
 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Självständigt arbete på avancerad nivå 
Independent degree project - second cycle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civilingenjör i industriell ekonomi 
Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Engineering and Management 
 
"Är det alltid negativt att vara konservativ?" 
En problematisering av stämplingen av byggbranschen som konservativ 
 
Theresé Ahlqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



"Är det alltid negativt att vara konservativ?" – en problematisering av stämplingen 
av byggbranschen som konservativ 

Theresé Ahlqvist  2018-05-31 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST) 

Examinator: Aron Larsson, aron.larsson@miun.se 
Handledare: Katarina Lindblad Gidlund, katarina.l.gidlund@miun.se 
Författare: Theresé Ahlqvist, thah1300@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Civilingenjör, industriell ekonomi, 300 hp 
Huvudområde: Examensarbete inom industriell ekonomi, 30 hp 
Termin, år: 10, 2018 



"Är det alltid negativt att vara konservativ?" – en problematisering av stämplingen 
av byggbranschen som konservativ 

Theresé Ahlqvist  2018-05-31 

iii 

Sammanfattning  
När byggbranschens uteblivna digitalisering undersöks förklaras det ofta 
med att det är på grund av en konservativ kultur. Syftet med denna studie 
har varit att problematisera stämplingen som konservativ och genom att 
studera ett företag verksamt inom branschen få en djupare förståelse för 
vilka andra problem som kan finnas. Utifrån detta fastställdes tre 
frågeställningar vilka studien haft som mål att besvara. Dessa behandlar 
på vilket sätt byggbranschen kan sägas vara konservativ, hur 
konservatismen tar sig uttryck samt vilka andra hinder som finns som 
inte kan sägas härstamma från konservatism. Studien har genomförts via 
en fallstudie på Skanska Sverige AB med Region Hus Norr som avgränsat 
område. Vidare har den varit uppdelad i två olika faser där semi-
strukturella intervjuer och en dokumentgranskning använts som grund 
för en nulägesbeskrivning. Resultatet visar att det inte är en representativ 
bild av byggbranschen att den idag kallas för konservativ och under 
fallstudien iakttogs inga uttryck för konservatism. Däremot framkommer 
det flera andra områden som anses ligga till grund för en långsam 
utveckling. Slutsatsen som dras är att lagen om offentlig upphandling är 
en av anledningarna till att viss utveckling inom branschen förhindrats. 
Även en påskyndad förändringsprocess, där vissa steg i för- och 
avslutningsfasen inom förändringsledning hoppas över, ses som en 
anledning till detta. Det påvisas även att de processer som finns inte alltid 
stödjer en effektiv digitalisering, vilket tyder på att det i vissa fall enbart 
sker en förflyttning av arbetet från analogt till digitalt. Avslutningsvis har 
en antydan till en stuprörsstruktur observerats under studien vad gäller 
utvecklingsfrågor, vilket i stor uträckning kan påverka effektiviteten och 
den eftersträvade förbättringen negativt. 

Nyckelord: konservatism, digitalisering, byggbranschen. 
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Abstract 
When investigating the construction industry's lack of digitization, it is 
often explained that it is because of a conservative culture. The purpose 
of this study has been to problematize the labelling as conservative and 
to study a company in the industry to gain a deeper understanding of 
what other problems that may exist. Based on this, three research 
questions were identified which the study had as a goal to answer. These 
are: how the construction industry can be said to be conservative, how 
the conservatism is expressed, and what other barriers that exists that 
cannot be said to be derived from conservatism. The study has been 
conducted through a case study at Skanska Sverige AB with Region Hus 
Norr as a delimitation. Furthermore, it has been divided into two phases 
where semi-structural interviews and a document review have been used 
as the basis for a description of the current situation. The result shows 
that it is not a representative state of the construction industry to say that 
it is conservative, and during the case study no underlying expressions of 
conservatism was observed. On the other hand, there are several other 
areas that are considered as the reason for a slow development. The 
conclusions drawn is that the way the Swedish Public Procurement Act is 
conducted today is one of the reasons for this. An accelerated change 
process where some steps in the change management models are skipped 
is also seen as a reason. Furthermore, there are signs of that the current 
processes not always support efficient digitization, which indicates that 
the work in some cases only move from an analog to a digital state. Lastly, 
an indication of a stove pipe structure in the development area has been 
observed during the study, which can affect the efficiency and target 
improvement in a negative way. 

Keywords: conservatism, digitization, construction industry. 
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras studiens bakgrund och problemmotivering, 
övergripande syfte, målformulering, avgränsningar och slutligen en 
översikt av rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Användandet av informationsteknologi (IT) och informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) har varit högaktuellt i flera branscher 
under hela 2000-talet och förändringen som detta innebär benämns ofta 
övergripande som digitalisering. Dagens kraftfulla och flexibla verktyg, 
som surfplattor och mobiltelefoner, öppnar även upp för ett mer 
digitaliserat arbetssätt oavsett om medarbetaren vistas i kontorsmiljö 
eller inte (Shen et al., 2010; Chen & Kamara, 2011). I byggbranschen har 
däremot inte denna utveckling fått samma genomslagskraft (Hautala et 
al., 2017; Svensk Byggtjänst, 2017; Smart Built Environment, 2018) och den 
har stämplats som konservativ i flertalet rapporter och artiklar på grund 
av detta (Konkurrensverket, 2007; Rowlinson, 2007; Vennström & 
Eriksson, 2010; Larsson et al., 2014). Vad som menas när stämplingen som 
konservativ används framgår inte tydligt, men den används flitigt i 
samband med att ett negativt beteende eller en negativ inställning kring 
förändring ska beskrivas i branschen. Den forskning som finns kring 
stämplingsteori menar att samhällets, medias eller andra aktörers försök 
att motverka ett beteende genom att ge det en stämpling ofta istället leder 
till att ett oönskat beteende motiveras och behålls. Det kan också leda till 
ett inlärt beteende, där en person eller grupp utsatts för en stämpling så 
pass många gånger att denna blivit en ny sanning. Detta kan vidare 
innebära att de fortsättningsvis kommer att identifiera sig med sin 
stämpling även om den inte representerar verkligheten (Mead, 1934; 
Becker, 1973). 

Utöver de interna initiativ som sker kring digitalisering inom den egna 
organisationen finns det även externa initiativ som bidrar till nya digitala 
lösningar, som ett exempel kan Smart Built Environment tas som är ett 
strategiskt innovationsprogram som är statligt finansierat genom Formas, 
Vinnova och Energimyndigheten (Smart Built Environment, 2018). I båda 
fallen är det dock fortfarande upp till företagen själva att implementera 
de nya arbetssätten och se till att nödvändiga förändringar stöds och rotar 
sig i organisationen. Eftersom byggbranschen kan anses vara en 
lågdiversifierad bransch, där pris och kvalitet i förhållande till tid är 
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konkurrensfaktorer, ställs det därför höga krav på en effektiv 
implementering där ett projekts tidsplan inte överskrids. Turner (2009) 
menar även att projektbaserade organisationer i synnerhet måste ha en 
strategi som stödjer dess arbetssätt, då just tid och pengar är begränsade 
resurser i dessa fall, vilket ofta leder till svårigheter i implementeringen. 
Utöver detta finns det forskning som påvisar att hänsyn till eller 
anpassning av organisationens rådande kultur är av stor vikt för att nå 
framgångsrika förändringar. Detta baseras på att det är människorna i 
organisationen som avgör huruvida en förändring blir beständig eller 
inte, där kulturen i sin tur har stor inverkan på vilken inställning 
medarbetarna har (Martin, 2002; Rowlinson, 2007; Schein, 2010).  

Med dessa faktorer i åtanke samt en stämpling av byggbranschen som 
konservativ, som går långt tillbaka i tiden, är det intressant att studera hur 
arbetet med förändringar kopplade till digitalisering genomförts och 
bemötts, hur människor aktiva inom branschen ser på stämplingen och 
vilka problem de själva ser när det kommer till förändring.  

1.2 Övergripande syfte 
Studiens övergripande syfte var att problematisera stämplingen av 
byggbranschen som konservativ genom att studera och analysera ett 
företag verksamt inom den. Detta för att vidare få en djupare förståelse 
för de problem som tidigare forskning pekar på vad gäller 
byggbranschens brist på digitalisering, där konservatism ofta framhävs 
som en faktor. 

1.3 Målformulering 
Målet med studien var att besvara följande frågeställningar: 

• på vilket sätt kan byggbranschen sägas vara konservativ? 
• hur tar sig konservatismen uttryck? 
• finns det andra hinder som inte härstammar från konservatism? 

1.4 Avgränsningar 
Studien genomfördes med Skanska Sverige AB (Skanska) som fallföretag 
och fokuserade på byggbranschen med inriktning mot husbyggnation. 
Skanska Region Hus Norr låg till grund för arbetet, vilket avser kontor i 
Norrland och Uppsala/Västerås. 
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1.5 Definition av konservatism 
Att vara konservativ förklaras i Nationalencyklopedin (2018) med "som 
vill bevara det bestående". I den tidigare forskningen har ingen definition 
av konservatism presenterats och inte heller hur de i studien i annat fall 
förhåller sig till begreppet. De mönster som kan urskiljas är att de menar 
att förändringar tas emot med en negativ attityd samt att det finns en 
ovilja att testa något nytt med stöd i att det som görs idag redan fungerar. 
Denna studie kommer därav även utgå ifrån detta förhållningssätt till 
begreppet.  

1.6 Disposition 
• Kapitel 2: innehåller studiens teoretiska referensram där 

stämplingsteori, kultur och förändringsledning beskrivs mer 
ingående. Kapitlet presenterar även tidigare forskning på området 
och studiens placering gentemot denna. 

• Kapitel 3: innehåller studiens metodansats och en mer ingående 
beskrivning av fallföretaget. Även studiens reliabilitet, validitet 
och etiska överväganden redovisas. 

• Kapitel 4: redovisar studiens resultat. 

• Kapitel 5: innehåller en analys av de resultat som framkommer i 
föregående kapitel. 

• Kapitel 6: besvarar studiens frågeställningar och redovisar de 
slutsatser som kan dras av resultatet.  
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2 Analytiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras studiens analytiska ramverk, vilket består 
av stämplingsteori, organisationskultur, förändringsledning och tidigare 
forskning. Vidare presenteras även studiens placering gentemot 
forskningen på området samt hur det analytiska ramverket har tillämpats. 

2.1 Stämplingsteori 
Stämplingsteorin härstammar från sociologin och kriminologin och 
används främst för att beskriva hur individers identitet påverkas av de 
termer som används för att beskriva eller klassificera dem. Även om den 
främst används och beskrivs på individ- eller gruppnivå, kan den även 
appliceras i ett större sammanhang för att beskriva hela organisationer 
eller branscher (Ashforth & Humphrey, 1997). Mead (1934) menar att 
"jaget" är socialt konstruerat och rekonstruerat genom de olika 
interaktioner som varje person har med samhället, där dem får etiketter 
från hur andra uppfattar deras tendenser eller beteenden. 
Stämplingsteorin handlar enligt honom inte främst om de normala roller 
som definierar individens liv, utan om de särskilda roller som samhället 
tillskriver ett avvikande beteende, vilket även kallas avvikande roller, 
stigmatiska roller eller socialt stigma. Avvikande roller påverkar hur vi 
uppfattar de som tilldelats dessa, men även hur de som stämplas 
uppfattar sig själva. Av samhället används dessa roller som ett sätt att 
kontrollera och begränsa ett avvikande beteende (Mead, 1934). Becker 
(1973) har en liknande uppfattning som Mead och menar att sociala 
grupper granskar individer utifrån regler de skapat och där alla som inte 
förhåller sig till dessa blir stämplade som avvikande. Detta synsätt 
medför att avvikelse inte är en kvalitet av en handling som begåtts utan 
snarare en följd av att sociala grupper tillämpar vissa regler som ska 
efterföljas. Becker (1973) beskriver vidare att stämpling används för att 
motivera fördömelse av ett avvikande beteende, medan den avvikande i 
sin tur använder den för att motivera sina handlingar. Med andra ord 
menar Becker (1973) att stämpling leder till att ett, enligt samhället, 
oönskat beteende motiveras istället för att motverkas. 

2.2 Organisationskultur 
Det finns flera olika synsätt på vad organisationskultur innebär. Martin 
(2002) har identifierat tre teoretiska perspektiv som dominerar i 
forskningen på området som hon benämner integration, differentiering 
och fragmentering. Integrationsperspektivet fokuserar på de uttryck av 
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en kultur som har ömsesidigt konsekventa tolkningar. Den visar på 
enighet (men inte nödvändigtvis enhällighet) genom hela organisationen, 
där den ses på samma sätt av de flesta. Differentieringsperspektivet 
fokuserar på kulturella uttryck som har inkonsekventa tolkningar, 
exempelvis om ledningsgruppen meddelar en policy som gäller för hela 
organisationen och sedan inte följer den på ett konsekvent sätt själva. Det 
finns enighet inom organisationen men endast på lägre nivåer, i så 
kallade subkulturer. Det kan finnas hur många subkulturer som helst 
inom en organisation och de kan existera i harmoni, oberoende eller i 
konflikt med varandra. Fragmenteringsperspektivet konceptualiserar 
förhållandet mellan kulturella uttryck som varken konsekventa eller 
inkonsekventa. Istället är tolkningarna tvetydigt relaterade till varandra 
vilket också skapar en otydlighet i kulturens kärna. Detta innebär att 
personer inom kulturen kommer reagera olika på olika beslut eller 
förändringar och samma mönster upprepas sällan två gånger. Martin 
(2002) betonar att inget av perspektiven är mer rätt eller fel än det andra, 
utan mer att de alla beskriver olika världsåskådningar och har olika för- 
och nackdelar.  

Schein (2010) beskriver tre nivåer för att analysera kultur där varje nivå 
beskriver till vilken grad kulturfenomenet är synligt för observatören. 
Dessa sträcker sig från konkreta och uppenbara uttryck som kan ses med 
blotta ögat till kulturens kärna som är djupt inbäddade, omedvetna och 
grundläggande antaganden. Inuti varje lager finns olika övertygelser, 
värderingar, normer och regler som medlemmar av kulturen använder 
för att skildra den för sig själva och för andra. En sammanställning av 
Scheins (2010) kulturella nivåer visas i tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av kulturella nivåer (Schein, 2010). 
Kulturell nivå Kännetecken 
Artefakter Kontorets utformning, klädkoder, 

offentliga dokument som 
informationsmaterial med mera. 

Vedertagna övertygelser 
och värden 

Strategier, filosofier och mål. 

Grundläggande, 
omedvetna antaganden 

Sådant vilket tas för givet och därför 
är ”osynligt”. Uppfattningar, tankar och 
känslor. 
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2.3 Förändringsledning 
Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt som styr hur vi 
förbereder, utrustar och stödjer individer för att framgångsrikt anta 
förändring i en organisation. Alla förändringar är unika, likaså 
individerna som påverkas av den, men forskning visar att det finns 
specifika handlingar som har inflytande på hur människor hanterar deras 
individuella övergångar genom förändringsprocessen (Prosci, 2018a). I 
följande kapitel presenteras fyra erkända metoder för förändringsledning. 

2.3.1 Kotters 8-stegsprocess 
Kotter (2014) beskriver att organisationer i hela världen kämpar för att 
hänga med i det accelererande förändringstempot, än mer för att förutspå 
vilken väg det ska ta. Gemensamt mellan de företag som lyckats nå en 
framgångsrik förändringsledning är att de genomgår en serie faser som, 
totalt sett, kräver mycket tid. Att hoppa över något steg i processen kan 
lätt medföra en känsla av att förändringen sker fortare, men det ger aldrig 
ett tillfredsställande resultat i slutändan (Kotter, 1995). För att säkerställa 
en framgångsrik förändringsledning finns det en åttastegsstrategi (Kotter 
1995; Kotter 2017), denna visas i figur 1.  

 
Figur 1. Kotters åttastegsmodell för förändringsledning. Bildkälla: 

https://www.kotterinternational.com/8-steps-process-for-leading-change/. 
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Kotters (1995; 2017) förtydligande kring de åtta stegen beskrivs nedan. 

• Steg 1 Create: innebär att hjälpa andra se behovet av förändring 
genom en hög aspirationsnivå som förklarar vikten av att agera 
omedelbart. 

• Steg 2 Build: handlar om att sätta samman en grupp människor 
med inflytande att leda förändringsarbetet.  

• Steg 3 Form: förtydligar arbetet genom en tydlig vision om hur 
framtiden ser ut och hur företaget ska nå dit.  

• Steg 4 Enlist: här gäller det att kommunicera visionen och få en 
stor mängd av medarbetarna att röra sig mot samma mål.  

• Steg 5 Enable: handlar om att ta bort hinder som ineffektiva 
processer och hierarkier, detta skapar möjligheter att arbeta över 
stuprörsstrukturer och skapar skillnad på riktigt.  

• Steg 6 Generate: handlar om att dela upp målet i delmål och fira 
varje framsteg, på så vis stimuleras medarbetarna att fortsätta 
arbetet.  

• Steg 7 Sustain: går ut på att öka takten efter de första 
framgångarna. Trovärdigheten har ökat efter de första vinsterna 
och på så vis kan förändringar ske i en högre takt ända tills 
visionen uppfylls.  

• Steg 8 Institute: handlar om att tydligt kommunicera sambandet 
mellan det nya beteendet och företagets framsteg. Sista steget är 
viktigt att upprepa tills dess att budskapet är tillräckligt starkt för 
att ersätta gamla vanor (Kotter 1995; Kotter 2017). 

2.3.2 ADKAR 
ADKAR är en förändringsmodell från Prosci som representerar de 
milstolpar som en individ måste uppnå för att förändringen ska bli 
framgångsrik och beständig.  Metoden skapar ett internt språk för 
förändring och ger personer på ledarnivå en ram för att hjälpa människor 
att omfamna och anta dessa. Namnet är en akronym för Awareness 
(Medvetenhet), Desire (Vilja), Knowledge (Kunskap), Ability (Förmåga) 
och Reinforcement (Förstärkning). En mer detaljerad förklaring för varje 
milstolpe finns sammanställd nedan (Prosci, 2018b). 
• Awareness: Är din medarbetare medveten om behovet av förändring? 

Om arbetstagaren inte är medveten om att en förändring behövs kan 
den bemötas med en känsla av att det är slöseri med tid och att dagens 
situation är tillräcklig. Medvetenheten kring affärs- eller 
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organisationsbehovet är avgörande, det kan exempelvis innebära att 
arbetstagarna får information om att den gamla mjukvaran inte längre 
kommer stödjas av programägaren och därav är ny programvara 
nödvändig. Medvetenhet kring organisationsförändring har visat sig 
mest effektiv när informationen levereras av ledningsgruppen för 
organisationen. 

• Desire: Har din medarbetare en önskan om att delta i förändringen? 
Om en anställd inte har någon önskan att förändras kan förändringen 
bemötas med en attityd om att den inte ger något för medarbetaren 
och således ignoreras (engelska: "What is in it for me?"). I detta fall 
visar forskning att medarbetarens närmaste chef eller teamledare är 
bäst lämpad för vidare guidning. Anledningen till detta är att en mer 
personlig relation kan hjälpa till att förstå medarbetarens anledningar 
till motståndet och på så vis kan eventuella hinder omarbetas genom 
att översätta förändringen till meningsfulla termer. Det är dock i 
slutändan upp till medarbetaren själv att delta i förändringsarbetet 
och skapa sin egen motivator. 

• Knowledge: Har din medarbetare kunskapen att genomföra 
förändringen? För att kunna förändras på ett effektivt sätt måste 
medarbetaren veta hur. Denna milstolpe bör endast påbörjas efter att 
de två första har uppnåtts, då risken finns att medarbetaren annars 
inte kopplar ihop arbetet fram till detta steg som en del av 
förändringen och kommer inte att delta fullt ut. För att få ut så mycket 
som möjligt av denna milstolpe är det även viktigt att utbildningar 
och övningar är specifika för medarbetarens roll i förändringen. 

• Ability: Kan din medarbetare omvandla sin kunskap till praktiken? 
Att veta hur en uppgift ska utföras i framtiden och att ha kompetensen 
att faktiskt genomföra den i framtiden är viktigt att skilja på. Risken 
finns att medarbetaren upplever att det nya, förändrade sättet tar 
längre tid än innan eller att det blir fel. För att lyckas komma till 
kompetensstadiet är det viktigt att medarbetaren får praktisk 
coachning och övning i en miljö där det är möjligt att göra misstag och 
ställa frågor. Det är även viktigt att ta hänsyn till att förändring tar tid 
och att det finns utrymme för detta. 

• Reinforcement: Har du åtgärder som förhindrar att medarbetaren 
återgår till gamla vanor? Om detta steg glöms, eller väljs, bort finns 
det en risk att medarbetaren arbetar runt det nya arbetssättet eller 
fortsättningsvis förlitar sig på sitt gamla material. Bemötandet kan 
återigen vara att det tar längre tid att göra på det nya sättet och på så 
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vis motiverar medarbetaren sitt val. I den här sista fasen är det extra 
viktigt att komma ihåg att den mänskliga hjärnan är kopplad till vanor 
och på grund av det är ett positivt erkännande och belöning viktigt 
för att få något nytt att fästa över lång tid. Om en eller flera 
medarbetare återgår till gamla processer är det viktigt att fånga upp 
detta. Kontrollera om det behövs mer övning eller coachning för att 
förstärka känslan av att alla förväntas följa den nya vägen. 

2.3.3 Lewins 3-stegsmodell 
Lewin argumenterade för att motivation till förändring måste genereras 
innan en förändring kan inträffa. De personer som är inblandade måste 
få hjälp att ompröva många vedertagna antaganden om sig själva och 
deras relationer till andra.  Utifrån detta skapade han en trestegsmodell 
för att framgångsrikt leda förändring (Lewin, 1947). En konceptuell bild 
presenteras i figur 2 där de tre stegen är: Unfreeze (Tina), Change 
(Förändra) samt Freeze (Frys). Dessa beskrivs närmre nedan. 

• Steg 1 Unfreeze: Lewin (1947) menar att stabiliteten hos det 
mänskliga beteendet baseras på en jämvikt mellan driv- och 
motkrafter. Denna jämvikt måste destabiliseras (tinas) innan ett 
beteende kan förändras och framgångsrikt bibehållas. Eftersom 
det mänskliga beteendet är en komplex apparat betonade han 
vikten av att komma ihåg att förändring inte är något helt 
okomplicerat och att ett visst tillvägagångssätt som varit 
framgångsrikt inte nödvändigtvis är det i alla situationer. Han 
menar även att ett känslomässigt uppror kan krävas för att lyckas 
knäcka skalet av självgodhet och självrättfärdighet. Schein (1996) 
återupptog Lewins teorier och säger att nyckeln i detta steg är 
vetskapen om att förändring är en djupgående psykologisk och 
dynamisk process både på individ- och gruppnivå. Han 
identifierade vidare tre nivåer som behöver uppfyllas för att kunna 
gå vidare till Lewins steg två: medvetenhet om vilka konsekvenser 
att inte förändras medför, framkallning av överlevnadsinstinkt och 
en känsla av trygghet. Alla tre nivåer är viktiga att beakta men 
utan känslan av trygghet kommer förändringen motarbetas 
oavsett hur starka argument som finns.  

• Steg 2 Change: Att försöka förutse ett specifikt utfall av planerade 
förändringar menar Lewin (1947) är svårt på grund av 
komplexiteten mellan de krafter som verkar. Fokus bör därför 
ligga på att identifiera dessa krafter för att sedan på en försöks- 
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och misstagsnivå identifiera och evaluera alla möjliga alternativ. 
Denna process återfinns inom andra områden och är en känd 
iterativ forskningsstrategi som kallas för aktionsforskning. Schein 
(1996) beskriver detta som att det första steget skapar motivation 
att lära eller förändra, men att det enskilt inte nödvändigtvis 
kontrollerar i vilken riktning. 

• Steg 3 Freeze: Det sista steget menar Lewin (1947) är till för att åter 
stabilisera (frysa) en person eller grupp i ett nytt jämviktsläge, för 
att säkerställa att det nya beteendet är skyddat från återfall. För 
grupper gäller även att deras tidigare normer och rutiner 
förändras, annars kommer inte den enskilda individens beteende 
att bibehållas. Schein (1996) fortsätter på samma spår men menar 
även att det nya beteendet i viss utsträckning måste stämma 
överens med resten av beteendet, personligheten och miljön hos 
dem som ska läras in, i annat fall kommer det enbart leda till en ny 
period av motarbete. På organisatorisk nivå kräver detta steg ofta 
förändringar i kulturen, normer, policyer och praxis (Cummings & 
Huse, 1989).  

 
Figur 2. Konceptuell bild över Lewins 3-stegsprocess. Bildkälla: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm. 

2.3.4 Rogers Diffusion 
Diffusion är en slags social förändring definierad som "processen genom 
vilken förändring kommuniceras över tid i strukturen av ett socialt system". När 
innovationer skapas, sprids och accepteras eller avvisas uppstår vissa 
konsekvenser som i sin tur skapar den sociala förändringen. (Rogers, 
2003). Det finns fem olika diffusionskategorier som beskriver till vilken 
grad en individ eller annan aktör i ett socialt system är beredd att 
acceptera innovationer. Dessa är innovatörer, tidiga följare, tidig majoritet, 
sen majoritet och eftersläntrare och visas i figur 3, där �̅� är medelvärdet 
av individerna i systemet och 𝑠𝑑 är dess standardavvikelse (Rogers, 2003). 
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Figur 3. Rogers spridningskurva för innovation och förändring (Rogers, 2003). 

Rogers (2003) har funnit att 2,5 % av individerna i ett system är 
innovatörer och således de som skapar eller snabbast antar en innovation. 
Individer i denna grupp anses mer riskbenägna än andra och ofta ingår 
de i externa nätverk med likasinnade. Innovatörerna har inte alltid 
förtroende i det interna systemet, men är viktiga på grund av att det är de 
som tar in nya idéer i systemet och på så vis skapar ett flöde.  Gruppen 
tidiga följare är beräknad till 13,5 % och är de individer som efter 
innovatörerna antar en innovation snabbast. Dessa har ofta ett större 
förtroende internt och kan urskiljas genom deras opinionsledarskap, där 
andra vänder sig till dem för vägledning. Den tidiga följaren ses ofta som 
en förebild av de andra grupperna och hjälper således innovatörerna att 
bära och sprida information i organisationen. Gruppen tidig majoritet 
omfattar 34 % av systemet och består av de individer som antar nya idéer 
före genomsnittet. Eftersom denna grupp motsvarar en ungefär tredjedel 
av systemet är det en av de viktigaste grupperna, de interagerar ofta med 
varandra kring innovationen och fungerar som en länk i det 
interpersonella nätverket. De urskiljs genom att de antar innovationen, 
men sällan leder eller utövar något opinionsledarskap. Den sena 
majoriteten består, likt den tidiga, av en ungefär tredjedel av systemet 
(34 %). De antar en innovation efter genomsnittet och deras anpassning 
kan bestå i både en ekonomisk nödvändighet eller ett ökat tryck från 
deras kollegor. De kännetecknas av sin skeptiska och försiktiga 
inställning och anpassar sig inte förrän större delen av systemet redan 
gjort det. De kan även anses riskaversiva där den största delen av 
osäkerheten måste avlägsnats för att de ska känna att det är säkert att anta 
den nya idéen. En riktlinje är att normen kring innovationen måste 
överväga den tidigare i systemet innan den sena majoriteten är övertygad 
om att anpassa sig. Eftersläntrarna är de sista som antar en innovation 
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och består av 16 % av systemet. Deras referenspunkt är det förflutna och 
deras beslut fattas på det som tidigare genomförts, där de tenderar att 
vara misstänksamma gentemot innovationer och förändring. Vidare 
interagerar de främst med andra som också har relativt traditionella 
värderingar. Beslutsprocessen kring innovation är lång och motståndet 
kan i deras åsikt vara helt rationell, för dem måste det vara helt säkert att 
en ny idé inte kommer misslyckas innan de är villiga att anpassa sig.  

2.4 Tidigare forskning och placering av studie 
Jacobsson & Linderoth (2010) studerade hur IKT behandlades i 
byggprojekt genom en fallstudie där datainsamlingen skett genom semi-
strukturella intervjuer, observationer och dokumentgranskning. 
Slutsatsen som drogs är att det projektbaserade arbetssättet är det som 
skapar konflikt med implementeringen och utvecklingen av IKT. Detta på 
grund av att projekt ofta består av tillfälligt sammansatta grupper som 
löses upp när projektet är slutfört. Vidare fokuserar projekten på tid där 
förseningar kan vara förknippat med vite, vilket försvårar motiveringen 
till och implementeringen av nya arbetssätt. Vennström & Eriksson (2010) 
tog en annan infallsvinkel och studerade vilka barriärer kunder och 
leverantörer till byggbranschen i Sverige upplever är det som hindrar 
förändring och utveckling. Med hjälp av en enkätundersökning till 87 
respondenter identifierade de tre olika huvudkategorier: attityd, industri 
och institution. I detta fall är industrikategorin mest intressant då den 
visade att traditionella konstruktions- och produktionsprocesser och en 
konservativ branschkultur är de faktorer som anses som de främsta 
hindren. Larsson et al. (2014) menar att byggbranschen halkat efter vad 
gäller innovation och att det varit svårt att få gensvar, då attityden är 
traditionell och konservativ. De påpekar däremot att den del av 
byggbranschen som fokuserar på husbyggnad skiljer sig åt i detta fall och 
är mer framgångsrik än resterande verksamhetsgrenar. Metoden som 
använts i studien är en blandning av kvalitativa och kvantitativa 
tillvägagångssätt, där både enkäter och workshops har använts som 
verktyg. Även Rowlinson (2007) konstaterar att byggbranschen är 
välkänd som konservativ och genomförde en studie riktad mot 
digitalisering i byggbranschen. Studien visade att det är viktigt att ta 
hänsyn till den egna kulturen, personalen och det tidigare användandet 
av teknologi när nya lösningar implementeras. Studien är genomförd 
genom en trianguleringsmetod där datainsamlingen skett genom en 
litteraturstudie, fallstudie samt fristående intervjuer. Hautala et al. (2017) 
genomförde fyra parallella fallstudier och identifierade att 
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byggbranschen kommit långt i vissa grenar när det kommer till 
digitaliseringen, där användandet av byggnadsinformationsmodeller 
(BIM) exempelvis har ökat men fortsatt har stor utvecklingspotential. De 
identifierade även att det redan idag på byggarbetsplatser, vad gäller 
montering och tillverkning, finns nya arbetssätt med inslag av robotik. 
Denna utveckling har förändrat både gamla arbetssätt och 
företagsstrukturer. Ytterligare tekniska framsteg som mobila enheter, 
digital ekonomi, sociala medier och Big Data menar författarna 
fortfarande är sådant som befinner sig i en tidig utvecklingsfas, även om 
de ser en stor potential i framtiden.  

Studien bidrar till forskningen genom att problematisera stämplingen av 
byggbranschen som konservativ och ger en aktuell bild kring huruvida 
stämplingen är representativ i dagens läge eller ej. Vidare ges en 
fördjupad förståelse för varför den inte digitaliserats i den takt som 
förväntats kopplat till de hinder som finns. 

2.5 Tillämpning av analytiskt ramverk 
Som analytiskt ramverk har stämplingsteori, organisationskultur och 
förändringsledning ansetts lämpliga. Avsnittet om stämplingsteori 
presenterar konceptet på en fundamental, men översiktlig, nivå och ger 
en inblick i vilka konsekvenser en stämpling kan innebära. Teorin 
fungerade som stöd i undersökningen och fördjupningen av stämplingen 
av byggbranschen som konservativ. Teori om organisationskultur och hur 
dess olika beståndsdelar kan identifieras av en utomstående observatör 
användes som ett stöd i att undersöka hur konservatismen tar sig uttryck 
i branschen, men även vilka andra underliggande hinder som kan finnas 
som försvårar förändringsarbetet kring digitalisering. Vidare användes 
även teori om förändringsledning på ett liknande sätt som 
organisationskultur men även som ett ramverk för att kunna jämföra 
dagens strategier för förändring och digitalisering med rådande 
forskning på området. De utvalda metoderna är väl beprövade och gav 
en god grundförståelse för modern förändringsledning. Den tidigare 
forskning som finns på området påvisar kopplingar till konservatism 
men även till det projektbaserade arbetssättet vad gäller motstånd till 
förändring och digitalisering. Den visar även att det finns delar av 
branschen som är mer utvecklade än andra, men att samtliga delar i det 
stora hela ännu har stor utvecklingspotential. Detta ligger till grund för 
studiens riktning om att vidare fördjupa sig i konservatism och andra 
möjliga hinder för förändring. 
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3 Metod 
I följande kapitel presenteras den arbetsgång som följts under studien, en 
beskrivning av fallföretaget Skanska och Region Hus Norr, studiens 
validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden som krävts. 

3.1 Fallstudie 
Studiens övergripande metodsansats var i form av en fallstudie av singel-
instrumental karaktär, vilket innebär att studien fokuserade på ett 
problem med en bunden plats att undersöka det på (Tracy, 2013; Creswell, 
2014). Informationsinsamlingen har skett genom semi-strukturella 
intervjuer samt en dokumentgranskning. Då flertalet tidigare studier 
använt en fallstudie samt intervjuer och dokumentgranskning som 
metod för informationsinsamling ansågs det som ett lämpligt 
tillvägagångssätt även för denna studie. Workshops och enkäter är även 
metoder som tidigare studier valt att använda sig av, dessa har inte 
ansetts lämpliga för denna studie. Detta då enkäter lämpar sig bäst vid 
korta och konkreta svar och där denna studies syfte var att få en djupare 
förståelse för det tidigare forskning redan pekar på, och därav 
eftersträvade uttömmande svar. Detta ansågs uppfyllas av den semi-
strukturella intervjumetoden. Workshops hade kunnat genomföras men 
ansågs ej lämpliga på grund av det geografiska läget för fallföretaget. I 
detta fall genomfördes studien på Skanska med Region Hus Norr som 
avgränsat område, vilket avser cirka två tredjedelar av Sveriges yta och 
få av respondenterna fanns tillgängliga på samma kontor. Studien hade 
vidare en abduktiv ansats, vilket innebär att den hade både ett induktivt 
och deduktivt tillvägagångssätt, och genomfördes genom två olika faser. 
Den abduktiva ansatsen ansågs mest lämplig då den tidigare forskningen 
baserat att byggbranschen är konservativ på andra tidigare källor samt 
att konservatism enbart getts som en anledning till varför en förändring 
misslyckats. Genom denna ansats kunde konservatismen i 
byggbranschen istället undersökas i ett nuläge och på så vis ligga till 
grund för en aktuell och djupare analys gentemot rådande forskning på 
området.  

 
Figur 4. Modell över studiens metoduppbyggnad. 
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3.1.1 Fas 1 
Den första fasen bestod av intervjuer med elva personer, där samtliga var 
verksamma inom byggbranschen vid intervjuns genomförande. 
Intervjuerna var av semi-strukturell karaktär och följde ett narrativt 
angreppssätt, vilket innebär att resultaten är baserade på ett 
konstruktivistiskt synsätt där kunskap är sett som något personligt, lokalt 
och subjektivt (Tracy, 2013; Creswell, 2014). Det är med andra ord 
personens egna upplevelser och berättelser om ett fenomen som är i fokus, 
vilket sedan tolkats och skrivits om till ett mer lämpligt format. Detta 
stödjer även valet av en semi-strukturell intervjustrategi, då denna tillåter 
en öppen intervjumiljö med följdfrågor (Tracy, 2013; Creswell, 2014).   

För att sammanställa resultatet från intervjuerna genomfördes en 
klustring av respondenternas svar. Detta genomfördes genom att de svar 
som avhandlade samma ämne samt med liknande åsikter samlades ihop 
och beräknades till antal. De kluster som uppnådde tre respondenter eller 
fler togs i beaktning. Respondenterna representerar tre olika grupper: 
tjänstemän som beslutar om och/eller driver förändringsarbete, 
tjänstemän som arbetar i eller i anknytning till projektering eller 
produktion och yrkesarbetare i produktion. Fördelningen för grupperna 
var tre personer från första samt fyra från den andra och tredje. 
Intervjufrågorna för respektive grupp återfinns i Bilaga A-C. Dessa 
grundar sig på den tidigare forskning som presenterats för studien där 
respondenterna fått ta ställning till och resonera kring dess slutsatser om 
vilka problemområden som finns. Då tidigare forskning även tar upp att 
byggbranschen är konservativ vad gäller förändring och digitalisering 
har respondenterna även fått resonera kring dessa påståenden. Dessa två 
delar har fungerat som bas i samtliga intervjuer och de har sedan vidare 
anpassats till vilken grupp respondenten tillhör. De som tillhör den första 
och andra gruppen har fått mer ingående frågor kring hur de uppfattar 
att förändring tas emot och om det är i något speciellt stadie de upplever 
mer problem. Detta på grund av att de i större utsträckning kommer i 
kontakt med utvecklings- och implementeringsarbetet. För grupp tre har 
frågorna mer fokuserat på deras inställning till förändringarna som skett 
och vad de tror att de olika påståendena grundar sig i. 

Erfarenheten inom branschen för respondenterna sträcker sig över ett 
intervall om 2–43 år och könsfördelningen är 4 stycken kvinnor och 7 
stycken män. Vad gäller erfarenhet inom branschen har ett brett spann 
eftersträvats för att minska risken att respondentgruppen blir för 
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homogen men även för att kunna analysera huruvida det finns 
meningsskiljaktigheter baserat på detta. Könsfördelningen för studien 
har även eftersträvats vara heterogen för att se huruvida det finns 
meningsskiljaktigheter över könen men även för att säkerställa att 
resultatet inte enbart speglar en enskild grupp.  

3.1.2 Fas 2 
Den andra fasen bestod av att undersöka tre förändringsprocesser som 
ägt rum i närtid och hur dessa hanterats, men även hur de bemötts i 
verksamheten. Detta genomfördes genom semi-strukturella intervjuer 
med tre personer som varit inblandade i processerna. De förbestämda 
intervjufrågorna återfinns i Bilaga D. För att få en tydlig bild av hur de 
enskilda förändringsarbetena genomförts fokuserade frågorna på om det 
finns styrkort för hur förändring ska genomföras i verksamheten, hur den 
specifika förändringen skett från förarbete till avslut samt hur deras 
upplevelse av attityden kring förändringen varit. Vidare fick 
respondenterna även resonera kring hur de tycker att den valda strategin 
fungerat för deras förändringsprocess samt huruvida den vore lämplig 
även i framtida processer. Intervjuerna användes sedan som stöd till 
intervjuerna i den första fasen där medarbetarnas subjektiva syn på 
förändring framfördes medan intervjuerna i den andra fasen fokuserade 
på hur en genomförd förändring fungerat i verkligheten. Detta för att 
kunna jämföra hur upplevelserna skiljer, eller inte skiljer, sig åt.  

I den andra fasen genomfördes även en dokumentgranskning kring 
förändringsledning och vilka strategier som förespråkas av företaget. 
Detta för att kunna analysera hur väl förändringsprocesserna från 
intervjuerna följt dessa och vilka avvikelser som kan identifieras. 
Samtliga dokument som granskats fanns samlade på en intern projektyta 
som ska användas vid förändringsarbete och det är således enbart den 
information som framkommit där som tagits hänsyn till i studien.  

3.1.3 Nulägesbeskrivning 
Resultaten från de båda faserna avsåg det induktiva angreppssättet där 
den insamlade informationen bildar teori. Denna användes sedan för att 
skapa en del av nulägesbeskrivningen av företaget och dess medarbetare. 
Utöver detta bestod nulägesbeskrivningen även av att koppla det som 
framkommit i de båda faserna mot rådande teori inom förändrings-
ledning. Detta genomfördes genom att de problem eller den kritik som 
kommit fram under intervjuerna jämfördes med de olika metoderna i den 
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teoretiska referensramen. På så vis kunde problemområdena kopplas 
direkt till en specifik del av en förändringsprocess och på så vis indikera 
vart det finns utrymme för förbättring. Detta avsåg det deduktiva 
angreppssättet i studien. Nulägesbeskrivningen samlade på så vis ihop 
de resultat som framkommit i intervjuerna och dokumentgranskningen 
och skapade en aktuell bild av ett företag verksamt inom byggbranschen 
vad gäller attityd mot, och arbete med, förändringar. 

3.2 Fallföretaget 
Skanska grundades 1887 och är idag ett av världens största bygg- och 
projektutvecklingsföretag. De är verksamma i USA samt i tio länder i 
Europa där 40 800 personer totalt arbetar i koncernen, varav 9 200 i 
Sverige (Skanska, 2018a). Skanska Sveriges verksamhet består av fyra 
olika affärsområden: byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 
utveckling och infrastrukturutveckling (Skanska, 2018b). Region Hus 
Norr består geografiskt av Uppsala, Västerås, Gävleborg, Dalarna samt 
hela Norrland och tillhör verksamhetsgrenen Hus. I figur 5 framgår 
organisationsschemat för hela regionen. Den är uppdelad i sex distrikt, 
en projektchefsgrupp och projektutveckling bostad där dessa i sin tur 
sedan har till exempel projektchefer, produktionschefer, 
projektingenjörer och yrkesarbetare kopplade till sig. Utöver detta finns 
även stabsfunktioner som exempelvis projekteringsledare, operativ chef, 
utvecklingschef och kalkylingenjörer.  

 
Figur 5. Organisationsschema för Skanska Region Hus Norr. 

Ansvarsområdena sträcker sig över hela regionen och medarbetare med 
samma befattning sitter inte nödvändigtvis på samma kontor (Skanska, 
2018c).  Totalt på Region Hus Norr arbetar 369 personer. Av dessa är 28 
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stycken i ledande befattning, 140 stycken tjänstemän och 201 stycken 
yrkesarbetare. Av samtliga medarbetare på regionen är omkring 12 % 
kvinnor och för tjänstemän i ledande befattning är siffran 33 % (Skanska, 
2018d).  

Skanska är ett värderingsstyrt företag och menar att deras värderingar 
stödjer dem i deras löfte att bygga ett bättre samhälle samt vägleder dem 
i deras agerande. Totalt har de fyra grundvärderingar: värna om livet, 
agera etiskt och öppet, bli bättre - tillsammans samt vid kundens sida 
(Skanska, 2018e). Dessa framgår även i figur 6. Kortfattat handlar dessa 
om att bry sig om människan, miljön, kunden och samhället i stort. Det 
handlar om att arbeta säkert eller inte alls och att ta initiativ till gröna 
lösningar samt sträva efter minimal miljöpåverkan. De vill göra affärer 
med hög integritet och transparens, där de lever enligt sin 
uppförandekod och har ett arbetsklimat där alla kommer till tals. De vill 
även sträva efter att hela tiden bli bättre och vara en lärande organisation 
som också gärna delar med sig av sin kunskap till kunder, 
samarbetspartners och de samhällen de verkar i. Det handlar även om att 
hjälpa deras kunder att nå framgång, där de vill förstå behovet hos sina 
egna kunder men även i förlängningen kundernas kunder (Skanska, 
2018e). 

 
Figur 6. Presentation av Skanskas värderingar. Bildkälla: 

https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/vara-varderingar/. 

3.3 Validitet 
Författaren studerar till civilingenjör i industriell ekonomi vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall och denna studie genomfördes som 
masteruppsats. Erfarenheten inom byggbranschen är sedan tidigare 
begränsad där författaren under sommaren 2017 samt sedan januari 2018 
arbetat deltid hos Skanska. Författaren är även del av ett studentprogram 
lett av Skanska som pågår under sista året av studierna. Arbetet har 



"Är det alltid negativt att vara konservativ?" – en problematisering av stämplingen 
av byggbranschen som konservativ 

Theresé Ahlqvist  2018-05-31 

19 

bestått av projektering av flerbostadshus i Sundsvall och nu senast 
utvecklingsfrågor för Region Hus Norr.  

Datainsamlingen för studien pågick mellan februari och april 2018, där 
totalt 14 stycken semi-strukturella intervjuer genomfördes och 
dokumentation från Skanska granskades. Deltagarna valdes utifrån ett 
ändamålsenligt urval, vilket innebär att respondenterna är handplockade 
baserat på deras relevans för studien samt deras kunskap och erfarenhet 
inom området (Denscombe, 2016). Ett snöbollsurval användes även i 
studien där respondenter från det ändamålsenliga urvalet vidare 
rekommenderade yrkesarbetare vilka vore lämpliga att ingå i studien. För 
studien användes även en källtriangulering, vilket innebär att problemet 
har studerats från flera olika synvinklar där respondenterna har olika 
relation till, och erfarenhet av, problemet. På grund av detta var kravet att 
respondenten antingen driver eller beslutar om förändringsprocesser, 
arbetar i eller i anslutning till projektering eller produktion eller är 
yrkesarbetare i produktion. Vidare var samtliga respondenter tvungna att 
vara anställda på den avgränsade regionen för att vara kvalificerade för 
studien. För att motverka en övervikt av en viss respondentgrupps åsikter 
eftersträvades även en så jämn fördelning som möjligt mellan dessa. 

Samtliga respondenter fick sitt intervjuunderlag skickat till sig efter 
intervjutillfället. Detta för att de skulle kunna säkerställa att 
informationen var korrekt, att eventuella missförstånd kunde rättas till 
eller för att göra ytterligare förtydliganden.  

3.4 Reliabilitet 
Samtliga intervjuer antecknades under intervjutillfället via dator och 
spelades även in via röstinspelningsfunktionen på författarens 
mobiltelefon. För att säkra kvaliteten på inspelningarna testades 
funktionen innan varje intervju startades för att säkerställa att både 
respondenten och intervjuledaren hördes tillräckligt väl. Valet att ta 
anteckningar samtidigt som intervjuerna pågick baserades på att 
förmågan att genomföra en närvarande intervju trots detta ansågs god. 
Erfarenheter och resultat från början av datainsamlingen anses ej ha 
påverkat resten av datainsamlingen då den intervjumall som bestämts för 
de olika respondentgrupperna använts till samtliga intervjuer. Inga 
frågor har lagts till eller tagits bort efter de genomförda intervjuerna. De 
följdfrågor som ställts var helt utifrån vad respondenten i den enskilda 
intervjun svarade på frågan och vad intervjuledaren ville fördjupa i svaret. 



"Är det alltid negativt att vara konservativ?" – en problematisering av stämplingen 
av byggbranschen som konservativ 

Theresé Ahlqvist  2018-05-31 

20 

Detta för att säkerställa att respondenten inte leddes in på ett ämne som 
avhandlats i en tidigare intervju, då det var respondentens subjektiva 
synsätt och tankar kring frågan som var i centrum. 

3.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som tagits hänsyn till under studiens gång är 
kopplade till fallstudien och de intervjuer som ägt rum. Hänsyn har även 
tagits till den arbetsplats där fallstudien ägt rum, där den dagliga 
verksamheten påverkats så lite som möjligt. Som utomstående 
undersökare var det även viktigt att respektera att det kan uppstå en viss 
maktobalans och att detta kan påverka utfallet av intervjuerna, det semi-
strukturella tillvägagångssättet och en öppen diskussion anses dock ha 
motverkat detta. Vidare har information som på något vis kunnat vara 
skadlig för respondenten eller verksamheten ej samlats in. Syftet med 
intervjun och vad resultatet skulle användas till kommunicerades tydligt 
ut till samtliga respondenter. Informationen som samlades in via 
intervjuer var ej beroende av respondentens exakta ålder och denna 
parameter har därför angetts som ett intervall, vilket försvårar en 
identifiering. I de fall som en identifiering ansetts möjlig genom en eller 
flera parametrar i samband med varandra och den angivna regionen blev 
respondenten uppmärksammad om detta.  

Efter avslutad intervju renskrevs intervjuunderlaget och skickades ut till 
respondenten via e-post så att denne kunde kontrollera att ingen känslig 
information kommit med eller att något missförstånd skett. Alla 
respondenter har vidare haft möjligheten att när som helst under studiens 
gång avbryta sitt deltagande där resultat förknippade med dem uteslutits 
helt. I detta fall har inga av respondenterna valt att dra tillbaka sitt 
deltagande. 
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit under 
intervjuerna och dokumentgranskningen samt den nulägesbeskrivning 
som baseras på dessa. 

4.1 Intervjuresultat 
Intervjuresultaten är uppdelade efter de två olika faserna i studien för att 
tydliggöra vilka resultat som tillhör vilken del. Den första fasen tas upp i 
kapitel 4.1.1 Konservatism i byggbranschen och den andra fasen i kapitel 
4.1.2 Förändringsprocesser. 

4.1.1 Konservatism i byggbranschen 
Det som urskiljer sig mest från intervjusvaren är att samtliga 
respondenter bekräftar den tidigare forskning som pekar på att 
projektformen med begränsade resurser, som tid och pengar, kan hindra 
innovation och utveckling. En respondent uttrycker att "...absolut ligger 
det något i det. Lönsamheten i branschen är i snitt 2 %. På den marginalen vi 
har genererar det ett smalt band mellan succé och fiasko". Det påpekas att det 
i viss mån finns utrymme att införa mindre förändringar, men att det i 
många fall krävs att det planerats för i förväg för att det ska hålla och 
satsas på genom hela projektet. Partnering, eller även kallat 
samverkansentreprenader, lyfts av majoriteten som en reaktion gentemot 
detta där entreprenör och beställare arbetar mer tillsammans i projektet 
än mot ett fast upphandlat pris. En respondent säger att "...partnering 
handlar om att göra resan tillsammans, vi jobbar mer med - och utvecklar - 
varandra". Det påpekas även att samverkansformer inte är lösningen på 
alla problem eller lämpliga för alla sorters projekt men där det finns 
många osäkra faktorer, vid tekniskt komplicerade projekt eller vid fokus 
på innovation och förändring kan det vara en lämplig strategi för båda 
parter. En av respondenterna uttrycker exempelvis att "...partnering 
gynnar utveckling. Men det är inte för alla projekt, vi kommer nog aldrig kunna 
köra det 100%". 

Ingen av respondenterna ställer sig frågande till att byggbranschen påstås 
ha hamnat efter i digitaliseringsfrågan och de jämför sig i många fall 
självmant med industrin. En framträdande åsikt är att branschen 
utvecklats senaste 5–10 åren och att den stämpling som lever kvar i många 
fall känns daterad. En respondent uttrycker att "...det är provocerande, hade 
det varit i början på 2000-talet hade jag kunnat hålla med mer - men inte idag 
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och inte för fem-tio år sen. Det har hänt otroligt mycket, det är viktigt att sätta 
sig ner och reflektera över det ibland". Det påpekas att enbart för att 
digitaliseringsfrågan inte fått speciellt stort utrymme betyder det inte att 
ingen förändring skett på andra, lika viktiga, områden. Majoriteten av 
respondenterna nämner utvecklingen som skett vad gäller säkerhet, miljö, 
arbetsmiljö och etik. Det har skett en stor kulturell förändring där det från 
att säkerhet och arbetsmiljö inte får kosta pengar och förbisetts utvecklats 
till att detta är fokusområden och att avsteg inte accepteras i något led. 
En av respondenterna säger att "...i början var det en stor omställning kring 
säkerhetsfrågan, jag tror det grundar sig i den kultur som fanns då. Det har varit 
ett gediget arbete att få det att bli en självklar del av verksamheten och vi har 
verkligen lagt ner mycket tid på frågan". En annan respondent uttrycker även 
att "...vi har mycket färre tunga lyft idag än om man jämför med tidigare, vi har 
en avsevärt bättre arbetsmiljö. Vi har även hittat arbetssätt som tillåter oss att 
bygga mycket på marken och sedan lyfta upp. Detta har minskat fallolyckor och 
andra olyckor avsevärt". Mycket av de material eller många av de maskiner 
som används inom branschen har också utvecklats, där mer avancerade 
och bättre lösningar används i projekten på samma eller kortare tid än 
tidigare - men där slutresultatet inte alltid ser annorlunda ut för någon 
utifrån. En respondent uttrycker att "...innehållet och strukturen i delarna är 
mer avancerade och innehåller mer för att få en bättre konstruktion. Målet är att 
kunna göra mer med mindre" en annan respondent menar att "...visst att 
huset ser likadant ut för ögat men det är på vägen dit som förändringen skett. 
Vilka hjälpmedel vi har och vi använder även bättre och modernare maskiner". 
En anledning till att detta inte uppmärksammats utan att byggbranschen 
fortsatt ses som en konservativ och förändringsobenägen bransch 
förklaras med att byggbranschen i stort möjligen varit dåliga på att 
kommunicera ut sitt förändrings- och förbättringsarbete. Några av 
respondenterna upplever att det är en okunskap och möjligen ett 
ointresse hos betraktaren som gör att den gamla synen på branschen lever 
kvar. En respondent uttrycker att "...det känns som okunskap från kritikerna. 
De ser inte vad vi gör och hur mycket vi förändrats". 

Flera respondenter tar upp hur branschens eftermarknad ser ut och 
fungerar idag, där entreprenören har ett garantiåtagande på tio år och att 
många delar av ett hus har en väldigt lång förväntad livslängd. Det finns 
flera fall där en ny produkt testats i produktion, som sagts vara billigare 
eller förenkla processen, som sedan inte klarat sig över tid. En respondent 
säger att "...vi har fel som kan dyka upp flera år efter att huset är färdigställt 
som varit omöjliga att förutse. Men vi är alltid skyldiga att ta hand om garantifel 
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i tio år vilket såklart kan göra att vi håller oss till beprövade moment i kritiska 
delar av byggnaden". Flera tar som exempel upp enstegstätade putsfasader 
och flytspackel där det visade sig att de inte tål fukt och miljöbetong med 
flygaska som visade sig ha en mycket längre härdningstid. Detta har 
bidragit till problem som är svåra att korrigera i efterhand och som kostar 
väldigt mycket pengar. Det har även visat sig att hälsan hos människorna 
som vistades i miljöer med fuktproblem påverkades negativt. En 
respondent säger "...vi kanske väljer att testa något men så visar det sig att det 
gör så att projektets tidsplan fördröjs. Hur ska vi ställa oss till det. Håller vi inte 
tiden är det ofta förknippat med höga viten och det kan även uppstå stora 
logistikproblem där planerade leveranser hamnar i ofas med produktionen". 
Detta ser respondenterna även som anledningen till att branschen överlag 
ses som en motståndare till förändring, då det numera i många fall kan 
kännas för risktagande att använda en produkt som inte testats över en 
lång tidsperiod och där få leverantörer har denna möjlighet.  

Flera av respondenterna nämner att den ökade takten som förändring 
sker i bidrar till en känsla av att det blir för mycket samtidigt och att det 
är svårt att bli riktigt bra på något innan det kommer något nytt. En 
respondent uttrycker att "...jag kan ibland känna att det går lite för fort. Vi 
måste uppnå första nivån innan vi börjar med femte och det känns inte alltid som 
att vi gör det". En annan respondent har liknande åsikter "...vi vill vara i 
framkant men om vi ser till hur vi jobbar så har vi långt kvar vad gäller 
processerna innan det kan bli något vettigt av det digitala. Om vi jämför med 
industrin för 10–15 år sen så är vi nog i det stadiet de var i då - idag. Risken är 
att det kostar mer än det smakar om det inte finns en bra grund". Majoriteten 
tycker dock att förändringar generellt mottas bra men att det alltid finns 
personer som är mer skeptiska eller negativa än andra. Detta anses dock 
vara något som är personberoende mer än något som beskriver hur de 
som är aktiva i byggbranschen agerar. En respondent säger att "...det är 
roligt att vara med och testa när det kommer något nytt, speciellt om vi kan se en 
klar fördel i tidsåtgången. Sen har vi haft personer som aldrig varit positiva till 
någon förändring också såklart, men det känns mer som att det är deras 
inställning som person och till allt. De är inte intresserade och det känns mer 
som ren tjurighet". Några respondenter menar även, baserat på egen 
erfarenhet, att det inte är svårare att genomföra förändringar inom 
byggbranschen än någon annanstans. Något som flera respondenter 
påpekar är att de tror att de som är negativt inställda till förändring inte 
ser nyttan av den eller vilken vinst som genereras för dem själva. Detta 
sägs kunna bero på den enskilda personen men även på hur förändringen 
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kommunicerats ut och känslan som förmedlats. En respondent uttrycker 
att "...jag tror att det har och göra med hur man uppfattar vad vinningen är för 
en själv - har de inte förstått det har man tappat den personen". En annan 
aspekt som tas upp är att olika personer har olika uppfattning om när en 
förändring är redo att testas i verksamheten. Vissa vill att allting ska vara 
färdigt innan det lanseras och andra anser att det ska ut så fort som 
möjligt och sen utvecklas under tiden. Eftersom det enbart går att välja 
ett av dessa kommer det alltid finnas en grupp som är missnöjd. En 
respondent uttrycker att "...det finns olika sätt att se på det. Vissa tycker att 
det ska vara klart när vi implementerar och andra säger att det i så fall aldrig 
kommer bli klart för vi har en så pass dynamisk verksamhet. Det är svårt att göra 
alla nöjda". Under intervjuerna påpekas det även att när det väl kommer 
en förändring så efterfrågas tydliga riktlinjer, det ska inte finnas 
tolkningsfrågor som tar tid från produktionen och som resulterar i att 
projekt löser uppgiften på olika sätt. En respondent säger att "...jag 
upplever inte alls att man är negativ på något vis men tydliga riktlinjer 
efterfrågas. Man vill veta hur man ska gå tillväga med en förändring och ha 
tydliga instruktioner så man vet att man gör rätt". 

Majoriteten av respondenterna beskriver en känsla av att börja om från 
ruta ett varje gång ett nytt byggprojekt startar. Det är få saker som är eller 
ser likadana ut mellan ett husbygge och ett annat och det är lite material 
och dokumentation som återanvänds. En av respondenterna uttrycker att 
"...vi gör nytt hela tiden, varje projekt är sitt eget projekt från början. Det är 
alldeles för få upprepningar utan man börjar från noll varje gång". Vissa menar 
även att det är för dålig kommunikation mellan projekten om problem 
som uppdagats med metoder eller material, vilket förhindrar att det tas 
lärdom av varandra. Det påpekas även att de allmänt lyssnar för lite på 
varandra över befattningsgrupperna och inte söker hjälp, utan mer ser till 
att lösa allt själva på plats. En respondent säger exempelvis att "...jag är 
här för att producera och göra det så effektivt som möjligt. Men vi måste 
samordna våra kompetenser mer, jag kan inte ta över elektrikerns jobb av många 
olika anledningar, men vi kan hjälpas åt. Vi får inte fastna i att vi bara utför vårat 
moment och inte samarbetar. De flesta av oss har väldigt bred kompetens, vi 
måste använda den". Den hypotes som ges för varför det är så är att 
tidspressen gör att de i produktion vill lösa problemet så snabbt som 
möjligt vilket gör att det snabbaste sättet anses vara att lösa det själv med 
sin egen arbetsstyrka på plats. En respondent uttrycker att "...det är mer 
tidspressat idag. Vi är även färre folk på arbetsplatserna, åtminstone i 
yrkesarbetarledet. Nya metoder och verktyg gör att det fungerar att vara själv i 
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ett moment men tidspressen är en påtaglig skillnad" en annan respondent 
menar att "...geografin har också en betydelse. Sitter folk på en annan plats så 
kanske man försöker lösa mer själv för att det tar för lång tid annars. Det kan 
också vara så att i vissa fall vet man inte heller hur mycket hjälp man kan få, vilka 
stödfunktioner eller olika befattningar som finns i verksamheten". 

Lagen om offentlig upphandling nämns av flertalet personer som en viss 
motkraft till mer förändring och innovation inom branschen. Detta för att 
det under väldigt lång tid enbart varit lägsta pris som premierats i 
upphandlingen och på grund av det ges det inget utrymme för 
nytänkande. En respondent säger exempelvis att "...vi har en stor volym av 
våra projekt som är offentlig sektor, vilket innebär att vi styrs av lagen om 
offentlig upphandling. Den är väldigt tuff och priset betyder väldigt mycket. 
Utvecklingen vi har inom vissa områden värdesätts inte alltid av beställaren och 
då ger man upp ibland". Här påpekar även flera att det är skillnad mellan 
de stora och små företagen, där åsikten är att de mindre företagen mest 
troligt ligger mer efter vad gäller digitalisering och förändringsarbete än 
de större. De anser att offentlig sektor har ett visst ansvar att ställa mer 
krav här eftersom många mindre företag kan ha många offentliga 
uppdrag. En respondent uttrycker att "...jag tror även att offentlig sektor 
måste ställa mer krav för att vi ska få en förändring för det är där många av de 
mindre företagen också finns. De bygger skolor, förskolor och så vidare". 
Förståelse visas för att det kan vara svårt att få lönsamhet i vissa 
investeringar för mindre företag, här efterfrågas även ett ansvar från 
branschorganisationerna där de mindre företagen borde kunna få stöd. 
En respondent säger att "...det kan vara så att man inte själv ser affärsnyttan 
eller att den kanske helt enkelt inte finns på de mindre företagen. Men här måste 
det gå att få stöd på annat håll så att vi stöttar varandra, exempelvis genom sin 
branschorganisation som Sveriges Byggindustrier. De måste tänka att vi måste 
få upp nivån för alla i branschen, man är inte bättre än den sämsta". Det 
framkommer även att flertalet personer tycker att efterfrågan från 
kunderna om något nytt varit svalt under en lång tid och att det ibland 
känns som att det är byggbranschen som driver detta själva mer än att det 
är en marknad som efterfrågar förändring. En respondent uttrycker att 
"...vi skulle behöva mer kundkrav, ibland hänger det inte bara på branschen utan 
också på kunden. Om vi säger att vi kan leverera det grönaste huset du någonsin 
sett och kunden inte är intresserad - då kan vi inte göra så mycket mer. I dessa 
fall spelar det ingen roll vad vi kan". En annan respondent har liknande 
åsikter och säger att "...branschen består ju av beställare också som vi måste 
anpassa oss till. Om de inte vill göra några större förändringar så blir vi väldigt 
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styrda". Det påpekas att det måste finnas en samhörighet där branschen 
producerar det som kunden vill ha, men samtidigt har ett ansvar att 
upplysa om vilka möjligheter som finns. 

Det finns många processer som varit digitaliserade under en längre 
period där tidsplanering i projekten och kalkylering ges som exempel. 
Däremot menar flera personer att dessa delar inte blivit digitala i en 
eftersträvan att vara digitaliserade, utan att tankar kring potentialen med 
att aktivt digitalisera fler processer tillkommit de senaste åren. En 
respondent uttrycker att "...det gäller att bli mer effektiv och där har 
digitaliseringen påverkat mer eller mindre. Det har inte riktigt varit tankar kring 
vad mer som kan digitaliseras förrän senaste åren, då började man mer förstå 
potentialen i det digitala. Det har hänt något nu som inte funnits tidigare". 
Tidigare har även några av de processer som varit digitala varit kopplade 
till större projekt, där det nu appliceras på mer eller mindre alla 
projektstorlekar. En frågeställning som dyker upp är om en bransch eller 
ett företag kan anses konservativa enbart på grund av de inte valde att 
fokusera på just digitaliseringen för 10–15 år sen. En av respondenterna 
säger exempelvis att "...digitaliseringen är ju en fråga för sig, men egentligen 
behöver man inte vara konservativ bara för att man inte gått vidare med just det. 
Det finns även andra processer som behövt och behöver förbättras". Flera 
personer påpekar även att det ofta tas för givet att all digitalisering är av 
godo medan de anser att det finns mycket andra processer runt omkring 
som kan bli bättre innan det vore lämpligt att gå vidare. Det finns en 
känsla av att branschen gärna vill vara i framkant men att det varken finns 
rutiner eller processer som stödjer detta på en sådan nivå i dagsläget. En 
respondent uttrycker att "...vi tar för givet att digitaliseringen är bra, men vi 
vet inte det rakt över. Första tanken är att det är en fördel men det kan bli som 
för industrin där de kom på att de behövde visst inte allt det som utvecklats utan 
det blev för komplext - och väldigt dyrt". 

Flera av respondenterna påpekar att många av de förändringsinitiativ 
som kommer genereras från centralt håll i en annan utsträckning mot vad 
som gjordes förut. Tidigare kunde det vara mera åtgärder på regional-, 
distrikts- eller projektnivå vilket inte upplevs hinnas med på samma sätt 
idag. Det påpekas att det kan bli vissa problem med detta eftersom det 
inte går att ignorera det faktum att det finns förändringsbehov som enbart 
är lokala. En respondent uttrycker att "...ibland kan jag uppleva en viss 
naivitet. Varje del ser lokalt annorlunda ut från en annan och att man kanske 
måste ha mer lokalt förankrade förändringar. Göteborg och Umeå har troligtvis 
inte samma behov. Det är även en fråga om resurser". Flera personer upplever 
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även att det fokuseras för lite på produktion idag och mer på 
omkringliggande värden, även om dessa områden också anses 
nödvändiga.  En respondent menar att "...jag tycker att vi även tagit en resa 
mot att tänka mindre på produktionen. Det kommer mer riktlinjer från olika håll 
centralt som ofta rinner ner genom verksamheten till en enskild person som 
förväntas förmedla allt vidare i projektet. Det kan bli väldigt mycket för en person 
i slutändan". En annan respondent har liknande åsikter och säger att "...det 
händer mycket inom olika områden som alla kokas ner till att det är vi i 
produktionen som också ska genomföra det - eftersom det är där vi tjänar pengar. 
Vi ska på något vis producera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt 
och samtidigt få ihop all information och alla förändringar som kommer från olika 
håll i verksamheten och förmedla till alla". En annan aspekt är att det sker 
mycket förändringar inom slutna områden, som projektering eller inköp, 
och att dessa ses som enskilda processer istället för att alla delar tillhör en 
och samma process där det finns beroenden gentemot varandra. En 
respondent uttrycker att "...det känns inte som att vi har en överblick över 
varandras utvecklingsfrågor utan alla utvecklar saker i sina egna områden och 
jobbar mot sina egna mål. Vi måste samla ihop mer för att det ska fungera i 
slutändan". 

Åsikterna kring huruvida byggbranschen kan anses konservativ eller inte 
idag skiljer sig åt, det finns dock ingen tydlig avgränsning vad gäller kön, 
ålder eller antal års erfarenhet i branschen. Några få av respondenterna 
anser att stämplingen av byggbranschen som konservativ är 
representativt för dagens läge. Åsikten baseras på att det är lite 
risktagande i projekten där det mest pratas om förnyelse och förändring, 
men att det ofta är förknippat med mycket pengar vilket gör att det inte 
får genomslagskraft. En respondent uttrycker exempelvis att "...vi pratar 
mycket om förnyelse och förändring. Men eftersom det kostar pengar många 
gånger så vågar man inte riskera det, utan då går man tillbaka till beprövade 
moment". Eftermarknaden anses även vara ett av skälen till att branschen 
är riskaversiv. Ett annat argument är att Sverige inte anses ha utvecklats i 
samma takt som utländska företag i branschen, vilket visar på 
möjligheterna som finns men som inte tas. En av respondenterna säger 
att "...det här med arbetskraft och konkurrensutsattheten. Där har man svårt att 
hänga med och det märks tydligt. Det finns många utländska aktörer som gör det 
oerhört bra och på ett effektivare sätt. Där har man kanske varit tvungen att ta 
till sig nyare sätt". De respondenter som inte alls håller med om påståendet 
om konservatism i branschen är något fler än de som helt håller med. De 
anser att byggbranschen kan ha varit konservativ tidigare men att det inte 
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är något de upplever finns kvar idag eller ens för tio år sen. Argumentet 
baseras på de nya material, metoder, maskiner och avancerade tekniker 
som finns och används idag. Även allt arbete som skett kring säkerhet, 
arbetsmiljö, miljö och etik tas upp som motargument. Majoriteten av 
respondenterna anser att det är svårt att säga varken ja eller nej på frågan. 
De finns delar där de kan tänka sig att konservatismen är mer utbredd 
men de tycker inte att själva kärnverksamheten med produktion är 
konservativ. De har upplevt någon som använder argument som "...det 
där har vi testat en gång, det fungerade inte", men samtliga menar att de 
upplever en kulturförändring senaste åren. De upplever även att det ofta 
är mer personbaserat när dessa kommentarer har getts. Annars är känslan 
att majoriteten är positivt inställda till förändringar som underlättar deras 
arbete men att det såklart finns trösklar att komma över i allt 
förändringsarbete. Utöver detta nämner även de arbetet med säkerhet, 
arbetsmiljö, miljö och etik som stora kulturella förändringar som skett och 
som varit krävande på olika sätt. Vidare sägs det att det finns en förståelse 
för att det kan anses konservativt att göra något på samma sätt under en 
lång tid, men det motargumenteras med att det måste skiljas på att göra 
samma sak för att viljan att förändras inte finns och att göra något på 
välbeprövade grunder. En respondent uttrycker att "...men vi gör inte saker 
bara för att vi gjorde så tidigare. Alla vet rent ekonomiskt och tekniskt varför vi 
gör saker på ett visst sätt. Det kanske egentligen är den rätta definitionen av att 
vara konservativ i så fall, att vi bygger på ett sätt som är beprövat och som 
fungerar som bas i det vi håller på med. Det handlar inte om att vi inte vill 
förändras".  

Samtliga respondenter i studien ifrågasatte om det är negativt att vara 
konservativ, oavsett hur de senare ställde sig till själva påståendet. En 
respondent uttryckte exempelvis att "...är konservativ något negativt?" en 
annan respondent hade ett liknande ställningstagande och sa "...är det 
alltid negativt att vara konservativ?". Återkommande var även att 
respondenterna ställde sig starkt kritiska till benämningen 
"byggbranschen" eftersom det är en stor bransch med många olika 
verksamhetsgrenar och olika storlek på företagen. Flertalet respondenter 
efterfrågade något mer specifikt än en hel bransch. En respondent 
uttrycker att "...byggbranschen är ett väldigt stort ord. Vilka är det? Är det alla 
med varselkläder?". Samtliga respondenter fick även en avslutande fråga 
om vilka företag eller branscher de upplever är bra på att förändra sig och 
som inte är att betrakta som konservativa. Majoriteten svarade 
bilindustrin, industrin, IT-branschen eller utveckling av mobiltelefoner. 
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Företag som nämnts är IKEA, Google och ICA. En respondent säger att 
"...bilindustrin tycker jag har varit jätteduktiga på att lyssna på konsumenterna. 
Det negativa är väl dock att de inte löst koldioxidfrågan än". En annan säger 
att "...man känner sig dåligt insatt i andra branscher men jag tycker 
utvecklingen av telefoner är ett sådant område. Telefonerna förändras varje år. 
Sen om det egentligen är bra eller dåligt vet jag inte". 

4.1.2 Förändringsprocesser 
De förändringsprocesser som valts är Projekt i Världsklass (PiV), MyTime 
mobil och planeringsspecialisttjänsten för Region Hus Norr. 

PiV kommer från Skanska Sverige efter ett beslut från Skanska AB om 
operationell effektivitet. Arbetet handlar om ständiga förbättringar och 
att hela tiden sträva efter att uppnå ännu bättre resultat. Målet är att 
leverera det mest kostnadseffektiva sättet och att göra rätt direkt, där ett 
ledord för PiV är att "göra mer med mindre". Skanska vill på ett effektivt 
sätt använda sig av de resurser de har för att vidare kunna leverera vad 
deras kunder vill ha, där digitalisering kan ses som en del av det arbetet. 
För implementeringen började de i ett tidigt skede med att se vad 
innebörden av operationell effektivitet är och fastställde en lämplig 
organisation från ledning och nedåt. De tittade på potentialen och tog 
fram essensen i det som är allra viktigast, vilket blev fokusområdet. Sedan 
bestämdes det om uppföljningsmetoder, beslut om information på olika 
nivåer och det skapades olika forum baserat på vilken information som 
ska delges och till vem. Implementeringen har skett i olika 
genomförandefaser baserat på projekttypen och har följt vissa 
beslutspunkter. För implementeringen, och den nya organisationen, har 
även olika stödfunktioner utsetts samt att det har genomförts 
utbildningar och inspirations- och förståelseträffar. En del av PiV är även 
att de som jobbar med operationell effektivitet ska vara ute cirka 50 % i 
projekten i deras ansvarsområde, detta har dock inte fungerat 
tillfredsställande utan är i dagsläget omkring 10–20 %. Initiativet är 
uppskattat och många deltar på de möten och utbildningar som hålls. 
Implementeringen anses kunna ses som ett föredöme för framtiden men 
om något skulle ändrats till en framtida liknande implementering är det 
tiden som varje region och distrikt fick på sig att genomföra förändringen, 
då den ansågs vara för kort.  

MyTime mobil är ett initiativ där samtliga yrkesarbetare i Skanska erhållit 
en mobiltelefon och istället för att tidrapportera via papper gör det 
digitalt. Projektet styrdes från centralt håll där varje region i Sverige fick 
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välja ut en implementeringsledare som ansvarade för att föra vidare 
information och se till att utbildningar genomfördes inom sitt 
ansvarsområde. Utöver detta så skapades två stödfunktioner som 
kallades mobilcoacher och nyckelanvändare. Deras roll var att stötta 
yrkesarbetarna i hur mobilen fungerar och hur det digitala 
tidrapporteringsverktyget fungerar. De fanns tillgängliga ute i projekten 
och på kontor. Projektledningen har haft enskilda utbildningar för varje 
stödfunktion och även allmänna utbildningar för att visa hur allting 
fungerar. Varje vecka skickades ett nyhetsbrev ut med det som kommit 
upp på de senaste utbildningarna men även det som rapporterats från 
användarna. Hela projektet har varit uppdelat i olika beslutspunkter där 
det genomfördes möten med projektledningen för att kontrollera att 
utbildningarna följts, yrkesarbetarna fått adekvat utbildning och att 
regionen själva kände sig redo att gå live. Eftersom implementeringen har 
avsett hela Skanska Sverige delades den in i olika genomförandefaser. Tre 
distrikt valdes ut som piloter och under deras genomförande har 
resterande områden utbildats och fått ta del av erfarenheter från dem. 
Projektet var väl planerat och det fanns många olika tillfällen för 
utbildning inplanerade under flera månader, samt att flera av dessa 
spelades in så att de kunde ses i efterhand. Projektets upplägg var 
framgångsrikt men om något skulle förändras till en liknande process 
vore det att begränsa informationen som skickats ut till samtliga under 
hela implementeringen, då detta skapa stor förvirring om vad som gäller 
för vem och när. 

Planeringsspecialistrollen innefattar att upprätta digitala tidplaner för 
projektens alla faser samt arbetet runtomkring med uppföljning, 
utvärdering och stöttning i planeringsfrågor. Rollen fanns inte tidigare 
dedikerad till Region Hus Norr och arbetet påbörjades därav med att 
skapa en styrgrupp. Målet med styrgruppen var att diskutera vilka tankar 
som finns om vad som ska uppnås och sedan besluta om vilka mål som 
ska finnas med rollen ute i verksamheten. Första steget i strategin blev att 
få ambassadörer ute i distrikten och sen få det att sprida sig vidare till 
andra hela tiden och på så vis skapa en bra inställning till 
planeringsarbetet. För att alla projekt skulle få samma bas att stå på 
uppfördes en checklista som består av 15 punkter. Första delen är att ett 
startmöte kring planering måste äga rum i varje projekt för att kunna 
säkerställa att alla projekt får samma information i ett tidigt skede och på 
så vis ges samma förutsättningar. Produktionsledningen får även 
utbildning i planeringsverktyget så att de självständigt kan uppdatera 
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och förändra sina tidsplaner efter verksamheten i projektet. Arbetet har 
tagits emot väl och projekten är duktiga på att göra en plan framåt. Det 
som kan sägas är dock att det finns visst arbete kvar att göra kring 
avstämningar under projektets gång. Processen som följts upplevs 
lämplig för ändamålet, då de har nått många ute i projekten som finns på 
en stor geografisk yta. Arbetssättet har även varit väl förankrat i 
ledningsgruppen för regionen vilket underlättat arbetet och strategin 
kring det. Eftersom det är en verksamhet som är projektstyrd blir den 
även väldigt dynamisk, projekt öppnas och stängs hela tiden och det 
skapas då nya projektorganisationer. 

Sammanfattningsvis är PiV och MyTime mobil processer som inneburit 
stora förändringar för hela organisationen i Sverige medan 
planeringsspecialistrollen påverkat på regional nivå. Gemensamt för 
dessa är att respondenterna upplever att de varit välkomnade och 
mottagits väl. Samtliga förändringar berör i olika utsträckning tjänstemän 
i ledande befattning, tjänstemän i produktion och yrkesarbetare i 
produktion. Ingen upplever att förändringen mottagits bättre eller sämre 
på någon nivå i organisationen. 

4.2 Dokumentgranskning 
Av den genomförda dokumentgranskningen framgår det att Skanska har 
ett interaktivt projektverktyg som ska användas i samband med att ett 
projekt initieras, genomförs och avslutas. Projektmodellen som verktyget 
baseras på är Practical Project Steering (PPS) som skapades av Tieto. PPS 
sägs vara en lämplig metod för både stora och små projekt och delar upp 
förändring i tre olika kategorier: Strategisk styrning, effektstyrning och 
projektstyrning (Skanska, 2018f). En illustration av modellens del för 
projektstyrning visas i figur 7.  

 
Figur 7. Illustration över projektmodellen PPS där BP avser beslutspunkter för 

projektet. Bildkälla: https://www.tieto.se/tjanster/affars-och-it-
konsulttjanster/pps-praktiskprojektstyrning/pps-modellen. 
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Ett projekt är uppdelat i en förberedelse-, genomförande- och 
avvecklingsfas. Utöver detta är även varje del av projektet uppdelat i 
olika beslutspunkter. I dessa punkter gör projektets styrgrupp en 
bedömning av hur projektet ska fortskrida baserat på förflutna och 
framtida event. I projektverktyget finns det även hjälpmedel för att 
besluta hur projektstyrningen ska ske baserat på olika attribut kring 
projektets storlek. Ett litet projekt kommer till exempel föreslås färre 
beslutspunkter än ett större (Skanska, 2018f). För stöttning i 
förändringsledning rekommenderas även The Star Model som är en 
metod skapad av Jay R. Galbraith. Metoden sägs säkerställa ett effektivt 
arbete och optimala lösningar. Den bygger på fem olika kategorier: 
strategi, struktur, processer, belöning och medarbetare. Syftet med dessa 
delar är att säkerställa att de tagits hänsyn till vid varje beslutsfattande 
(Skanska, 2018g). En illustration över modellen ses i figur 8, där 
kopplingen mellan de olika kategorierna kan ses skapa en stjärna i mitten. 

 
Figur 8. Illustration över The Star Model. 

Modellen tillämpas genom att projektet tar ställning till hur de fem 
delarna stödjer genomförandet av förändringen innan den äger rum. 
Detta för att dessa delar har ett beroende och därmed påverkar varandra 
i varje förändring som sker. Kategorierna beskrivs nedan (Skanska, 
2018g): 

• Strategi: är det som anger den riktning som företaget har vad gäller 
mål, bedömningar och prioriteringar. Denna punkt är viktigt 
eftersom en strategi skapar riktlinjer för beslut kring förändring. 
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• Struktur: anger var beslutsrätten finns i organisationen och vilka 
roller som den tillfaller. Denna kategori inkluderar hur 
organisationen ser ut, uppdelningar av avdelningar samt hur 
kontroll och makt fördelas.  

• Processer: tar hänsyn till informationsflödet vilket kan gälla 
affärsplanering, produktutveckling eller genomförandet av en 
kundorder. 

• Belöning: visar om de anställdas arbete och ambition att utföra sitt 
arbete är i linje med organisationens mål. Olika sorters bonussystem 
ska räknas med i denna kategori och lämpligen vara anpassade till 
de processer och strukturer som kommer med förändringen. 

• Medarbetare: innefattar rekrytering, rotation, utbildning och 
utveckling samt de anställdas värderingar och kompetens. 

Förutom dessa metoder så förespråkar även Skanska att ta stöd i Kotters 
8-stegsprocess och de frågor som tillhör denna, då även denna metod 
skapar en god bild av processen som ska genomföras. Utöver metoder för 
förändringsledning finns det gediget material om hur kommunikationen 
bör ske före, under och efter förändring. Med stöd i förändringspsykologi 
finns det material om olika stadier som människor i förändring går 
igenom, se figur 9, och hur ett projekt på bästa sätt tar hänsyn till och 
arbetar med detta (Skanska, 2018g).  

 
Figur 9. Olika stadier som människor i förändring går igenom. 

Förmågan att kunna fånga det viktigaste i förändringen på kort tid eller i 
konkreta budskap sägs vara fördelaktigt för medarbetarnas förmåga att 
fånga upp informationen. Detta kan genomföras genom att ha som 
tumregel att en mottagare av information ofta enbart minns tre saker, att 
ha ett så konkret budskap att tiden en genomsnittlig hissfärd tar räcker 
och att informationen kommer i olika paket som nyhetsbrev, filmer, 
seminarier och workshops. Det påpekas även att det är viktigt att komma 
ihåg att ifrågasättande av en förändring är positivt. Dels för att det 
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kommer värdefull input och dels för att detta är ett tecken på att 
förändringen bearbetas av medarbetarna. Finns det inget ifrågasättande i 
en förändring menar de att det mest troligt betyder att medarbetaren inte 
anser att förändringen påverkar dem eller att de inte är i behov av att 
ändra sitt beteende. Förutom de olika steg som människor går igenom i 
en förändring hänvisas det även till de olika roller som finns och som 
samma person kan växla mellan, se figur 10 (Skanska, 2018g).  

 
Figur 10. Olika roller en person i förändring kan ha och växla mellan. 

Material från Rogers diffusionsteori finns även som ett stöd kring hur 
olika personer reagerar vid en förändring och att mycket tid och kraft 
brukar läggas på de som är mest negativt inställda. Det påpekas dock att 
det är mer effektfullt att fokusera på de tidiga följarna som i sin tur 
påverkar den tidiga majoriteten, även om det kan vara enkelt att fokusera 
på de som är mest negativt inställda till en förändring och ägna mycket 
kraft åt att omvända dessa. Genom att ägna mer tid åt den majoritet som 
med mer enkelhet följer med i förändringen menas det att en 
hävstångseffekt skapas som projektet kan använda sig av, vilket missas 
om all kraft läggs på annat håll i början (Skanska, 2018g). 

4.3 Nulägesbeskrivning 
Utifrån resultatet av intervjuerna är byggbranschen i dagens läge inte att 
betrakta som konservativ, där det med konservativ menas att det inte 
finns någon vilja till att förändras och att det finns en "det var bättre förr"-
mentalitet. Det målas upp en tydlig bild av en bransch som varit under 
förändring senaste tio åren och där många viktiga frågor, som säkerhet 
och etik, tagit stor plats och krävt stora kulturella förändringar. Det har 
förekommit arbete med digitalisering även under dessa år, det har dock 
inte varit en prioriterad fråga utan det har mer varit något som sker på 
sidan av och som inte setts som en direkt konkurrensfördel. Detta har 
förändrats bara senaste fem åren där digitalisering idag ses som en 
kärnfråga och en absolut nödvändighet för att klara av framtidens krav 
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och konkurrens. Ett av de tydligaste initiativen inom byggbranschen 
kring digitalisering är utvecklingen av BIM där samtliga discipliner som 
deltar i ett projekt samarbetar med varandra på samma digitala plattform. 
På så vis säkerställs det att det alltid är den senaste versionen av en ritning 
eller modell som finns tillgänglig, där modellerna sedan kan sättas 
samman till en enhetlig modell och problem kan således uppdagas redan 
i en virtuell värld istället för i produktion. Möjligheterna och 
användningsområdena med BIM är många och arbetssättet är under 
konstant utveckling för att bli så effektivt som möjligt. Andra initiativ 
som ses är utvecklandet och användningen av appar i produktion, där 
det förekommer många kontroller och besiktningar som annars hanterats 
via papper. Istället för att ta korta anteckningar för att sedan gå in på 
kontoret för att slutföra ett korrekt underlag, kan nu den som är ansvarig 
dokumentera det som ses direkt i sin telefon eller surfplatta och även ges 
möjligheten att ta ett foto som styrkande dokumentation. Allting finns 
sedan lagrat i korrekt format på en digital projektyta.  

För att driva utveckling och innovation har nya samverkansformer växt 
fram mellan kund och beställare. Detta är något som används mer och 
mer men som samtidigt inte passar för alla projekt eller kunder. Det finns 
olika tillvägagångssätt för partnering men det som är den stora 
skillnaden är att ett projekt inte upphandlas till fastpris utan entreprenör 
och beställare samarbetar genom hela projektet och har en förbestämd 
uppdelning vad gäller hur kostnader och resultat hanteras. Arbetssättet 
uppskattas av både tjänstemän och yrkesarbetare då samarbetet leder till 
en kompetensökning där båda parter tillsammans kan diskutera hur 
komplexa problem ska lösas. I nuläget finns det dock fall där ett 
partneringprojekt varit välfungerande i en första fas, men som sedan mer 
och mer återgått till hur alla inblandade är vana vid att arbeta. Detta har 
dock främst visat sig i projekt där de stått inför tidsbrist. 

Medarbetarnas attityd kring digitalisering, och även kring andra 
förändringsarbeten, målas upp som god men med vissa avvikelser. Ett 
tydligt mönster är att det hänvisas till det mänskliga beteendet kring 
sådant som är nytt och främmande där det kan finnas en viss skepsis, 
men att detta ofta enbart gäller några få i varje förändringsprocess. Ett 
annat mönster är att ett tydligt kommunicerat syfte, med varför en 
förändring behövs och genomförs, anses vara av stor vikt för hur arbetet 
kommer tas emot och hur smidigt det fortsatta arbetet blir. Detta då de 
medarbetare som upplevts varit mest emot en förändring samtidigt har 
upplevts ha en felaktig bild av varför den görs. Den samlade känslan är 
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dock att nya arbetssätt och verktyg bemöts med en nyfikenhet och att det 
finns en vilja att testa sådant som kan förbättra eller förenkla det egna 
arbetet. En gemensam åsikt från de yrkesarbetare som deltagit i studien 
är även att de inte känner någon i sina respektive arbetsgrupper som inte 
skulle vara nyfiken om de såg någon som arbetar snabbare eller på ett 
annat sätt än de själva gör. Klimatet upplevs öppet med en vilja att både 
lära och dela med sig i alla led. Här finns även ett mönster att det inte 
alltid varit så och att det finns stöd för att säga att branschen har varit mer 
konservativ gentemot förändringar och haft ett hårdare klimat tidigare, 
men att det inte är något som anses representativt för dagens läge. 

Det har skett en förändring vad gäller hur förändringsarbete sker, där det 
i dagens läge kommer mer initiativ och riktlinjer från ett centralt håll mer 
än från ett lokalt. Detta är något som kommit senaste 10–15 åren och som 
påverkat hur förändrings- och utvecklingsarbetet ser ut. Det finns en viss 
oro över detta där det kan variera stort i hur behoven ser ut över landet 
och mellan storstad och landsbygd. Det uppskattas dock att företaget 
strävar efter gemensamma arbetssätt så länge det finns plats för lokala 
avvikelser. I takt med denna förändring har även implementeringstiden 
blivit kortare, vilket är en utmaning. Medarbetare inom produktion 
upplever att många initiativ som tagits varit bra men att det finns en tids- 
och resursbrist i många fall vilket försvårar det dagliga arbetet. I det fall 
en förändring varit planerad och kalkylerad för, så att de till exempel får 
extra bemanning, upplevs processerna lyckade och uppskattade. 

De metoder som ska användas vid förändringsledning inom företaget är 
erkända metoder inom området och det finns en stor mängd 
lättillgängligt material att tillgå. Den interaktiva plattformen gör det även 
enkelt för en person att snabbt få en överblick över vilket upplägg som är 
rimligt för den aktuella projektstorleken. Dessa metoder stärks även upp 
med gediget material kring kommunikation i förändringsprocesser som 
tar avstamp i förändringspsykologi. De förändringsprocesser som 
studerats följer de metoder som förespråkas av företaget. De har en tydlig 
bild av syftet för förändringen och har ett mätbart mål. Processerna skiljer 
sig åt till storlek i verksamheten och har anpassats utifrån detta sett till 
hur förändringen genomförts. De har haft olika beslutspunkter i 
respektive process och arbetet har stöttats upp med en styrgrupp samt 
olika nyckelfunktioner ute i verksamheten för att hjälpa till att driva 
arbetet och skapa en positiv känsla. Samtliga processer anses lyckade 
men där det finns mindre förändringar som hade genomförts vid en 
upprepning. 
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Kopplat till förändringsledning ges en bild av ett nuläge med olika 
förbättringsområden. En känsla av att tidsbrist är återkommande och 
även att implementeringsarbetet upplevs sämre i dessa fall visar på att 
något steg hoppas över i tron på att det påskyndar implementeringen, 
sett till Kotters 8-stegsprocess. I verkligheten resulterar det i det motsatta 
och ofta även missnöjda medarbetare. Vid förändring är det viktigt att 
den får lov att ta tid och att det finns drivande krafter genom hela 
processen för att inte tappa fart. Återfallen till sitt tidigare arbetssätt, som 
exempelvis tas upp vid partnering, påvisar med stöd i ADKAR och 
Kotters 8-stegsprocess att det finns brister vad gäller åtgärder för att 
förhindra att medarbetare återgår till ett bekvämt läge. Detta är en vanlig 
del av förändringsledning och även ett vanligt problem då det är det sista 
steget. Efterarbetet i en förändring måste pågå tills dess att medarbetarna 
har hittat nya rutiner. Lewin och Schein menar även att en individs 
beteende inte håller sig förändrat om inte personen känner att den funnit 
ett nytt jämviktsläge (freeze). Att det ofta enbart är ett par få som har en 
negativ inställning och att detta anses normalt stöds av Rogers 
diffusionsteori. Runt 16 % av ett system är personer som har det förflutna 
som referenspunkt och som tenderar att vara misstänksamma och 
skeptiska till förändring. Dessa brukar felaktigt men naturligt få mycket 
uppmärksamhet, istället rekommenderar forskningen att lägga den större 
delen av tiden på de som är positiva i förändringen och använda dessa 
som en hävstång gentemot de mer negativa. På så sätt utnyttjas 
gruppdynamiken där människor sällan vill känna sig utanför den större 
mängden och på så vis anpassar sig snabbare. 
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5 Analys 
I följande kapitel presenteras analyserna av studiens resultat. Dessa är 
uppdelade efter det analytiska ramverket. 

5.1 Analys baserad på stämplingsteori 
Mead och Becker menar att stämpling används som ett sätt att förändra 
ett beteende hos någon som anses avvikande mot det önskade. Att 
byggbranschen beskrivs som konservativ i många olika forum och gärna 
i samband med digitalisering kan vara ett tecken på att samhället 
upplever att branschen inte anpassat sig till den nya normen tillräckligt 
fort. Det finns dock inga tydliga tecken på att respondenterna ska ha blivit 
påverkade av den stämpling som finns då majoriteten av dem menar att 
det inte är en representativ bild av verkligheten. Utifrån intervjusvaren 
har inte heller några underliggande tendenser kunnat påvisas, utan det 
närmaste är påståendet om att branschen håller sig till beprövade 
moment, som kan vara en antydan till att stämplingen används som en 
motivator likt det Becker menar. Av intervjuerna som ägt rum har det 
dock varit tydligt att påståendet väcker känslor hos respondenterna. 
Många nämner även samma händelser, som problemen med 
enstegstätade faser och flytspackel, och hänvisar till ett beteende som 
uppkommit efter att företag verksamma inom branschen fått för många 
bakslag. Flera respondenter nämner här partnering som ett sätt att främja 
utveckling och innovation. Att flera personer osökt refererar till samma 
saker genererar tankar om det är ett inlärt beteende, om det är dessa 
kopplingar som respondenterna självmant gör eller om det är en 
blandning av båda. Oavsett är det tydligt att det finns händelser som satt 
större prägel än andra i branschen.  

5.2 Analys baserad på organisationskultur 
Upplevelsen att det kommer många förändringar från centralt håll som 
kan ta lång tid att definiera medan själva implementeringen får lite tid till 
förfogande i verksamheten kan med stöd i Martins forskning ses som en 
viss differentiering. Det finns även tecken på att det existerar subkulturer 
där medarbetare i produktionsverksamheten och på kontoret inte alltid 
har lika tolkningar eller mål, vilket också stödjer differentierings-
perspektivet. Detta kan ses genom att digitala verktyg eller arbetssätt som 
implementeras inte alltid används fullt ut och att det existerar återfall till 
gamla rutiner. Sett till etik, säkerhet, arbetsmiljö och miljö, som fler 
respondenter tar upp som stora genomförda förändringar som påverkat 
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organisationskulturen, ses dock en enighet i värderingar och arbetssätt 
vilket istället visar på integration i Martins forskning. Sett till Scheins 
forskning har kulturen runt frågorna nått nivån där de kan sägas vara 
grundläggande antaganden då upplevelsen är att en medarbetare aldrig 
skulle ifrågasätta exempelvis säkerhetsarbetet i ett projekt i dagens läge. 
Under intervjuerna framkommer det även att hela koncernen lagt ner 
mycket tid på dessa frågor under flera år och att de upplevt motstånd på 
vägen, detta kan innebära att de förändringar som genomförts i närtid, 
och där det finns okonsekventa tolkningar, kommer mogna med tiden 
men kräver mer arbete framöver för att bibehållas. En intressant tanke är 
om digitaliseringen hade kunnat startats samtidigt som de andra 
frågorna, eller om det helt enkelt inte fick plats på agendan då. Det är 
enligt Schein vanligt att dessa större förändringar kräver mycket tid och 
kapacitet, där det även är vanligt med motstånd eftersom grundläggande 
värderingar och övertygelser ska förändras hos medarbetarna. Detta kan 
tala för att det inte varit aktuellt med fler stora förändringar samtidigt, 
utan att det helt enkelt skett en nödvändig prioritering av dessa.  

5.3 Analys baserad på förändringsledning 
Att byggbranschen varit sen på pucken vad gäller att digitalisera sig är 
det ingen som motsatt sig. Alla är överens om att det tagit tid att komma 
igång, men att det sedan start rört på sig i snabb takt. Vissa respondenter 
lyfter en oro om att det går i för snabb takt, där det kan vara svårt att lära 
sig ett program eller en metod bra innan det är dags att ändra. Det har 
också lyfts tankar om att det behövs processer som stödjer det digitala 
arbetssättet innan nya lösningar tas fram. Ett talesätt som lyder 
"digitalisera er inte för digitaliserandets skull" är i detta fall passande. En 
verksamhet som digitaliserar sig måste se över sina rutiner och processer 
och anpassa dessa på ett sådant sätt att digitaliseringen hjälper 
verksamheten att bli mer effektiv. Kotter beskriver exempelvis att det är 
en del av förändringsledningen att se till att ta bort hinder som ineffektiva 
processer eller "enable action by removing barriers" och inte bara driva 
framåt. Att göra samma saker fram till lagringsstadiet av data genererar 
enbart en förflyttning av arbetssättet från papper till digitalt verktyg - och 
har således inte påverkat effektiviteten i något led.  

Den upplevda tidsbristen och att det samtidigt händer att 
implementerade digitala verktyg och arbetssätt inte når sin fulla potential, 
som tidigare nämnt, kan enligt Kotter också bero på att något steg i 
förändringsledningsprocessen hoppas över i en tanke att vinna tid medan 
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det i själva verket sällan resulterar i ett tillfredsställande resultat. Att 
medarbetare går tillbaka till gamla rutiner visar även att det inte finns ett 
tillfredsställande efterarbete och att förändringen alldeles för tidigt anses 
vara en ny rutin. Även ADKAR och Lewins teorier stödjer detta men där 
de även tar upp att människor i förändring som återgår till gamla vanor 
ofta har missuppfattat syftet och anser att det är slöseri med tid att 
förändras. Det kan också grunda sig i att personen inte känner en 
trygghet i det nya och därför kommer förändringen motverkas oavsett 
hur bra argument som finns. Att några respondenter målar upp en bild 
av att mycket utveckling sker på sitt eget hörn och att de i produktion 
upplever att det kommer saker från olika håll hela tiden kan även vara ett 
tecken på en rådande stuprörsstruktur, även kallat suboptimering. 
Stuprörsstrukturen motverkar effektiva förändringar och kan påverka 
andra delar av verksamheten negativt.  Detta stöds av Kotter som tar upp 
att företag måste arbeta mer horisontellt över sina stuprör för att kunna 
göra skillnad på riktigt. Således kan även detta vara en indikation till 
varför det finns en upplevelse av att inte alla förändringsinitiativ som 
implementeras får förväntat genomslag. Upplevelsen som finns av att 
hela tiden börja om från början i varje projekt och att det inte finns mycket 
återkommande visar även på en efterfrågan av mer samlad best practice 
från medarbetarna alternativt stärker analysen om en viss 
stuprörsstruktur.   

Lagen om offentlig upphandling, och hur den som erbjuder samma tjänst 
men till lägst pris vinner arbetet, har av flera respondenter angetts vara 
en anledning till bristande innovation inom byggbranschen. Detta är ett 
intressant ställningstagande eftersom det kan ses från olika perspektiv. I 
ADKAR beskrivs det att människor förändras lättare om det finns ett 
tydligt syfte och något utifrån som kräver förändring. Att behöva utföra 
ett arbete till ett så lågt pris som möjligt bör därför i viss mån skapa en 
känsla av att en förändring bör ske för att kunna möta kraven. Detta 
genom att bygga smartare, minska svinn, använda mer effektiva verktyg 
eller genom att ta fram bättre material. Schein utvecklar Lewins teorier 
och menar däremot att människor inte kommer förändras om de inte 
känner en trygghet. Sett till att entreprenören tar på sig att genomföra 
arbetet till den kostnad de vunnit upphandlingen med kan det finnas en 
rädsla att testa något innovativt som förväntas sänka kostnaderna. För 
många företag kan en misskalkylering i ett sådant skede eller flera år av 
garantiarbete innebära konkurs. Håller företaget sig till det nuvarande 
sättet att arbeta och bygga på vet de trots allt att detta med största 
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sannolikhet inte kommer ske. Ett alternativ vore att se över vilka 
möjligheter som finns för partnering eller en annan typ av 
samverkansform även i offentlig upphandling, kopplat till de projekt som 
kan anses vara extra komplexa eller där det totalt sett finns många 
osäkerheter som kan kräva innovativa lösningar. Detta skulle dock kräva 
att fastpris-modellen arbetas om vilket vidare påverkar anbudsprocessen 
där alla ska ha lika villkor. Ställningstagandet till offentlig upphandling 
är även något som inte dykt upp i den tidigare forskning som presenterats 
för studien. Detta ger en ny infallsvinkel till vilka olika problemområden 
som finns i branschen.  

5.4 Analys baserad på tidigare forskning 
Sett till den tidigare forskningen, som menar på att projektformen och 
fasta attribut som tid och pengar är faktorer som kan försvåra 
implementering och innovation, styrker studien påståendet. Detta är inte 
förvånande eftersom många av respondenterna nämnt tid eller pengar i 
något sammanhang, exempelvis vid diskussion om fastpris-entreprenad 
eller tidsplaner. Uppfattningen är dock att förändringar sker relativt 
smärtfritt när dessa är planerade och kalkylerade för i projektets budget, 
vilket tyder på att det bästa sättet att genomföra en förändring är i 
uppstarten av ett projekt. Det fungerar dock inte för alla 
förändringsprocesser eftersom en projektcykel kan vara allt från ett till 
flera år och det i vissa fall blir nödvändigt att genomföra dessa innan 
avslut. Åsikten att många bakslag i samband med ett långt 
garantiåtagande och en hög förväntad livslängd framkallar ett mer 
riskaversivt beteende är även ett intressant samband som tagits upp 
under intervjuerna. Detta speciellt eftersom tidigare forskning pekar på 
att en barriär till byggbranschen, sett från leverantörens sida, är en 
konservativ kultur och ett traditionellt sätt att bygga på. Detta anses även 
vara en anledning till varför innovation förhindras. Eftersom denna 
studie enbart studerat ett företag verksamt inom branschen kan 
sanningen tänkas bestå av båda delarna. Många respondenter har även 
varit inne på att det är skillnad på stora och små företag där 
leverantörerna i den tidigare forskningen tar hänsyn till alla typer av 
kunder de bemöter, vilket också kan vara en av anledningarna till de olika 
resultaten. Att åsikterna skiljer sig åt mellan beställare och leverantör kan 
även peka på en rådande kommunikationsbrist mellan parterna på 
marknaden, där ett bättre samarbete i utvecklingsfasen av nya produkter 
och metoder kan eftersträvas. 
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Flera respondenter har dragit paralleller till industri och telefoni när det 
kommer till branscher som gjort och gör bra förändringsresor och är 
innovativa. Om vi ser till dessa branscher har dock produkterna ofta en 
betydligt kortare förväntad livslängd och det är mer tillgängligt att 
felsöka produkten om problem skulle uppdagas. En spännande tanke är 
vad som skulle hända med telefonbranschen om en mobiltelefons 
förväntade livslängd skulle öka till bara tio år av ett hus 50–100 år, istället 
för dagens två år. Alternativt om alla biltillverkare på marknaden skulle 
ha en nybilsgaranti på tio år. En annan aspekt är dock att tio års 
garantiåtagande för byggbranschen kan anses rimligt i förhållande till 
den förväntade livslängden. Vad gäller valet av branscher är det även 
intressant att majoriteten valt en bransch som har digitalisering som 
huvudsaklig verksamhet och en som inte har det. Ingen respondent 
nämnde en bransch eller ett företag som i huvudsak arbetar i projektform, 
likt byggbranschen, vilket kan stödjas av den tidigare forskning som 
menar att projektformen hämmar innovation och att företag verksamma 
i det segmentet därav inte anses som klassiskt innovativa. 
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6 Slutsatser 
Studiens syfte var att problematisera stämplingen av byggbranschen som 
konservativ och studera arbetet med förändringar kopplade till 
digitalisering på ett företag verksamt i branschen. Detta för att få en 
djupare förståelse för den brist av digitaliseringsinitiativ som tidigare 
forskning pekar på, där konservatism ofta lyfts fram. Med stöd i detta 
fastställdes tre forskningsfrågor till studien som besvaras nedan. 

Den första frågeställningen behandlar på vilket sätt byggbranschen kan 
sägas vara konservativ. Studiens resultat visar att stämplingen som 
konservativ inte är en representativ bild av företag verksamma inom 
branschen idag, men att det tidigare kan ha funnits belägg för ett sådant 
påstående. Istället lyfts det fram en bild av en bransch som förändrats 
mycket och där digitaliseringen varit en del av resan men inte som 
huvudakt. Senaste fem åren ses dock en förändring där digitaliserings-
frågan fått mer och mer utrymme och där den idag anses vara en 
kärnfråga. Trots detta finns det många områden kvar att digitalisera och 
sett till hela företaget kan utvecklingen anses vara i sin linda, även om det 
skett ett gediget arbete senaste åren. 

Den andra och tredje frågeställningen behandlar hur konservatismen tar 
sig uttryck och om det finns andra hinder som inte härstammar från 
konservatism. Under studiens gång har inga tydliga uttryck för 
konservatism upptäckts vilket också sammanfaller med respondenternas 
samlade åsikt om att det inte är ett påstående som gäller i dagens läge. 
Däremot finns det flertalet andra områden som ses som orsaker till en 
långsam utveckling.  Det som framkommer är att lagen om offentlig 
upphandling, där enbart lägsta pris är det som avgör vem som vinner 
upphandlingen, är en viss faktor till en utebliven utveckling. Här 
efterfrågas att andra attribut får större utrymme i anbudsprocessen, som 
exempelvis beräknad miljöpåverkan eller användandet av BIM. Utöver 
detta upplevs inte alltid de digitala verktyg som implementeras uppnå 
den beräknade potentialen där medarbetare även återgår till gamla 
rutiner. Ett mönster som träder fram är att detta beror på en påskyndad 
process där förändringar inte alltid ges den tid som krävs i verksamheten. 
Detta då det finns tydliga exempel där det fokuserats mest på 
genomförandefasen och där för- och slutfasen fått mindre 
uppmärksamhet, ofta på grund av upplevd tidsbrist. En annan iakttagen 
vinkel på detta är att det inte alltid finns processer bakom som stödjer 
digitaliseringen utan där ett arbetssätt enbart flyttats från analogt till 
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digitalt. En antydan till en stuprörsstruktur har även iakttagits vilket i hög 
grad kan bidra till ineffektiva processer och vara ett hinder vid förändring.  

För fortsatt forskning ses behovet av att studera respondenternas 
upplevda skillnader vad gäller konservatism och motstånd till förändring 
mellan små, mellanstora och stora bolag i byggbranschen. Alternativt att 
studera flera företaget aktiva inom samma segment. Detta eftersom 
denna studie enbart fokuserat på ett av de största företagen inom 
branschen. En annan infallsvinkel skulle även kunna vara att avgränsa 
byggbranschen mer eftersom detta efterfrågats och genomföra en 
liknande studie. Att undersöka hur projektbaserade företag på bästa vis 
implementerar nya arbetssätt och anpassar sig till digitalisering ses det 
även ett behov av. Detta på grund av att det finns tydliga indikationer på 
att det projektbaserade arbetssättet hämmar implementeringsprocesser 
och innovation på grund av bundna attribut som tid och pengar.  

Den rekommendation som ges till Skanska, som är företaget som ligger 
till grund för studien, är att investera i utbildningar med praktiska 
övningar kring förändringsledning och digitaliseringsfrågor. Detta då 
digitaliseringen förväntas öka förändringstakten avsevärt, vilket innebär 
att ett effektivt tillvägagångssätt bör säkerställas så verksamheten snabbt 
kan anpassa sig i framtiden. Vidare rekommenderas de att se över att det 
finns en känsla av suboptimering och att utvecklingsinitiativen inte är 
koordinerade utan i stor utsträckning påverkar effektiviteten i 
produktionen. Eftersom det även finns en upplevelse av att branschen är 
konservativ, men att detta inte stöttas av personer verksamma inom den, 
är även ett förslag att se över kommunikationen utåt. Genom att visa vilka 
utmaningar som finns, och förbättringar som genomförts, ökar intresset 
och förståelsen för branschen. 

Avslutningsvis kan det sägas att när respondenterna berättar om de 
förändringar som skett bara de senaste fem-tio åren ges inte en känsla av 
en bransch som är konservativ och som inte vill utvecklas. Tvärtom ges 
mer en känsla av en bransch som förändrats, och förändras, väldigt 
mycket men som möjligen tidigare underskattade fördelarna med att 
digitalisera sig och nu jobbar för att komma ikapp. 
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Bilaga A: Intervjufrågor för grupp 1, 
fas 1 
Tjänstemän som beslutar om och/eller driver 
förändringsarbete 
Uppstart 
Förklara: 

• syftet med studien samt vilka frågeställningar studien har som mål 
att besvara. 

• att studien är anonym, ålder och kön efterfrågas för att kunna 
avgöra om det finns några åsiktsskillnader relaterat till detta, ålder 
beskrivs som ett intervall för att försvåra identifiering i samband 
med kön. 

• i det fall en identifiering anses möjlig på grund av att t.ex. enbart 
en person finns med angivna värden kommer respondenten bli 
uppmärksammad på detta och få själv avgöra om sin fortsatta 
medverkan. 

• respondenten kommer få intervjuunderlaget skickat till sig för att 
göra förändringar/korrigeringar i sina uttalanden som kan ha 
missuppfattats. 

 
Respondentorientering 
Åldersintervall: 
Kön: 
Total erfarenhet i byggbranschen (år): 
 
Intervjufrågor 
• Vad har du för erfarenheter av implementeringsprojekt inom 

Skanska? 
 

• Kan du nämna några förändringar som skett de senaste åren? 
 

• Har förändringarna som genomförts gått lätt, eller har det uppstått 
friktioner? 
Kan du nämna några friktioner? Mellan vilka uppstår dessa? Vad består 
friktionerna av? 
 

• Kan du redogöra för hur du upplever att byggbranschen 
förändrats över tid? (Enbart vid lång erfarenhet) 
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[Lägger fram påstående om byggbranschen som konservativ] 
• Hur ställer du dig till det? 

 
• Vad betyder konservatism för dig? Beskriv en typisk konservativ 

person och även hur en konservativ bransch beter sig. 
 

[om håller med helt/delvis om konservativ]  
• Genomsyrar det hela organisationen eller förekommer det 

främst inom vissa områden? 
 

• Skulle det kunna finnas något lämpligare uttryck än 
"konservativ"? 
 

• Tidigare forskning pekar på att projektformen är ett hinder när 
det kommer till innovation/förändring/digitalisering. Att 
begränsade resurser som tid och pengar gör att det är 
svårmotiverat. Hur ställer du dig till det? 
 

• Upplever du att problemet ligger i att besluta om förändring, eller 
ligger det i själva implementationen, uppföljningen (att det 
implementeras men inte används)?  
Skillnader mellan yrkesgrupper? 
 

• Hur tycker du att förändringsarbeten mottas generellt inom 
Skanska? 
 

• Har du några exempel på branscher som du anser eller kan tänka 
dig är särskilt bra på att anpassa 
sig/förändras/innovativa/digitaliserade? 
Varför just dem? 
 

Avslutning 
• Finns det något du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga B: Intervjufrågor för grupp 2, 
fas 1 
Tjänstemän som arbetar i eller i anknytning till 
projektering eller produktion 
Uppstart 
Förklara: 

• syftet med studien samt vilka frågeställningar studien har som mål 
att besvara. 

• att studien är anonym, ålder och kön efterfrågas för att kunna 
avgöra om det finns några åsiktsskillnader relaterat till detta, ålder 
beskrivs som ett intervall för att försvåra identifiering i samband 
med kön. 

• i det fall en identifiering anses möjlig på grund av att t.ex. enbart 
en person finns med angivna värden kommer respondenten bli 
uppmärksammad på detta och få själv avgöra om sin fortsatta 
medverkan. 

• respondenten kommer få intervjuunderlaget skickat till sig för att 
göra förändringar/korrigeringar i sina uttalanden som kan ha 
missuppfattats. 

 
Respondentorientering 
Åldersintervall: 
Kön: 
Total erfarenhet i byggbranschen (år): 
 
Intervjufrågor 
• Vad har du för erfarenheter av implementeringsprojekt inom 

Skanska? 
 

• Kan du nämna några förändringar som skett de senaste åren? 
 

• Har förändringarna som genomförts gått lätt, eller har det uppstått 
friktioner? 
Kan du nämna några friktioner? Mellan vilka uppstår dessa? Vad består 
friktionerna av? 
 

• Kan du redogöra för hur du upplever att byggbranschen förändrats 
över tid? (Enbart vid lång erfarenhet) 
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[Lägger fram påstående om byggbranschen som konservativ] 
• Hur ställer du dig till det? 

 
• Vad betyder konservatism för dig? Beskriv en typisk konservativ 

person och även hur en konservativ bransch beter sig. 
 

[om håller med helt/delvis om konservativ]  
• Genomsyrar det hela organisationen eller förekommer det 

främst inom vissa områden? 
 

• Skulle det kunna finnas något lämpligare uttryck än "konservativ"? 
 

• Tidigare forskning pekar på att projektformen är ett hinder när det 
kommer till innovation/förändring/digitalisering. Att begränsade 
resurser som tid och pengar gör att det är svårmotiverat. Hur ställer 
du dig till det? 
 

• Hur tycker du att förändringsarbeten mottas generellt inom 
Skanska? 
 

• Har du några exempel på branscher som du anser eller kan tänka 
dig är särskilt bra på att anpassa sig, förändras, innovativa, 
digitaliserade? 
Varför just dem? 
 

Avslutning 
• Finns det något du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga C: Intervjufrågor för grupp 3, 
fas 1 
Yrkesarbetare 
Uppstart 
Förklara: 

• syftet med studien samt vilka frågeställningar studien har som mål 
att besvara. 

• att studien är anonym, ålder och kön efterfrågas för att kunna 
avgöra om det finns några åsiktsskillnader relaterat till detta, ålder 
beskrivs som ett intervall för att försvåra identifiering i samband 
med kön. 

• i det fall en identifiering anses möjlig på grund av att t.ex. enbart 
en person finns med angivna värden kommer respondenten bli 
uppmärksammad på detta och få själv avgöra om sin fortsatta 
medverkan. 

• respondenten kommer få intervjuunderlaget skickat till sig för att 
göra förändringar/korrigeringar i sina uttalanden som kan ha 
missuppfattats. 

 
Respondentorientering 
Åldersintervall: 
Kön: 
Total erfarenhet i byggbranschen (år): 
 
Intervjufrågor 
• Kan du redogöra för hur du upplever att byggbranschen förändrats 

över tid - sedan du började? (Enbart vid lång erfarenhet) 
 

[Lägger fram påstående om byggbranschen som konservativ] 
• Hur ställer du dig till det? 

 
• Vad tror du att ett sådant påstående grundar sig i? 

Gäller det fortfarande? 
 

• Vad betyder konservatism för dig? Beskriv en typisk konservativ 
person och även hur en konservativ bransch beter sig. 
 

• Skulle du själv beskriva byggbranschen med ordet konservativ om 
någon frågade dig? 
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• Tidigare forskning pekar på att projektformen är ett hinder när det 

kommer till innovation/förändring/digitalisering. Att begränsade 
resurser som tid och pengar gör att det är svårmotiverat. Hur ställer 
du dig till det? 
 

• Hur tycker du att du själv ställer dig till förändringar? (Är snabbt 
på idéer, tveksam, negativ/positiv o.s.v.) 
 

• Har du några exempel på branscher som du anser eller kan tänka 
dig är särskilt bra på att anpassa sig, förändras, innovativa, 
digitaliserade? 
Varför just dem? 
 

Avslutning 
• Finns det något du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga D: Intervjufrågor för grupp 1, 
fas 2 
Tjänstemän som beslutar om och/eller driver 
förändringsarbete 
Uppstart 
Förklara: 

• syftet med studien samt vilka frågeställningar studien har som mål 
att besvara. 

• att studien är anonym, ålder och kön efterfrågas för att kunna 
avgöra om det finns några åsiktsskillnader relaterat till detta, ålder 
beskrivs som ett intervall för att försvåra identifiering i samband 
med kön. 

• i det fall en identifiering anses möjlig på grund av att t.ex. enbart 
en person finns med angivna värden kommer respondenten bli 
uppmärksammad på detta och få själv avgöra om sin fortsatta 
medverkan. 

• respondenten kommer få intervjuunderlaget skickat till sig för att 
göra förändringar/korrigeringar i sina uttalanden som kan ha 
missuppfattats. 

 
Respondentorientering 
Åldersintervall: 
Kön: 
Total erfarenhet i byggbranschen (år): 
 
• Finns det uttalade strategier för hur förändringar ska genomföras 

(ex. stödfunktioner, visst förarbete, resultatuppföljning o.s.v.)? 
Eller är det upp till varje projekt att själva bestämma hur det 
genomförs?  

 
• Hur ser fördelningen ut vad gäller konsulttjänster och egna 

processer när det kommer till förändringsledning? (Om konsulter 
och egna: vem bestämmer när det blir vad?) 
 
[pratar om en implementeringsprocess som respondenten varit delaktig i] 

• Vilken förändring har du valt? 
 
• Kan du beskriva upplägget som följts i förändringen? 

 



"Är det alltid negativt att vara konservativ?" – en problematisering av stämplingen 
av byggbranschen som konservativ 

Theresé Ahlqvist  2018-05-31 

55 

• Hur upplever du att detta togs emot av målgruppen för 
förändringen? Vilken feedback fick ni? 
Om någon negativ feedback: vad tror du att detta grundar sig i? 

 
• Upplever du att implementeringsprocessen som följts varit lämplig? 

 
• Skulle ni gjort likadant om ni gjorde den här implementeringen 

idag igen? 
 
• Hur har utfallet blivit av implementeringen? 

 
Avslutning 
• Finns det något du känner att du vill tillägga? 

 


