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Sammanfattning 

 

Bakgrund: För att förbättra kommunikationen mellan aktörer i byggprojekt under produktionsskedet 

finns stor potential i att implementera nya information- och kommunikationsteknologier. I litteraturen 

förklaras implementeringar av dessa teknologier utifrån flera olika aspekter. En aspekt vars inverkan 

dock inte studerats i stor utsträckning är hur den tidpunkt som byggprojektet befinner sig i påverkar 

implementeringen, trots att tidsaspekten är en av projektet som organisationsforms viktigaste särdrag.  

Syfte: Studien syftar till att utforska förutsättningarna för implementering av informations- och 

kommunikationsteknologier i byggproduktion under olika faser av produktionsskedet.  

Metod: Studien utgår från teorier kring innovationsprocessen, implementering av innovation och 

teknologi tillsammans med teorier kring projektbaserat arbete och spårbundenhet i organisationer. 

Studien är genomförd som en fallstudie på byggbolaget Skanska där två byggprojekt undersöks i dess 

produktionsskede. Intervjuer genomfördes där faktorer bakom implementeringsprocessen av 

informations- och kommunikationsteknologier och förändringar av förutsättningar för denna process 

mellan två tidpunkter, produktionsstarten och mitt i produktionsskedet, kunde visas.  

Slutsatser: Studien visar att förutsättningarna för implementering av teknologier i byggproduktion 

förändras under produktionsskedet. Två huvudsakliga skillnader i förutsättningar identifierades, större 

tillgänglighet av tidsresurser och förekomst av aktiviteter som formar normen vid produktionsstarten 

jämfört med mitt i produktionsskedet. Studien visar även att dessa förutsättningar har en stor inverkan 

på implementeringen av teknologier vilket hindrar implementering av teknologier efter 

produktionsstarten.  

 

Nyckelord 

Spårbundenhet, Projektfaser, Adoption av innovation, Implementering av innovation, Adoption av 

teknologi, Bygginnovation, Temporär organisation.  



 

Abstract 

Background: To improve communication between actors in construction projects during production 

phase there is great potential of new information and communication technologies. The literature 

explains the implementations of these technologies from several aspects. One aspect, which needs 

further research, is how the period which a construction project is in impacts the implementation, since 

the time aspect is one of the most important characteristics of a project.  

Purpose: This study aims to explore the prerequisites for implementing new information and 

communication technologies in production during different periods of the production phase of a 

construction project. 

Methodology: This study is based on theories on the innovation process, implementation process of 

innovation and technology together with theories on project management and path dependency in 

organizations. The study was conducted as a case study at the construction company Skanska, where 

two construction projects were investigated in their respective production phase. Interviews were 

conducted where factors behind the implementation process of information and communication 

technologies were shown. Changed prerequisites for this process between two of the project’s phases, 

the production start and the middle of production phase, were also revealed.  

Conclusions: This study shows that the prerequisites for implementing technologies in construction 

change during the construction phase. Two major differences were identified; greater availability of 

time resources and the presence of activities that form the norm, at the start of production compared to 

the middle of the production phase. This study also shows that these prerequisites have a major impact 

on the implementation of technologies, which result in difficulties in implementing the technologies 

after the start of the production.  

Key-words 

Path dependency, Project phases, Adoption of innovation, Implementation of innovation, Adoption of 

technology, Construction innovation, Temporary organization.    
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1 Introduktion 

I uppsatsens första kapitel ges en bakgrund till det problem som ska studeras och en motivering till 

varför en sådan studie behövs. I detta kapitel presenteras också fallföretaget i relation till det som ska 

undersökas. Studiens syfte och frågeställningar presenteras följt av en beskrivning av vilka 

avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund och problematisering 

Ickefungerande kommunikation mellan aktörer är ett betydande problem i byggbranschen och detta 

beskrivs som en av de största orsakerna till försenade projektleveranser (Sambasivan & Soon, 2007). 

Svårigheterna med effektiv kommunikation kan förklaras utifrån byggprojektets karaktär. Ett 

byggprojekt, där byggbolag utför sin produktion, är i sin form temporär. Det vill säga att de aktiviteter 

som sker gör det inom ramen för projektet och sammansättningen av projektgruppen består i regel inte 

efter att byggprojektet avslutats (Titus & Bröchner, 2005). Ett annat karakteristiskt drag hos ett 

byggprojekt är det stora antalet aktörer som är involverade i byggprocessen. Mellan dessa sker ett 

kontinuerligt utbyte av en stor mängd information för att aktiviteter inom projektet ska kunna 

samordnas (Wikforss et al., 2008). Detta ställer höga krav på kommunikationen, samtidigt som de 

temporära relationerna som aktörerna i projektet ingår i gör att det är svårt att etablera just effektiva 

kommunikationsvägar (Emmitt och Gorse, 2009; Turner och Müller, 2003).  

 

För att förbättra kommunikationen i denna kontext finns stor potential i användning av nya 

information- och kommunikationsteknologier. Genom att till exempel använda mobila digitala 

verktyg, så som smartphones och läsplattor, med applikationer anpassade till byggprojektets 

kommunikationsbehov, kan informationsöverföringen mellan aktörer som är involverade i 

byggproduktionen förbättras (Hasan et al., 2019). Potentialen har dock visat sig vara svår att fånga i 

branschen, trots ett uppenbart behov går utvecklingen med att ta till sig nya teknologier fortsatt 

långsamt (Svensk byggtjänst, 2017).  

 

Denna studie är gjord som en fallstudie på Skanska, ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet 

i både Europa och USA. Skanskas verksamhet består av utveckling av bostadsprojekt, kommersiella 

fastigheter, infrastrukturprojekt samt byggverksamhet. 2018 omsatte hela koncernen 170 miljarder 

SEK varav den största delen kommer från just byggverksamheten (Skanska AB, 2018). För att behålla 

sin position med starka resultat arbetar Skanska aktivt med att förbättra sin verksamhet på olika vis. 

Ett område med extra hög prioritet är digitalisering. I företagets årsredovisning från 2018 nämns att 

nya teknologier har stor potential, ”Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att leverera projekt på 

ett tillförlitligt och effektivt sätt och bidrar även till ökat samarbete och kunskapsutbyte” (Skanska AB, 
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2018). Som en del i detta arbete är Skanska i högre grad än tidigare involverade i utvecklingsstadiet av 

nya teknologier med syfte att främja informationsutbytet på deras byggarbetsplatser. Skanskas Digital 

Hub startade under hösten 2018, ett center som utvecklingen av så kallade digitala verktyg för 

byggverksamheten ska utgå från. Här skapas lösningar genom ett nära samarbete med externa 

samarbetspartners inom IT-branschen i dialog med medarbetare byggprojekten där behoven finns.  

 

De teknologier som utvecklats och som erbjuds implementeras sedan i företagets byggprojekt enligt 

Skanskas digitala strategi. Skanskas svenska byggverksamhet är uppdelad i ett antal regioner, vilka 

byggprojekten ligger under. Varje region ansvarar över att projekten i regionen har tillgång till och 

använder de teknologier som erbjuds av Skanska centralt på ett så bra vis som möjligt. I regionerna 

finns rollen som Digital coach som arbetet med att föra ut nya teknologier i projekten är centrerat 

kring. Denne bistår projekten med utbildning, det stöd och den support som krävs och sätter 

tillsammans med aktörer i respektive projekt mål för hur man vill arbeta med dessa teknologier. För att 

organisera digitaliseringen på projektnivå finns även rollen som Digital ledare i byggprojekten. Den 

Digitala ledaren har denna roll utöver sin linjeroll, vilket är tänkt att ta ca tio procent av personens 

totala arbetstid. Personen får genomgå utbildning för att få de kunskaper och den kompetens som 

krävs för att kunna bistå med daglig support för användning av de teknologier som implementeras och 

är dit projektmedlemmarna i första hand vänder sig för frågor kopplat till användning av teknologier. 

Den Digitala ledaren är även den person i projektet som i huvudsak för dialogen med Digital coach.  

 

Den rådande uppfattningen inom bolaget är att det är vid produktionsstarten i början av 

produktionsskedet som störst potential till att ta till sig nya teknologier finns vilket bekräftas av digital 

utvecklingschef1, chef Digital Hub2 såväl som av anställda i byggverksamheten3. I projekteringen 

planeras hur byggproduktionen skall genomföras och i samband med detta sätts även ramarna kring 

vilka informations- och kommunikationsteknologier som aktörerna i byggverksamheten för projektet 

förväntas att arbeta med. Produktionsstarten därefter blir den tidpunkt då det anses att teknologierna 

bör sättas i bruk.    

 

I litteraturen förklaras lyckade implementeringar av informations- och kommunikationsteknologier i 

byggbranschen och i byggproduktion utifrån flera olika aspekter. Den specifika teknologin, 

uppfattningen om dess nytta i byggproduktionens aktiviteter och dess användarvänlighet, har en stor 

betydelse för en eventuell implementering liksom organisationens norm och de förutsättningar som 

finns i organisationen (Stewart et al., 2004; Walker och Peansupap, 2005). En aspekt vars inverkan 

dock inte studerats i stor utsträckning är hur den fas som ett byggprojekt befinner sig i påverkar 

                                                      
1 Telefonsamtal med Digital utvecklingschef Skanska Sverige, 2019-03-29.  
2 Personligt möte med Chef digital Hub Skanska Sverige, 2019-03-12. 
3 Flertalet personliga samtal med projektmedlemmar på ett av Skanskas byggprojekt, detta beskrivs närmare i kapitel 2. 
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mottagandet av nya informations- och kommunikationsteknologier. Detta, trots att tidsaspekten är en 

av projektet som organisationsforms viktigaste särdrag, där arbetet är just tidsbundet, med en given 

start och ett givet slut (Packendorff, 1995). För att få en förståelse för ett fenomen i en temporär 

organisation, så som ett byggprojekt, där allt som sker präglas av vetskapen om att tiden är en 

betydande begräsande resurs måste denna aspekt beaktas (Lundin och Söderholm, 1995).  

 

Med bakgrund av detta finns ett behov av att undersöka implementeringen av nya kommunikations- 

och informationsteknologier i byggproduktion där tidpunkten för implementering i projektet tas i 

beaktning.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att utforska förutsättningarna för en implementering av nya informations- och 

kommunikationsteknologier i olika faser av produktionsskedet. För att undersöka detta är följande 

huvudforskningsfråga formulerad: 

HF: Hur ser möjligheterna till att implementera teknologier i byggproduktion ut under olika 

faser av produktionsskedet? 

 

För att besvara huvudforskningsfrågan behövs en förståelse för vad som ligger bakom processen då ny 

teknologi implementeras i byggproduktion. För att besvara detta har delfråga F1 formulerats enligt 

följande:  

F1: Vilka faktorer styr implementeringen av teknologier i byggproduktion?  

 

För att förstå hur möjligheterna för implementering förändras under produktionsskedet krävs även en 

förståelse för hur faktorer bakom implementeringsprocessen påverkas av var i skedet projektet 

befinner sig. För att besvara detta har delfråga F2 formulerats där två tidpunkter jämförs. Delfråga F2 

följer:  

F2: Hur skiljer sig förutsättningarna för implementering av teknologier i byggproduktion 

vid produktionsstarten jämfört med mitt i produktionsskedet?  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie har gjorts med ett antal avgränsningar. Två tidpunkter av ett byggprojekts 

produktionsskede jämförs för att ge en bild av hur förutsättningarna för implementering av teknologier 

i byggproduktion förändras. Produktionsstarten valdes då det är den tidpunkt då man inom bolaget 

anser att de teknologier som undersöks bör implementeras. Denna jämförs med en tidpunkt då halva 

tiden av byggproduktionen genomgåtts, mitt i produktionsskedet. Vad som sker mellan dessa faser, 

och hur förutsättningarna för implementering av teknologier mellan dessa tidpunkter undersöks inte.  
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Valet av dessa tidpunkter gjordes baserat på att tiden mellan dem är tillräckligt kort för att samma 

teknologier ska kunna undersökas i båda faser. Teknologier som undersöks är aktuella att 

implementera vid produktionsstart och är även aktuella att implementera då halva produktionsskedet 

genomgåtts i de projekt som studerats. Teknologierna uppfattas inte som utdaterade vid denna tidpunkt 

trots att viss tid sedan produktionsstarten passerat. Teknologerna genomgår under denna period inte 

heller teknisk utveckling i sådan grad att de förändras på betydande vis. Detta gör att en specifik 

teknologi vid produktionsstarten är jämförbar med densamma då halva produktionsskedet genomgåtts.   

 

Andra aspekter och karaktäristiska drag av ett byggprojekt, förutom hur långt gången produktionen är 

kan påverka implementeringsprocessen av teknologier. Storleken av projektet, sett till antalet 

medarbetare och antalet underentreprenörer som deltar i projektet, kan påverka processen liksom 

vilken entreprenadform byggprojektet har. Även typ av byggnadsverk kan ha en inverkan på processen 

men detta är inte i fokus i denna studie. De teknologier som studeras är mobila informations- och 

kommunikationsteknologier. Vidare undersöks vad som sker på projektnivå. Vad som sker på 

företagsnivå, branschnivå eller mellan projekt studeras inte närmare inom ramen för detta arbete. 

 

Studiens har gjorts som en fallstudie på byggbolaget Skanska där två olika byggprojekt har undersökts 

då de befinner sig i mitten av deras respektive produktionsskeden.   

1.4 Disposition  

Uppsatsen har följande disposition: 

 

1. Bakgrund och introduktion: 

I uppsatsens första kapitel ges en bakgrund till det problem som ska studeras och en 

motivering till varför en sådan studie behövs. I detta kapitel presenteras också fallföretaget i 

relation till det som ska undersökas. Studiens syfte och frågeställningar presenteras följt av en 

beskrivning av vilka avgränsningar som gjorts.  

 

2. Metod: 

I det andra kapitlet beskrivs den forskningsmetod som tillämpats för att uppnå syftet med 

studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens forskningsdesign följt av en 

beskrivning av forskningsprocessen, hur studiens empiri samlats in och analyserats. 

Avslutningsvis presenteras studiens forskningskvalitet, dess validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  
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3. Teoretiskt ramverk: 

I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis beskrivs vad 

litteraturen säger om implementering och adoption av innovation och vilka faktorer som ligger 

bakom denna process. I kapitlets andra del beskrivs projekt som organisationsform och 

spårbundenhet i projekt vilket kan användas för att förstå implementering av teknologi i olika 

faser av ett byggprojekts produktionsskede.   

 

4. Resultat och analys: 

I det fjärde kapitlet behandlas studiens frågeställningar. Inledningsvis beskrivs de teknologier 

som studerats. Därefter presenteras och analyseras studiens resultat.  

 

5. Diskussion och slutsatser:  

I det sista kapitlet summeras och diskuteras studiens viktigaste resultat. Studiens slutsatser 

presenteras genom att forskningsfrågorna besvaras. Därefter presenteras studiens 

forskningsbidrag. Avslutningsvis beskrivs studiens begräsningar och förslag på vidare 

forskning.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs den forskningsmetod som har tillämpats för att uppnå syftet med studien. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens forskningsdesign följt av en beskrivning av 

forskningsprocessen, hur studiens empiri samlats in och analyserats. Avslutningsvis presenteras 

studiens forskningskvalitet, dess validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

2.1 Forskningsdesign  

Syftet med denna studie är primärt av utforskande karaktär, då olika mönster som ligger bakom 

fenomenet skall identifieras. I arbetet med studien har en induktiv ansats används. Detta innebär att 

teori och litteratur används för att utveckla en bättre förståelse för de resultat som fås och således kan 

teoriramen förändras efter arbetets gång utifrån vad som krävs för att förklara det empiriska materialet 

(Blomkvist & Hallin, 2015). Studien valdes att göras som en fallstudie. Ett fenomen kan således 

undersökas i sin verkliga kontext. Detta ger möjlighet till att fånga detaljer från en komplex verklighet 

och upptäcka nya dimensioner av ett fenomen (Blomkvist och Hallin, 2015; Collis och Hussey, 2014). 

Eftersom att tidsaspektens inverkan på implementeringen av nya informations- och 

kommunikationsteknologier i byggproduktion är ett outforskat område är detta metodval passande för 

studien.  

 

Fallstudien görs på ett större svenskt byggbolag där två byggprojekt undersöks i deras respektive 

produktionsskeden. Företaget arbetar aktivt med att implementera teknologier i byggverksamheten för 

att underlätta kommunikationen och informationsspridningen i byggproduktionen. Valet av de två 

specifika projekten gjordes då de båda implementerat teknologier under den tid byggprojektet pågått 

och då projekten befinner sig i eller har genomgått de faser som undersöks, produktionsstarten och en 

tidpunkt mitt i produktionsskedet. Tre specifika informations- och kommunikationsteknologier 

undersöktes. Det som är föremål för studien kan alltså exemplifieras genom att studera projekten i 

realtid, en viktig aspekt vid val av fall (Eisenhardt, 1989).  

2.2 Forskningsprocessen 

En praktisk problemförståelse upprättades utifrån observationer och samtal med projektmedlemmar på 

företaget där fallstudien gjorts. I samband med detta påbörjades även den litteraturstudie som 

tillsammans med observationerna ledde fram till ett forskningsbart problem och studiens syfte. Detta 

gav grunden till studiens teoretiska ramverk som initialt användes för att formulera rubriker och teman 

för insamling av kvalitativ empiri. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med 

projektmedlemmar på två olika byggprojekt i företaget. Då det empiriska materialet samlats in 

uppdaterades det teoretiska ramverket för att kunna förklara vad som synliggjorts genom intervjuerna. 



7 
 

Empirin analyserades tematiskt utifrån teorin. Forskningsprocessen, med olika moment och dess 

överlappning under perioden då studien genomförts illustreras med figur 1.  

 

 

Figur 1 - Forskningsprocessen 

 

 

2.2.1 Förståelse av det praktiska problemet 

I studiens inledande fas skapades en förståelse för det praktiska problem som företaget i fallstudien 

upplever kopplat till implementering av nya kommunikations- och informationsteknologier. Detta 

gjordes genom observationer på ett platskontor i anslutning till ett av företagets byggprojekt, detta 

byggprojekt kommer vidare benämnas Projekt Alfa. Genom att vara placerad i projektets kontorsmiljö 

kunde observationer som deltagare ske, där upplevelser, interaktion och småprat under luncher och 

fikaraster gav möjlighet till att ställa frågor som kunde leda fram till en mer precis förståelse av de 

problem som upplevs. Att observera genom att delta är en metodform som ger en unik möjlighet till att 

skapa en detaljerad och verklighetstrogen bild av det som undersöks. Problemet formulerades utifrån 

författarens tolkning av verkligheten som, eftersom att denne själv deltagit, kan anses ligga nära den 

som projektmedlemmarna upplever då dem ingår i samma kontext (Fine, 2015). Samtalen och med 

vilka projektmedlemmar sammanfattas i tabell 1.  

 

Tabell 1 - Samtal som varit grunden till förståelsen av det praktiska problemet 

 

Samtalsnummer Samtalsdeltagare 

1 Två projektchefer 

2 Två arbetsledare, en projektingenjör 

3 Projekteringschef 

4 Digital ledare och arbetsledare 
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2.2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes med utgångspunkt från det praktiska problem som identifierats. Genom 

att göra en bred inläsning på befintlig litteratur som berör det praktiska problemet kunde studiens 

positionering växa fram. Därefter formulerades studiens syfte och den frågeställningen som vidare 

använts i studien.   

 

En inläsning på litteratur inom området adoption och implementering av innovation, både specifikt 

inriktat mot den kontext som denna studie skall undersöka, byggprojekt och mobila kommunikations 

och informationsteknologier, men också generellt mot fler branscher och andra typer teknologier 

gjordes. Inläsning gjordes även på ämnet projektorganisationer och projektbaserat arbete. 

Litteratursökningen gjordes på ett metodiskt vis i Primo vilket är KTH-bibliotekets söktjänst för 

material som finns tillgängligt på biblioteket i tryckt och elektronisk form. Söktjänsten ger även 

sökträffar från andra databaser innehållande material som KTH prenumererar på, så som Scopus, Web 

of Science och Google Scholar (KTH Biblioteket, 2019). I viss utsträckning har även litteratur 

rekommenderad av handledare på KTH och kursböcker från tidigare genomförda kurser inom ramen 

för civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi används. Artiklar och avhandlingar som i högre 

grad citerats premierades i urvalet av litteratur och en blandning av äldre publikationer (innan år 2010) 

och nyare publikationer (efter 2010) efterfrågades. Teorier som kan ses som grundbultar i den 

forskning som idag görs på ämnet identifierades och beaktades liksom nyare teorier. I tabell 2 

presenteras viktiga begrepp och nyckelord som använts i litteratursökningen.  

 

Tabell 2 - Begrepp och nyckelord som används i litteratursökningen 

 

Adoption of innovation in construction industry 

Implementation of innovations in construction industry 

Adoption of information and communication technology 

Diffusion of innovation 

Factors influencing innovation adoption 

Process of innovation 

Project phases 

Path dependance 

Project life cycle   

 

Två huvudområden som kan användas för att förstå fenomenet då teknologi implementeras i olika 

faser av ett byggprojekts produktionsskede identifierades. Det första området behandlar 

innovationsprocessen och faktorer bakom denna process. Det andra området behandlar projekt som 

organisationsform och spårbundenhet i projekt. Dessa områden finns beskrivna i kapitel 2. Det första 

området var utgångspunkten för den intervjumall som konstruerades för att användas vid insamling av 
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empiriskt material vid under intervjustudien då djupintervjuer utfördes. Hur intervjustudien 

genomförts presenteras närmare i kommande avsnitt. Teorin gav en fingervisning om vilka 

underliggande teman och mönster som var intressanta att titta närmare på och var till hjälp vid 

utformandet av semistrukturerade frågor. Parallellt med att intervjuerna genomfördes uppdaterades 

litteraturavsnittet för att den beskrivna teorin skulle kunna användas för att förstå empirin bättre i 

enlighet med den induktiva ansatsen. Det andra området identifierades där med. Litteraturen användes 

således för både den empiriska datainsamlingen och vid analysen av det insamlade materialet.  

 

2.2.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde i två steg. Först genomfördes observationer på ett av fallföretagens platskontor, 

följt av djupare intervjuer med sju personer som jobbar i två olika byggprojekt på bolaget som 

befinner sig mitt i deras respektive produktionsskede. Observationerna gav grunden till förståelsen av 

det praktiska problemet vilket styrde studiens syfte och frågeställning medan djupintervjuerna 

genomförts för att samla in kvalitativt material som kunde användas för att besvara frågeställningen. 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket är en lämplig metod för datainsamling vid 

studier med utforskande syfte liksom denna. Genom att ställa öppna frågor ges en möjlighet för 

intervjupersonen att utveckla resonemang och svar kring sådant som denne vill prata om. 

Intervjuformen är flexibel, intervjun kan ta oväntade riktningar och sådant som inför intervjun inte var 

känt kan komma fram till skillnad från i den strukturerade intervjun (Collis och Hussey, 2014).  

 

De djupare intervjuerna genomfördes med en förberedd intervjumall som bas vilken innehöll ett antal 

teman som intervjuerna var tänkta att kretsa kring. Intervjuerna berörde kommunikations- och 

informationsteknologier som adopterats av intervjupersonen i det projekt denne nu är verksam, 

processen som lett fram till detta och den faktiska användningen. Också teknologier som inte 

adopterats av intervjupersonen berördes och upplevda förklaringar till detta. Intervjumallen finns i sin 

helhet som bilaga. I denna benämns de kommunikations- och informationsteknologier som studien 

berör ”Digitala verktyg”. Detta är det begrepp som används företagsinternt som samlingsnamn för 

teknologierna och det begrepp som därför användes under intervjuerna.  

 

Sju personer som är verksamma i två olika byggprojekt på företaget som varit föremål för fallstudien 

intervjuades. Dessa projekt benämns Projekt Alfa och Projekt Beta. Intervjupersonernas roll och 

projekttillhörighet sammanfattas i tabell 3. Ytterligare två personer bjöds in att delta men tackade nej. 

Samtliga bjöds in via mail. De sju intervjuade har alla en tjänst som innebär att de jobbar nära eller i 

direkt anslutning till byggproduktionen och kommer i kontakt med de mobila kommunikations- och 

informationsteknologier som studeras. Detta var en förutsättning för att bli inbjuden att delta i en 

intervju. Personerna har olika roller i byggprojekten vilket innebär olika typer av ansvar och olika 
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slags arbetsuppgifter. De personer som intervjuats har roller som Produktionschef, projektets Digitala 

ledare, Arbetsledare, Projektingenjör och Logistikansvarig. Digital ledare är en roll som sköts utöver 

ordinarie arbetsuppgifter och ordinarie roll i projekten. Dessa roller ger möjligheten till att fånga olika 

aspekter av det som undersöks då de har olika ingång till fenomenet. Samtidigt arbetar alla tillräckligt 

nära de teknologier som studerats för att kunna prata om dem utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser.   

 

Intervjuerna genomfördes i enskilda mötesrum på de projektkontor där intervjupersonerna har sina 

arbetsplatser. Under intervjuerna deltog enbart intervjupersonen och författaren som ledde intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på svenska och pågick i ca 45 minuter, de spelades in och transkriberades 

därefter.  

 

 Tabell 3 - Lista över genomförda intervjuer 

2.2.4  Analys av empiriskt material  

En kvalitativ studie har som styrka att på djupet kunna förklara det fenomen som undersöks, men för 

att göra detta krävs att den analyseras på ett effektivt vis, något som präglas av flertalet utmaningar. En 

problematisk aspekt är att det inte finns någon entydig metod för att genomföra en analys av kvalitativt 

material så som det gör för att behandla kvantitativ data. En generell procedur som används vid analys 

innefattar dock följande tre steg; reducering av data, strukturering av data och att dra slutsatser av data 

(Collis och Hussey, 2014). Dessa tre steg har även används i denna studie.   

 

Analysen av det empiriska materialet påbörjades med att intervjuerna som spelats in digitalt 

transkriberades till text. Detta gjordes i anslutning till att respektive intervju genomförts. Från den 

stora mängden insamlat intervjumaterial i textform valdes intressanta delar ut baserat på det teoretiska 

ramverk som löpande utformats. Också sådant som ansågs belysa intressanta aspekter av det fenomen 

som undersöktes men som inte beaktas inför intervjuerna lyftes ut från den stora mängden 

intervjumaterial. Övrigt intervjumaterial lämnades.   

 

Intervjuperson Roll Projekttillhörighet 

1 Arbetsledare Projekt Alfa 

2 Projektingenjör Projekt Alfa 

3 Projektchef Projekt Alfa 

4 Arbetsledare och Digital ledare Projekt Alfa 

5 Projektchef Projekt Beta 

6 Logistikansvarig Projekt Beta 

7 Arbetsledare Projekt Beta 



11 
 

Materialet omstrukturerades, det delades upp i sådant som kunde användas för att besvara delfråga F1 

och F2, alltså i sådant som beskriver faktorer bakom implementeringen av informations- och 

kommunikationsteknologier och i sådant som beskriver hur förutsättningarna för implementering 

skiljer sig mellan produktionsstarten och mitt i produktionsskedet. Materialet analyserades utifrån 

befintliga teorier som både kunde bekräftas och kompletteras för att besvara underfrågorna. Detta 

gjorde att huvudforskningsfrågan kunde besvaras.  

2.3 Forskningskvalitet 

För att säkerställa att uppsatsen håller hög vetenskaplig kvalitet ska forskningsarbetets reliabilitet och 

validitet vara i åtanke genom hela forskningsprocessen. Med reliabilitet menas att studien ska vara 

möjlig för någon annan att genomföra och då komma fram till samma resultat. För att uppnå detta 

krävs att studien utförs på rätt sätt och att tillvägagångssättet finns väl beskrivet. Validitet syftar 

istället på vad som studeras, och att det som studeras faktiskt kan användas för ge svar på studiens 

frågeställningar och för att uppnå studiens syfte (Blomkvist och Hallin, 2015).   

 

En fallstudie innebär i regel låg reliabilitet men hög validitet. En fallstudie innebär att ett fenomen 

undersöks i sin kontext och det kan göra att samma studie som gjorts i en annan kontext med liten 

sannolikhet visar på samma resultat (Collis och Hussey, 2014). I den empiriska datainsamlingen 

genom semistrukturerade intervjuer var varje intervjuperson anonym. Detta kan även betraktas som 

något som gör att studiens reliabilitet minskar då sannolikheten att en annan forskare som upprepar 

studien kommer att intervjua samma personer är liten. Dock är intervjupersonernas roller kända liksom 

det företag som fallstudien gjorts på vilket gör det möjligt att göra ett urval av intervjupersoner som 

liknar det som gjorts i denna studie. Intervjumaterialet som använts finns även bifogat vilket stärker 

studiens reliabilitet.  

 

Studiens validitet har säkerställts genom att kontinuerligt uppdatera teoriavsnittet då datainsamlingen 

genom intervjuer genomfördes och då empirin analyserats. Genom att löpande gå tillbaks till studiens 

syfte och frågeställningar gavs möjligheten att både uppdatera dessa men framförallt att se till att det 

som studerades kunde användas för att förstå det som undersöktes. I en studie med hög validitet skall 

syftet tydligt hänga samman med både teori, empiri och analys (Blomkvist och Hallin, 2015). I en 

intervjustudie finns risken att empirin på olika vis påverkas av den som intervjuar. Intervjupersonen 

kan välja att berätta sådant som denne tror att den som intervjuar vill höra – och på så sätt förmedlas 

inte personens egentliga uppfattning om verkligheten. För att undvika detta har författaren som lett 

intervjuerna förhållit sig neutral, dock alltid nyfiken, till intervjupersonens svar. Förtydligande och 

utvecklande följdfrågor har ställts för att undvika missförstånd och en felaktig förståelse av det 

intervjupersonen upplevt. Detta stärker den aritmetiska validiteten mellan de olika intervjuerna där 
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jämförbara svar eftersträvas (Blomkvist och Hallin, 2015). Åtgärder för att säkerställa studiens 

forskningskvalitet sammanfattas i tabell 4.  

 

 

Tabell 4 - Åtgärder för att säkerställa studiens forskningskvalitet 

 

 

Att genom studien uppnå statistisk generaliserbarhet är inte möjligt med fallstudie som vald metod. 

Däremot kan fallstudien generera en analytisk generaliserbarhet där resultaten från studien kan 

appliceras på liknade fall (Blomkvist och Hallin, 2015). Denna studie syftar inte till att ge en statistisk 

generaliserbarhet men däremot till en analytisk generaliserbarhet i viss mån, där hinder för en 

framgångsrik implementering av informations- och kommunikationsteknologier efter produktionsstart 

i liknande fall kan förklaras med hjälp av resultatet från denna studie.  

 

2.4 Etisk aspekt  

I arbetet med denna studie har forskningsetiska frågeställningar hanterats. Detta har bland annat gjorts 

genom att följa Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Denna innehåller ett antal krav som varje forskare som bedriver arbete inom detta 

område ska förhålla sig till. Vid intervjustudien informerades varje intervjuperson om syftet med 

studien och dem godkände att delta anonymt. Endast material som är tydligt kopplat till studiens syfte 

har använts vilket intervjupersonerna också informerades om inför respektive intervju. Materialet har 

heller inte används i något annat syfte än studien.  

  

Forskningskvaliteter Kvalitetshöjande åtgärder 

Reliabilitet  - Intervjupersonernas roller i projekten presenteras  

- Fallföretaget presenteras 

- Studerade teknologier, dess funktion och användningsområde 

presenteras 

- Intervjumaterialet finns bifogat 

Validitet - Val av fallstudie som metod 

- Kvalitativ datainsamling genom intervjuer 

- Neutralt förhållningssätt vid genomförande av intervjuer 

- Förtydligande frågor för att undvika missförstånd mellan 

intervjuperson och författare vid intervjuer 

- Kontinuerlig uppdatering av det teoretiska ramverket med 

utgångspunkt från empirin 
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk vilket ligger till grund för datainsamlingen 

genom intervjuer, analys av resultat och för diskussionen i studien. Inledningsvis beskrivs vad 

litteraturen säger om adoption och implementering av innovation och faktorer som ligger bakom 

denna process. I kapitlets andra del beskrivs projekt som organisationsform och spårbundenhet i 

projekt som kan användas för att få en förståelse för implementering av teknologi vid olika faser av att 

projekt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur den presenterade litteraturen kommer att 

användas i kommande kapitel, Resultat och analys. 

3.1 Innovationsprocessen  

Processen då en ny teknologi börjar användas av en individ eller en organisation kan förstås som 

adoption och implementering av innovation. Begreppet innovation definieras på olika vis i litteraturen. 

En tidig definition gjordes av Thompson (1965) som definierar innovation som ”uppkomsten, 

acceptansen och implementeringen av nya idéer, processer, produkter eller services” (Thompson, 

1965). Van de Ven (1986) fokuserar också på förnyelse i sin beskrivning av innovation, men i relation 

till en specifik kontext. Han menar att ”om en idé uppfattas som ny av de involverade individerna så är 

det en innovation, även om det kan uppfattas som en imitation av något som redan existerar av andra”. 

Att förnyelse är en viktig komponent i innovationsbegreppet bekräftas av Baragheh et al. som gör en 

genomgång av ca 60 olika definitioner i Towards a multidisciplinary definition of innovation. Förutom 

förnyelse är förändring, syftet att förbättra och processen tre viktiga komponenter. En innovation är 

inte en enskild händelse eller aktivitet utan betraktas som en process av förnyelse och förändring i 

flera steg vilken sker med syfte att förbättra något (Baragheh et al., 2009).  

 

För att beskriva innovationsprocessen mer detaljerat kan modeller med distinkta steg vara till hjälp. En 

stegvis modell illustrerar förloppet från ny idé till rutinmässig användning i organisationen av det som 

innovationen avser genom beslut om adoption och implementering (Klein och Sorra, 1996). Processen 

inleds med att en idé eller tanke om att utrymme för förändring och förbättring växer fram i 

organisationen. Ett problem identifieras och ett intresse kring att hitta lösningar på det aktuella 

problemet uppstår. Därefter undersöks alternativa lösningar mer detaljerat. Alternativa lösningar ställs 

mot varandra, men också mot befintligt arbetssätt. De jämförs och utvärderas i syfte att välja den mest 

passande för det problem som upplevs. Baserat på den kunskap som finns bildas en uppfattning om 

innovationen vilket blir grunden för ett eventuellt beslut om adoption (Rogers, 2003; Slaughter, 2000). 

 

Det beslut som fattas om adoption av en innovation kan ske på olika nivåer i organisationen. Beslutet 

kan påverka enbart den enskilda individen men kan också ha en indirekt påverkan på andra individer i 

organisationens adoptionsbeslut. Adoptionsbeslutet kan där med klassificeras baserat på vilken nivå i 
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organisationen som beslutet om användning av innovationen sker (Samuelson och Björk, 2014). 

Beslutet kan ske på individnivå där en enskild individ frivilligt väljer att börja använda den aktuella 

innovationen. Beslut på denna nivå kan även ske av flera individer gemensamt, adoptionsbeslutet är då 

kollektivt. Detta sker ofta genom att någon grad av koncensus uppstått bland individerna. Beslut som 

sker på organisatorisk nivå är beslut som fattas av en individ i en sådan position att detta beslut 

kommer att påverka andra individers beslut om adoption. Ett sådant beslut är tvingande och gör att 

adoption av innovationen förväntas göras av andra individer i organisationen (Rogers, 2003). Ofta sker 

adoptionsbeslut, att implementera en innovation eller att avstå innovationen, på olika nivåer i 

organisationen samtidigt där kombinationen av dessa beslut kommer att påverka den faktiska 

användningen av innovationen. Ett adoptionsbeslut på enbart organisatorisk nivå leder inte till 

implementering, att individerna adapterar innovationen är således en förutsättning för att 

implementeringsprocessen ska gå vidare till nästa steg (Gallivan, 2001). Fyra kombinationen av 

adoptionsbeslut på två olika nivåer kan uppstå, vilket påverkar implementeringen av innovationen i 

organisationen. En klassificering av detta kan göras med hjälp av figur 2 (Gallivan, 2001).  

 

 

Figur 2 - Klassificering av adoptionsbeslut, från Gallivan (2001) 

 

Vid ett beslut om adoption av en innovation påbörjas implementeringen. De individer som ska 

använda innovationen förbereds på detta, träning i hur innovationen manövreras genomförs och 

resurser som krävs för att nyttja innovationen frigörs. Då innovationen sätts i bruk sker ofta ändringar 

och uppdateringar av innovationen för att den ska passa ändamålet så bra som möjligt (Slaughter, 

2000). Användningen blir nu mer rutinmässig och utifrån detta dras lärdomar om den specifika 

innovationen vilket leder fram till ett beslut om fortsatt användning eller ej. Detta kan ha tre olika 

utfall. Det första är att användningen av innovationen fortsätter, det andra är att en annan innovation 
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väljs med samma eller likande ändamål eller slutligen att individen eller organisationen helt avstår från 

innovationen och återgår till tidigare arbetssätt (Rogers, 2003).  

3.1.1 Faktorer bakom adoption och implementering av innovation 

Teknologi som adopteras av individer och av en organisation för att därefter implementeras kan 

förklaras utifrån faktorer som styr innovationsprocessen. I detta avsnitt presenteras litteratur som 

beskriver detta. Flertalet faktorer som i samverkan påverkar individers attityder gentemot 

innovationer, beslut om adoption och implementering, föreslås. I denna studie har dessa faktorer delats 

in i tre grupper för att göra teorin överskådlig, Teknologins attribut, Organisationens norm och 

Organisatoriska förutsättningar. En summering av faktorer från den litteratur som inkluderas i det 

teoretiska ramverket presenteras i tabell 5. 

 

 

Tabell 5 - Kategorisering av faktorer bakom innovationsprocessen från presenterad litteratur 

 

 

Teknologins attribut 

En betydande faktor för adoptionen och implementeringen av en innovation i en organisation är direkt 

kopplat till den specifika innovationen som avses. I Rogers modell Diffusion of Innovation beskrivs 

processen när en innovation sprids bland individer och i organisationer. Hur snabbt processen går, det 

vill säga, hur snabbt individer tar till sig innovationen, beror av den specifika innovationen och dess 

attribut. I denna process minskar successivt individens osäkerhet kring innovationen vilket kommer att 

bidra till att användningen av den ökar (Rogers, 2003).  

Modell och teori Teknologins attribut Organisationens norm Organisatoriska förutsättningar 

Rogers (2003)  

Innovation Diffusion Theory (IDT)  

 

 

∙ Relativ fördel 

∙ Komplexitet 

∙ Testbarhet 

∙ Observerbarhet 

∙ Kompatibilitet med rådande system 

∙ Kompatibilitet med rådande 

normer  

 

 

Venkatesh et al., (2003) 

UTAUT-modellen 

∙ Förväntan om nytta 

∙ Förväntan om ansträngning 

∙ Sociala influenser Gynnsamma förutsättningar 

∙ Tillgängliga resurser 

∙ Tillgänglig information 

∙ Kompatibel med övrigt arbete 

∙ Tillgänglig support 

Davis (1989) 

User Acceptance for Information 

Technology 

∙ Förväntad nytta av användning  

∙ Förväntad enkelhet vid användning 

 

  

Thompson et al., (1991) 

Personal Computing: Toward a 

Conceptual Model of Utilization 

∙ Komplexitet vid användning 

∙ Kompatibilitet med befintligt arbete 

∙ Förväntad nytta vid användning 

∙ Gruppens norm 

∙ Påverkan för att använda 

teknologin  

Gynnsamma förutsättningar 

∙ Tillgänglig support  

∙ Tillgänglig information 

Ozorhon et al., (2014) 

Enablers for innovation in 

construction 

 ∙ Stöd från ledare 

∙ Öppenhet för innovation i 

projektgruppen 

∙ Tillgängliga resurser för investering i 

innovation  

∙ Forum för dialog och interaktion mellan 

aktörer i projektet  

Tatum (1987) 

Process of innovation in 

Construction firm 

∙ Konkurrenskraftig fördel 

 

∙ Stöd från ledare ∙ Tillgängliga resurser för investering i 

innovation 

∙ Tillgänglig support 

∙ Tillgänglig information om innovationen 
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Det första attributet som förklarar hur osäkerheten kring innovationen minskar är den relativa fördel 

som innovationen ger. Det vill säga i vilken grad innovationen uppfattas som bättre än den idé som 

den ersätter (Rogers, 2003). Exempel på relativa fördelar är ekonomiska fördelar vid användning, ökad 

effektivitet eller ökad bekvämlighet i ett arbetsmoment. Förväntar sig individen att en användning av 

innovationen kommer att vara till nytta för denne ökar sannolikheten för beslut om adoption 

(Venkatesh et al., 2003). Fördelen kan även innebära att individen upplever att användningen av en 

innovation ger förbättrad kvalitet, minskar tidsåtgången och gör att samma moment kan utföras 

snabbare. På organisationsnivå ger detta en konkurrenskraftig fördel som för aktörer inom 

byggbranschen kan nyttjas som säljargument för att vinna projekt i framtiden (Tatum, 1987). Nyttan 

av användningen kan förväntas uppstå i direkt anslutningen till att innovationen används men även på 

längre sikt där det förstnämnda gör att sannolikheten till adoption blir desto större (Thompson et al., 

1991).  

 

Förväntningar kring hur enkel innovationen kommer att vara för individen att lära sig att manövrera är 

också av vikt. En teknologi som är användarvänlig och som inte kräver stor ansträngning vid 

användning är positivt ur adoptionssynpunkt (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Hur lång tid 

teknologin tar att lära sig hantera och hur mycket tid det tar från befintliga arbetssysslor är en aspekt 

som har en inverkan på processen. Om användning av teknologin inte tar resurser i form av tid från 

normalt arbete är sannolikheten till adoption och implementering större (Thompson et al., 1991). 

Användarvänlighet är således betydande även om förväntningen om innovationens nytta vid 

användning är av större vikt för adoption och implementering. En svårmanövrerad teknologi kan 

således implementeras om användningen ger tillräckligt stora fördelar (Davis, 1989).  

 

För att de fördelar som innovationen innebär ska tas i beaktning vid ett beslut om adoption krävs att 

effekterna och resultat av användningen är synliga. Rogers beskriver en innovation vars nytta är 

möjlig att observera som en faktor med inverkan på hur snabbt den kommer att spridas i 

organisationen. Att innovationen ger fördelar är alltså inte tillräckligt för att den skall adopteras av 

andra individer – det krävs att positiva effekter av användningen kommuniceras till potentiella 

användare (Rogers 2003).  

 

Organisationens norm 

Organisationer är sociala system och allt som sker inom dessa kommer präglas av de sociala strukturer 

som finns i organisationen. Organisationens sociala strukturer styr maktförhållanden mellan individer i 

organisationen liksom kommunikationsstrukturer, vem som pratar med vem och vem som får vilken 

information (Rogers 2003). Detta influerar även adoptionen och implementeringen av innovation 

vilken kan sammanfattas som Organisationens norm.  
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Rogers beskriver strävan efter högre social status, det vill säga större makt, som ett av de största 

skälen till användning av en innovation. Normen, som ett utryck för organisationens sociala strukturer, 

kan också vara omvänd. I en del fall kommer beslutet om att avstå innovationen vara kopplat till högre 

social status vilket innebär att innovationen, trots att den innebär fördelar vid användning, inte 

implementeras i organisationer. Innovationer vars användning ligger i linje med rådande normer och 

värderingar i en organisation och som kan adopteras av en individ utan att denne frångår normen ges 

större sannolikhet till implementering (Rogers 2003).  

 

Om en individ i maktposition talar för en adoption av en teknologi kan sannolikheten för adoption av 

andra individer öka eftersom att en användning kan kopplas till högre social status då denna har makt 

som gör det möjlighet att styra normen (Thompson et al., 1991). I byggbranschen har projektchefen ett 

stort ansvar i och med dess möjlighet att skapa en miljö där individerna ser positivt på implementering 

av innovation (Ozorhon et al., 2014). Chefer kan uppmuntra medarbetare som frångår nuvarande 

arbetssätt och som är villiga att prova nya lösningar, som exempel på hur en innovation positivt kan 

förstärkas för att styra normen (Tatum, 1987).  

 

Normen kan även påverkas genom beslutsfattande som tvingar till adoption. Detta gör att normen har 

större inverkan på adoptionsbeslutet än om adoptionen är frivillig (Venkatesh et al., 2003). Hur stor 

inverkan av normen i jämförelse med andra faktorer är för en adoption och implementering av 

teknologi styrs även av individens egen erfarenhet. Har individen själv upplevt konsekvenserna av att 

använda teknologin som avses kommer andra individers åsikter om användningen har en minskad 

betydelse för beslut om adoption och implementering till följd av att faktorer kopplade till teknologin 

ökar i betydelse (Thompson et al., 1991; Venkatesh et al., 2003).  

 

Organisatoriska förutsättningar 

I vilken grad individen upplever att det finns organisatorisk och teknisk infrastruktur som stödjer en 

användning av det teknologiska systemet beskrivs av Venkatesh et al. (2003) som betydande för att en 

rutinmässig användning av en teknologi ska ske. Denna typ av förutsättning, som stödjer eller hindrar 

en användning av en innovation men som inte är direkt kopplade till individers beteenden och inte till 

innovationen i sig, sammanfattas i denna studie som Organisatoriska förutsättningar.  

 

En förutsättning för att innovationen skall implementeras är att resurser för att göra detta finns 

tillgängliga. Detta är ekonomiska resurser till investering för den utrustningen som krävs för att 

använda innovationen (Ozorhon et al., 2014) liksom resurser i form av personal som kan bistå med 

inlärning och support för användare av innovationen (Tatum, 1987). Möjligheten till att få support och 

hjälp av en specifik grupp eller person i organisationen när problem uppstår vid användning av 

innovationen är en faktor som har inverkan på implementering av innovationen (Venkatesh et al., 
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2003). Thompson et al. undersöker sambandet men finner att just denna faktor inte har någon 

betydelse för användningen av den teknologi som studeras. Detta kan förklaras med att möjligheten till 

support och stöd är en faktor som är svår att särskilja från organisationens norm och inställning till 

teknologin – vilket i samma studie visar sig ha en inverkan på adoptionen och implementeringen av en 

innovation. Att en teknologi stödjs av organisationen kan yttra sig i att support vid användning finns 

tillgängligt, det är således svårt att säga om det är normen eller möjligheten till support, en 

organisatorisk förutsättning, som varit avgörande för att användningen skall ske (Thompson et al., 

1991).  

 

Organisatoriska förutsättningar är också kopplade till andra faktorer som styr adoption och 

implementering av en innovation. En organisatorisk faktor är att information om innovationen finns 

tillgänglig för potentiella användare. Informationen kan vara i form av instruktioner för hur 

användning av innovationen går till men också information om att innovationen och fördelen med 

användning av den finns tillgänglig och kommuniceras i organisationen. Denna information gör att 

sannolikheten till adoption ökar genom att den påverkar individers uppfattning om teknologin (Tatum, 

1987) vilket alltså påverkar normen. Informationen om innovationen kan även förekomma naturligt 

som en del av kommunikationen mellan individerna i organisationen. Om förutsättningarna för att 

detta informationsutbyte finns i organisationen, exempelvis genom ett nära samarbete mellan individer 

där lärdomar av användning av innovationen delas i ett öppet klimat, kan sannolikheten till att 

innovation adopteras och implementeras öka (Ozorhon et al., 2014).  

3.2 Projektbaserat arbete  

Det föregående avsnittet i detta kapitel har handlat om innovation och faktorer bakom processen då en 

innovation adopteras och implementeras i organisationer och av individer. I detta avsnitt presenteras 

litteratur kring projektbaserat arbete utifrån en bred ansats, vilket kan användas för att förstå hur 

förutsättningarna för adoption och implementering av teknologier förändras i olika faser av ett 

byggprojekts produktionsskede.  

 

Ett projekt är en temporär organisation som sätts samman för att under en begränsad tid genomföra 

avgränsade aktiviteter med ett specifikt syfte. Utifrån flertalet definitioner från 

projektledningslitteraturen beskriver Packendorff (1995) ett projekt med hjälp av dess karakteristiska 

egenskaper av att; 

- vara en engångsuppgift 

- ha ett förutbestämt slutdatum 

- ha ett eller flera prestationsmål 

- ha ett antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktiviteter 
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När syftet med projektet är uppnått avslutas även projektet och dess organisation upphör. Projektet 

har, i och med dess temporära särdrag, en tydlig start och ett tydligt slut. Detta betraktas inom 

traditionell projektledning som en livscykel där projektet genomgår ett antal på varandra följande faser 

– där typiska aktiviteter som sker i en fas kommer att leda projektet mot den nästa. Litteraturen 

beskriver olika uppdelningar mellan dessa faser, både sett till antal och sett till sådant som skiljer dem 

åt, men ofta används följande fyra faser; Konceptualisering, Planering, Genomförande och Avslut 

(Adams och Barnd, 1983).  

 

I den första fasen fattas beslut om att projektet ska genomföras. Behov och det syfte som projektet 

skall uppnå identifieras och formuleras. I denna fas sätts även preliminära mål och olika 

tillvägagångssätt undersöks, vilket kommer att ha stor inverkan på hela projektet (Kolltveit och 

Grønhaug, 2004). Inledningsvis är projektgruppen liten och arbetet i gruppen är ofta präglad av viss 

konflikt. Detta accepteras dock av projektmedlemmarna som en naturlig del av att utforma så bra 

tillvägagångssätt som möjligt (Adams och Barnd, 1983). I nästa fas planeras arbetet som ska ske inom 

ramen för projektet mer i detalj vilket sedan genomförs under utförandefasen. Kommunikationen 

mellan medlemmarna av projektet är av stor vikt i denna fas för att etablera tydliga mål att arbeta emot 

(Pinto och Prescott, 1988). Den relativa graden av osäkerhet kring hur arbete inom ramen för projektet 

skall genomföras sjunker då projektet fortgår. Från att vid projektstarten ha en låg grad av 

rutinmässighet i arbetet, under samma tid som olika tillvägagångssätt undersöks, tills att vid 

avslutningsfasen av projektet ha en större säkerhet i hur uppgifter skall lösas (Adams och Barnd, 

1983). Detta kan illustreras med figur 3.  

 

Figur 3 - Projektfaser och osäkerhet kring rutinmässighet i arbete från Adams och Barnd (1983) 



20 
 

3.2.1 Spårbundenhet i projekt 

Spårbundenhet kan kortfattat beskrivas som ett fenomen där beslut som tidigare fattats kommer att 

styra de beslut som fattas idag, vilket ytterligare begränsar framtida beslut (Vergne och Durand., 

2010). Spårbundenhet har traditionellt använts för att förklara dominansen av teknologier som inte 

betraktas som de optimala sett till teknologisk eller ekonomisk effektivitet på en marknad. Arthur 

(1989) var först med att formulera en teori av fenomenet och beskriver i sitt arbete hur slumpmässiga 

historiska händelser kan göra att en specifik teknologi blir en industristandard som marknaden låser 

sig kring. Detta sker naturligt genom ökande avkastning när den teknologi som initialt hade en fördel, 

som följd av en slumpmässig händelse, adopterades och genom att den används kan utvecklas och 

förbättras – vilket skapar ytterligare fördelar för den specifika teknologin (Arthur, 1989).     

 

Spårbundenhet kan även användas för att beskriva inlåsningseffekter som uppstår i organisationer.  

Sydow et al. (2009) presenterar ett ramverk som innefattar tre på varandra följande utvecklingsfaser av 

spårbundenhet. Detta ramverk beskriver den avsmalnade process som kan leda till en inlåsning som 

begränsar valmöjligheter i organisationer. Syftet med ramverket är att förklara hur inlåsning av detta 

slag uppstår men modellen kan även användas för att förstå hur spårbundenhet kan undvikas och hur 

organisationer kan bryta av från sitt etablerade spår. De tre utvecklingsfaserna som en organisation går 

igenom då spårbundenhet uppstår är (1) Preformation Phase, (2) Formation Phase och (3) Lock-in 

Phase (Sydow et al., 2009).  

 

Den första fasen av spårbundenhet karaktäriseras av att organisationen har en hög grad av öppenhet 

där endast liten begränsning finns för vilken riktning beslut skall tas i. Beslut i denna fas är dock till 

viss del beroende av historien. Beslutsfattande sker alltid i en kontext, i organisationer innebär det att 

beslut präglas av dess kultur, de rutiner och de arbetssätt som finns. I denna miljö, med stor öppenhet 

för beslut i olika riktningar kan den första mekanismen till spårbundenhet uppstå.  Detta sker genom 

att så kallade Triggers uppkommer. Triggers är de händelser som ger upphov till spårbundenheten 

längre fram i tiden och som är grunden till inlåsningen. Händelserna kan vara beslut som fattas med 

intentioner eller med bakomliggande syfte men hur stora effekten av dem ska bli kan inte förutsägas 

vid denna tidpunkt (Sydow et al. 2009).  

 

Därefter följer den andra fasen, Formation, då en regim växer fram. Denna regim kan betraktas som en 

norm som får allt större genomslag inom organisationen. Denna norm kommer att göra att en viss typ 

av beslut främjas genom att positivt förstärkas och utvecklingen tar där med en bestämd riktning. Att 

detta sker har sin grund i organisationen, dess kultur, underliggande antaganden om hur saker sker 

eller är i organisationen, status, maktförhållanden och roller. Processen är självförstärkande och gör att 

möjligheten till att fatta beslut utanför ramarna av den etablerade regimen blir allt mindre (Sydow et al 

2009).  
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I den tredje fasen för hur spårbundenhet uppstår i organisationer har den självförstärkande processen 

gjort att valmöjligheterna begränsats ytterligare. Inlåsningen detta innebär kan ges i utryck på olika vis 

men gemensamt är att det inte längre fattas beslut som bryter mot den rådande regimen. För 

organisationer kan inlåsningen beskrivas som ”ett underliggande mönster (en osynlig och djupt rotad 

struktur) med liten variation i hur individen kan handla” (Sydow et al. 2009 s.7). Tillståndet av 

inlåsning är inte strikt tvingande i organisationer. Individer i organisationen kan handla med viss 

flexibilitet men förväntas förhålla sig till de strukturer och mönster som finns. Detta innebär inte 

nödvändigtvis ett tillstånd av ineffektivitet men innebär att organisationen får svårigheter att anpassa 

sig till nya omständigheter eftersom att möjligheter som inte ligger i linje med rådande regim kommer 

att frånses. Detta ger en ökad risk för att suboptimala beslut fattas av organisationen vilket kan leda till 

ineffektivitet längre fram (Sydow et al 2009).  

 

Vad som sker tidigt i ett projekt har en stor betydelse för projektets totala utfall (Hellström et al., 2013; 

Kolltveit och Grønhaug, 2004). Detta kan förklaras med att osäkerheten i hur arbetet i projektet skall 

ske och hur projektet kommer att genomföras är som störst vid början av projektet vilket gör att 

projektet i denna fas är möjligt att influera. De individer som är delaktiga tidigt i projektet har en stor 

möjlighet att styra projektet och de beslut som fattas kommer att påverka arbetet i hög grad. Detta kan 

förstås som att spårbundenhet uppstår i projekt till följd av händelser i en tidig fas (Kolltveit och 

Grønhaug, 2004). I motsättning till detta beskriver Aaltonen et al. (2017) händelser tidigt i ett projekt 

som konsekvenser av att vara en redan spårbunden organisation. I projektet som studeras av Aaltonen 

et al. är valmöjligheterna för hur arbetet i projektet skall genomföras till en början små och begränsade 

av projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter. Flera av aktörerna i projektet delar antaganden kring 

hur projektet ska genomföras och tillvägagångssätt ifrågasatts därför inte (Aaltonen et al., 2017). 

Projektet är, trots sin temporära form, beroende av historien och den större organisation som 

projektmedlemmarna är en del av. Historien påverkar således allt som sker inom ramen för projektet 

vilket styrks av Engwall (2003) som argumenterar för att ett projekt alltid existerar i sin historiska 

kontext.  

 

För att inlåsning ska upphöra krävs att de självförstärkande mekanismerna i organisationen bryts. 

Detta kan ske genom att ett nytt perspektiv på projektet tas, ett så kallat externt perspektiv, som gör att 

en ny regim växer fram som ifrågasätter den tidigare etablerade (Sydow et al., 2009). Då 

sammansättningen av projektmedlemmarna förändras i samband med att förutsättningarna för 

projektet som studerats ändras bryts spårbundenheten i det projekt som studerats av Aaltonen et al., 

(2017). Spårbundenheten kan även brytas av vad som kallas en exogen chock, en extern händelse som 

får stor inverkan på det specifika systemet. Detta kan göra att den självförstärkande process som 

skapat en inlåsning kan upphöra (Vergne och Durand, 2010). 
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I detta kapitel har två olika litteraturområden som kan användas för att förstå hur förutsättningarna för 

att implementera teknologier i olika faser av produktionsskedet av ett byggprojekt presenterats. Det 

första området är Innovationsprocessen. Teori och litteratur som presenterats i denna del kommer att 

användas för att behandla delfråga F1 som berör styrande faktorer bakom implementering av 

teknologi. Detta görs med utgångspunkt från de tre kategorier av faktorer som styr processen som 

identifierats från litteraturen. Det andra presenterade området, Projektbaserat arbete, kommer att 

användas för att behandla delfråga F2 där förändrade förutsättningar under produktionsskedet 

undersöks. Detta görs i nästa kapitel, Resultat och analys.  
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens insamlade empiri. För att göra detta krävs en 

förståelse för de teknologier som studerats, inledningsvis beskrivs därför dessa. Därefter presenteras 

och analyseras insamlad empiri uppdelat i två avsnitt för att besvara huvudforskningsfrågan. I avsnitt 

4.2 behandlas empiri för att besvara delfråga F1 och i avsnitt 4.3 empiri för att besvara delfråga F2.  

4.1 Studerade Informations- och kommunikationsteknologier   

I Skanskas byggprojekt används flertalet informations- och kommunikationsteknologier för att 

underlätta kommunikationen mellan aktörerna som är involverade i produktionen. Tre av dessa har 

varit föremål för studien. Den första teknologin används för att genomföra skydds- och miljöronder, 

denna benämns vidare Teknologi A. Den andra teknologin kan användas på olika vis beroende på 

behov men i studien betraktas den som en teknologi som används för att kontrollera kvalitet av ett 

utfört arbetsmoment. Detta är en av teknologins flera funktioner. Denna teknologi benämns vidare 

Teknologi B. Den tredje teknologin används då säkerhetsrisker utvärderas inför ett specifikt 

arbetsmoment, denna teknologi benämns vidare Teknologi C. Samtliga tre teknologier är mobila, det 

vill säga avsedda för läsplatta och smartphone för att kunna användas i produktionsmiljön.  

4.1.1 Teknologi A 

Teknologi A är en applikation för läsplatta och smartphone som används då en medarbetare i 

byggproduktion genomför en skydds- och miljörond på byggarbetsplatsen. Vid detta moment 

promenerar personen som gör skyddsronden i regel runt på arbetsplatsen med syfte att kontrollera att 

arbetsplatsen är tillräckligt säker att vistas och arbeta på. Då eventuella säkerhetsrisker finns noterar 

personen detta med hjälp av applikationen. Riskföreteelsen fotograferas med smartphone eller 

läsplatta, på vilket sätt företeelsen påverkar säkerheten beskrivs i applikationen, risken kategorisera i 

en av flera risktyper och var på arbetsplatsen risken finns beskrivs. Personen beskriver även hur risken 

ska åtgärdas och när detta skall vara genomfört samt skickar detta som en aktivitetspunkt till ansvarig 

person via mail. Då personen promenerat runt på hela arbetsplatsen, eller den del som avses 

kontrolleras, avslutas skydds- och miljöronden vilket även sker genom att den avslutas i applikationen. 

Ett digitalt protokoll genereras vilket skickas via mail till förbestämda intressenter. Detta protokoll 

innehåller samtliga åtgärdspunkter med fotografier och den riskbeskrivning som gjorts samt en lista på 

övrigt som kontrollerats på arbetsplatsen vid ronden där riskmoment inte identifierats.   

4.1.2 Teknologi B 

Teknologi B är en applikation som kan användas vid dokumentering av kvalitet av ett genomfört 

arbete i byggproduktion. Applikationen är till för en läsplatta och smartphone i vilken användaren kan 

lägga till checklistor digitalt vilka används då ett arbetsmoment kontrolleras. Kontrollen går till så att 

varje punkt på checklistan gås igenom, olika aspekter av arbetsmomentet kontrolleras genom att vad 



24 
 

som utförts iakttas och dokumenteras genom fotografier och beskrivs i textform. Dokumenteringen 

läggs in i applikationen i direkt anslutning till att kontrollen genomförts, det vill säga på 

byggarbetsplatsen. Applikationen genererar ett digitalt protokoll av checklistan och dokumentationen 

vilket sedan skickas vidare till berörda parter av byggprojektet så som projektbeställare och 

besiktningsmän. Applikationen gör alltså checklistor åtkomliga på mobila enheter och ersätter 

checklistor i pappersformat som annars används. Att genomföra denna typ av kontroller enligt någon 

av metoderna är obligatoriskt på företaget.   

4.1.3 Teknologi C 

Teknologi C är en applikation för läsplatta eller smartphone som används för att planera arbetsmoment 

i syfte att undvika säkerhetsrisker i byggproduktion, då en så kallad arbetsberedning görs. Vad arbetet 

innebär gås igenom och beskrivs stegvis i textform i applikationen av den eller de personer som skall 

genomföra arbetet. Säkerhetsrisker som kan uppkomma i och med det specifika arbetsmomentet 

beskrivs även samt åtgärder för att risken ska minimeras. Applikationen som arbetsberedningen görs 

på ersätter ett formulär i pappersform, och att göra en dokumenterad arbetsberedning enligt någon av 

dessa två metoder är obligatoriskt på företaget.  

 

4.2 Faktorer bakom adoption och implementering av teknologier 

Processen då en ny teknologi adopteras och implementeras av en individ eller i en organisation styrs 

av ett antal faktorer. Dessa har diskuterats i både intervjuer och i den presenterade litteraturen (Rogers, 

2003; Venkatesh et al., 2003). I detta avsnitt presenteras och analyseras faktorer bakom processen 

uppdelat i tre olika delar; Teknologins attribut, Organisationens norm och Organisatoriska 

förutsättningar för att besvara delfråga F1. Detta görs med utgångspunkt från intervjupersonernas 

uppfattning av vad som påverkar en användning av ny teknologi generellt och deras beskrivningar av 

specifika fall av adoption och implementering av teknologier. Intervjupersonernas svar jämförs med 

den presenterade litteraturen i den första delen av studiens teoretiska ramverk, Innovationsprocessen.  

4.2.1 Teknologins attribut 

Den relativa fördel som användning av en teknologi ger, det vill säga i vilken grad innovationen 

uppfattas som bättre än den idé som den ersätter är betydande för innovationsprocessen (Rogers, 

2003). Detta bekräftas av vad majoriteten av intervjupersonerna beskriver som viktiga skäl till att nya 

teknologier generellt börjar användas i organisationen. Två av intervjupersonerna beskriver vikten av 

teknologins nytta vid användning för adoption och implementering av teknologier generellt på 

följande vis: 

”Först och främst måste den vara en lösning på ett riktigt problem för att den ska börja 

användas” – Intervjuperson 5 
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”Om man ser att den är till hjälp så tar man till sig den. Bevis på att det faktiskt 

fungerar krävs -  man behöver en bra motivering till varför man ska börja använda 

den.” – Intervjuperson 2  

Uttalandet av Intervjuperson 2 beskriver, förutom vikten av teknologis nytta för adoption, även vikten 

av nyttans synlighet. Detta bekräftar vad Rogers (2003) säger om observerbarhet som ett attribut som 

påverkar innovationers spridning bland individer och i organisationer. 

 

Nyttan kan yttra sig på olika vis, det kan handla om minskad tidsåtgång vid ett specifikt arbetsmoment 

eller ökad kvalitet vilket diskuteras av Tatum (1987). Förväntan om förbättrad kvalitet nämns av tre 

intervjupersoner som ett skäl till användning av ny teknologi generellt. Tidsbesparingen som nytta 

beskrivs av fyra intervjupersoner som ett betydande skäl till användning av ny teknologi. 

Intervjupersonerna sätter även uppfattningen om tidsbesparingen vid användning i relation till den 

ansträngning som krävs för att lära sig att manövrera en teknologi när de beskriver vad som bidrar till 

användning av nya teknologer. Detta bekräftar det Davis (1989) säger om att användarvänligheten står 

i relation till förväntningar om tidsbesparingen vid användning. Intervjuperson 4 och Intervjuperson 2 

säger följande vilket visar på relationen mellan användarvänlighet och förväntan om tidsbesparing; 

”Folk vill inte lägga ner tid på att lära sig en teknologi om de inte tror att det är värt 

det. I början måste man lägga ner en del tid – men sen ska man få igen den tiden.” – 

Intervjuperson 4 

 

”Det är en inkörningstid. Man behöver lägga ner mer tid än vad det faktiskt ger i 

början när man ska lära sig något nytt. Den där tiden tror jag folk tycker är jobbig, 

men den tiden som man investerar där får man igen sen.” – Intervjuperson 2 

 

Ytterligare två intervjupersoner bekräftar att användarvänligheten har en inverkan på användningen av 

ny teknologi generellt och beskriver detta enligt följande:   

”Den ska inte bara föda mer jobb, för det gör den ju ofta i början. Helst ska den vara 

självinstruerande och väldigt enkel.” – Intervjuperson 5 

 

”Nyckeln är att det ska vara användarvänligt. Du ska kunna plocka upp den och kunna 

starta igång arbetet med den utan att läsa någon instruktion, ingen vill ta sig tid till det 

egentligen.” – Intervjuperson 1 

 

Att användarvänligheten, den tid och ansträngning som krävs för att lära sig manövrera ny teknologi, 

påverkar beslut om adoption och implementering diskuteras även i litteraturen (Davis, 1989; 

Thompson et al., 1991; Venkatesh et al., 2003). 
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Studerade teknologiers attribut  

Tre mobila informations- och kommunikationsteknologier har studerats. Teknologi A, Teknologi B 

och Teknologi C. Intervjupersonernas beskrivning av de specifika teknologiers attribut presenteras och 

analyseras i följande avsnitt. 

 

Teknologi A och Teknologi B används idag i båda de projekt som intervjupersonerna arbetar i. Dessa 

teknologier har således adopterat och implementerats i de organisationer som studerats. 

Intervjupersonerna beskriver Teknologierna och lyfter då tydliga fördelar med användningen men 

även tydliga nackdelar. Tre av intervjupersonerna beskriver övervägande nackdelar som användningen 

av Teknologi A inneburit. Intervjuperson 2 utrycker detta på följande vis:   

”Jag tycker att det är bättre och snabbare att göra som förut, på papper, ta bilder och 

skriva fri text. Nu ska du välja kategorier, sortera och greja, det är jobbigt” – 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 1 utrycker i linje med detta en ökad tidsåtgång med Teknologi A jämfört med tidigare 

arbetssätt: 

”Den funkar väl, men man hinner inte gå en rond genom hela huset och det gör att vi 

delar upp oss i mindre grupper och då måste någon samla in all information från dem 

som har gått skyddsronden och sen sätta ihop det. Samla in bilder, ladda upp, skriva 

texter och lägga in i applikationen. Det tar väldigt lång tid. Innan hade vi en 

protokollförare i varje grupp som fyllde i det hela på papper. Då var det bara att klistra 

ihop allt till ett enda protokoll. Det är enkelt, men så kan vi inte göra längre.” – 

Intervjuperson 1 

Att Teknologi A implementeras trots mindre nytta än tidigare arbetssätt bekräftas även av 

intervjuperson 5 som utrycker att användning av teknologin innebär en minskad effektivitet då skydds- 

och miljöronden tar längre tid än tidigare. Användning av Teknologi A innebär även att kontrollen blir 

bristfällig eftersom att fokus ligger på att använda teknologin korrekt istället för att genomföra ronden 

så bra som möjligt, en form av minskad kvalitet. 

”Man blir för fokuserad på programmet, och själva ronden, det man egentligen skulle 

göra blir liksom inte bra.” – Intervjuperson 5 

Personen anser även att informationsinsamlingen för att skapa det digitala protokollet efter att 

kontrollen genomförs är för tidskrävande och att viktig information riskerar att försvinna i processen, 

ett problem som tidigare inte fanns enligt Intervjuperson 5. Tre intervjupersoner utrycker varken 

övervägande fördelar eller nackdelar med användning av Teknologi A och en intervjuperson utrycker 

att fördelarna med användningen överväger nackdelarna. 

 

Intervjupersonerna beskriver Teknologi B på liknande sätt där intervjupersonerna lyfter både fördelar 

och nackdelar med användning av teknologin. Fyra av intervjupersonerna uttrycker övervägande 
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fördelar med användning av Teknologi B. De uttrycker en nöjdhet över teknologin, de beskriver att 

användningen skapat en ökad tydlighet i arbetet och att sannolikheten för fel minskar då den digitala 

checklistan används. En av intervjupersonerna utrycker att användning av Teknologi B innebär 

övervägande nackdelar i arbetet och två av intervjupersonerna utrycker inte övervägande fördelar eller 

nackdelar. Exempelvis beskriver Intervjuperson 1 sin uppfattning om teknologins nytta men även dess 

begränsade användarvänlighet på följande vis: 

”Pappersarbetet vid kontrollerna tog mycket onödig tid. Det skulle skrivas ut, skrivas 

på, sättas in i pärmar och sorteras rätt. Teknologi C gör att man slipper det. Då 

hamnar allt i rätt digital mapp direkt. Särskilt bra är det när du kommer upp i stora 

volymer, som det här jätteprojektet. När vi är klara kommer vi att ha massor av 

protokoll från kontroller. Nu får vi dom samlade i digital form där det är rätt sorterat. 

Det är enkelt för beställaren att hantera det och enkelt om man vill hitta ett speciellt 

protokoll” … ”Den är inte användarvänlig. Om du gör fel när du lägger in din mall på 

checklistan kan du inte ändra den. Du måste radera allt och sen lägga till en ny, det är 

väldigt jobbigt.”  - Intervjuperson 1 

 

Teknologi C är inte implementerad i någon av de projekt som studerats men samtliga intervjupersoner 

säger sig ha kunskap om att teknologin finns och hur den fungerar. Majoriteten av intervjupersonerna 

har även testat teknologin men valt att inte använda den. Teknologin har således avböjts vid 

adoptionsbeslut (Rogers, 2003; Slaughter, 2000). Intervjupersonerna diskuterar på liknande sätt som 

de andra två teknologierna fördelar och nackdelar som användning av Teknologi C innebär för arbetet. 

Två av intervjupersonerna utrycker att användning av Teknologi B innebär övervägande nackdelar. 

Intervjuperson 2 beskriver låg användarvänlighet som ett skäl till att teknologin inte implementerats i 

projektet trots att ett tydligt behov av att digitalisera arbetsmomentet för att förenkla 

dokumenthanteringen och kommunikationen finns. Intervjuperson 5 beskriver på vilket sätt denne 

anser att teknologin inte bidrar till fördelar i arbetet:   

”Jag provade applikationen, men det var en process jag inte gillade alls. Det var inte 

tydligt vem som blev ansvarig för säkerheten i arbetsmomentet och det gillade jag 

inte.” – Intervjuperson 5 

Intervjuperson 4 är en av två som utrycker att användning av Teknologi C skulle innebära 

övervägande fördelar. Intervjuperson 4 beskriver att hen tror att teknologin skulle vara till hjälp i 

arbetet men att den inte används på projektet trots att intervjupersonen själv tycker att applikationen 

fungerar bra för ändamålet. Övriga tre intervjupersoner utrycker varken övervägande fördelar eller 

nackdelar med användning av Teknologi C. Intervjuperson 6 visar på denna inställning genom att 

förklara att en arbetsberedning som finns tillgänglig i smartphone eller läsplatta skulle vara 

fördelaktigt. Att dokumentet går att komma åt digitalt ute på byggarbetsplatsen är bra. Personen ställer 

sig dock negativ till att arbetsberedningen skall skrivas på ett mobilt verktyg istället för på papper 



28 
 

eftersom att det kan bidra till att planeringen av arbetsmomentet görs mindre noggrant. 

Intervjupersonen menar att arbetsberedningen bör göras sittande vid ett skrivbord där fokus är på 

enbart detta.  

 

Sammanfattningsvis utrycker intervjupersonerna en blandad uppfattning om de enskilda 

teknologiernas nytta vid användning och användarvänlighet vilket illustreras med figur 4. 

Uppfattningen är likvärdig i båda projekten och är att Teknologi B ger mest fördelar vid användning 

följt av Teknologi C. Teknologi A är den teknologi som uppfattas ge övervägande nackdelar av flest, 

följt av Teknologi C. Uppfattningen om Teknologi C, som inte implementerats i projekten, ligger 

emellan uppfattningen om de andra två. En teknologi som uppfattas som bättre har således inte 

implementerats trots att en sämre fortsatt att användas efter att fördelar och nackdelar visat sig vid 

implementeringen. Det visar att teknologins attribut inte är enskild avgörande för adoption och 

implementering.  

 

Figur 4 - Intervjupersonernas övervägande uppfattning om studerade teknologiers attribut 

 

 

4.2.2 Organisationens norm 

Hur normen, som ett utryck för organisationens sociala strukturer, påverkar adoption och 

implementering av innovationer i organisationer diskuteras av Rogers. Beslut om att adoptera eller 

avstå en innovation påverkas av vad som anses ge högst social status. Innovationer vars användning 

ligger i linje med rådande normer och värderingar i en organisation och som kan adopteras av en 

individ utan att denne frångår normen ges större sannolikhet till adoption och implementering (Rogers 

2003). Detta bekräftas av fyra av intervjupersonerna som utrycker normens inverkan på användning av 
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ny teknologi. Intervjuperson 4 beskriver hur normen för hur arbete i organisationen sker påverkar 

användning av mobila teknologer generellt:  

”Jag påverkas av dom jag jobbar med. När ingen av kollegorna tar med sig 

läsplattorna ut så gör jag det inte heller.” – Intervjuperson 4 

Intervjuperson 1 har inte testat Teknologi C och förklarar att denne avstått från användning med vad 

andra personer i organisationen anser om teknologin:  

”Anledningen till att jag inte använder Teknologi C är att, ja, jag har ju hört hur 

snacket går” - Intervjuperson 1 

Detta visar att normen får stor inverkan på adoption av teknologi som följd av att personen inte har 

egen erfarenhet av användning av den, i enlighet med vad Thompson et al. (1991) och Venkatesh et al. 

(2003) beskriver, avsaknad av erfarenhet gör individen normkänslig.  

 

Desto högre social status eller makt en individ i organisationen har, desto större blir dennes möjlighet 

till att påverka andra personers beslut om adoption och implementering av en teknologi (Thompson et 

al., 1991). Exempel på detta finns i båda projekten. I Projekt Beta finns en person som 

intervjupersonerna beskriver som den person som initierat användning av Teknologi B. Denna person 

följer upp arbetet med teknologin och kan bistå med hjälp i arbetet om problem uppstår. 

Intervjuperson 7 beskriver denne som den naturliga personen att fråga. Personen uppmuntrar till 

användning vilket bidragit till att medarbetare projektet använder teknologin. I Projekt Alfa har 

Intervjuperson 4 rollen som Digital ledare vilket enligt denne ger större mandat i digitala frågor. Att 

rollen ger möjligheten till att styra normen i viss mån visas med följande beskrivning av hur 

adoptionsbeslutet för Teknologi B fattades:   

”Som Digital ledare tyckte jag att Teknologi B funkade väldigt bra och att vi skulle 

använda den i projektet. En del höll med så vi bestämde oss för att testa att använda 

den” – Intervjuperson 4  

Samtidigt har Teknologi C inte implementerats i projektet trots att Digital ledare förespråkar en 

användning av även denna teknologi. Intervjuperson 4 utrycker att en användning av teknologin inte 

fått gensvar i organisationen:   

”Det var något som gjorde att man inte ville ha den. Jag har testat den, men jag som 

inte gjort så många arbetsberedningar förstod inte vad som saknades”  

– Intervjuperson 4  

Rollen som Digital ledare ger således viss status och möjlighet att påverka normen i digitala frågor 

men brist på erfarenhet påverkar möjligheten negativt.  

Normen kan även påverkas genom beslutsfattande på organisatorisk nivå som tvingar individer till 

adoption och implementering av en teknologi. Detta gör att normen får större inverkan på 

adoptionsbeslutet än om adoptionen är frivillig (Venkatesh et al., 2003). I båda projekten beskriver 

intervjupersonerna att Teknologi A adopterats av individerna som följd av beslut på organisatorisk 
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nivå som genom projektchefer operationaliserats i de två projekten. Intervjuperson 5 uppfattar 

användning av Teknologi A som ett krav från Skanska vilket gjort att Intervjupersonen i sin roll som 

produktionschef ställer krav på användning av teknologin hos medarbetare i Projekt Beta. I Projekt 

Alfa beskriver Intervjuperson 4 sin bild av innovationsprocessen av Teknologi A på liknande vis, att 

använda teknologin var inte frivilligt utan något som beslutats av bolaget och projektchefen. I dessa 

fall har beslut om adoption av teknologier fattats på organisatorisk nivå, vilket styrt normen som sedan 

lett till att individer i organisationen valt att adoptera teknologin. Enligt Gallivans (2001) klassificering 

är dessa adoptionsbeslut så kallade ”Auktoritetsbaserade beslut om adoption”. En klassificering av 

adoptionsbeslut för de tre teknologier som undersökts illustreras av figur 5. I fallet med Teknologi C, 

som inte implementerats i något av de studerade projekten, har inte beslut på organisatorisk nivå 

fattats enligt intervjupersonerna.  

”Att använda Teknologi C uppmuntras, vi har väl sagt att vi ska testa den men det är 

inget tvång” – Intervjuperson 2 

Detta styrker vad som diskuteras av Venkatesh et al. (2003) om relationen mellan norm och tvingande 

adoption. Normen har en större betydelse för individers adoptionsbeslut då den styrs av beslutsfattande 

som tvingar till adoption jämfört med då användning är frivillig. Teknologi B har implementerats i de 

projekt som studerats. I Projekt Alfa utrycker ingen av intervjupersonerna att användningen av 

teknologin är ett krav och beslutet om att använda teknologin beskrivs som något som skedde genom 

överenskommelse mellan medarbetarna i projektet:  

”En del i projektet hade jobbat med Teknologi B tidigare, och dom tyckte att det 

funkade bra så vi kom överens om att testa på det här projektet också”  

– Intervjuperson 3  

 

Beslutet om adoption av Teknologi B i Projekt Beta har skett på samma sätt. Intervjuperson 5 

beskriver att användningen uppmuntras och har visat sig fungera bra och därför används i projektet. 

Desamma bekräftas av Intervjuperson 6 som beskriver att tanken alltid varit att denna teknologi ska 

användas i projektet. Att använda teknologin kan betraktas som en norm för hur arbetet ska ske. Något 
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formellt beslut kring Teknologi B nämner ingen av intervjupersonerna. Teknologin har således 

adopterats genom en så kallad adoption underifrån (Gallivan 2001).  

 

Figur 5 - Klassificering av adoptionsbeslut av studerade teknologier, enligt Gallivan (2001) 

 

4.2.3 Organisatoriska förutsättningar 

I vilken grad individen upplever att det finns organisatorisk och teknisk infrastruktur som stödjer en 

användning av det teknologiska systemet beskrivs av Venkatesh et al. (2003) som betydande för att en 

rutinmässig användning av en teknologi ska ske. Först krävs att resurser, i form av personal som kan 

bistå med support till användare av teknologin, finns tillgängliga i organisationen för implementering 

(Tatum, 1987; Venkatesh et al., 2003). Detta bekräftas av fyra av intervjupersonerna som beskriver 

möjligheten till support och stöd som betydande för användningen av teknologier. Intervjuperson 7 vet 

vem i projektet som kan hjälpa till med Teknologi B om det uppstår problem vilket är viktigt för att 

användningen ska fungera på ett bra sätt. Intervjuperson 2 utrycker att utbildningar som medarbetarna 

i projektet fick gå då arbetet med Teknologi B initierades var till hjälp. Dessa gjorde att medarbetare i 

projektet lärde sig att manövrera teknologin men bidrog även positivt till innovationsprocessen genom 

att lyfta incitament till användning:   

”En expert som utbildar om teknologin och ger information är till hjälp. För Teknologi 

B har det varit utbildning flera gånger av Digitala coacher som kommit till projektet. 

Dom är duktiga på att förklara vad användningen faktiskt ger en, liksom det här får ni 

ut av det.” – Intervjuperson 2 

Detta visar att utbildningen även påverkar adoptionsbeslutet genom att påverka inställningen till 

teknologin och dess nytta. Utbildningen fungerar således som en social faktor och som ett utryck för 

att organisationen stödjer en användning, vilket diskuteras av Thompson el al. (1991).  
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Samtliga intervjupersoner lyfter vikten av lediga resurser i form av tid hos användaren för inlärning 

för att adoption och implementering av en teknologi ska ske. Detta beskrivs med följande citat:  

”Det absolut viktigaste är att man får tid att sitta ner, i lugn och ro med teknologin, då 

lär man sig bäst” – Intervjuperson 6 

 

”Visst man kan gå på utbildning, men den bästa utbildningen är faktiskt att lägga tid på 

att praktisera själv” – Intervjuperson 5  

 

”Att jag hade tid över var jätteviktigt, jag kunde bekanta mig med teknologin 

ordentligt” – Intervjuperson 7  

Att ha möjlighet att lägga tid på att lära sig manövrera teknologin beskrivs som en förutsättning för att 

adoption och implementering av en teknologi generellt ska ske. Denna tid upplever intervjupersonerna 

enbart kunna lägga om övriga arbetsuppgifter avklarats. Intervjuperson 1 beskriver att det kan vara 

svårt att hinna med att lära sig en ny teknologi då, vad personen kallar, det vanliga arbetet - att 

arbetsleda och göra inköp, måste göras först. Intervjuperson 2 instämmer i detta genom att beskriva 

inlärningen av teknologier som en sidouppgift. Personen förklarar vidare:  

”Det är alltid en avvägning hur många teknologier man ska försöka använda. Man vill 

ju börja med allt, men det går inte, det är inte rimligt.” – Intervjuperson 2 

Detta visar att uppfattningen är att tid kan läggas på nya teknologier om utrymme finns vid sidan av 

övriga arbetsuppgifter. En konsekvens av detta är att adoption och implementering av en teknologi 

konkurrerar med andra teknologier. Om inlärning en teknologi tar tid kan det göra att tid inte finns 

över till att lära sig en annan teknologi eftersom att övrigt arbete prioriteras högre.  

 

Intervjuperson 4 är i sin roll som Digital ledare i Projekt Alfa den person som i första hand bistår med 

support kring Teknologi A och B, vilket beskrivs av personen själv och bekräftas av Intervjuperson 1 

och Intervjuperson 3 som jobbar i samma projekt. Den Digitala ledaren har även initierat regelbundna 

möten där användningen av Teknologi B på projektet har diskuterats. Under dessa möten har frågor 

kunnat ställas, kunskaper om teknologin kunnat delas mellan medarbetarna och den Digitala ledaren 

har kunnat följa upp implementeringen. På projekt Beta hålls inte regelbundna möten kring varken 

Teknologi A eller Teknologi B. Däremot inbjuder en person som även initierat användningen av 

Teknologi B till samtal och diskussion kring teknologin. Dessa samtal blir en möjlighet till att utbyta 

information och dela kunskaper mellan användare, genom denna nyckelperson vilket beskrivs av 

Intervjuperson 7. Mötena i Projekt Alfa och samtalen i Projekt Beta är exempel på forum där 

kunskaper och erfarenheter av användning av en innovation kan delas, vilket enligt Ozorhon et al. 

(2014) bidrar positivt till adoption och implementering. Att möjligheten till att utbyta erfarenheter och 

kunskaper finns i för Teknologi B som implementerats kan även ses som en effekt av att 
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organisationen stödjer en användning av teknologin, det vill säga ett uttryck för organisationen norm 

(Thompson et al., 1991). 

 

Teknologi B uppfattas som den teknologi som ger mest fördelar vid användning av de tre teknologier 

som studerats, vilket visas i figur 5. Denna har adopterats i projekten utan att beslut på organisatorisk 

nivå skett. Dess fördelar tillsammans med att forum för kunskapsutbyte finns, vilket kan ses som ett 

utryck för att organisationens norm stödjer användning av teknologin, kan förklara att adoption och 

implementering skett, trots avsaknad av beslut på organisatorisk nivå.  

4.3 Inverkan på faktorer av produktionsskedets fas 

Tidsaspekten är en av projektet som organisationsforms viktigaste särdrag, där arbetet är just 

tidsbundet, med en given start och ett givet slut (Packendorff, 1995). Allt som sker i ett projekt präglas 

av detta (Lundin och Söderholm, 1995) vilket gör att var i produktionsskedet ett byggprojekt befinner 

sig bör beaktas då implementering av teknologi i byggproduktion studeras. För att undersöka hur 

produktionsskedets fas påverkar faktorer bakom implementeringsprocessen har delfråga F2 

formulerats, vilken behandlas i detta avsnitt. Detta görs utifrån litteraturen som presenterats i den 

andra delen av det teoretiska ramverket, Projektbaserat arbete, och den insamlade empirin. 

Intervjupersonernas beskrivningar av implementering av teknologi vid produktionsstart respektive mitt 

i produktionsskedet presenteras, analyseras och jämförs med litteraturen.  

4.3.1 Produktionsstarten 

Att det som sker i tidigt i ett projekt har en stor betydelse för ett projekts totala utfall diskuteras i 

litteraturen. Tidigt i projektet sätts preliminära mål och olika tillvägagångssätt undersöks vilket 

kommer påverka det kommande projektet (Hellström et al., 2013; Kolltveit och Grønhaug, 2004). I de 

byggprojekt som studerats har både Teknologi A och Teknologi B implementerats till följd av 

händelser i denna fas. Intervjupersonerna som beskriver hur möten och samtal inför produktionsstarten 

i respektive projekt gav grunden för vilka teknologier som används i projekten idag. Detta beskrivs av 

Intervjuperson 2 och Intervjuperson 5:  

”Inför produktionsstarten diskuterade vi vilka teknologier vi skulle använda och vi 

bestämde hur vi skulle jobba” – Intervjuperson 2 

 

”Ungefär ett halvår innan vi började produktionen så bestämde vi tillsammans med 

medarbetarna i projektet hur vi kulle jobba med teknologierna.” – Intervjuperson 5 

 

I båda projektet adopteras Teknologi A genom auktoritetsbaserade beslut och Teknologi B genom 

adoption underifrån. I Projekt Alfa lyftes medarbetarnas åsikter och erfarenheter kring aktuella 

teknologier i samtal tidigt i produktionssketet i projektet vilket ledde fram till beslut, genom 
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överenskommelse, om adoption av Teknologi B. Vid produktionsstarten fanns forum för 

kunskapsutbyte mellan medarbetarna i projektet vilket var positivt för adoption och implementering av 

teknologier. Intervjuperson 2 beskriver hur besluten om adoption fattades och utrycker att detta 

påverkats av medarbetarna i projektets tidigare erfarenheter:  

”I och med att hälften av oss redan jobbat med Teknologi B på det förra projektet så 

kände sig halva gruppen redan ”hemma på teknologin” så då ville vi fortsätta att 

använda den. Vi hade ju redan gjort allt förarbete med att lära oss teknologin” – 

Intervjuperson 2 

Detta bekräftas av Intervjuperson 3 och Intervjuperson 4 som beskriver hur flera av medarbetarna i 

projektet tidigare arbetat i tillsammans, och då använt Teknologi B. Intervjuperson 3 utrycker att de 

medarbetare som tidigare jobbat tillsammans var drivande i en överenskommelse om att använda 

teknologin även i det nu pågående projektet. Detta styrker vad Aaltonen et al. (2017) visar i sin studie 

om att det finns begränsade valmöjligheter tidigt i ett projekt på grund av projektmedlemmars delade 

bakgrund. Att en del av medarbetarna i Projekt Alfa arbetat tillsammans tidigare gjorde att de delade 

en syn på hur arbete också i det nuvarande projektet skulle ske. Detta gjorde att de fick möjlighet att 

styra normen, vilket påverkat adoptionsbeslutet av Teknologi B.  

 

I Projekt Beta utrycker Intervjuperson 5 att adoptionsbeslutet av Teknologi B, som också i detta 

projekt beskrivs som något som skett genom överenskommelse, påverkades av hur medarbetarna i det 

nuvarande projektet tidigare arbetat. Flera av medarbetarna hade tidigare jobbat med Teknologi B och 

att använda den också i detta projekt gjorde att andra arbetssätt inte övervägdes då det nuvarande 

projektet planerades vid produktionsstartstart. Desamma bekräftas av Intervjuperson 6 och 

intervjuperson 7. Dessa har inte jobbat på bolaget innan det nuvarande projektet och upplevde att det 

har anpassat sig till de andras arbetssätt.  

 

Teknologi C adopterades och implementerades inte vid produktionsstarten i de projekt som studerats. 

Ingen av intervjupersonerna har tidigare arbetat med teknologin, till skillnad mot Teknologi A, vilket 

kan ha bidragit till att teknologin inte adopterades. Intervjuperson 3 beskriver att hen övervägde att 

adoptera Teknologi C i samband med produktionsstarten, och Intervjuperson 4 bekräftar att det 

diskuterade i denna fas men de båda beskriver att adoption av teknologin avslogs.  

4.3.2 Produktionsskedet 

Efter produktionsstarten anses inte en adoption och implementering av teknologier vara aktuell i de 

projekt som studerats. Detta kan förstås utifrån vad Adams och Barnd (1983) beskriver om hur 

rutinmässighet växer fram då projektet pågår. Längre fram i projektet finns en säkerhet i hur uppgifter 

i projektet skall lösas och individer i Projekt Alfa och Beta håller sig till dessa arbetssätt. Detta 
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bekräftas av intervjupersonerna som beskriver att en förändring av arbetssätt inte är aktuell efter 

produktionsstarten. Intervjuperson 3 utrycker detta:  

”Man byter inte arbetssätt under pågående projekt, det blir absolut för svårt att ställa 

om mitt i projektet. Det är ju byggtid på några år, då kör man på med det man 

använder vid starten och sen ändrar man vid ett nytt projekt.” – Intervjuperson 3 

Denna uppfattning, där förändring av arbetssätt inte är aktuella efter produktionsstart, kan förstås som 

att en typ av organisatorisk spårbundenhet uppstått vilket diskuteras av Sydow et al. (2009).  

 

Efter att projekten planerats påbörjades produktionen och de teknologier, Teknologi A och Teknologi 

B, som projekten beslutat sig för att använda implementerades. Att resurser i form av tid funnits 

tillgängliga vid denna tidpunkt beskrivs av intervjuperson 1 som en anledning till att 

implementeringen av Teknologi B varit lyckad:  

Jag kom in i projektet så tidigt så jag hade ju tid att lära mig teknologin. Jag hade tid 

att komma in i det” – Intervjuperson 1 

Efter produktionsstarten upplever samtliga intervjupersoner svårigheter med att implementera 

teknologier på grund av begränsade resurser i form av tid. De menar att en implementering av 

Teknolog C, även om teknologin kunde vara fördelaktig för arbetet, inte är aktuell på grund av att tid 

för inlärning inte finns mitt i produktionsskedet:   

”Nu har vi för lite tid, det gör att det skulle vara svårt. Vi känner ju knappt att vi har tid 

till de vanliga uppgifterna”- Intervjuperson 4 

 

Att resurser i form av tid inte finns mitt i produktionsskedet gör även att nyckelpersoner för en 

eventuell initiering av teknologier vid denna tidpunkt inte har möjlighet till detta. Den Digitala ledaren 

i Projekt Alfa, Intervjuperson 4, säger sig ha mindre tid till uppgifterna som ingår i rollen i denna fas 

jämfört med vid produktionsstarten. Hen beskriver sig som den person i projektet som bör initiera en 

användning av Teknologi C, lyfta frågan och se till att möten och utbildning hålls, som en del i rollen, 

men att detta inte hinns med i nuläget. Att resurser i form av tid inte finns hindrar således möjligheten 

till kunskapsutbyte och möjligheten till support och stöd vilket påverkar adoption och implementering 

av teknologier vid denna tidpunkt.   
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5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens viktigaste resultat och studiens slutsatser. I kapitlets 

första del summeras och diskuteras resultaten, uppdelat i sådant som behandlar delfråga F1 

respektive delfråga F2. I kapitlets andra del presenteras studiens slutsatser och forskningsfrågorna 

besvaras. I detta avsnitt diskuteras även studiens teoretiska och empiriska bidrag och begränsningar 

med studien. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning. 

5.1 Summering av analys och resultat 

Syftet med denna studie har varit att utforska förutsättningarna för implementering av information- 

och kommunikationsteknologier i olika faser av ett byggprojekts produktionsskede. För att göra detta 

formulerades studiens huvudforskningsfråga som besvaras med hjälp av två delfrågor, F1 och F2. 

Empirin har presenterats och analyserats uppdelat i sådant som behandlar delfråga F1, faktorer bakom 

adoption och implementering av teknologier, respektive delfråga F2, påverkan på dessa faktorer av 

produktionsskedets fas, med hjälp av presenterad litteratur. I detta avsnitt summeras och diskuteras de 

viktigaste resultaten enligt samma struktur som i kapitel 4.  

5.1.1 Faktorer bakom adoption och implementering av teknologier 

Studien visar att adoption och implementering av teknologier i byggproduktion styrs av flertalet 

faktorer som i samverkan påverkar processen. 

 

En teknologis nytta, i form av minskad tidsåtgång i arbetet och ökad kvalitet, liksom teknologins 

användarvänlighet uppfattas som attribut som är betydande för att en teknologi ska adopteras och 

implementeras i byggproduktion. Dessa attribut beskrivs även i litteraturen som betydande för en 

implementering av en innovation (Rogers, 2003). Samtidigt visar studiens resultat att en teknologi som 

uppfattas ge övervägande fördelar vid användning inte är tillräckligt för att adoption och 

implementering av denna ska ske. En teknologis attribut är således inte enskilt avgörande för adoption 

och implementering, vilket bekräftar litteraturens beskrivning av implementeringsprocessen som 

beroende av flertalet faktorer i samverkan (Rogers 2003). Detta resultat gör även att det finns ett 

intresse i att undersöka de andra två kategorierna av faktorer. 

 

Studien visar att den norm som råder i projektet är avgörande för om en teknologi adopteras och 

implementeras. Om en adoption av teknologin förväntas av medarbetare i projektet så kan normen 

sägas stödja en användning av denna teknologi. En person med hög social status i gruppen har stor 

möjlighet att styra normen, vilket även diskuteras i litteraturen (Thompson et al., 1991). En formell 

roll kan ge status, som i fallet med den Digitala ledaren i projekt Alfa. Möjligheten att styra normen 
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begränsas dock av avsaknad av erfarenhet, vilket visar att erfarenhet är en viktig statusmarkör. 

Normen kan även påverkas genom tvingande beslut som i fallet med Teknologi A i båda projekten.  

 

Forum för kunskapsutbyte och möjlighet till support och stöd har funnits i de fall då teknologier 

adopterats utan tvingande beslut. Detta kan ha bidragit till att implementering skett, som en 

organisatorisk förutsättning. En ytterligare organisatorisk förutsättning är att resurser i form av tid 

finns tillgängliga för inlärning, vilket är avgörande för adoption och implementering av teknologi 

enligt studiens resultat. Vikten av tillgängliga resurser för adoption och implementering av innovation 

diskuteras av Ozorhon et al. (2014) och Tatum (1987). Att ekonomiska resurser för investering i 

teknologiska system liksom resurser för personal som kan bistå med support och stöd beskrivs, 

däremot beskrivs inte tillgängliga resurser i form av tid hos den potentiella användaren som en viktig 

resurs vilket denna studie bidrar med ökad kunskap kring. Studiens resultat visar även att inlärning av 

nya teknologier är lågt prioriterat jämfört med övrigt arbete vilket gör att implementeringen av en 

teknologi konkurrerar om resurser med implementering av andra teknologier. En sammanfattning av 

studiens viktigaste resultat, kopplat till delfråga F1, illustreras av figur 5. 

 

Resultaten visar att teknologins attribut inte är avgörande för att en teknologi ska adopteras och 

implementeras i byggproduktion, vad som däremot är av stor vikt är tid hos potentiella användare och 

att organisationens norm stödjer en användning. Detta innebär att det är av stor vikt att fokusera på de 

två sistnämnda faktorerna för att påverka en implementering av teknologier i byggprojekt.  

 

I studiens bakgrund beskrivs att den potential som finns i användandet av informations- och 

kommunikationsteknologier har varit svår att fånga i byggbranschen (Svensk byggtjänst, 2017). På 

projektnivå, vilket varit i fokus i denna studie, kan svårigheter med att dra nytta av dessa teknologier 

Figur 6 - Faktorer bakom adoption och implementering av teknologier i byggproduktion 
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förklaras utifrån att tillräckliga tidsresurser inte funnits hos potentiella användare baserat på studiens 

resultat. Att intervjupersonerna inte anse sig ha tid att lägga på nya teknologier förrän övriga 

arbetsuppgifter har avklarats visar även på att implementeringen av dessa teknologier har låg prioritet i 

projektet. Samtidigt arbetar fallföretaget Skanska aktivt med att digitalisera verksamheten, vilket 

beskrivs i studiens bakgrund, och bolaget anser att detta är ett viktigt område att förbättras inom. 

Studiens resultat i relation till detta visar således att vikten av digitaliseringsarbetet inte är förankrat i 

byggprojekten, vilket kan vara ytterligare ett skäl till den outnyttjade potentialen av nya teknologier.   

 

Att den potential som identifierats inte fångats i branschen kan också förklaras med att teknologins 

attribut inte är avgörande för en implementering. Detta innebär att teknologier som inte uppfattas ge 

fördelar vid användning kan implementeras, eftersom att andra faktorer är avgörande för användning. 

Teknologier som stödjs av organisationens norm kan implementeras, givet att de organisatoriska 

förutsättningarna finns – trots att de inte ger stora fördelar vid användning. Risken finns således att 

teknologier som inte ger effektivare processer används i byggprojekt idag.  

5.1.2 Inverkan på faktorer av produktionsskedets fas   

Studiens visar att vilken fas av produktionsskedet som byggprojekten befinner sig i har en inverkan på 

faktorer som ligger bakom implementeringen av teknologier i byggproduktion. I studien har två 

tidpunkter av produktionsskedet jämförts, produktionsstarten och en tidpunkt mitt i produktionsskedet, 

för att förklara hur förutsättningarna för implementering förändras.  

 

Studiens resultat visar att produktionsstarten, och händelser i samband med detta, har en stor inverkan 

på vilka teknologier som kommer att användas i arbetet i projektet. Vikten av vad som sker tidigt i ett 

projekt diskuteras även i litteraturen och detta kan således bekräftas (Hellström et al., 2013; Kolltveit 

och Grønhaug, 2004). Studien visar att forum för kunskapsutbyte inför produktionsstarten formar 

normen och påverkar således vilka teknologier som implementeras i projekten till följd av så kallad 

adoption underifrån, enligt Gallivans klassificering (Gallivan 2001). Aaltonen et al. (2017) beskriver 

att valmöjligheter av arbetssätt tidigt i ett projekt begränsas av medarbetare i projektet som delar 

historia. Detta bekräftas i denna studie där medarbetare som arbetat tillsammans i tidigare projekt får 

stor möjlighet att styra normen. Vilka teknologier som används i nuvarande projekt baseras på vad 

medarbetare som tidigare arbetat ihop använt. Synen på projektets start, som en tidpunkt där stora 

valmöjligheter och där osäkerhet i hur arbete ska utföras finns (Adams och Barnd, 1983; Kolltveit och 

Grønhaug, 2004), kan således ifrågasättas.  

 

Normen kan även styras av tvingande beslut på organisatorisk nivå vilket gör att en teknologi kan 

implementeras. Dessa beslut förekommer också inför produktionsstarten, vilket gör att teknologier 

adopteras och implementeras vid denna tidpunkt. Efter detta sker inte beslut på organisatorisk nivå 
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som tvingar till adoption i de studerade projekten. Studien visar att uppfattningen är att en omställning 

i arbetssätt inte bör ske senare i produktionsskedet, vilket kan betraktas som att en form av 

organisatorisk spårbundenhet uppstått, enligt definitionen av Sydow et al. (2009).   

 

En viktig förutsättning för att adoption och implementering av teknologi ska ske i ett byggprojekt är 

att resurser i form av tid finns tillgängliga för inlärning. I produktionsstarten upplever 

intervjupersonerna att detta finns. I mitten av produktionsskedet finns inte denna resurs tillgänglig 

vilket hindrar en adoption och implementering av teknologier i denna fas. Tidsbristen påverkar, 

förutom användarnas möjligheter till inlärning även organisatoriska förutsättningar genom att 

nyckelpersoner som initierar användning av teknologier inte upplever sig ha tid till detta mitt i 

produktionsskedet, vilket visas i studien. Att en ökad brist av tid upplevs efter produktionsstarten visar 

även på en ojämn arbetsbelastning under produktionsskedet vilket är betydande för projektets resultat i 

stort. En ojämn fördelning av arbete mellan olika delar av ett projekt kan orsaka stress bland 

medarbetare vilket inte är hållbart ur ett socialt liksom ekonomiskt perspektiv. Det kan ha en negativ 

inverkan på medarbetares arbetsinsats och således på projektleveransen. Genom att balansera 

arbetsbördan under hela produktionsskedet kan möjligheterna till att implementera nya teknologier 

öka och kvalitet på arbete inom ramen för projektet även förbättras genom att ett hållbarare 

arbetsklimat skapas. 

 

Studien visar att möjligheten till att implementera teknologier är som störst vid produktionsstarten. 

Detta innebär att produktionsstarten är den tidpunkt i ett byggprojekt då teknologier bör introducerats 

givet nuvarande förhållanden. Detta bekräftar den uppfattning som råder inom bolaget som studerats - 

projektstarten är då störst möjlighet finns att sätta nya teknologer i bruk, vilket beskrivits i studiens 

bakgrund. Studien visar dock att beslut på organisatorisk nivå har stor möjlighet att styra normen och 

vilka teknologier som organisationen stödjer. Om dessa beslut fattats längre fram i produktionsskedet 

finns anledning att tro att teknologier kan implementeras även i denna fas. Tidpunkten för dessa beslut 

kan dock antas vara en konsekvens av den rådande uppfattningen.     

 

Studien visar även att möjligheten till att adoptera och implementera olika teknologier vid 

produktionsstarten är begränsad av projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter och delade historia. 

Aaltonen et al. (2017) beskriver ett liknande fenomen och menar att spårbundenhet finns redan tidigt i 

projekt till följd av historien. Detta kan tolkas som att projektmedlemmar tar med sig den norm som 

delats i tidigare projekt också till kommande projekt. Genom att undvika sammansättningar av 

medarbetare i byggprojekt som delar historia skulle detta kunna undvikas, vilket kunde bidra till att 

möjligheten till att implementera nya informations- och kommunikationsteknologier i denna fas blir 

större. Detta skulle dock kunna innebära att kommunikationen i gruppen försämras då temporära 

relationer är en av de bakomliggande orsakerna till kommunikationsproblemen i branschen (Emmitt 
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och Gorse, 2009; Turner och Müller, 2003). Att skapa större möjligheter till att implementera 

teknologier för att effektivisera kommunikationen i byggproduktion skulle således kunna göra att de 

svårigheter med effektivt informationsutbyte som teknologierna syftade till att förbättra, blir desto 

större.  

5.2 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Detta görs genom att de frågeställningar som formulerats 

besvaras. De två delfrågorna F1 och F2 besvaras vilket gör att huvudforskningsfrågan slutligen kan 

besvaras. Därefter beskrivs studiens forskningsbidrag. Avslutningsvis diskuteras studiens begräsningar 

och förslag på vidare studier.   

 

 F1: Vilka faktorer styr implementeringen av teknologier i byggproduktion?  

Flertalet faktorer styr implementeringen av teknologier i byggproduktion. Att organisationens norm 

stödjer en användning av teknologin är avgörande för adoption och implementering och att tillgängliga 

resurser i form av tid finns tillgängliga för inlärning. Uppfattningen om den tidsbesparing användning 

av teknologin ger, teknologins kvalitetshöjande effekter på arbetet och dess användarvänlighet är 

faktorer som påverkar implementeringen. Dessa attribut är dock inte avgörande för att en teknologi ska 

adopteras och implementeras. 

 

 F2: Hur skiljer sig förutsättningarna för implementering av teknologier i byggproduktion vid 

produktionsstart jämfört med mitt i produktionsskedet? 

Förutsättningarna för implementering av teknologier i byggproduktion skiljer sig i vid produktionsstart 

jämfört med mitt i produktionsskedet genom skillnader i tillgängliga tidsresurser och möjligheten till 

att styra normen. Inför produktionsstarten sker aktiviteter som formar normen, samtal och 

beslutsfattande på organisatorisk nivå. Detta påverkar vilka teknologier som därefter implementeras, 

och medarbetare i projekten låser sig vid denna norm. I produktionsstarten finns även resurser i form 

av tid vilket gynnar en adoption och implementering av teknologier vid denna tidpunkt, något som inte 

finns mitt i produktionsskedet. 

 

HF: Hur ser möjligheterna till att implementera teknologier i byggproduktion ut under olika 

faser av produktionsskedet?    

De två huvudsakliga skillnaderna i förutsättningar är större tillgänglighet av tidsresurser och händelser 

som formar normen vid produktionsstarten jämfört med mitt i produktionsskedet. Dessa båda är 

avgörande faktorer för implementering av teknologier i byggproduktion vilket gör att möjligheterna 

till att implementera teknologier är större vid produktionsstarten än mitt i produktionsskedet.  
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5.2.1 Studiens bidrag 

Denna studie har genomförts med syfte att utforska förutsättningarna för implementering av 

informations- och kommunikationsteknologier i olika faser av byggproduktionen. Studiens resultat 

och slutsatser har skapat en ökad förståelse kring fenomenet vilket gett i huvudsak tre teoretiska och 

två empiriska bidrag.  

 

Genom att studera faktorer som styr processen då teknologi adopteras och implementeras i 

byggproduktion har studien bidragit till forskningsområdet för innovation. Då teorier från detta 

område, som Rogers Innovation Diffusion Theory (2003) och UTAUT-modellen (Venkatesh et al., 

2003), applicerats för att undersöka processen har studien bidragit till ökade kunskaper kring adoption 

och implementering av innovation i ett projekt som organisationsform samt mer specifikt, i 

byggprojekt, och styrker och kompletterar vad som visats i tidigare utförda studier.  

 

I studien har produktionsskedets fas beaktats som något som kan påverka faktorer som styr processen 

då teknologi adopteras och implementeras i byggproduktion. Detta har gjorts genom att kombinera 

teorier och litteratur kring projektbaserat arbete med teorier från innovationsforskningen vilket bidragit 

till nya kunskaper inom dessa områden. Studien visar således även att teorier från dessa två 

forskningsområden kan kombineras för att undersöka innovation i en projektbaserad kontext.   

    

Studien bygger även vidare på forskningen kring Organisatorisk spårbundenhet definierat av Sydow et 

al. (2009) och spårbundenhet tidigt i ett projekt (Aaltonen et al., 2017). Studien visar på att projektet, 

trots sin temporära form, är beroende av dess historiska kontext.  

 

Studien bidrar även med kunskaper för fallföretaget Skanska. Studien har visat på avgörande faktorer 

för implementering av teknologier i byggproduktion, liksom hur produktionsskedets fas påverkar 

detta. Dessa kunskaper kan användas för att få en ökad förståelse för hinder som kan upplevas vid 

digitalisering av byggverksamheten vilket kan vara till nytta vid utveckling av denna process på 

central nivå liksom projektnivå.    

 

Studien visar även på konsekvenser av sammansättningar av projektgrupper, där projektmedlemmar 

som tidigare arbetat tillsammans får stor möjlighet att styra normen i det nya projektet. Kunskap om 

detta fenomen kan utnyttjas av företaget för att sprida användningen av specifika teknologier genom 

en strategisk beläggning av personal på projekt som en del i att digitalisera verksamheten.   
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5.2.2 Studiens begränsningar och vidare forskning  

Denna studie har genomförts med ett antal begräsningar, vilket ger utrymme till vidare forskning inom 

kunskapsområdet. Studien har gjorts som en fallstudie på Skanska där två byggprojekt har studerats. 

Studien har gjort att förståelse av förändrade förutsättningar för implementering av teknologier under 

olika faser av ett byggprojekts produktionsskede har kunnat fås. För att säkerställa slutsatserna och 

studiens validitet föreslås för det första att en likande studie utförs men i en annan kontext. Andra 

byggprojekt bör studeras och även projekt på andra bolag. Det kan då säkerställas att slutsatserna som 

dragits av denna studie inte gäller för enbart de studerade projekten och det studerade bolaget och 

resultatens generaliserbarhet kan därmed stärkas. 

 

För det andra föreslås en studie som görs på projekt som befinner sig i andra faser. I denna studie är 

två projekt studerade som vid studiens genomförande befinner sig mitt i deras respektive 

produktionsskeden. Denna tidpunkt, samt produktionsstarten, har varit i fokus men det finns utrymme 

för framtida studier där andra faser av produktionsskedet undersöks. Detta, för att få en bredare 

förståelse för hur förutsättningarna för implementering av teknologier utvecklas under ett byggprojekt. 

Det föreslås även att de faser som undersöks studeras i realtid. I denna studie beskriver 

intervjupersonerna händelser vid en tidpunkt som passerat, produktionsstarten. Att tid passerat sedan 

det som beskrivs skett kan ha en inverkan på insamlad datas tillförlitlighet, vilket kan undvikas genom 

att tidpunkterna studeras då de inträffar.  

 

För det tredje föreslås en kvantitativ studie för att uppnå en statistisk generaliserbarhet. Denna studie 

är kvalitativ och kan kompletteras med en liknande studie men där en kvantitativ ansats tas. En 

enkätstudie, där den statistiska korrelationen mellan förhållanden i olika faser av byggprojekt i 

produktionsskede och adoptionen och implementeringen teknologier kan utredas, föreslås därför.   
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7 Bilaga – Intervjumall för djupintervjuer 

Intervjumall 

Nedan följer intervjumallen som intervjuerna görs utifrån. Intervjuerna innefattar två enkätfrågor som 

intervjupersonerna fyller i direkt efter Introduktion och praktisk information. Därefter genomförs en 

semistrukturerad intervju utifrån givna frågor och teman.  Intervjuerna hålls i enskilda mötesrum på de 

projektkontor där intervjupersonerna har sina arbetsplatser. Intervjuerna pågår under ca 45 minuter. 

Samtliga intervjupersoner har delgetts intervjumaterial inför intervjun.  

 

Introduktion och praktisk information 

Presentation av mig och den studie jag gör 

Materialet från denna intervju kommer att anonymiseras 

Materialet kommer att hanteras under den tid som studien görs för att därefter raderas 

Materialet kommer endast att hanteras av mig 

Godkänner du att intervjun spelas in och att du anonymt citeras i studien? 

 

Enkätfrågor 

 

 

Hur van är du att använda mobila verktyg så som smartphones och läsplattor?  

(Skatta din vana och illustrera detta med kryss på linjen) 

 

Om byggprojektet du jobbar med skulle illustreras med en tidslinje från produktionsstart till avslutad produktion, 

var på den linjen befinner ni er just nu?  

(Gör ett kryss på linjen som symboliserar var ni befinner er) 
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Generell bakgrund om intervjupersonen 

1. Namn 

2. Vilken yrkesroll, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet har du? 

3. Berätta om projektet 

- Vad bygger ni?  

- Under vilken tidsperiod pågår produktionen? 

- Hur länge har du varit involverad i projektet? 

 

Kartläggning – verktyg  

4. Vilka mobila digitala verktyg använder ni på det här projektet? Fråga utifrån 

karta över tillgängliga digitala verktyg.  

5. När introducerades respektive verktyg i projektet? 

 

 

Adapterade verktyg (frågor kring de verktyg som används) 

Beslutsprocessen 

6. Vad används verktyget till? Vilken process ersätter verktyget? 

7. Vilken var din första kontakt med verktyget?  

8. Vad visste du om verktyget innan du började använda det? Fördelar/nackdelar? 

9. Hur fick du den informationen? Erfarenhet, testat, någon berättade? 

10. Fattade ni i projektet ett beslut om att använda det? Hur gick det till? Var du 

med och fattade beslutet?   

11. Pratade ni om att göra på något annat vis? 

 

 

Faktisk användning 

Hur gick det till när du började använda verktyget? 

12. Hur fick du tillgång till verktygets programvara eller applikationen? 

13. Hur lärde du dig hur verktyget skulle användas? Hur var det?  

14. Om det uppstår problem när du använder verktyget, hur löser du det?  

15. Vad är de största fördelarna/nackdelarna med att använda verktyget? 

16. Använder du verktyget så som du använde det i början? 

17. Om du jämför din syn på verktyget innan du började använda det med den du 

har nu, hur skiljer den sig?  

18. Hur ser andra i projektet på verktyget? 
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Ej adapterade verktyg (frågor kring de verktyg som ej används) 

Kan du berätta om verktygen ni inte använder och hur du ser på en eventuell användning av det nu? 

19. Vad används verktyget till? Vilken process ersätter verktyget? 

20. Vilka är de största fördelarna/nackdelarna med att använda verktyget? 

21. Hur fick du den information du har om verktyget?  

22. Har verktyget diskuterats i projektet och hur gick det i så fall till? 

23. Hur ser du på möjligheten att börja använda verktyget framöver?  

 


