exempel ersatt visst 

pappersarbete med arbete med digitala hjälpmedel, så som surfplattor. 

Respondenternas upplevelser av programanvändningens effekter och vinster skiljer sig 

projekten emellan. Respondenter i projekt 1 beskriver effekter som tidsbesparing, förbättrad 

avvikelsehantering och bättre arbete med dokumentation. Respondenterna i projekt 2 kan ej 

uttala sig om eventuella effekter eller vinster, då ingen förutom en har använt programmet. Den 

respondent som använt programmet upplever dock tidsbesparing som en effekt. Respondenter 

i projekt 3 beskriver sig inte ha uppfattat några effekter av användningen i nuvarande projekt, 

men vissa respondenter beskriver sig sett effekter och vinster vid tidigare projekt, i form av 

tidsbesparing och förbättrat dokumentationsarbete.  

5.5 FÖRANKRA FÖRÄNDRING 

Det sista temat omfattar de avslutande steg som påvisats viktiga i förändringsledningen för att 

nå ett lyckat resultat. I stegen beskrivs hur det nya digitala verktyget förankras i organisationen 

och hur beslutet om användningen slutligen fattas. Stegen redogör för det vardagliga arbetet 

med programmet i projekten samt redogör för hur användningen följs upp, utvärderas och 

fortsatt utvecklas för förbättring. Stegen anknyter till sådana strategier som av teori och 

forskning påvisats vara viktiga.  

5.5.1 Uppföljning och utvärdering  

Av BIM-koordinatorn förklaras det finnas en digital coach som har i uppdrag att följa 

programmets utveckling i projekten. Uppföljningen beskrivs vara mest frekvent under perioden 

efter uppstart och därefter skall uppföljning fortsätta ske regelbundet men med något längre 

intervaller. Digitala coachens uppföljningar förklaras ske genom telefonsamtal, samtal via 

videolänk eller genom platsbesök. Digital coach beskrivs tilldelats störst utrymme för att arbeta 

och följa programmets implementering i projekten vid de regioner vars användning varit mest 

omfattande.  

Respondenterna i projekt 1 redogör dock för att några uppföljningar eller utvärderingar inte 

förekommit under projektets gång. Dock känner de till att den digitala ledare kontinuerligt 
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återkopplar synpunkter till den digitala coachen samt fått uppdraget att sammanfatta en skriftlig 

utvärdering som efter projektets avslut skall redogöras för byggkoncernens ledning. 

Respondenterna i projekt 2 informerar om att de inte deltagit i någon uppföljning eller 

utvärdering i projektet. Produktionsledare 2 i projektet uppger att denne återkopplat synpunkter 

till medarbetare i projektet, men inte tillbaka till organisationen och byggkoncernens ledning. 

Denne upplever att det saknas kommunikationskanaler och struktur för hur och till vem 

synpunkter kan återkopplas. 

Respondenterna i projekt 3 förklarar sig heller inte ha deltagit i någon uppföljning eller 

utvärdering i projektet. Enligt projektchefen genomfördes en uppföljning för drygt ett år sedan, 

vilken dock endast konstaterade att programmet inte användes då projektet behövde prioritera 

annat arbete framför implementeringen av ett nytt program. Respondenter från alla projekt 

efterfrågar fler uppföljningar.  

5.5.2 Förankring i det dagliga arbetet 

BIM-koordinatorn och den digitala coachen förklarar att majoriteten av de som använder 

programmet vid byggkoncernen är första generationens användare. Utifrån att programmet är 

helt nytt för de flesta beskrivs det varit svårt att befästa programmet i projektens fortlöpande 

arbete då det medför flera förändringar i sättet att arbeta. De tror däremot att arbetet i 

programmet kommer accepteras och tillämpas mer i nästkommande projekt, vilket man då går 

in med andra förutsättningar i form av erfarenhet av användningen. Den digitala coachen 

förklarar att tjänstemän i berörda projekt är första och andra generationens användare, men 

menar att förändring först kan konstateras hos den ”tredje generationens användare”.  

Majoriteten av respondenterna i projekt 1 upplever att projektets arbetssätt förändrades under 

en begränsad tid, genom användningen av programmet. De beskriver dock att arbetssättet snart 

återgick till ”gamla arbetsmönster”. Samtliga respondenter uppger sig se optimistiskt på 

programmets framtida användning och tror att det kan utvecklas till ett givet arbetssätt i 

projektet. Produktionsledare 1 i projektet förklarar att projektet är nu tillräckligt bekväma med 

programmet för att kunna ställa krav på användningen även hos underentreprenörerna. 

I projekt 2 anser produktionsledare 2 att programmet är en naturlig del i det vardagliga arbetet 

och ser att arbetssättet i projektet är förändrat jämfört med tidigare projekt. Resterande 

respondenter i projektet anser att de inte har ändrat sitt arbetssätt under projektets gång och att 

det därmed inte är en naturlig del i det vardagliga arbetet.  

I projekt 3 har de tagit ett gemensamt beslut att inte använda programmet i resterande del av 

projektet. Produktionsledare 1, som har använt programmet i ett tidigare projekt, anser dock att 

de inte behöver ändra nämnvärt på sitt arbetssätt för att börja använda programmet i projektet.  
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare studier, den teoretiska 

referensramen samt författarnas egna reflektioner. Detta redogörs för genom sju identifierade 

faktorer som påverkat användningen av programmet på de utvalda projekten. 

6.1 DIGITAL LEDARE PÅ BYGGARBETSPLATSEN 

En viktig roll i implementeringen och användandet av programmet beskrivs vara den ansvariga 

för programmet vid byggarbetsplatsen. Denna person i projekt 1 beskrivs vara en digital ledare 

som förespråkar och driver användningen samt har ett intresse för programmet. Detta har enligt 

respondenterna från projektet påverkat användningen positivt och varit en förutsättning för att 

de själva ska kunna använda programmet. I de resterande projekten har denna typ av ledare 

saknats och efterfrågas.  

Ledare på byggarbetsplatsen anses även viktiga i tidigare studier, bland annat i Long & 

Spurlock (2015) som beskriver att ledarskapet på arbetsplatsen påverkar medarbetarnas 

inställning och engagemang till förändringsarbetet. Detta uppmärksammas även i Merschbrock 

& Munkvolds (2015) artikel som beskriver vikten av nya roller och ansvarsområden där "super-

user" är en av rollerna. En "super-user" kan liknas en digital ledare i användningen av BIM som 

har stor kunskap i programmet och kan hjälpa mindre erfarna medarbetare med användningen. 

Respondenters svar tyder på att den digitala ledarens geografiska närhet till byggarbetsplatsen 

är av största vikt för att motivera och hjälpa medarbetarna i användandet, vilket även lyfts fram 

av Long & Spurlock (2015) och Merschbrock & Munkvolds (2015). Detta betonas även av 

Lines, et al (2015) som sett samband mellan en nära ”förändringsagent” och minskat motstånd 

mot nya arbetssätt och ny teknik.  

6.2 GENERATION AV ANVÄNDARE 

I denna studie finns det olika generationer av användare av programmet där majoriteten är första 

generationens användare. Detta uppges i studien ha en inverkan på användningsgraden i 

projekten där det framförallt är personer med ett intresse och driv som i slutändan står för 

användningen av programmet. Företeelsen uppmärksammas även av Morgan (2017) som 

betonar att det främst är intresset som styr användningen i tidiga skeden av 

implementeringsprocessen. Detta återfinns även i Diffusion of innovation som talar om olika 

kategorier av användare i en innovation och att det finns en viss kategori av människor som 

lättare tar till sig innovationer. 

På liknande sätt som i fallstudien i Lindblad och Vass (2015) artikel är initieringen av BIM en 

inlärningsprocess i byggkoncernen. Det är en process som tar tid och enligt Merschbrock & 

Munkvold (2015) är det därför viktigt att systematiskt arbeta med inlärningen. Att initieringen 

av BIM tar tid bekräftas även av Diffusion of innovation där tid ses som ett nyckelelement i en 

diffusionsprocess.  
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6.3 MOTSTÅND MOT NYA ARBETSSÄTT 

Den generella inställningen till programmet är positiv och majoriteten av respondenterna 

nämner flertalet potentiellt positiva effekter av programmet. Det beskrivs framförallt att de är 

positiva i en inledande fas innan programmet ska börja användas men att de nya arbetssätten 

snabbt byts ut när de stöter på problem. Detta fenomen framgår även av tidigare studier där det 

visar sig finnas ett generellt motstånd till förändring av arbetssätt, bland annat i Lines, et al., 

(2015) och Long & Spurlock (2015) som nämner att motståndet är som störst vid förändring av 

redan fungerande och etablerade arbetssätt. Om det finns motstånd är det viktigt att 

implementeringen sker med genomtänkta strategier (Arayicia, et al., 2011). 

Implementeringsbeslutet har tagits på projektnivå av produktionschef och projektchef vilket 

kan liknas med Rogers "auktoritets innovationsbeslutet", där innovationsbeslutet fattas av få 

individer med makt, status och/eller teknisk expertis. Om beslutet inte är etablerat bland 

medarbetarna kan detta vara problematiskt. Enligt Arayicia et al,. (2011) bör implementeringen 

med fördel använda en bottom-up strategi, vilket sägs hämma motståndet bland medarbetarna.  

Det kan därför diskuteras huruvida det är fördelaktigt att förankra beslutet i 

produktionsledningen innan implementeringsbeslutet tas då BIM uppnår sin fulla potential när 

alla människor i projektet känner sig delaktiga (Azhar, 2011). Dock, utifrån den befintliga 

implementeringsstrategin där projekten får välja vilken nivå av programmet som ska användas, 

skapas det förutsättningar för en bottom-up strategi. Vidare skapar strategin möjligheter för 

produktionsledningen att se snabba vinster i användningen, då projekten får anpassa 

användningen av programmet efter projektens förutsättningar.  

6.4 VISION FÖR PROGRAMMET 

I denna studie framgår det att någon vision för programmet och dess användning inte har 

kommunicerats ut till medarbetarna i projekten.  En vision för förändringen är enligt Kotters 

åttastegsmodell viktig för att skapa motivation och vägledningen för de anställda. Detta styrks 

även av Belias & Koustelios (2014) som anser att det är ledarens uppgift att förmedla denna 

vision till medarbetarna. Att skapa och förmedla visionen underlättar implementeringen av 

programmet genom att övervinna motståndet och öka intresset för programmet i projekten.  

Respondenter från projekt 2 och projekt 3 upplever problematik i vilket program som ska 

prioriteras. Det har även nämnts att projekten uppfattar sig som pilotprojekt i användningen av 

programmet, trots att inga av de berörda projekten är pilotprojekt. Genom att förmedla en tydlig 

vision skapar det möjlighet att minska prioriteringsproblematiken och skapa en tydlighet i hur 

programmet ska användas.  

6.5 UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR 

Det framkommer i resultatet att det inte har varit några uppföljningar eller utvärderingar av 

programmet i projekten. Uppföljningar och utvärderingar är en del av Kotters åttastegsmodell 

som berör att förankra förändringen i organisationen och fortsätta arbeta med det nya 

arbetssättet. Respondenter har vittnat om att de faller tillbaka till befintliga arbetssätt när de 

stöter på problem med användningen då det befintliga arbetssättet ansetts fungera bra. Ett sätt 

att motverka detta fenomen är genom tätare uppföljningar och utvärdering, vilket ställer krav 

på användarna att fortsätta arbeta med programmet. Detta är något som stöds i Kotters 

åttastegsmodell där det beskrivs viktig att inte ta ut segern i förskott och fortsätta förankra 

arbetet.  
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Uppföljningar är även något som efterfrågats av respondenter i projekten. Avsaknaden av 

uppföljningar kan bero på brist på resurser för att kunna tillgodose behovet av uppföljningar 

från ledningen. Som nämns i Long och Spurlock (2015) är det viktigt att medarbetarna upplever 

sig delaktiga och att de har en möjlighet att påverka processerna för att kunna acceptera det 

arbete och förändring som krävs. Uppföljningar skapar ett forum där medarbetare har möjlighet 

att utrycka sina erfarenheter vilket skapar möjligheter till ständiga förbättringar i användningen.  

6.6 ORGANISATORISKA STRATEGIER  

Det framkommer i resultatet att en avgörande aspekt i användandet är att samtliga i projektet 

använder programmet. Även Diffusion of innovation fastställer att den breda massan behöver 

anta innovationen för att innovationen ska uppehållas. Detta inkluderar även 

underentreprenörer där konsekvenserna av utebliven användningen leder till extra tidskrävande 

administrativt arbete för produktionsledningen. Det är därför viktigt att arbeta för att inkludera 

alla berörda i användningen av programmet och höja den digitala lägsta nivån i företaget. Det 

beskrivs i resultatet vara till fördel att projekten själva förstår mervärdena av programmet innan 

de kan ställa krav och introducera programmet för underentreprenörerna. 

Fortsättningsvis har beställaren en viktig roll i användandet av BIM och digitala verktyg 

eftersom de är kravställare till entreprenörerna i projekten. Detta nämner även Merschbrock & 

Munkvold (2015) som poängterar att beställaren behöver ge stöd och upplärning i projekten för 

att stötta användandet av BIM. Sätter beställaren krav för användningen av digitala verktyg 

leder det till ökad användning från entreprenören.  

Projekten i denna studie varierar i arbetssätt, beställare och underentreprenörer. Projekten kan 

liknas vid tillfälliga organisationer med tidsbegränsat arbete, vilket skapar svårigheter i 

implementeringen då fokus i projekten till största del är dess produktion. Enligt Diffusion of 

innovation är det mer komplext att implementera en innovation i en organisation jämfört med 

implementering vid individnivå då antagandet omfattar både individen och organisationens 

egna system. Det kan vidare diskuteras hur projektformen påverkar implementeringen av 

digitala verktyg då en produktionsledare som använt programmet i tidigare projekt och är villig 

att använda programmet ändå återgår till tidigare arbetssätt i det nya projektet. 

6.7 HINDER I ANVÄNDNINGEN 

Respondenterna vittnar om hinder i användningen. I Kotters åttastegsmodell är eliminera hinder 

ett steg i en lyckad process och det kan därför diskuteras huruvida det varit lämpligare att 

försöka identifiera hindren i ett tidigare skede och redan då kunnat eliminera dessa. Hindren 

som uppkommit kan även kopplas till Diffusion of innovation nyckelelement innovationens 

egenskaper, där det beskrivs att en innovation som är lätt att förstå implementeras fortare i ett 

socialt system. Vidare beskriver Diffusion of innovation att en viktig parameter är en 

innovations relativa fördel gentemot innovationen den ska ersätta. I föreliggande studie ersätter 

programmet ett fungerande och etablerat arbetssätt vilket de potentiella användarna måste ta 

ställning till.  

Utifrån nyckelelementet går det att ifrågasätta hur väl anpassad innovationen är till 

byggproduktionen och möjligtvis till renoveringsprojekt. Respondenter vittnar om att de inte 

ser någon nytta med användningen och uppger att redan förekommande program fyller deras 

behov i arbetet. De ser därför inte programmets användande som en nödvändighet. Hur väl 

anpassat BIM är för renoveringsprojekt har diskuterats i tidigare studier, exempelvis av Volk 
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& Schultmann (2014) som konstaterar en betydligt lägre användningsgrad i renoveringsprojekt 

jämfört med nyproduktion. Vidare konstateras det att det finns flera utmaningar i användandet 

av BIM i renoveringsprojekt. 
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7 SLUTSATS 

Det pågår en digitalisering i byggkoncernen där det sker en ökning av digitala verktyg i det 

vardagliga arbetet. Det framgår av studien att byggkoncernen idag arbetar med ett antal digitala 

verktyg varav det program som avses i studien är ett av dem som implementeras i 

byggkoncerners verksamhet.  Implementeringen av programmet initieras av att projekten 

kontaktar de digitala coacherna som håller en introduktion och utser en ansvarig för 

programmet på avsedda projektet. Det är en process som idag anpassas till projektets ambitioner 

och förutsättningar för att använda programmet. Även om implementeringsprocessen har varit 

liknande på samtliga undersökta projekt har användningsgraden varierat.   

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur förändringsledning påverkar 

användandet av digitala verktyg i byggprojekt. Förändringsledning handlar om att ändra 

människors beteenden, vilket i detta hänseende omfattar förändring av etablerade arbetssätt på 

en byggarbetsplats. Det framkommer i studien att det finns ett motstånd till att ändra etablerade 

arbetssätt där den främsta anledningen till att programmet användes var ett personligt driv och 

eget intresse. Detta trots att de anställda har i allmänhet en positiv syn på programmet och att 

det finns en medvetenhet om programmets potentiella fördelar.  

När det finns ett motstånd är det viktigt med tydliga strategier och en vision för att motivera 

och skapa ett intresse hos de anställda och således möjliggöra förändring av etablerade 

arbetssätt i större utsträckning. En förankrad förändringsvision och strategi torde vara särskilt 

betydande då det påvisats vara viktigt att samtliga projektdeltagare använder programmet för 

att det ska uppnå sin fulla potential. 

För att underlätta implementeringen och användningen har det visat sig fördelaktigt att ha en 

geografiskt nära ledare, vilket i detta fall är en digital ledare på byggprojekteten. Detta är även 

något som efterfrågas av de anställda i projekten och som även återfinns i litteratur och teori. 

Det beskrivs idag som att de anställda är positiva till programmet i en inledande fas men när 

det dyker upp problem återgår de till gamla inarbetade arbetssätt, vilket skulle kunna motarbetas 

med hjälp av en nära digital ledare som kan stötta inlärningen och användningen av 

programmet.  

Det visar sig även vara viktigt med det interorganisatoriska samarbetet mellan ledningen och 

projekten. Att det finns en närhet och stöd från ledningen genom exempelvis uppföljningar och 

utvärderingar upplevs viktigt. Genom uppföljningar och utvärderingar skapas ett forum där 

medarbetare har möjlighet att engagera sig och utrycka sina erfarenheter samt bidra till ständiga 

förbättringar i användningen.  

Vidare har det identifierats ett antal hinder för användandet av programmet i projekten. Hinder 

som nämns är att det inte finns tid till att lära sig programmet och det är lätt att återgå till det 

gamla arbetssättet när det uppstår problem i användningen. Även detaljer som att programmet 

är på engelska och att det kräver extra arbeten vid renoveringsprojekt har identifierats som 

hinder. Dessa hinder är viktiga att identifiera och eliminera i ett tidigt skede. Det gäller även åt 

andra hållet, att försöka skapa förutsättningar för de anställda att se snabba vinster med 

användningen. Detta är dock något som byggkoncernen försöker skapa och något som de bör 

utveckla för att skapa ytterligare förutsättningar till en ökad användning. 
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Avslutningsvis framgår det av studien att förändringsledning och digitalisering är en process 

som tar tid. I dessa projekt var majoriteten första generationens användare av programmet, 

vilket återspeglas i användningen där de som är intresserade och har ett eget driv är de som 

främst använder programmet. Sammanfattningsvis har studien identifierat ett antal faktorer som 

behöver tas hänsyn till vid ändring av befintliga arbetssätt och som påverkar användningen av 

nya digitala verktyg: genomtänkta strategier, tydligt ledarskap och öppen kommunikation. 

8 HÅLLBAR UTVECKLING 

 

Föreliggande studie berör ämnet hållbar utveckling och framförallt social hållbar utveckling i 

det digitala samhället. I den framtid som stundar är det oundvikligt med digital utveckling vilket 

kommer ställa högre krav på personers hantering av digitala verktyg i arbetslivet. Studie kan 

förhoppningsvis bidra till en större förståelse för vilket ledarskap som krävs för att få med sig 

alla personer på en arbetsplats i nya digitala arbetssätt. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

berörs ej i denna studie. 

9 BEGRÄNSNINGAR I UTFÖRANDET 

Studien begränsades av att de undersökta projekten varierade i storlek såväl som i antalet 

medarbetare vilket gav olika förutsättning för projektens användning av programmet. Det 

visade sig att individer i undersökningen inte har använt programmet eller varit med på 

implementeringen, vilket kan ha lett till mer spekulativa svar från dessa respondenter.   

10 REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA STUDIER 

I denna studie har det framkommit ett antal faktorer och aspekter som påverkar användandet av 

digitala verktyg och som inte har studerats djupare på grund av begränsad tid. Vidare forskning 

rekommenderas därför inom följande områden:  

• Underentreprenörernas roll och inställning till användandet av programmet. I studien 

framkommer det olika uppfattningar av underentreprenörens inställning till att använda 

nya digitala verktyg och dess roll i användandet. Från produktionsledningen sida finns 

det en föreställning om ett motstånd från underentreprenörerna i användningen, vilket 

inte stämmer överens med föreställningen ledningen har. Därför rekommenderas vidare 

forskning om underentreprenörer och dess roll i användningen.   

• Utbildning i programmet för de anställda. Det framkommer varierande åsikter om 

utbildningen och dess effekter vid ändring av befintligt arbetssätt. Framtida forskning 

om utbildningens upplägg och behov skulle därför vara av stort värde. 

• Begränsning i användandet av digitala verktyg i renoveringsprojekt. Det framkommer i 

studien att det finns en viss begränsning i användningen av digitala verktyg i 

renoveringsprojekt. Det finns varierande åsikter om så är fallet och det skulle därför 

behövas mer forskning inom ämnet. 
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13 BILAGOR 

 

Bilaga 1 Intervjumall Projektchef, produktionschef och produktionsledare 

Bilaga 2 Intervjumall Digital coach och BIM – Koordinator 

 



 

 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide projektchef, produktionschef och produktionsledare 

 

Berätta om dig själv vad gäller utbildningsbakgrund och befattning i organisationen. 

Vad använder ni för tekniska verktyg i projektet? 

Använder du BIM 360 field i projektet? 

Har du använt BIM 360 field i tidigare projekt? 

Skulle du kunna beskriva BIM 360 field och dess arbetsområden? 

Vet du vem som är ansvarig för BIM 360 field i projektet? 

Anser du att BIM 360 field är anpassat till renoveringsprojekt? 

Skapa en känsla av nödvändighet 

Vad tror du digital utveckling betyder för Skanska som företag? 

Vad är din inställning till att använda BIM 360 field? 

Upplever du att det är viktigt för Skanska att BIM 360 field implementeras? 

Skapa en förändringskoalition 

Skulle du kunna beskriva implementeringen av BIM 360 field på projektet? 

Känner du att du får tillräckligt med stöd från ledningen? 

Skapa en förändringsvision 

Vad finns det för vision med att använda BIM 360 field? 

Anser du att det finns en tydlig strategi i användandet av BIM 360 field? 

Finns det några krav att använda BIM 360 field?  

Kommunicera förändringsvisionen 

Vet du syftet med BIM 360 field? 

Vad har du fått för information om BIM 360 field? 

Eliminera hinder 

Har du fått någon utbildning i programmet? 

Anser du att du fått tillräckligt med tid att lära dig BIM 360 field? 

Anser du att du har tillräckligt med tid att använda BIM 360 field? 

Finns det något stöd i användandet av programmet? 

Anser du att projektet har tillräckligt med kompetens att använda BIM 360 field?  

Ser du något hinder för att använda BIM 360 field? 

Skapa snabba vinster 

Vad har du sett för effekter av BIM 360 field i det här projektet? 

Finns det några incitament att använda programmet?  

Konsolidera förbättringar och skapa mer förändring 

Har ni haft några uppföljningar och/eller utvärderingar av BIM 360 field under projektet? 

Har ni förändrat ert arbetssätt under projektet? 

Förankra tillståndet i organisationskulturen 

Använder du BIM 360 field i ditt vardagliga arbete? 

Anser du att BIM 360 field är en naturlig del av arbetet i produktionen? 

Hur tror du framtiden ser ut för BIM 360 field på Skanska? 

Vilka åtgärder behöver vidtas för att öka användningen av 360 Field?  



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide digital coach och BIM-koordinator 

Berätta om dig själv vad gäller utbildningsbakgrund och befattning i organisationen. 

Skulle du kunna beskriva BIM 360 field och dess arbetsområden? 

Är BIM 360 ett prioriterat program att använda? 
Finns det bättre program än BIM 360 field att använda? 

Har BIM 360 field varit ett pilotprojekt på Skanska? 

Skapa en känsla av nödvändighet 

Vad tror du digital utveckling betyder för Skanska som företag? 

Vad har du för inställning till BIM 360 field och dess användningsområde? 
Upplever du att det är viktigt för Skanska att BIM 360 field implementeras? 

Skapa en förändringskoalition 
Skulle du kunna beskriva implementeringsprocessen? 

Vilka har beslutat/drivit frågan att implementera ny teknik på företaget? 

Vem är det som tar beslut att implementera BIM 360 field i projektet? 

Skapa en förändringsvision 

Vilka är det som driver den digitala utvecklingen på Skanska Stockholm hus Nord?  
Finns det en vision för användandet av BIM 360 field? 

Vad för information skickar ni ut till projekten angående BIM 360 field?  

Finns det några krav på användning av programmet från Skanskas sida? 
Anser du att det finns en tydlig strategi i användandet av BIM 360 field? 

Kommunicera förändringsvisionen 
Vad har kommunicerats till projektdeltagarna angående användningen av BIM? 

Anser du att projektdeltagarna är motiverade till att använda BIM 360 field? 

Eliminera hinder 
Vad finns det för stöd tillgängligt för produktionsledningen i användandet av BIM 360 field?  

Känner du att personalen har fått tillräckligt med hjälpmedel och utbildning för att använda BIM 360 

field? 

Anser du att medarbetarna har tillräckligt med tid för att använda BIM 360 field? 

Ser du något hinder för att använda BIM 360 field? 
Är BIM 360 field bättre anpassat för vissa typer av projekt än andra? 

Anser du att UE behöver använda BIM 360 field? 

Skapa snabba vinster 
Vad har du sett för effekter av BIM 360 field? 

Vilka förbättringar hoppas ni se ute i projekten? 
Finns det några incitament att använda programmet? 

Konsolidera förbättringar och skapa mer förändring 

Har du haft några utvärderingar/uppföljningar av BIM 360 field i projekten? 
Har du fått in synpunkter/feedback angående programmet? 

Förankra tillståndet i organisationskulturen 
Anser du att BIM 360 field är en naturlig del av arbetet i produktionen? 

Hur tror du framtiden ser ut för BIM 360 field på Skanska? 

Vilka åtgärder behöver vidtas för att öka användningen av 360 Field? 
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