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Abstract

Innovations in the construction process - risk or
opportunity from a consulting perspective?

Christine Zeller

The consultant in the construction process may 
have an important role in the innovation 
development. The purpose of this study is to 
investigate what impact on innovation in the 
construction process consultants might have. It 
also illustrates how innovation can be managed 
and distributed on the basis of consultant's role. 
It also discusses the diffusion of innovation from 
the consultant's involvement in both "ordinary" 
and R&D projects. On a consulting firm in 
Uppsala qualitative interviews were conducted 
with several employees. It appears that the 
"major innovations" usually takes place in the 
R&D projects. For a consulting firm with 
technology competence it can be centrally to 
present competitive offer, which is one reason to 
strive for innovation. The study shows that a 
consultancy firms participating can strengthen 
their skills. It is important that the consulting firm 
becomes aware of new materials and products. 
The construction industry is considered to have a 
low degree of innovation in comparison to other 
industries. Many actors continue with old and 
well-known methods to avoid risks and costs. 
The construction industries have a complex 
system with a number of actors involved in 
different parts of a project. There is no clear 
culture to bring further innovations to action. The 
type of contract in project is considered to have 
an impact on the ability to influence innovations. 
To strengthen the consulting companies, the 
opportunity to work with initiatives for innovation 
and to hold a dialogue with employees about 
innovative work, developing new methods and 
techniques are important.
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Populärvetenskaplig sammanfattning	
	
Innovation	förknippas	ofta	med	nyskapande	samt	förbättrande	och	för	detta	krävs	en	
drivkraft	som	kommer	från	olika	aktörer.	Ett	vanligt	förekommande	sätt	att	beskriva	en	
innovation	är	att	det	är	en	positiv	förändring	av	en	process,	ett	arbetssätt	eller	en	
produkt.	Byggkonsulten	kan	vara	ett	exempel	på	aktörer	som	utgör	en	viktig	roll	i	
innovationsutvecklingen.	Syftet	med	examensarbetet	är	att	undersöka	vad	
byggkonsulter	kan	ha	för	inverkan	på	innovationer	i	byggprocessen.	I	uppsatsen	
illustreras	även	hur	innovationer	kan	hanteras	och	spridas,	med	utgångspunkt	i	
byggkonsultens	roll	och	perspektiv,	enligt	anställda	på	ett	konsultföretag.	På	
konsultföretaget	Bjerking	AB	i	Uppsala	genomförs	kvalitativa	intervjuer	med	ett	antal	
anställda.		
	
I	studien	diskuteras	innovationsspridning	med	konsultens	delaktighet	i	både	”vanliga	
projekt”	och	FoU-projekt.	Det	framgår	att	de	”stora	innovationerna”	vanligtvis	sker	i	
FoU-projekt.	För	ett	konsultföretag	med	teknikkompetens	kan	det	vara	centralt	
presentera	konkurrenskraftiga	förslag,	vilket	är	ett	skäl	till	att	eftersträva	
innovationsarbete.	Studien	visar	att	ett	konsultföretag	kan	delta	i	FoU-projekt	
kontinuerligt	och	företagets	deltagande	kan	ge	möjlighet	att	engagera	sig	och	stärka	sin	
kompetens.	Konsultföretaget	kan	både	betraktas	satsa	på	att	utveckla	egna	tekniska	
lösningar,	men	även	att	vilja	framstå	som	innovativ	och	vara	ett	företag	som	aktivt	
förmedlar	innovationer.	Konsultföretag	inom	byggbranschen	kan	ofta	agera	i	samverkan	
med	ytterligare	part	vid	innovationsarbete.	I	de	fall	ett	konsultföretag	har	en	innovativ	
idé	med	en	kommersiell	hantering	av	produkten,	kan	innovationsarbetet	i	vissa	fall	
bedrivas	internt.		
	
Byggbranschen	anses	ha	en	låg	innovationsgrad	i	jämförelse	med	andra	branscher.	För	
att	undvika	risker	väljer	många	aktörer	att	hålla	sig	till	gamla,	väl	beprövade	metoder.	
Dessutom	anses	byggbranschen	ha	ett	komplext	system	med	ett	antal	aktörer	
involverade	i	olika	delar	av	ett	projekt.	I	examensarbetet	framgår	att	det	sällan	sker	en	
återkoppling	i	ett	projekt,	kunskapen	"samlas"	inte,	en	"ny	inlärningskurva"	skapas	för	
varje	projekt	och	ofta	saknas	ett	helhetsperspektiv	generellt	inom	branschen.	Dessutom	
finns	det	ingen	tydlig	kultur	för	att	föra	innovationer	vidare.	Vilken	entreprenadform	
som	gäller	i	projekt	anses	ha	en	inverkan	på	konsulten	möjlighet	att	påverka	
innovationer.	Då	konsultens	delaktighet	är	snäv	begränsas	möjligheterna	till	påverkan	
och	ofta	förekommer	tidspress,	vilket	anses	vara	ett	hinder.	Då	individer	med	olika	
kompetens	samarbetar	i	ett	projekt	samt	partnering	anses	vara	positivt	för	
innovationsutveckling.	Det	anses	viktigt	att	konsultföretaget	får	kännedom	om	nya	
material	och	produkter,	via	till	exempel	leverantörer.	Det	som	gynnar	konsultföretags	
möjlighet	att	vara	innovativ,	är	till	exempel	att	avsätta	arbetstid	med	speciella	
satsningar	för	innovationer.	Dessutom	är	det	viktigt	att	föra	en	dialog	med	medarbetare	
om	innovativt	arbete,	arbeta	mer	aktivt	med	tjänsteutveckling	samt	ta	fram	nya	metoder	
och	tekniker	inom	utvalda	områden.	Annat	som	kan	vara	värdefullt	är	att	utöka	
samverkan	med	samarbetspartners,	delta	i	EU-finansierade	projekt,	samarbeta	med	
högskolor/universitet,	samarbeten	med	andra	länder,	vara	aktiv	i	olika	
branschorganisationer	samt	att	delta	i	forskningsprojekt.	
	
Nyckelord	
Innovation,	byggprocessen,	innovationsspridning,	konsultföretag,	byggbranschen.	
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Förord 
	
Denna	rapport	ingår	som	en	avslutande	del	av	författarens	utbildning	inom	
Masterprogrammet	i	Industriell	ledning	och	innovation	vid	Uppsala	universitet.	
Författaren	har	utfört	examensarbetet	i	samarbete	med	Bjerking,	som	är	ett	
konsultföretag	inom	byggbranschen.	
	
Ett	stort	tack	till	handledare	Björn	Alsmark	på	Bjerking	AB	och	ämnesgranskare	Marcus	
Lindahl	vid	Uppsala	universitet	samt	alla	respondenter	som	deltagit	i	studien.	
	
Christine	Zeller	
Uppsala,	2016-05-26	
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1	Inledning	
Inledningen	består	inledningsvis	av	bakgrund	till	den	frågeställning	som	
examensarbetet	syftar	till.	Därefter	presenteras	uppsatsens	syfte	och	frågeställning.	
Därpå	följer	en	kort	beskrivning	av	det	företag	som	är	uppdragsgivare	och	sedan	
beskrivs	examensarbetets	avgränsning.	Det	sista	avsnittet	i	inledningen	beskriver	några	
begrepp	inom	byggbranschen,	detta	för	att	ge	en	bild	av	vilken	kontext	konsulten	
befinner	sig	i	och	konsultens	möjligheter	och	hinder	till	innovation.	

1.1	Bakgrund	
Innovation	kan	innebära	nyskapande	och	förbättrande	av	produkter	och	för	detta	krävs	
en	drivkraft	som	kan	uppstå	från	olika	källor.	Källor	till	innovation	är	till	exempel	
individer,	universitet	och	företag	(Schilling,	2005).	Det	som	är	en	ännu	viktigare	grund	
till	innovation	är	egentligen	inte	källorna	i	sig	utan	snarare	kopplingen	mellan	dem	
(Schilling,	2005).	Det	är	vanligt	att	beskriva	en	innovation	som	en	positiv	förändring	av	
en	process,	ett	arbetssätt	eller	produkt	(Samuelsson,	2010).	Däremot	kan	arbete	med	
innovationer	innebära	risker	och	osäkra	investeringar,	men	ett	stort	skäl	till	att	satsa	på	
innovationer	är	att	det	kan	öka	konkurrenskraften	(Widén,	2004).		
	
Byggbranschen	har	under	en	längre	tid	ansetts	vara	alldeles	för	konservativ	och	inte	
lyckats	uppnå	krav	på	förnyelse.	Ofta	finns	en	önskan	om	att	branschen	ska	bli	mer	
nyskapande	och	innovativ	(Ingemansson,	2012).	Flertalet	forskare	är	överens	om	att	
byggbranschen	karaktäriseras	av	en	låg	innovationsgrad	(Holmen,	Pedersen	&	Torvatn,	
2005).	Innovationer	innebär	risker	och	beroende	på	hur	riskerna	involverar	aktörerna	i	
olika	utsträckning	påverkas	innovationstakten	(Bröchner,	red.,	2012).	Exempel	på	
aktörer	som	förekommer	inom	byggprocessen	är	konsulter/projektörer,	
byggherrar/beställare,	entreprenörer,	förvaltare	samt	leverantörer	(Révai,	2012).	
Riksdag,	regering	och	myndigheter	formar	de	ramar	som	byggverksamheten	arbetar	
inom	(Révai,	2012).	Att	byggbranschen	blir	mer	innovativ	kan	vara	till	en	fördel	både	för	
kunder	och	för	samhället	i	stort	(Bröchner,	2006).	
	
Söderberg	(2008)	menar	att	innovationstakten	inom	byggbranschen	måste	ökas	och	att	
det	läggs	ned	för	lite	pengar	på	forskning	och	utveckling,	till	skillnad	från	andra	
branscher.	Enligt	Söderberg	(2008)	vill	ingen	aktör	ta	på	sig	ansvaret	för	att	investera	i	
innovationsutveckling	och	det	råder	brist	på	ett	statligt	stöd.	Även	Widén	(2004)	belyser	
statens	ansvar	att	skapa	ett	utvecklingsvänligt	klimat.	När	många	människor	är	
delaktiga	i	processen	ökar	risken	för	en	dålig	kvalitet	och	det	finns	således	ett	behov	av	
någon	form	av	kvalitetssäkring	inom	systemet	(Bessant	&	Rush,	1995).	Om	man	jämför	
byggindustrin	med	många	andra	sektorer	finns	ett	antal	framträdande	olikheter	(Widén,	
2004).	Det	är	bland	annat	att	byggprocessen	delas	in	i	olika	faser	och	det	flertal	aktörer	
som	ska	samarbeta	under	dessa	faser	(Widén,	2004).	Inom	byggbranschen	har	man	ofta	
en	”projektsyn”	till	skillnad	från	många	andra	branscher,	menar	Widén	(2004).		
	
Widén	(2004)	anser	att	samtliga	aktörer	inom	byggbranschen	borde	ha	viljan	att	
förbättra	branschen.	Den	gamla	definitionen	av	byggsektorn	var	begränsad	då	endast	
huvudentreprenörer	och	specialistentreprenörer	inkluderades	(Widén,	2004).	Numer	
har	man	även	insett	sektorns	komplexitet	och	därför	inkluderas	även	andra	aktörer,	
som	till	exempel	konsulter	och	förvaltare,	i	definitionen	av	byggsektorn	(Widén,	2004).	
Ivory	(2005)	beskriver	att	ingenjörer	och	arkitekter	kan	utgöra	”gatekeepers”	eller	som	
en	slags	förmedlare	av	teknik	åt	beställare.	Det	finns	med	andra	ord	en	förmedling	av	ny	
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teknik	från	konsulter	till	beställare.	Men	om	konsulter	vill	få	möjlighet	att	stärka	sin	
kompetens	och	position	inom	marknaden	måste	det	finnas	kunder	som	ger	dem	
utrymme	att	utveckla	och	prova	innovationer	inom	projekt,	beskriver	Ivory	(2005).	
Många	aktörer	anses	centrala	för	det	viktiga	arbetet	med	att	driva	
innovationsutvecklingen	(Widén,	2004).	För	att	innovationsklimatet	ska	bli	mera	
gynnsamt	krävs	insatser	inom	flera	områden,	såsom	byggupphandlingar,	den	statliga	
forskningspolitiken,	utbildningssystemet	samt	företagens	egna	insatser	(Bröchner,	
2006).	Förr	var	det	vanligare	att	innovationer	ansågs	kopplade	till	ett	företag,	medan	
många	forskare	som	studerar	teknisk	utveckling	idag	menar	att	samarbete	mellan	
företag	blir	allt	viktigare	(Holmen,	Pedersen	&	Torvatn,	2005).	Konsulten	arbetar	ofta	
genom	att	”…	sälja	timmar.	Täckningsbidrag	per	timme,	beläggningsgrad	och	sålda	
timmar	är	vanliga	för	konsulter.”	(Samuelson,	2010,	s.12)		
	
I	rollen	som	konsult	kan	man	arbeta	med	flera	olika	projekt	under	olika	förutsättningar,	
ekonomiska	krav	och	tidspress,	och	man	kan	då	fundera	på	om	det	finns	tid	och	
möjlighet	för	att	påverka	innovationer.	

1.2	Syfte	
Syftet	med	examensarbetet	är	att	undersöka	vad	byggkonsulter	kan	ha	för	inverkan	på	
innovationer	i	byggprocessen.	På	konsultföretaget	Bjerking	AB	i	Uppsala	genomförs	
intervjuer	med	ett	antal	anställda.	I	den	ingående	teoridelen	belyses	hur	en	innovation	
kan	definieras	samt	ges	exempel	på	hur	spridningen	av	innovationer	kan	ske.	Teoridelen	
belyser	också	aktuell	teori	kring	innovationer	i	byggprocessen	samt	teori	om	konsulten.	
För	att	få	en	fördjupad	bild	av	konsultens	roll	och	byggprocessen	tas	även	andra	
aktörers	roller	upp	i	delar	av	uppsatsen.	

1.3	Forskningsfrågor	
Examensarbetets	forskningsfrågor	är	följande:	

• Hur	hanteras	och	sprids	innovationer	inom	byggprocessen,	med	
utgångspunkt	i	byggkonsultens	roll	och	perspektiv,	enligt	anställda	på	ett	
konsultföretag?	

• Vad	har	konsulten	för	inverkan	på	innovationer	inom	byggprocessen?	

1.4	Uppdragsgivaren	
Bjerking	i	Uppsala	är	uppdragsgivare	för	examensarbetet.	Det	är	ett	konsultföretag	inom	
byggbranschen	med	inriktning	på	områdena	hus,	anläggning	och	installation	(Bjerking,	
våra	tjänster,	2014).	Examensarbetet	belyser	olika	verksamhetsområden	inom	
företaget.	På	det	kontor	studien	genomförs	är	det	169	anställda	(totalt	271	anställda	
inom	företaget)1.	
	
Bjerking	har	funnits	över	70	år	(Bjerking,	2015).	Genom	åren	har	Bjerking	varit	
delaktigt	och	engagerat	i	den	svenska	byggteknikens	historia	-	många	gånger	som	
teknikutvecklare	och	problemlösare	(Bjerking,	Om	oss,	Byggteknik	och	
utvecklingsarbete,	2015).	Företaget	är	involverat	i	både	små	och	stora	projekt	och	har	
flera	verksamhetsområden	(Bjerking,	2015).	De	områden	som	finns	inom	företaget	är	
exempelvis	Kulturmiljövård,	Konstruktion,	Anläggning,	Bygg-	och	projektledning,	
El/Belysning,	Geoteknik,	Miljöteknik,	Landskaparkitektur,	Mätningsteknik	samt	
VVS/Energi	(Bjerking,	2015).		
																																																								
1	Antal	anställda	2015-07-01.	
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Företagets	uppdrag	inom	exempelvis	områdena	Hus	och	Installation	innefattar	ofta	
tidiga	skeden	av	byggprocessen,	då	projektledare,	ingenjörer	med	fler	experter	arbetar	
fram	tekniska	lösningar	för	exempelvis	brandskydd,	installation,	statik	och	akustik	
(Bjerking,	våra	tjänster,	Hus	&	Installation,	2014).	Företaget	kan	även	utföra	flera	slags	
besiktningar	inom	hus	och	installation	(Bjerking,	våra	tjänster,	Besiktningar,	2011).	Ett	
annat	exempel	är	företagets	avdelning	Konstruktion,	som	tar	fram	idéer,	analyserar	och	
ger	råd	för	att	minimera	kostnader,	tar	hänsyn	till	miljöaspekter	samt	säkerställer	
kvalitet	(Bjerking,	våra	tjänster,	Konstruktion,	2014).	Konstruktörerna	använder	sig	av	
modellering	i	3D-teknik	som	i	ett	tidigt	skede	av	byggprocessen	visualiserar	projekt.	
	
I	studien	kring	innovation	diskuteras	olika	parter	inom	byggprocessen	som	Bjerking	har	
en	koppling	till.	Beställare/byggherre,	byggentreprenör,	tillverkare	och	leverantörer	är	
exempel	på	centrala	aktörer	då	olika	projekt	diskuteras	i	empiriresultatet	(dock	nämns	
inte	företagsnamn	på	grund	av	etiska	skäl).	Se	Figur	1	för	en	förenklad	översikt	av	
Bjerking	och	de	centrala	aktörerna.	Även	andra	aktörer	inom	byggprocessen	kan	ha	en	
koppling	till	Bjerking,	men	de	mest	centrala	aktörerna	för	just	denna	rapport	visas	i	
figuren.	Bjerking	deltar	i	olika	projekt	och	hur	företaget	och	de	olika	aktörerna	kopplas	
samman	i	byggprocessen	kan	bero	på	vilken	entreprenadform	som	gäller	i	det	aktuella	
projektet.	För	mer	information	kring	entreprenadformer,	se	avsnitt	”1.6.2	
Entreprenadformer”.	
	

	
Figur	1	visar	konsultföretaget	Bjerking	och	andra	centrala	aktörer	som	nämns	i	empirin.	
Hur	dessa	aktörer	kopplas	samman	i	byggprocessen	kan	bero	på	projekt	och	
entreprenadform.	Figuren	är	framställd	av	författaren	till	denna	rapport.		

1.5	Avgränsning	
Examensarbetet	delas	upp	i	två	steg	och	de	båda	stegen	omfattar	intervjuer	på	
konsultföretaget.	Uppdragsgivaren	Bjerking,	som	är	ett	konsultföretag	inom	
byggbranschen,	är	oftast	med	i	ett	tidigt	skede	av	byggprocessen.	Dock	får	man	ha	i	
åtanke	att	andra	aktörer	inom	branschen,	exempelvis	beställare,	entreprenörer	och	
tillverkare	kanske	skulle	kunna	ha	andra	perspektiv,	uppfattningar	och	synpunkter	
kring	innovationer	i	byggprocessen.	Tyngdpunkten	i	detta	examensarbete	ligger	på	
konsultens	roll	(uppdrag).	

1.6	Konsultens	kontext	inom	byggbranschen	
Detta	avsnitt	avser	att	försöka	ge	en	bild	av	vilken	kontext	som	konsulten	befinner	sig	i	
och	dess	nätverk,	då	konsultens	effekt	på	innovationer	diskuteras	i	senare	delar	av	
rapporten.	Konsultens	kontext	i	byggbranschen	skulle	kunna	påverka	dess	
innovationsmöjligheter.	I	detta	avsnitt	beskrivs	även	kortfattat	olika	begrepp	som	
används	i	rapporten.	Dessa	begrepp	har	en	tydlig	koppling	till	byggbranschen.	Här	ges	
en	kortfattad	beskrivning	av	olika	aktörers	roller	inom	byggbranschen,	några	
entreprenadformer,	föreskrifter,	förordningar,	lagar	inom	branschen	samt	om	Boverket.		
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1.6.1	Aktörer	och	begrepp	inom	byggbranschen	
Eftersom	det	förekommer	fler	aktörer	inom	byggbranschen	än	enbart	konsulten,	nämns	
även	vissa	andra	aktörers	roller	inom	byggprocessen	på	en	del	ställen	i	rapporten.	Detta	
avsnitt	avser	att	ge	en	bild	av	konsulten	i	byggprocessen	och	delar	av	det	nätverk	som	
konsulten	ingår	i.		

• Konsult		
Konsulter	utför	olika	uppdrag	inom	områden	som	de	är	experter	på,	vilket	kan	
innebära	exempelvis	projekterings-,	program-	samt	utredningsuppdrag.	
Konsulter	inom	byggbranschen	kan	även	syssla	med	besiktningar,	
projektledning,	kontroll	och	kalkyler.	Exempel	på	konsulter	inom	byggbranschen	
är	byggnadskonstruktör,	projektledare,	arkitekt,	geotekniker,	VVS-konstruktör,	
trädgårdsarkitekt	samt	elkonstruktör	(Nordstrand,	2009).	

• Projektör		
I	samtliga	byggprojekt	är	projektörer	involverade	oavsett	vilken	
entreprenadform	som	gäller.	De	handlingar	som	projektörer	upprättar	är	
förfrågningsunderlag	(för	anbudsräkning)	och	bygghandlingar	(för	produktion).	
Många	gånger	består	handlingarna	av	ritningar	efter	beställarens	önskemål.	Det	
som	projektörerna	har	arbetet	fram	blir	till	en	grund	för	produktionen	(Révai,	
2012).	

• Byggherre		
Byggherren	är	den	part	i	processen	som	bestämmer	att	en	byggnad	eller	
anläggning	ska	uppföras.	Det	färdiga	byggnadsverket	tillhör	i	de	flesta	fall	
byggherren.	Om	byggherren	inte	avser	att	genomföra	byggarbetena	själv	kan	
entreprenadavtal	formas	som	innebär	avtal	mellan	entreprenör	och	beställare.	
Det	är	vanligt	att	byggherren	är	beställare.	Byggherren	kan	vara	en	organisation,	
privatperson	eller	ett	företag	och	är	den	part	som	bestämmer	både	ersättnings	-	
och	entreprenadform	(Nordstrand,	2009).	

• Entreprenör		
Flera	entreprenörer	genomför	byggproduktionen.	Entreprenörernas	
avtalsmässiga	kontakt	med	beställaren	och	övriga	entreprenörer	i	projektet	
bestäms	av	den	gällande	entreprenadformen	(Révai,	2012).		

	
Dessa	förklaringar	av	begrepp	nedan	har	i	syfte	att	ge	en	inblick	i	vilken	kontext	som	
konsulten	arbetar	inom.	Uppbyggnaden	av	byggprocessen	och	vilken	entreprenadform	
som	gäller	i	projekt,	skulle	kunna	påverka	effekten	på	konsultens	
innovationsmöjligheter.	

• Byggprocessen		
I	början	av	processen	beslutar	byggherren	om	att	en	ny	byggnad	eller	ifall	en	om	
-	eller	tillbyggnad	ska	verkställas,	sedan	sker	en	produktbestämning	och	
bygghandlingar	(ritningar,	beskrivningar)	tas	fram.	Under	
produktframställningen	byggs	huset	(eller	vad	som	ska	byggas).	
Produktanvändningen	startar	då	huset	tas	i	bruk	och	bland	annat	
förvaltningsåtgärder	tillämpas	(Nordstrand,	2009).		

• Byggprojekt		
Då	en	byggnad,	anläggning	eller	ombyggnad	ska	verkställas	görs	olika	
indelningar	i	projekt.	Förenklat	är	byggprojekt	indelade	i	utrednings-	och	
programarbete,	projektering	samt	produktion	(Révai,	2012).	Se	Figur	2.	
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Figur	2.	Förenklad	indelning	av	byggprojekts	olika	delar,	fri	tolkning	av	figur	
(Révai,	2012).		

• Byggprocessens	skeden		
Byggprocessen	kan	även	delas	in	i	Programskede,	Projekteringsskede,	Byggskede	
samt	Förvaltningsskede.	Se	Figur	3	som	visar	projektledning,	
projekteringsledning	samt	byggledningens	inverkan	i	de	olika	skedena.	

	
Figur	3	visar	”Projektorganisation	och	ledningsfunktionernas	utsträckning	i	
byggprocessen”	(Nordstrand,	2009,	s.80).	Fri	tolkning	av	figur.	

• Entreprenadformer		
Entreprenadform	samt	ersättningsform	bestäms	av	byggherren	och	kan	innebära	
antingen	huvudgruppen	utförandeentreprenad	eller	huvudgruppen	”inte	
utförandeentreprenad”	(det	finns	inget	etablerat	namn	för	den	sistnämnda).	
Entreprenören	har	enbart	ett	utförandeansvar	om	utförandeentreprenad	gäller	
och	det	medför	att	entreprenadarbetena	verkställs	utefter	bygghandlingarna.	
Generalentreprenad	är	ett	exempel	på	en	slags	utförandeentreprenad	och	då	
anlitas	konsulter	av	byggherren	för	att	projektera.	Fördelningen	av	ansvar	är	
tydlig	i	en	generalentreprenad.	Totalentreprenad	däremot,	är	ett	exempel	på	en	
entreprenadform	som	inte	tillhör	utförandeentreprenad.	I	projekt	med	
totalentreprenad	har	totalentreprenören	(ofta	byggentreprenören)	ett	
funktionsansvar	som	innebär	ansvar	för	såväl	projektering	som	produktion	
(Révai,	2012).	För	ytterligare	beskrivning	av	entreprenadformer	se	”1.6.2	
Entreprenadformer”.	

• Byggtid		
Révai	(2012)	beskriver	att	byggtiden	påverkas	av	kostnader	och	alldeles	för	
begränsade	tidkrav	kan	utgöra	en	riskfaktor	i	projekt.	Både	projektörernas	
handlingar	och	entreprenörernas	arbete	i	produktion	påverkas	av	tidskrav,	vilket	
har	en	inverkan	på	det	slutliga	resultatet.	Beställaren	beslutar	om	
produktionstiden,	men	det	händer	ofta	att	beställaren	inte	har	tillräcklig	kunskap	
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om	vad	som	kan	vara	en	lämplig	tidsåtgång	för	olika	delar	av	byggandet.	Revai	
beskriver	att	ett	skäl	till	för	kort	byggtid	kunna	vara	att:	
”Beställaren	saknar	perspektiv,	förstår	inte	eller	vill	inte	förstå	att	
byggverksamheten	inte	handlar	om	snabba	”klipp”,	utan	att	det	är	frågan	om	en	
investering	på	lång	sikt,	oftast	flera	decennier.”	(Revai,	2012,	s.85)	
Ofta	ställer	beställare	omöjliga	tidskrav	samtidigt	som	hög	kvalité	på	den	färdiga	
produkten	beordras.	Då	gäller	det	att	projektörer	och	entreprenörer	är	tydliga	
och	upplyser	beställaren	om	situationen.	En	väl	planerad	produktionstid	har	en	
positiv	effekt	på	samtliga	parter	inom	byggprocessen	(Révai,	2012).	

1.6.2	Entreprenadformer	
Vilken	entreprenadform	som	gäller	bestäms	av	byggherren	och	entreprenadformen	har	
en	betydande	påverkan	på	hur	samarbetsformerna	kommer	att	förefalla	i	det	aktuella	
byggprojektet	(Cigen,	2003).	Vilken	entreprenadform	som	är	bättre	eller	mindre	lämpad	
finns	egentligen	inget	klart	och	tydligt	svar	på	(Nordstrand,	2009).	Nya	
entreprenadformer	utvecklas	och	testas	med	skiftande	resultat,	anser	Nordstrand	
(2009).	Cigen	(2003)	beskriver	att	hur	byggherrens	egen	organisation	fungerar	och	vad	
det	är	för	typ	av	projekt	som	gäller,	kan	påverka	vilken	entreprenadform	som	anses	
mest	lämplig.	Det	kan	variera	mellan	länder	vilken	entreprenadform	som	är	mest	
förekommande	och	nationell	lagstiftning	kan	påverka	valet	av	entreprenadform.	
	
De	entreprenadformer	som	beskrivs	mer	ingående	i	detta	avsnitt	är	delad	entreprenad,	
generalentreprenad	och	totalentreprenad.	Det	kan	också	förekomma	olika	varianter	av	
de	entreprenadformer	som	beskrivs.	Det	finns	även	andra	entreprenadformer,	men	
endast	de	varianter	som	är	centrala	för	denna	rapport	och	är	vanligast	i	Sverige	tas	upp	i	
detta	avsnitt.	Dessutom	ges	även	en	beskrivning	av	partnering.	
	
Delad	entreprenad	
Delad	entreprenad	betyder	att	flera	entreprenörer	anlitas	av	beställaren	(Nordstrand,	
2009).	Dessa	entreprenörer	ansvarar	för	deras	egen	del	i	byggandet.	När	det	gäller	
byggnation	av	till	exempel	hus	finns	det	olika	entreprenörer	för	el,	mark	och	byggnad,	
värme	och	sanitet	samt	ventilation.	Entreprenadformen	delad	entreprenad	var	vanligt	
förekommande	före	1960-talet,	menar	Nordstrand	(2009).	Beställaren	ordnar	
förfrågningsunderlag,	prövar	anbud	och	avtalar	med	entreprenören	som	gett	det	
”vinnande”	anbudet.	Det	förekommet	inget	avtal	mellan	de	lika	sidoentreprenörerna,	
dock	behöver	de	arbetena	samordnas	gällande	tid	och	dylikt.	Det	är	beställaren	som	har	
samordningsansvaret,	men	enligt	Nordstrand,	kan	det	flyttas	över	på	en	
entreprenör/huvudentreprenör	som	ofta	är	byggentreprenören.	Både	
byggentreprenören	men	också	andra	sidoentreprenörer	kan	anlita	företag	för	
exempelvis	hantverk,	som	underentreprenör,	för	att	utföra	delar	av	arbetet.	I	Figur	4	
visas	ett	exempel	på	hur	en	delad	entreprenad	kan	se	ut	beträffande	strukturen	av	avtal	
(Nordstrand,	2009).	
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Figur	4	visar	ett	exempel	på	hur	en	organisation	kan	se	ut	vid	delad	entreprenad,	fri	
tolkning	av	figur	(Nordstrand,	2009).	
	
Generalentreprenad	
Generalentreprenad	innebär	att	byggherren,	precis	som	vid	delad	entreprenad	ordnat	
projekteringen	så	att	samtliga	bygghandlingar	är	klara	(Nordstrand,	2009).	Vid	
generalentreprenad	utfärdas	enbart	ett	förfrågningsunderlag,	vilket	inkluderar	hela	
utförandet	av	det	som	ska	byggas.	Generalentreprenör	är	den	entreprenör	som	får	
uppdrag	på	entreprenadarbetena.	Beställaren	har	bara	ett	enda	entreprenadavtal,	vilket	
med	andra	ord	betyder	att	beställaren	under	byggskedet	endast	har	en	part	att	
samarbeta	med.	Generalentreprenören	får	samordningsansvaret,	förklarar	Nordstrand	
(2009),	samt	anlitar	underentreprenörer	som	till	exempel	hantverksföretag	och	
installatörer.	Figur	5	visar	ett	exempel	på	hur	en	generalentreprenad	kan	se	ut	
beträffande	strukturen	av	avtal.	
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Figur	5	visar	ett	exempel	på	hur	en	organisation	kan	se	ut	vid	generalentreprenad,	fri	
tolkning	av	figur	(Nordstrand,	2009).	
	
Totalentreprenad	
Totalentreprenad	innebär	att	byggherren	låter	endast	en	entreprenör	ansvara	för	själva	
byggandet,	men	även	projekteringen	(det	vill	säga	utformningen	av	byggnaden)	
(Nordstrand,	2009).	Gäller	uppdraget	en	”renodlad”	totalentreprenad,	som	Nordstrand	
uttrycker	det,	anger	byggherren	detaljerat	standardkrav,	funktionskrav	eller	dylikt	för	
den	färdiga	byggnaden.	I	exempelvis	en	rambeskrivning	kan	synpunkter	och	önskemål	
kring	hur	byggnaden	ska	se	ut	anges.	Under	anbudsgivning	tar	entreprenörer	fram	
förslag	som	ska	försöka	uppfylla	samtliga	önskemål	och	krav.	Konsulter	och	arkitekter	
arbetar	fram	ritningar	samt	beskrivningar	åt	entreprenören	på	husets	eller	
anläggningens	utformning	och	konstruktion.	Ifall	många	entreprenörer	lämnar	anbud	
kan	det	vara	en	utmaning	för	byggherren	att	jämföra	anbuden,	gällande	till	exempel	pris	
och	utformning.	Nordstrand	menar	att:	

”En	fördel	för	byggherren	vid	anbudstävlingar	är	emellertid	att	han	kan	få	
flera	förslag	till	lösningar	att	välja	mellan	och	att	någon	av	dem	kan	
innebära	”något	extra”	utöver	de	krav	som	ställs”.	(Nordstrand,	2009,	s.141)	

Totalentreprenör	är	alltså	den	entreprenör	som	lyckas	få	beställningen	(Nordstrand,	
2009).	Totalentreprenörens	projektörer	färdigställer	därefter	det	som	återstår	av	
projekteringen.	Totalentreprenören	har	i	åtagande	att	genomföra	produktionen	själv	
och	kan	då	anlita	underentreprenörer	för	det.	Det	kallas	för	ett	funktionsansvar,	då	
totalentreprenören	har	till	uppgift	att	uppnå	beställarens	funktionskrav	på	den	färdiga	
byggnaden	eller	anläggningen.	Med	”funktion”	betyder	att	ett	byggobjekt	”…	ska	gå	att	
använda	för	sitt	ändamål	och	ha	de	egenskaper	som	är	nödvändiga	för	användbarheten”	
(Nordstrand,	2009,	s.141).	Det	är	upp	till	entreprenören	att	avgöra	hur	arbetet	för	att	
uppnå	funktionskravet	löses	på	lämpligast	sätt	(Karlsson	&	Wennström,	2012).	
Totalentreprenad	kan	vara	bra	för	beställare	som	har	en	mindre	organisation	och	ett	
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fåtal	experter	inom	olika	områden	(Cigen,	2003).	Se	Figur	6	som	visar	ett	exempel	på	
hur	en	totalentreprenad	kan	se	ut	med	strukturen	med	avtal	(Nordstrand,	2009).	

	
Figur	6	visar	ett	exempel	på	hur	en	organisation	kan	se	ut	vid	totalentreprenad,	fri	
tolkning	av	figur	(Nordstrand,	2009).	
	
Olika	entreprenadformer	kan	medföra	olika	lång	tid	för	projekt	och	totalentreprenad	är	
ett	exempel	som	innebär	kortare	projekttid,	i	jämförelse	med	delad	entreprenad	samt	
generalentreprenad	(Nordstrand,	2009).	I	entreprenadformer	med	tidig	upphandling	
kan	exempelvis	markarbeten	påbörjas	före	det	att	projekteringen	är	färdig.	

”Därför	kan	inflyttning	ske	snabbare	än	vid	general-	och	traditionell	delad	
entreprenad.	Detta	har	gjort	dessa	nya	entreprenadformer	allt	vanligare	på	
grund	av	att	”tid	är	pengar”.”	(Nordstrand,	2009,	s.142)	

Detta	gör	att	byggherren	snabbare	kan	få	in	hyresintäkter	för	byggobjektet.	
	
Partnering	
En	ny	samarbetsform,	partnering,	blir	allt	vanligare	inom	byggbranschen	(Nordstrand,	
2009).	Det	har	ofta	riktats	kritik	mot	de	traditionella	entreprenadformerna.	Orsaken	till	
detta	kan	till	exempel	vara	att	byggherren	uppfattas	ha	för	liten	påverkan,	bristande	
kommunikation	mellan	aktörerna,	för	olika	målsättning	mellan	de	inblandade	samt	att	
det	läggs	för	litet	vikt	vid	projektets	eller	byggprocessens	helhet.	Utifrån	den	
problematiken	inom	byggbranschen	har	partnering	blivit	en	allt	mer	vanlig	
samarbetsform,	menar	Nordstrand.	Partnering	innebär	att	byggherren	utser	lämpliga	
företag	och	personer	till	en	arbetsgrupp.	Yrkeskategorier	som	ingår	i	arbetsgruppen	
kan,	utöver	beställare	och	byggentreprenör,	vara	till	exempel	projektörer,	installatörer,	
materialleverantörer	och	eventuellt	brukare.	Målen	bestäms	gemensamt	inom	
arbetsgruppen	gällande	till	exempel	projektets	ekonomi,	kvalitet,	tid	och	utformning.	
Partneringdeklarationen	redogör	för	den	bestämda	samverkansprocessen,	beskriver	
Nordstrand.	Ett	partneringavtal	färdigställs.	Därpå	börjar	det	gemensamma	arbetet	med	
projektering	och	systemhandlingar	framställs	och	samtidigt	tas	även	projektbudget	
samt	huvudtidplan	fram.	Ett	så	kallat	incitamentsavtal	kan	medföra	tidsbesparing	eller	
lägre	kostnader,	vilket	samtliga	involverade	i	projektet	kan	ha	fördel	av.	Under	
detaljprojektering	samt	produktion	är	arbetet	gemensamt	vid	upphandling	av	
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leverantörer	och	underentreprenörer	samt	hur	ekonomin	för	projektet	ser	ut	är	öppet	
(Nordstrand,	2009).	Vartefter	projektet	pågår	sker	uppföljning	av	tid	och	ekonomi.	En	
gemensam	utvärdering	av	processen	och	produkten	genomförs	kring	leveransen	av	
byggobjektet.	Lärdomarna	ger	en	god	grund	för	förbättringar	i	partneringmodellen.	
Byggherren	kan	fortsättningsvis	välja	samma	arbetsgrupp/projektteam	för	fler	
byggprojekt	(Nordstrand,	2009).	
	
Black,	Akintoye,	och	Fitzgerald	(2000)	framhäver	att	forskning	visar	att	vissa	krav	måste	
uppfyllas	för	att	partnering	ska	lyckas.	Då	är	det	framförallt	engagemang,	förtroende,	
kommunikation,	flexibel	inställning	samt	förståelse	av	roller	och	konsekvenser	som	
beskrivs	som	viktigt.	Forskning	har	visat	att	ingen	utveckling	kommer	att	ske	utan	en	
betydande	ansträngning	från	samtliga	parter	i	byggprojekt.	(Black,	Akintoye	&	
Fitzgerald,	2000)	
	
Enligt	Nyström	(2007)	finns	många	definitioner	av	partnering	och	varje	
partneringprojekt	är	unikt.	Två	begrepp	anses	centrala	och	absolut	viktiga	för	
partnering,	nämligen	”Ömsidig	förståelse/Gemensamma	mål”	och	”Tillit”,	menar	
Nyström.	Resterande	komponenter	i	den	så	kallade	”Partneringblomman”	kan	
kombineras	på	varierande	sätt.	Figur	7	visar	”Partneringblomman”.	

	
Figur	7	visar	”Partneringblomman”	enligt	Nyström	(2007,	s.3).	Fri	tolkning	av	figur.	
	
I	detta	avsnitt	har	olika	entreprenadformer	beskrivits.	Hur	konsultens	
innovationsmöjligheter	kan	påverkas	av	entreprenadformen	återkommer	senare	delar	
av	rapporten.	

1.6.3	Boverket,	föreskrifter,	förordningar	samt	lagar	inom	branschen	
Innovationsmöjligheterna	skulle	kunna	påverkas	av	de	föreskrifter,	förordningar	och	
lagar	som	förekommer	inom	byggbranschen.	Därför	ges	en	kort	beskrivning	att	detta	
nedan.	
	



	 13	

Boverkets	fokus	är	frågor	kring	byggande,	boende	och	planering	av	samhället	
(Boverkets	hemsida,	Om	Boverket,	2014).	Myndigheten	tar	exempelvis	fram	regler	och	
råd	samt	kontrollerar	att	Plan-	och	bygglagen	följs.	I	sitt	arbete	har	Boverket	
utgångspunkt	i	bostadsförsörjningslagen,	plan-	och	bygglagen	och	till	viss	del	även	
miljöbalken.		
	
Utöver	Plan-	och	bygglagen	är	Byggnadsverkslagen	ett	annat	exempel	på	centrala	lagar	
som	förekommer	inom	branschen	(Nordstrand,	2009).	Exempel	på	centrala	
förordningar	är	Plan-	och	byggförordningen	samt	Byggnadsverksförordningen	
(Nordstrand,	2009).	Boverkets	byggregler	och	Boverkets	konstruktionsregler	är	
exempel	på	föreskrifter	som	Nordstrand	(2009)	nämner.	Boverkets	Byggregler	
förkortas	som	BBR	(Boverkets	hemsida,	BBR,	2015).	
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2	Metod	och	genomförande	
I	detta	kapitel	diskuteras	val	av	metod,	upplägget	med	insamlande	av	material	samt	
urval	av	respondenter,	genomförande	av	undersökning,	reflektion	av	metodvalet,	
analysteori	samt	etiska	implikationer.	Då	”konsultföretaget”	nämns	i	denna	metoddel,	är	
det	Bjerking	som	det	syftar	på.	

2.1	Val	av	metod	
I	detta	examensarbete	användes	semistrukturerade,	kvalitativa	intervjuer.	Kvalitativ	
forskning	kan	enligt	Bryman	(2008)	innebära	att	en	stor	tyngdpunkt	fästs	på	hur	
personer	tolkar	och	uppfattar	dess	sociala	verklighet.	När	det	gäller	denna	studie	är	
kvalitativ	metod	därför	ett	lämpligt	tillvägagångssätt.	En	kvalitativ	forskning	kan	också	
innebära	att	den	sociala	verkligheten	kan	betraktas	som	en	egenskap	som	hela	tiden	
förändras	samt	att	den	tillhör	individers	kapacitet	att	skapa	och	konstruera.	Att	denna	
studie	inte	har	fokus	på	att	göra	tydliga	mätningar	av	företeelser	är	ytterligare	grund	för	
en	kvalitativ	metod	i	studien.	Bryman	skulle	kunna	benämna	det	som	ett	tolkande	
synsätt.	
	
Kvalitativ	metod	innebär	först	en	undersökning	av	en	företeelse,	för	att	sedan	arbeta	
med	teorin	och	begreppet,	menar	Eneroth	(1984).	Eneroth	definierar	ordet	begrepp	
som:	

”…	en	mängd	inbördes	relaterade	kvaliteter	vilka	tillsammans	
karaktäriserar	företeelsen”.	(Eneroth,	1984,	s.83)	

Kvalitativ	metod	beskriver	Eneroth	som	en	metod	med	ett	mål	som	innebär	att	redogöra	
för	och	skildra	en	företeelses	kvalitet.	Dock	skall	tilläggas	att	undersökning	av	företeelse	
samt	arbete	med	teori/begrepp	har	till	viss	del	skett	parallellt	i	detta	examensarbete.	
Detta	examensarbete	skulle	kunna	sägas	ha	ett	induktivt	perspektiv,	vilket	Bryman	
(2008)	förklarar	som:	

”Ett	synsätt	på	relationen	mellan	teori	och	forskningspraxis	där	teorin	
genereras	utifrån	praktiken.”	(Bryman,	2008,	s.650)	

Enligt	Bryman	(2008)	har	de	intervjuade	i	semistrukturerade	kvalitativa	intervjuer	
möjlighet	att	svara	på	annat	som	kan	vara	relevant	utöver	frågorna	i	intervjuguiden.	

2.2	Insamlande	av	empiriskt	material	samt	urval	-	Steg	1	och	Steg	2	
Insamlandet	av	empiriskt	material	delades	upp	i	två	steg	och	empirin	bygger	på	totalt	14	
stycken	intervjuer.	I	både	Steg	1	och	Steg	2	genomfördes	intervjuerna	i	huvudsak	på	
konsultföretaget,	en	intervju	var	via	telefon	och	en	via	Skype.	Grunden	till	att	dela	upp	
empirimaterialet	i	två	steg,	var	att	det	först	genomfördes	intervjuer	i	en	omgång	och	för	
att	sedan	kunna	besvara	frågeställningen	ytterligare,	kompletterades	empirin	med	fler	
intervjuer	och	ytterligare	frågor.	Intervjufrågorna	i	steg	1	är	inte	samma	frågor	som	i	
Steg	2.	Skälet	till	en	ytterligare	intervjuomgång	beror	därmed	dels	på	urval	och	de	
ställda	frågorna.	Bilaga	1	visar	intervjuguiderna	för	Steg	1	och	Steg	2.	
	
Det	empiriska	bidraget	med	detta	examensarbete	är	att	mer	specifikt	se	konsultens	
perspektiv	på	innovationer	i	byggprocessen,	vilket	gör	detta	arbete	unikt	i	sitt	slag.	
Intervjuerna	utfördes	på	ett	relativt	litet	företag	inom	byggbranschen	och	valet	att	
enbart	intervjua	konsulter	var	medvetet.	Bekvämlighetsurval	kan	beskriva	urvalet	i	
denna	studie.	Med	bekvämlighetsurval	menas	att	forskaren	intervjuar	individer	som	
finns	tillgängliga	(Bryman,	2008).	I	detta	fall	kan	bekvämlighetsurvalet	beskrivas	med	
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att	examensarbetet	genomfördes	på	Bjerking	i	Uppsala	och	att	urval	av	respondenter	
skedde	genom	att	respondenterna	arbetar	på	det	kontoret.	Med	tanke	på	att	det	finns	
olika	arbetsområden	inom	företaget	var	valet	av	konsultföretag	även	ett	sätt	att	skapa	
ett	varierat	urval	av	respondenter	(Bryman,	2008),	då	respondenterna	har	erfarenhet	
från	olika	arbetsområden.		

2.2.1	Genomförande	-	Steg	1	
Respondenterna	var	vid	tiden	för	intervjuerna	i	Steg	1	anställda	på	företaget	inom	olika	
områden,	med	stor	erfarenhet	inom	byggbranschen.	I	Steg	1	genomfördes	åtta	
intervjuer.	Sex	stycken	av	de	åtta	intervjuerna	i	Steg	1	hölls	på	konsultföretaget,	en	
intervju	skedde	per	telefon	och	en	intervju	via	Skype.	Intervjuerna	i	Steg	1	hade	fokus	på	
hur	innovationer	hanteras	och	sprids	inom	byggprocessen,	med	utgångspunkt	i	
byggkonsultens	roll	och	perspektiv.	

2.2.2	Genomförande	-	Steg	2	
Intervjuerna	i	Steg	2	hade	större	inriktning	på	vad	konsulten	har	för	inverkan	på	
innovationer	i	byggprocessen.	Även	i	intervjuerna	i	Steg	2	var	samtliga	respondenter	
anställda	på	konsultföretaget	med	bred	erfarenhet	inom	byggbranschen.	
Respondenterna	var	verksamma	inom	ledningsgruppen	eller	hade	
avdelningschefposition.	I	steg	2	hölls	sex	stycken	kvalitativa,	semistrukturerade	
intervjuer.	Samtliga	intervjuer	i	Steg	2	hölls	på	konsultföretaget	och	spelades	in.	Steg	2	
hade	fokus	på	att	empirin	skulle	kunna	besvaras	av	respondenter	i	någon	form	av	
ledarposition	inom	konsultföretaget.	Respondenter	i	ledande	position	kan	ha	en	större	
inblick	i	företagets	mål	och	inflytande	gällande	innovationer.	Därför	tillfrågades	
respondenter	med	en	”högre	position”	att	delta	i	Steg	2.	Eftersom	intervjufrågorna	i	
studien	i	Steg	2	var	mer	riktade	till	anställda	med	avdelningschefsposition	eller	inom	
ledningsgruppen,	föll	urvalet	av	respondenterna	på	dessa	positioner	av	
konsultföretaget.		

2.2.3	Kommentarer	till	Steg	1	och	2	
De	intervjuguider	som	utformades	för	Steg	1	och	Steg	2	fick	inte	respondenterna	se	i	
förväg	eller	under	intervjun,	frågorna	ställdes	direkt	till	respondenterna	under	
intervjun.	Intervjupersonerna	fick	möjlighet	att	beskriva	sina	kunskaper	kring	ämnet	på	
ett	mer	självständigt	och	oberoende	sätt	i	en	kvalitativ	intervju	än	i	en	strukturerad	
intervju,	enligt	tolkningen	av	Bryman	(2008).	Detta	är	skäl	till	att	semistrukturerade,	
kvalitativa	intervjuer	användes	i	intervjuerna.		
	
Enligt	”Informationskravet”	(Bryman,	2008)	ska	undersökningens	syfte	framgå	för	de	
som	intervjuas	och	de	ska	få	kännedom	om	att	deras	medverkan	är	frivillig.	I	början	av	
varje	intervju	fick	respondenten	en	kort	introduktion	om	vad	examensarbetet	handlade	
om.	I	de	mejl	som	respondenterna	fick	innan	intervjuerna,	framgick	kortfattat	
examensarbetets	område.	Innan	två	av	intervjuerna	skickade	respondenterna	i	de	fallen	
ett	mejl	och	ställde	frågor	om	examensarbetet.	Två	av	respondenterna,	en	i	Steg	1	samt	
en	i	Steg	2,	fick	alltså	veta	lite	mer	i	förväg	om	själva	examensarbetet,	vilket	kan	ha	
påverkat	resultaten	av	de	intervjuerna	i	jämförelse	med	de	andra	intervjuerna.	
Respondenterna	blev	informerade	om	att	intervjun	skulle	spelas	in	och	de	hade	en	
möjlighet	att	avböja	intervjun	och	tacka	nej	till	inspelningen.	Alla	intervjuer	förutom	den	
per	telefon	spelades	in	och	på	grund	av	tekniska	skäl	gick	en	av	intervjuerna	inte	att	
spela	in.	Samtliga	intervjuer	som	blev	inspelade	transkriberades.	Skäl	till	att	
transkribera	är	att	man	som	forskare	ska	kunna	få	djupare	insikt	i	empirin	och	att	allt	
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från	intervjuarna	återges	på	samma	sätt	och	med	korrekta	citat.	Enligt	Bryman	(2008)	
rekommenderas	att	kvalitativa	intervjuer	spelas	in	och	därefter	transkriberas,	då	det	
kan	medföra	en	noggrannare	analys.		
	
Detta	examensarbete	innebär	ju	en	studie	av	en	process	och	i	detta	fall	-	byggprocessen.	
Eneroth	(1984)	påpekar	att	vid	klargörande	av	en	process,	bör	man	ha	med	
representanter	från	så	många	skeden	som	möjligt	i	urvalet.	Men	Eneroth	menar	även	att	
om	avsikten	är	att	ta	reda	på	vad	som	karakteriserar	en	specifik	företeelse	ska	man	
därmed	”…	medvetet	välja	fall	som	åtminstone	vid	första	påseendet	inte	tycks	ha	något	alls	
gemensamt.”	(Eneroth,	1984,	s.84).	I	detta	examensarbete	är	därmed	en	specifik	
företeelse	konsulten	och	innovationer	i	byggprocessen.	Urval	av	respondenter	som	
deltog	i	intervjuerna	i	Steg	1	skedde	genom	att	handledaren	eller	någon	annan	på	
företaget	rekommenderade	personer	med	stor	erfarenhet	av	byggbranschen,	med	andra	
ord	ett	målinriktat	urval	(Bryman,	2008).	Respondenterna	som	deltog	i	intervjuerna	i	
steg	1	arbetar	inom	olika	områden	inom	företaget.	Att	respondenterna	arbetar	inom	
olika	områden	inom	företaget	och	har	varierande	position,	är	fördelaktigt	för	att	försöka	
få	ett	brett	perspektiv	på	innovationer	utifrån	olika	avdelningar	och	arbetsområden.	Det	
var	på	så	sett,	enligt	Eneroths	mening,	som	fallen	som	valdes	inte	tycktes	ha	så	mycket	
gemensamt,	då	de	olika	arbetsområdena	inom	Bjerking	varierar.	Enligt	Eneroth	(1984)	
ska	urvalet	ske	vartefter	studien	pågår	och	därmed	utses	inte	samtliga	som	ska	ingå	i	
urvalet	redan	från	början.	Efter	att	man	har	erhållit	en	viss	mängd	data	har	man	ofta	
bättre	kännedom	om	vilka	ytterligare	fall	som	ska	ingå	i	urvalet.	Urvalet	ska	alltså	ske	
varefter,	på	grund	av	att	de	mest	lämpade	och	passande	olikheterna	ska	bli	maximala,	
menar	Eneroth.		

2.3	Reflektion	
Begreppet	bias	innebär,	som	Delgado-Rodrigez	och	Llorca	(2004)	beskriver,	att	
förklaringen	och	insamlandet	av	data	ger	en	slags	felaktig	bedömning	och	har	påverkats	
av	en	effekt	av	vad	som	förväntas	av	målgruppen.	Förklaringen	och	uppskattningen	
skildrar	då	inte	verkligheten,	vid	bias.		

”The	concept	of	bias	is	the	lack	of	internal	validity	or	incorrect	assessment	
of	the	association	between	an	exposure	and	an	effect	in	the	target	
population	in	which	the	statistic	estimated	has	an	expectation	that	does	not	
equal	the	true	value.	Biases	can	be	classified	by	the	research	stage	in	which	
they	occur	or	by	the	direction	of	change	in	a	estimate.”	(Delgado-Rodrigez	&	
Llorca,	2004,	s.635)	

Två	av	de	vanligaste	förekommande	bias	är	vid	utformning	av	datainsamling	samt	då	
”studiepopulationen”	inte	representerar	”målpopulationen”,	menar	Delgado-Rodrigez	
och	Llorca	(2004).	I	detta	examensarbete	kan	man	diskutera	om	byggprocessens	
samtliga	aktörer	skulle	ha	intervjuats	för	att	återge	en	större	helhetsbild	på	
innovationer	i	byggprocessen.	Men	”konsultens	roll”	var	faktiskt	vad	som	var	fokus	i	
detta	arbete	för	att	besvara	delfrågorna.	I	teorin	var	fler	aktörer	med	för	att	skildra	hela	
byggprocessen.	Skälet	till	att	i	teorin	har	med	fler	olika	aktörer	är	just	för	att	försöka	
motverka	”bias”.		
	
Bryman	(2008)	beskriver	att	hermeneutik	grundas	på	idéer	om	att	forskaren	som	tolkar	
en	text	ska	försöka	skapa	en	förståelse	för	vilket	synsätt	som	författaren	till	texten	har	
haft.	Det	gäller	alltså	att	ta	hänsyn	till	vilken	social	kontext	samt	historiska	aspekter	som	
inverkat	då	texten	skrivits.	Bryman	nämner	även	hur	en	text	tas	emot	och	att	det	kan	



	 17	

förekomma	olika	tolkningar	av	texter.	Enligt	rapportens	teoriavsnitt	”Reflexion	över	
litteratur”	är	verktyg	för	innovationsspridning	inom	byggsektorn	ofta	anpassade	till	
tillverkningsindustrin,	skriver	Olander	&	Widén	(2012).	Detta	får	man	ha	i	åtanke	vid	
tolkning	av	teorin	kring	innovationsspridning.	
	
Angående	datainsamlingen,	kan	det	vara	så	att	frågorna	under	intervjuerna	tolkas	olika	
av	respondenterna,	vilket	kan	vara	en	fördel.	Eneroth	(1984)	förklarar	detta	med	att	
man	i	datainsamlingen	för	den	kvalitativa	metoden	ska	försöka	få	fram	maximalt	med	
olika	data.	Denna	metod,	för	att	få	en	tillräcklig	bredd	av	data,	innebär	att	det	därmed	
inte	kan	finnas	ett	krav	på	upprepbarhet,	”intersubjektivitet”.	Med	andra	ord	kan	det	
inte	förväntas	att,	ifall	en	annan	individ	än	forskaren	tillämpar	metoden,	får	precis	
likadant	resultat.	Eneroth	diskuterar	även	giltighetsproblemet	för	metoden	och	hur	det	
kan	bli	tydligt	om	de	data	som	har	samlats	in	verkligen	lyckas	fånga	företeelsen.	
Författaren	menar	sammanfattningsvis	att	den	egna	intuitionen	har	en	central	
betydelse.	

”Oftast	kan	man	inför	ett	begrepp	intuitivt	avgöra	om	det	täcker	de	
väsentliga	sidorna	hos	en	företeelse,	dvs.	om	det	är	något	som	fattas	i	
begreppet	(även	om	man	inte	kan	säga	vad).”	(Ekeroth,	1984,	s.86).	

	
Har	undersökningen	lett	till	att	undersöka	det	som	avseddes	(Alvehus,	2013)?	Finns	ett	
”mått”	på	validiteten	och	reabiliteten?	Andra	forskare	som	skulle	genomfört	samma	
studie	skulle	kunna	ha	tolkat	empirin	på	ett	annat	sätt.	I	detta	examensarbete	ingår	
begreppet	innovation	och	tolkningen	av	vad	en	innovation	faktiskt	innebär	kan	variera	
mellan	olika	individer.	Detta	gör	att	tolkningen	av	vad	man	undersöker	i	denna	studie	
gällande	innovation	skulle	kunna	variera	något	i	jämförelse	med	en	liknande	studie.		
	
Med	reabilitet	innebär	ifall	resultatet	i	studien	går	att	upprepa	och	om	samma	
undersökning	genomförs	senare	skulle	få	samma	resultat	(Alvehus,	2013).	Huruvida	
begreppet	är	stabilt	eller	pålitligt	(Bryman,	2008),	det	vill	säga	reliabiliteten	är	svårt	att	
uttala	sig	om.	Det	inspelade	empiriska	materialet	och	transkripten	ligger	till	grund	för	
studien.	Kvale	och	Brinkman	(2009)	menar	att	i	sammanhanget	med	transkription	kan	
reabiliteten	diskuteras	oavsett	hur	korrekt	och	noggrann	utskrivarens	ambition	är.	Det	
kan	innebära	att	det	kan	förekomma	oklarheter	kring	var	utskrivaren	sätter	punkt	i	en	
mening	och	olika	varianter	av	tolkningar	kan	ha	inverkan	på	resultatet.		
	
Gällande	validitet	avses	om	man	utöver	undersökningskontexten	skulle	kunna	
generalisera	studien,	menar	Bryman	(2008).	Examensarbetet	är	företagsbundet	och	har	
en	stark	koppling	till	Bjerking.	Man	ska	vara	försiktig	att	generalisera	empiriresultat	i	
form	av	termer	av	plats,	menar	Bryman	(2008).	Det	kan	vara	så	att	empirin	skulle	kunna	
ha	lett	till	ett	annat	resultat	i	ett	annat	företag	inom	byggbranschen.	Samtidigt	som	man	
skulle	kunna	anta	att	ett	liknande	företag	med	liknande	personalbild,	uppdragsområde,	
storlek,	plats	i	Sverige,	tidpunkt	och	som	arbetar	inom	ungefär	samma	nisch	i	
byggbranschen	skulle	kunna	få	likvärdigt	resultat.	

2.4	Analysteori	
Den	teoretiska	grunden,	förutom	innovationsteori	och	litteratur	kring	byggprocessen	
och	dess	aktörer,	för	analyserna	av	de	individuella	intervjuerna	i	denna	studie	används	
en	tematisk	analysmetod	som	beskrivs	av	Braun	and	Clarke	(2006).	De	tillhandahåller	
en	analysmetod	som	identifierar	subjektiva	tolkningar	av	innehållet	i	textdata	genom	en	
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systematisk	process	för	avkodning	och	för	att	identifiera	teman	eller	mönster	för	
klassificering.	Braun	and	Clarke	(2006)	beskriver	sex	viktiga	delar	eller	kriterier	för	
analysmodellen.	
Att	forskaren	ska:	
1.	bekanta	sig	med	sin	empiri,	transkripten	
2.	generera	initiala	koder	
3.	söka	efter	och	identifiera	teman	
4.	granska	sina	funna	teman	
5.	definiera	och	namnge	identifierade	teman	
6.	producera	en	rapport	
I	den	här	studien	utgör	punkt	två	de	värdeskapande	ord	som	anknyter	till	innovationer	i	
byggprocessen.	Dessa	begrepp	beskriver	vad	som	identifierats	som	en	framgångsrik	
respektive	mindre	framgångsrik	innovation	eller	till	och	med	en	misslyckad	innovation.	
Punkt	tre	och	fyra	beskriver	det	arbete	som	innebär	att	i	transkripten	kunna	se	vilka	
begrepp	och	värderingar	som	representerar	de	teman	som	de	intervjuade	som	grupp	
beskriver.	Det	som	beskrivs	i	punkt	fem	utgör	arbetet	med	att	gruppera	och	formulera	
dessa	initiala	koder	och	teman.	Med	teman	avses	de	begrepp	och	värderingar	som	de	
intervjuade	uttrycker	under	intervjuerna.		
	
Utifrån	de	intervjufrågor	som	ställdes	i	Steg	1	och	Steg	2	för	att	besvara	de	två	
delfrågorna,	identifierades	teman	för	att	strukturera	upp	och	hantera	den	insamlade	
empirin.	

2.5	Etiska	implikationer	
Avsnittet	om	etiska	implikationer	innehåller	både	forskningsetik	och	allmän	etik.	

2.5.1	Forskningsetik	
Enligt	Bryman	(2008)	kan	frågor	kring	etik	skapas	under	hela	forskningsprocessen,	
vilket	beaktas	i	detta	examensarbete.	Etiska	principer	kan,	för	dem	som	påverkas	av	
forskningen,	innebära	exempelvis	integritet,	frivillighet,	konfidentialitet	samt	
anonymitet.	Bryman	beskriver	att	de	individer	som	deltar	i	studien	ska	få	information	
om	syftet	och	moment	i	undersökningen.	Personer	som	medverkar	avgör	själva	om	de	
deltar	i	studien	eller	ej.	Uppgifter	om	deltagare	ska	hanteras	på	ett	sådant	vis	så	att	inte	
personer	utan	formell	rätt	ska	ha	tillgång	till	uppgifterna.	De	insamlade	uppgifterna	om	
deltagare	får	enbart	användas	för	forskningssyftet.	
	
Det	är	viktigt	att	skriva	på	ett	sätt	som	tar	hänsyn	till	etiska	aspekter	avseende	hur	
företaget	och	respondenterna	beskrivs	i	rapporten.	Eftersom	detta	är	en	kvalitativ	
undersökning,	är	det	som	Bryman	(2008)	beskriver,	att	då	respondenter	är	anonyma	
gäller	det	att	vara	extra	noggrann	att	man	skriver	på	ett	sådant	sätt	att	personerna	inte	
kan	identifieras.	En	del	respondenter	ansåg	att	deras	namn	kunde	anges	i	rapporten,	
medan	vissa	respondenter	föredrog	att	vara	anonyma.	Det	gäller	att	göra	rapporten	
enhetlig,	därför	är	samtliga	respondenter	anonyma.	Endast	företagsnamnet	samt	
respondenternas	olika	arbetsområden	nämns	i	rapporten.	Att	respondenternas	
arbetsområden	nämns	medför	ju	en	risk	att	de	lättare	kan	identifieras.	Detta	har	
diskuterats	med	handledaren	på	företaget	och	ämnesgranskaren	från	universitetet	och	
slutsatsen	var	att	respondenternas	huvudsakliga	arbetsområden	samt	företagsnamn	
kan	nämnas	i	rapporten.	Eftersom	det	inte	är	särskilt	många	som	arbetar	inom	varje	
avdelning	på	Bjerkings	kontor	i	Uppsala	kan	det	finnas	risk	att	respondenterna	kan	
identifieras	om	för	mycket	information	om	dem	anges.	Därför	nämns	inte	



	 19	

respondenternas	befattning/position	inom	företaget	detaljerat	i	rapporten.	Två	av	
respondenterna	i	Steg	2	deltog	även	i	intervjuer	i	Steg	1.	För	att	de	respondenterna	som	
deltog	i	tidigare	intervjuer	ska	få	en	större	anonymitet	fick	de	nya	respondentnummer.	
	
Vetenskapsrådet	(2011)	beskriver	att	man	i	forskningen	kan	få	balansera	två	stycken	
krav:	individskyddskravet	samt	forskningskravet.	I	examensarbetet	gäller	det	alltså	att	
väga	mellan	forskningskravet	samtidigt	som	man	skriver	på	ett	sådant	sätt	i	rapporten	
att	man	tar	hänsyn	till	och	skyddar	respondenterna.	

”Samtidigt	som	individen	som	medverkar	i	forskning	ska	skyddas	från	
skada	och	kränkning,	individskyddskravet,	är	det	inte	rimligt	att	en	
obetydlig	skada	får	hindra	viktig	forskning.	Forskningen	är	angelägen	för	
samhället	och	medborgarna	genom	de	förbättringar	av	t.ex.	hälsa,	miljö	och	
livskvalitet,	som	den	kan	leda	till.	Vid	sidan	av	nyttan	har	
forskningsresultaten	ofta	ett	egenvärde.	Man	kan	säga	att	det	finns	ett	
etiskt	motiverat	imperativ	att	bedriva	forskning:	forskningskravet.”	
(Vetenskapsrådet,	2011,	s.18)	

2.5.2	Allmän	etik	
Eftersom	examensarbetet	skrivs	på	ett	konsultföretag	blir	synen	på	innovationer	i	
byggprocessen	mer	ur	ett	konsultperspektiv.	Perspektivet	i	arbetet	kanske	blir	mer	
sympatiskt	mot	konsultsidan	istället	för	exempelvis	ur	beställarens	perspektiv.	Man	ska	
ju	inte	”peka	på”	att	olika	aktörer	har	fattat	ett	lämpligt	eller	olämpligt	beslut	om	en	
innovation,	dock	är	det	lite	svårt	att	framföra	en	del	av	empirin	på	ett	sätt	så	att	det	inte	
”pekar	på”	vilken	aktör	som	gått	tillväga	på	vilket	sätt	inom	byggprocessen	i	olika	
projekt.	Då	är	det	viktigt	att	inte	ta	ställning	utan	mer	redogöra	för	resultatet	i	empirin.	
	
I	dialoger	mellan	exempelvis	konsult	och	beställare,	kan	en	konsult	rekommendera/inte	
rekommendera	en	innovation,	men	ofta	är	det	beställaren	som	tar	beslutet	om	en	
innovation	ska	användas	eller	ej.	I	intervjumaterialet	och	även	i	en	del	litteratur	
framkommer	exempel	då	en	eller	fler	parter	anses	okunniga,	vilket	kan	ha	en	påverkan	
på	innovationsspridningen.	Det	finns	även	exempel	då	vissa	beställare	haft	
prioriteringen	att	välja	den	billigaste	lösningen	på	kort	sikt,	men	att	innovationen	
kanske	inte	varit	tekniskt	fördelaktig.	När	det	gäller	denna	punkt	är	det	kanske	särskilt	
viktigt	att	skriva	på	ett	sätt	i	rapporten	så	att	man	tar	hänsyn	till	etiska	aspekter.	
	
Olika	version	av	samma	tekniska	lösning/produkt	kan	ju	också	anses	vara	olika	
fördelaktiga.	Produkter	inom	byggbranschen	ska	även	kunna	kombineras/anpassas	med	
andra	produkter,	vilket	även	kan	påverka	synen	på	om	innovationen	är	bra	eller	ej.	
	
Innovationer	i	byggprocessen	kan	innebära	både	risker	och	möjligheter.	Beroende	på	
hur	riskerna	involverar	olika	aktörer	i	varierande	utsträckning	påverkas	
innovationstakten,	beskriver	Bröchner	(red.,	2012).	Detta	innebär	att	man	måste	ta	
hänsyn	till	etiska	implikationer.	Vilken	part	har	egentligen	”ansvar”	för	innovationer	
inom	byggprocessen?	Finns	överhuvudtaget	ett	tydligt	”ansvar”	för	hantering	av	
innovationer?	Hur	har	”dåliga”	innovationer	lyckats	passera	”riktlinjer”	inom	
branschen?	Har	exempelvis	försäljare,	leverantörer,	beställare,	entreprenörer,	
konsulter,	tillverkningsföretag,	materialleverantörer,	myndighet,	regering	och	
försäkringsbolag	möjlighet	att	påverka	när	det	gäller	att	eftersträva	fördelaktiga	och	
säkra	produkter	och	i	så	fall	-	hur?	Hur	går	dialogerna	mellan	olika	parter	inom	
byggbranschen	för	att	säkerställa	säkra	produkter?	Vissa	delar	när	det	gäller	
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innovationshantering	kanske	inte	enbart	gäller	byggbranschen	utan	även	andra	
branscher.	
	
Innovationer	behövs	ju	för	att	branschen	ska	utvecklas.	Hade	det	enbart	funnits	
möjligheter	med	innovationer	hade	det	ju	varit	fantastiskt,	men	det	finns	ju	även	risker	
och	det	är	just	när	riskerna	med	innovationerna	belyses	som	ämnet	skulle	kunna	vara	
känsligt	för	vissa.	
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3	Teori/Litteratur	
Teoridelen	är	indelad	i	tre	block	och	består	inledningsvis	av	allmän	teori	om	
innovationer	och	dess	spridning.	Därefter	följer	ett	avsnitt	om	innovationer	i	
byggprocessen	och	sedan	ett	avsnitt	om	konsulters	roll	och	påverkan	i	projekt.	

• Allmän	innovationsteori:	Avsnittet	innehåller	först	en	inledande	del	om	
innovationer,	kortfattade	beskrivningar	av	olika	begrepp	inom	innovationsteorin,	
exempel	på	innovationskällor,	teori	kring	innovationers	spridning	samt	om	
innovationsbarriärer.	

• Innovationer	i	byggprocessen:	I	detta	avsnitt	återfinns	teori	om	innovationer	i	
byggprocessen	och	i	avsnittet	diskuteras	bristen	av	innovationer	i	
byggbranschen,	olika	begrepp	som	kan	användas	kring	innovationer	i	branschen,	
”innovationsteori	och	byggbranschen”	samt	en	redogörelse	för	byggbranschens	
system	och	komplexitet.	

• Konsulters	roll	och	påverkan	i	projekt:	Då	examensarbetet	har	fokus	på	vad	
konsulten	har	för	inverkan	på	innovationer	inom	byggprocessen,	diskuteras	
konsultens	roll	i	detta	avsnitt.		

3.1	Allmän	innovationsteori	
Vad	innebär	egentligen	en	innovation?	I	detta	examensarbete	är	det	större	fokus	på	
innovationer	som	innebär	en	ny	teknisk	lösning	eller	produkt	än	en	process.	Det	finns	
olika	teorier	om	vad	en	innovation	är	och	olika	förklaringsmodeller	förekommer	
(Samuelsson,	2010).	Samuelsson	(2010)	menar	att	många	har	eftersträvat	att	definiera	
ordet	innovation.	En	vanlig	förekommande	beskrivning	är	att	det	är	en	positiv	
förändring	av	en	process,	ett	arbetssätt	eller	en	produkt.	Innovationen,	ska	vara	ny	i	sin	
kontext	men	behöver	inte	vara	ny	generellt,	implementeras	sedan	praktiskt	inom	sitt	
område.	Man	kan	säga	att	innovation	skapas	i	sin	miljö.	Förändringar	inom	det	
teknologiska	området	anses	inte	heller	alla	gånger	vara	innovationer.	
	
Vidare	beskriver	Samuelsson	(2010)	att	det	finns	två	teoretiska	indelningar	av	
teknologiska	förändringar,	den	ena	indelningen	grundas	i	Schumpeters	idéer	och	den	
andra	betecknas	som	neoklassisk	inriktning.	Den	sistnämnda	avser	teorier	om	att	öka	
vinsten	i	främst	massproducerande	industrier,	vilket	baseras	på	rationella	val.	
Schumpeter	däremot	undersökte	människors	irrationella	beteende,	särskilt	den	
viljestarka,	energiska,	tävlingsinriktade	individen	”entreprenören”.	De	två	
inriktningarna	behöver	inte	stå	i	kontrast	mot	varandra,	men	innovationsprocessens	
drivkrafter	beskrivs	som	komplexa	av	Samuelsson.		
	
Drivkrafterna	i	innovationsprocessen	innehåller	vad	som	kan	anses	vara	irrationella	och	
rationella	val	(Samuelson,	2010).	De	fem	attribut	som	skildrar	en	innovations	
karaktäristik	är	(Samuelsson,	2010):	

o Relativ	nytta	–	Hur	pass	stor	nytta	en	innovation	innebär	i	jämförelse	med	
befintlig	idé,	process	eller	produkt.	Vanligast	är	att	nyttan	innebär	en	ekonomisk	
fördel,	men	kan	även	innefatta	exempelvis	teknisk	ledning	eller	social	prestige.	

o Kompatibilitet	–	Hur	väl	den	kan	användas	med	de	värderingar	som	finns,	
befintliga	arbetssätt	och	de	avsedda	användarnas	tidigare	erfarenheter.	
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o Komplexitet	–	Avser	den	svårighetsgrad	för	att	begripa	hur	innovationen	
används.	Det	är	en	nackdel	för	implementeringen	om	användarvänligheten	för	
innovationen	är	låg	och	ifall	det	krävs	att	ny	kunskap	införskaffas.	

o Testbarhet	–	Hur	stora	möjligheter	det	finns	att	innovationen	kan	granskas	och	
testas.	Kan	den	utvärderas	och	testas	av	en	avsedd	användare	är	möjligheterna	
större	att	innovationen	accepteras	av	den.		

o Observerbarhet	–	Hur	väl	fördelarna	med	innovationen	syns	för	omgivningen,	
det	vill	säga	ju	tydligare	innovationens	resultat	framstår	för	en	individ,	desto	
rimligare	är	det	att	individen	accepterar	den	(Samuelsson,	2010).		

3.1.1	Olika	begrepp	inom	innovationsteori	
Det	finns	olika	begrepp	inom	innovationsteori,	såsom	radikala	innovationer,	
inkrementella	innovationer,	S-kurva,	”need-pull”,	”technology-push”	samt	re-invention.	
Dessa	begrepp	beskrivs	kortfattat	i	detta	avsnitt.	
	
Radikala	och	inkrementella	innovationer	
Schilling	(2005)	beskriver	dem	som;	radikala	och	inkrementella	innovationer.	Radikala	
innovationer	innebär	att	de	är	alldeles	nya	och	annorlunda	från	tidigare	lösningar.	
Medan	inkrementella	innovationer	innebär	de	utgör	en	relativt	liten	förändring	eller	
jutering	från	befintlig	praxis	eller	metoder.	
	
S-kurva	
Samuelsson	(2010)	framhäver	i	sin	text	att	författare	som	exempelvis	Rogers	(2003)	är	
framstående	inom	forskning	för	innovationers	spridning	och	införande.	En	så	kallad	S-
kurva,	se	Figur	8,	kan	ge	en	överblick	om	hur	innovationsspridningen	ter	sig.	I	början	av	
kurvan	är	det	endast	ett	begränsat	antal	användare,	därefter	uppnås	en	brytpunkt	och	
kurvan	accelererar	tydligt	för	att	till	slut	minska	till	en	planare	del.	Kategorierna	av	
användare	i	ett	socialt	system	kan	delas	in	i	efter	hur	snabbt	de	börjar	tillämpa	
innovationen.		
	
Den	första	kategorin,	innovatörer,	vågar	satsa	på	en	innovation	och	ta	in	den	i	ett	socialt	
system	eller	en	kontext.	Innovatörernas	idéer	kan	ofta	ifrågasättas	och	de	har	en	
essentiell	betydelse	för	huruvida	innovationen	ska	spridas	eller	ej	(Samuelsson,	2010).		
	
Den	andra	kategorin,	de	tidiga	tillämparna,	har	lokal	förankring	i	det	sociala	systemet.	
De	tidiga	tillämparna	får	ofta	vara	rådgivare	och	andra	medlemmar	anser	dem	
förtroendeingivande.	De	tidiga	tillämparna	har	en	stor	betydelse	för	att	
innovationsspridningens	kritiska	massa	ska	åstadkommas	(Samuelsson,	2010).		
	
Den	tredje	kategorin,	tidig	majoritet,	reflekterar	mer	över	innovationen	än	de	tidigare	
kategorierna,	men	använder	den	före	majoriteten.	Deras	agerande	är	av	betydelse	för	att	
spridningen	ska	accelerera	via	personliga	nätverk	(Samuelsson,	2010).		
	
Den	fjärde	kategorin,	den	sena	majoriteten,	är	mer	misstänksam	och	för	att	de	ska	våga	
använda	produkten	måste	de	kraftigt	påverkas	av	övriga	medlemmar	(Samuelsson,	
2010).		
	
Den	femte	kategorin,	eftersläntrare,	som	är	den	sista	kategorin,	använder	ofta	det	
förgångna	som	en	trygg	jämförelse	och	deras	process	för	att	besluta	sig	är	oerhört	lång.	
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Eftersläntrares	motstånd	är	ur	deras	perspektiv	förnuftigt	och	kan	grundas	i	att	de	har	
knappa	resurser	(Samuelsson,	2010).	

	
Figur	8	visar	en	S-kurva	över	tillämpare	av	en	innovation	över	tid,	fri	tolkning	av	figur	
(Samuelsson,	2010).	
	
Need-pull		
Samuelsson	(2010)	beskriver	att	innovationer	ur	ett	teoretiskt	perspektiv	skapas	av	
linjära	processer,	först	har	den	tilltänka	tillämparen	ett	problem	eller	behov,	vilket	
genererar	grundandet	av	innovationen.	I	de	fallen	har	alltså	ett	behov	eller	problem	lett	
till	forskning	och	därefter	utveckling,	vilket	kan	benämnas	”need-pull”.		
	
Technology-push	
Samuelsson	(2010)	diskuterar	även	angreppssättet	”technology-push”;	en	teknisk	
innovation	som	kan	genomföra	problemlösningar	gentemot	ett	sedan	tidigare	okänt	
behov.	Teknikens	möjligheter	har	i	de	fallen	lett	till	att	en	innovation	har	bildats.		
	
Re-invention	
Då	en	innovation	förändras	under	tiden	den	sprids,	uppstår	en	så	kallad	
”återuppfinning”/re-invention	(Samuelsson,	2010).	En	re-invention	kan	resultera	i	att	
målen	som	skapades	från	början	ändras,	men	brukar	oftast	medföra	att	resultatet	är	mer	
anpassat	för	tillämparen.	Det	är	i	implementeringsfasen	som	en	re-invention	oftast	
uppträder.		

3.1.2	Innovationskällor	och	innovationers	spridning	i	ett	socialt	system	
Innovation	kan	uppstå	från	många	olika	källor,	menar	Schilling	(2005).	Det	kan	vara	”det	
välkända”	exemplet	av	en	individ	som	uppfinner	nya	tekniska	lösningar.	Men	innovation	
kan	också	uppstå	från	forskning	som	bedrivs	av	universitet,	privata	ideella	
organisationer	eller	statliga	laboratorier	och	inkubatorer.	Schilling	(2005)	påpekar	att	
en	grundläggande	drivkraft	för	innovation	är	företag.	Dessa	är	väl	lämpade	för	
innovationsverksamhet	eftersom	de	vanligtvis	har	större	resurser	än	individer	samt	att	
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företag	har	starka	incitament	att	utveckla	genom	ideella	eller	statligt	finansierade	
organisationer.	Schilling	(2005)	poängterar	att	en	ännu	viktigare	källa	till	innovation,	
inte	utgår	ifrån	någon	av	de	källorna	utan	snarare	kopplingen	mellan	dem.	Ett	av	de	
mest	kraftfulla	medel	för	tekniska	framsteg	är	nätverk	som	tillvaratar	kunskap	och	
resurser	från	flera	källor.	Källor	till	innovation	kan	betraktas	som	ett	komplext	system,	
där	en	viss	innovation	kan	uppstå	från	en	eller	flera	komponenter	i	systemet	eller	
kopplingarna	mellan	dem,	menar	Schilling	(2005).	Figur	9	visar	ett	system	som	utgör	
källor	till	innovation.	

	
Figur	9	illustrerar	ett	system	som	utgör	källor	till	innovation	(Schilling,	2005).	Fri	
översättning	och	tolkning	av	figur.	(Schilling,	2005,	s.18).	
	
Samuelsson	(2010)	hänvisar	till	Rogers	och	anser	att	beslutprocessen	för	att	en	
innovation	ska	införas	kan	illustreras	i	fem	steg;	kunskap,	övertygelse,	beslut,	
implementering	samt	bekräftelse.	Det	kan	vara	exempelvis	en	organisation	eller	en	
individ	som	går	igenom	de	stegen,	se	Figur	10.	En	beslutsfattare	får	i	början	av	
processen	vetskap	om	innovationen	och	skapar	en	bild	om	den	är	positiv	eller	inte.	
Därefter	fattas	ett	beslut	om	innovationen	ska	användas,	vilket	sedan	kan	leda	till	
implementering	och	avgörande	om	den	nått	upp	till	förväntningarna.	Det	är	inte	i	steget	
”beslut”	som	innovationen	skulle	kunna	förkastas	utan	i	hela	processen.	För	att	en	
lyckad	implementering	ska	ske	måste	varje	steg	i	processen	erhålla	resultat	som	är	
positiva.		

	
Figur	10	visar	en	beslutsprocess	vid	införande	av	innovationer	enligt	Rogers,	fri	tolkning	av	
figur	(Samuelsson,	2010).	
	
Samuelsson	(2010)	beskriver	att	processen	att	besluta	om	en	innovationstillämpning	
sker	hos	individer.	Dessa	individer	kan	ha	varierande	påverkan	på	andra	individer	och	
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arbeta	inom	olika	nivåer,	menar	författaren.	En	indelning	av	inflytande	gällande	
innovationer	kan	vara	individer,	organisationer	samt	interorganisationella	system.	
	
Rogers	(1983)	beskriver	att	diffusion	är	en	process	ibland	individer	i	ett	socialt	system	
genom	vilken	en	innovation	kommuniceras	genom	vissa	kanaler.	Rogers	nämner	att	
massmediekanaler	är	ett	effektivt	och	snabbt	sätt	för	innovationer	att	nå	möjliga	
användare	och	att	få	dem	att	uppmärksamma	innovationen.	Massmediekanaler	
innefattar	exempelvis	tidningar,	radio	och	TV.	Rogers	anser	att	ifall	vänner/kollegor	
som	diskuterar	en	ny	idé	och	då	någon	försöker	övertala	de	andra	att	tillämpa	den,	är	
oftast	ett	effektivare	spridningssätt.	Undersökningar	har	visat	att	de	flesta	människors	
bedömning	av	en	innovation	oftare	grundas	i	spridningskanalen	”face-to-face”,	än	på	
vetenskapliga	studier	om	dess	konsekvenser.	Även	om	objektiva	utvärderingar	inte	är	
helt	irrelevanta,	så	är	”face-to-face”	det	allra	första	som	påverkar	individers	beslut	om	
innovationer.		
	
Tid	är	en	central	del	i	diffusionsprocessen	och	i	annan	beteendevetenskaplig	forskning	
ignoreras	ofta	tidsdimensionen,	anser	Rogers	(1983).	I	varje	kommunikationsprocess	är	
tid	en	given	del,	men	ofta	tar	forskningen	inte	hänsyn	till	det	mer	specifikt.	Inom	
diffusionsforskning	mäts	tidsdimensionen	ofta	utifrån	respondenternas	minne,	något	
som	har	kritiserats	av	vissa	författare.	Rogers	(1983)	beskriver	att	den	tidsdimension	
som	beaktas	i	diffusionsforskning	är	följande:	

• Del	inom	innovationsprocessen	som	innebär	att	en	individ	får	kännedom	om	en	
innovation	och	beslutar	om	förkastande	eller	antagande	av	en	innovation.	

• Då	en	individ	eller	annan	enhet	avgör,	det	vill	säga	den	relativa	tiden	hur	tidigt	
eller	sent	innovationen	antas	jämfört	med	andra	medlemmar	i	systemet.	

• Systemets	innovationstakt,	då	innovationstakten	ofta	mäts	i	antalet	individer	i	
systemet	som	antar	en	innovation	under	en	viss	tidsperiod.	

	
Innebörden	av	ett	socialt	system	är	något	som	Rogers	(1983)	målar	upp	som	en	viktig	
punkt	att	reflektera	kring	då	det	gäller	innovationsdiffusion.	Författaren	definierar	ett	
socialt	system	som	en	uppsättning	inbördes	enheter	som	strävar	efter	gemensam	
problemlösning	för	att	kunna	uppnå	ett	unisont	mål.	Samhällssystemets	medlemmar	
kan	till	exempel	vara	individer,	organisationer	och/eller	informella	grupper.	Det	
gemensamma	målet	håller	samman	systemet.	Diffusion	sker	inom	det	sociala	systemet	
och	dess	sociala	struktur	påverkar	innovationsdiffusion	på	flera	sätt.	Rogers	beskriver	
att	det	sociala	systemet	fungerar	som	en	gräns	där	innovationer	kan	spridas	inom.		
	
Det	är	en	ständig	utmaning	att	sätta	samman	olika	kunskaper	och	kompetenser	i	en	
innovationsmiljö	(Södergren,	2008).	Olika	specialistkompetenser	är	centrala	för	
innovationsmiljön	och	det	behövs	nyckelpersoner	och	samarbeten	mellan	olika	företag	
och	forskningsinstitutioner,	menar	Södergren	(2008).	

3.1.3	Innovationsbarriärer	
Ett	av	de	mest	svårbegripliga	områdena	gällande	innovationsspridning	är	då	ny	teknik	
inte	antas,	påpekar	MacVaugh	&	Schiavone	(2010).	Emellanåt	undviker	individer	eller	
grupper	att	använda	teknik	och	ibland	har	användare	av	en	teknisk	produkt	valt	att	inte	
köpa	nya	liknande	produkter.	Teknikanvändare	kan	välja	att	bli	”icke-användare”	på	
grund	av	dålig	erfarenhet	och	missnöje,	menar	MacVaugh	&	Schiavone	(2010).	Det	finns	
tre	olika	indelningar	av	områden	för	antagande	av	innovation	och	den	första	är	ny	
antagande	av	teknik	inom	marknaden/industriområdet	(makro).	Den	andra	indelningen	
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avser	uppsättningen	av	relationer	som	formar	det	sociala	systemet	där	de	avsedda	
användarna	finns.	Den	tredje	indelningen	är	på	individuell	nivå	(mikro),	enligt	
MacVaugh	&	Schiavone	(2010).	Då	individer	beslutar	sig	om	en	viss	teknik	ska	användas	
eller	inte,	utbyter	de	ofta	information	inom	ett	eller	flera	sociala	nätverk	som	de	tillhör.	
Antagandet	av	en	teknisk	innovation	kan	vara	beroende	av	en	enskild	individs	åsikt.	
MacVaugh	&	Schiavone	(2010)	menar	att	i	beslutsprocessen	finns	en	medvetenhet	om	
en	innovation	kan	bli	socialt	accepterad	och	godkänd	i	omgivningen.	
	
Direction	(2007)	framhåller	att	innovation	kan	betraktas	som	en	viktig	”motor”	för	
tillväxt	och	därmed	måste	innovation	”styras”	strategiskt	och	nyttiggöras	på	ett	säkert	
sätt.	Men	för	det	flesta	företag	är	fortfarande	innovation	något	som	oftast	sker	
slumpmässigt	eller	inte	alls.	Det	är	inte	särskilt	många	företag	som	lyckats	övervinna	de	
hinder	som	finns	för	att	utveckla	kompletta	och	hållbara	innovationsprocesser,	menar	
Direction	(2007).	Vad	skulle	kunna	göras	för	att	en	organisation	ska	vara	och	förbli	
innovativ?	Många	gånger	krävs	en	förändring	i	tankesättet	och	att	företag	inser	
potentialen	i	dess	innovationsförmåga.	Det	ska	enligt	Directions	artikel	finnas	olikheter	
mellan	innovativa	företag	och	icke-innovativa	företag	i	sättet	att	hantera	utmaningar.	De	
innovativa	företagen	vågar	ta	risker,	har	en	öppenhet	till	nya	kunskapskällor	och	ett	
tankesätt	som	inte	”dras	ned”	av	traditionella	hinder.	Dessa	företag	låter	inte	idéer	
”försvinna”	under	processens	gång,	utan	de	är	beredda	att	lägga	resurser	på	att	utveckla	
idéerna.	Ett	sätt	för	att	driva	på	det	tankesättet	är	med	faktiska	mått.	Men	många	
ifrågasätter	hur	statistik	skulle	kunna	göra	en	skillnad	gällande	kreativitet	och	
innovation.	Ett	stort	hinder	för	innovation	är	ett	slags	”osynligt”	tankesätt	som	
motverkar	nya	idéer,	menar	Direction	(2007):	

”One	of	the	biggest	barriers	to	innovation	that	was	highlighted	by	Rajiv	
Narang	is	the	factor	of	gravity.	As	he	explained,	the	metaphor	of	gravity	
relates	to	the	invisible	mindset	that	drags	down	ideas…”	(Direction,	2007,	
s.33)	

Direction	(2007)	hänvisar	till	Rajiv	Narang	och	beskriver	att	det	tankesätt	som	
motverkar	innovation	kan	förekomma	på	olika	nivåer,	som	organisation,	bransch,	land	
och	kultur.		

o Organizational	gravity	–	Det	finns	en	uppfattning	om	att	en	framgångsrik	
strategi	för	att	stimulera	innovation	är	att	ha	en	mångsidig	arbetsstyrka.	Ifall	
arbetskraften	är	vald	efter	samma	sätt	att	tänka,	kommer	samtliga	aktörer	inom	
organisationen	efter	en	tid	att	resonera	mycket	lika.	Detta	medför	en	stor	risk	att	
idéer	inte	får	uppkommer	eller	får	utrymme.	Innovatörer	säkerställer	att	den	
skiftande	arbetskraften	ges	frihet	så	att	nya	idéer	har	möjlighet	att	utvecklas	
(Direction	2007)	

o Industry	gravity	–	Det	finns	en	risk	inom	alla	branscher	att	allt	ser	likadant	ut	
efter	en	tid.	Det	kan	vara	produkter,	strategier	etcetera.	Innovatörer	ser	till	att	
utmana	den	enformigheten	(Direction,	2007).	

o Country	gravity	–	Antaganden	och	övertygelser	som	förekommer	i	industrier	
formar	byråkratiska,	politiska	och	sociala	övertygelser.	Ett	exempel	är	ifall	ett	
land	som	utmärker	sig	för	billiga	tjänster	uppfattas	det	positivt	ur	det	
perspektivet.	Men	om	det	finns	en	efterfrågan	på	kvalitet	och	värde	uppfattas	det	
inte	lika	positivt	för	verksamheten	eftersom	bilden	av	det	landet	inte	förväntas	
erbjuder	högkvalitativ	service.	Innovatörer	utmanar	inte	enbart	det	vanliga	sättet	
att	tänka	utan	utmanar	även	förutfattade	uppfattningar	kring	ett	varumärkes	
typiska	kännetecken	i	ett	land	(Direction	2007).	
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o Cultural	gravity	–	Denna	”faktor	av	tyngdkraft”	uttrycks	ofta	i	termer	av	
underkastelse	eller	arrogans.	Det	finns	ett	exempel	då	en	matkritiker	deltog	i	ett	
blindtest	för	viner.	Det	visade	sig	att	matkritikern	ansåg	att	andra	viner	smakade	
bättre	än	det	egna	landets	viner.	Det	var	något	som	inte	accepterades	av	personer	
från	matkritikerns	land	och	en	kommitté	inrättades.	På	liknande	sätt	kan	
underkastelse	eller	känslor	av	underlägsenhet	leda	till	en	attitydförändring.	
Ibland	krävs	en	attitydförändring	för	att	en	förändring	ska	kunna	ske	gällande	
innovationer.	Innovatörer	misslyckas	oftast	inte	på	grund	av	de	rätta	verktygen	
saknas,	utan	på	grund	av	att	de	inte	tar	itu	med	de	mer	grundläggande	och	
svårbemästrade	frågorna.		

”…	only	by	jolting	and	transforming	these	mindsets	can	the	innovation	
journey	avoid	becoming	a	fad	and	faltering.”	(Direction	2007,	s.34)	

Innovatörer	vågar	konfrontera	”tyngdkrafterna”	organizational	–	industry	-countral	och	
cultural		-	gravity.	Medan	traditionalister	eller	”icke-innovatörer”	är	mer	praktiska	och	
accepterar	och	tar	emot	verkligheten	som	den	är	(Direction	2007).	
	
En	del	företag	är	beroende	av	att	hålla	samma	”spår”	och	har	ett	motstånd	till	att	ändra	
kompetens	eller	organisatoriska	lösningar,	som	tidigare	har	varit	framgångsrika,	
beskriver	Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013).	Vissa	företag	försöker	undvika	
risker	och	osäkerhetsfaktorer	som	kännetecknar	radikalt	ny	teknik,	vilket	utgör	
barriärer	till	innovation	enligt	Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013).	Pfeffermann,	
Minshall	och	Mortara	(2013)	belyser	också	att	det	kan	förekomma	hinder	i	samarbetet	
mellan	universitet	och	industri/företag:	

”There	are	many	obstacles	to	effective	collaboration	between	universities	
and	industry	in	the	field	of	commercialisation.”	(Pfeffermann,	Minshall	&	
Mortara,	2013,	s.185)	

Det	kan	enligt	Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013)	handla	om	till	exempel	
konflikter	kring	byråkratisk	administration,	immateriella	rättigheter,	delat	kapital	och	
incitament	för	akademiker	att	engagera	sig.	Men	dessa	hinder	kan	mildras	genom	
främjandet	av	ett	starkare	socialt	kapital	mellan	företagsamhet	och	den	akademiska	
världen.	Annat	som	spelar	en	viktig	roll	kan	vara	bredare	sociala	nätverk	och	
internationellt	organisationsförtroende	mellan	alla	medlemmar	i	samverkande	nätverk,	
menar	författarna.	När	det	gäller	universitets	tekniköverföring	är	skälen	till	om	det	blir	
framgång	eller	misslyckande	i	processen	ofta	grundad	i	den	kulturella	klyftan	som	kan	
förekomma	mellan	industri	och	den	akademiska	världen,	enligt	Pfeffermann,	Minshall	
och	Mortara	(2013).	

”Where	the	academic	community	is	focused	on	the	generation	of	knowledge	
from	research	as	a	public	good	that	needs	to	be	published,	the	business	
community	is	seeking	to	generate	commercially	valuable	IP	that	can	be	
appropriated	for	profit.”	(Pfeffermann,	Minshall	&	Mortara,	2013,	s.185)	

Universitet	och	företag	kan	därmed	ha	olika	inriktningar	och	vad	som	krävs	och	för	att	
övervinna	hinder	är	socialt	kapital	i	kommersialiseringsprocessen	centralt.	Samarbete	
mellan	små	och	stora	företag	som	vill	kommersialisera	nya	produkter	kan	även	de	
gynnas	av	socialt	kapital,	menar	Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013).	Förståelsen	
av	kommunikations-	och	informationsmedel	anses	central	för	innovation.	Men	det	är	
inte	bara	att	presentera	en	ny	affärsidé	i	en	plattform	eller	via	media,	beskriver	
Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara.	Används	kommunikations-	och	informationsmedel	
på	fel	sätt	kan	det	utgöra	hinder	vid	produktlanseringar.	Många	gånger	kan	ett	
informationsöverflöd	uppstå	för	att	nå	intressenter	och	resultera	i	negativ	verkan,	
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menar	författarna.	Gamla	verktyg	och	traditionella	former	av	kommunikation	som	till	
exempel	via	TV	och	radio	har	ofta	missat	den	”tysta	nyckeln”	för	att	bryta	igenom	
befästa	barriärer	och	kan	påverka	en	persons	humör	eller	beteende,	menar	Pfeffermann,	
Minshall	och	Mortara	(2013).	Att	på	ett	målmedvetet	sätt	hantera	grafik	kan	vara	bra	för	
att	bemästra	informationsöverflöd.	Visuella	hjälpmedel	kan	användas	för	att	
kommunicera	nya	egenskaper	hos	en	innovation	och	att	det	inte	ska	bli	ett	
informationsöverflöd.	Användning	av	visuell	kommunikation	är	centralt	för	att	förklara	
komplex	information	och	bilder	är	ofta	framgångsrika	verktyg	för	produktlanseringar	
(Pfeffermann,	Minshall	&	Mortara,	2013).		
	
Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013)	påpekar	att	det	finns	många	
kommunikationshinder	som	blockerar	överföring	av	viktig	information	mellan	olika	
organisationer.	Hinder	kan	uttryckas	på	olika	sätt	som	till	exempel	användning	av	mer	
formella	kanaler,	begränsat	informationsutbyte	och	ingen	delaktighet	i	planering,	
klargör	Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013).	Hinder	kan	även	innebära	att	bortse	
från	gemensamma	mål	och	att	enbart	det	egna	intresset	eftersträvas.	Hög	grad	av	
förtroende	och	deltagande	över	strukturella	nivåer	i	organisationerna	anses	centralt	för	
teknisk	utveckling.	Vid	komplex	kunskap	är	samarbete	över	tid	och	gemensam	
problemlösning	centralt	för	att	övervinna	barriärer	i	nytänkande	arbete	(Pfeffermann,	
Minshall	&	Mortara,	2013).	

3.2	Innovationer	i	byggprocessen	

3.2.1	Brist	på	innovationer	i	byggbranschen	
Innovationer	i	byggprocessen	kan	innebära	både	risker	och	möjligheter.	Beroende	på	
hur	riskerna	involverar	olika	aktörer	i	varierande	utsträckning	påverkas	
innovationstakten,	beskriver	Bröchner	(red.,	2012).	Om	både	byggherrar	och	
entreprenörer	är	beredda	att	ta	risker	med	innovationer	är	det	relevant	att	se	över	hur	
dessa	risker	kan	reduceras.	Exempel	på	aspekter	att	ta	hänsyn	till	vid	införande	av	en	
innovation	kan	vara	hur	livscykelkostnaderna	av	innovationen	minskas,	ökning	av	
produktens	värde	samt	bedömning	av	fördelar	på	kort	eller	lång	sikt	(Bröchner,	red.,	
2012).	Beslut	om	att	anta	eller	förkasta	ny	teknik	påverkas	ofta	av,	exempelvis,	i	vilken	
utsträckning	ny	teknik	möter	tekniska	och	sociala	aspekter	samt	inlärningsprocessen	
kring	den	nya	tekniken,	enligt	MacVaugh	och	Schiavone	(2010).	Besluten	påverkas	även	
av	i	vilken	utsträckning	den	nya	tekniken	anses	lämplig	inom	området.	Enligt	MacVaugh	
och	Schiavone	(2010)	är	inställningen	till	ny	teknik/innovation	ofta	beroende	av	hur	
pass	stor	tillgången	är	på	kompletterande	teknik,	det	vill	säga	det	som	krävs	för	att	
kunna	använda	innovationen.	Om	mottagandet	av	produkten	blir	positiv	eller	negativ	
påverkas	även	av	vad	som	finns	inom	branschen	sedan	tidigare	(MacVaugh,	Schiavone,	
2010).	
	
Den	”nya	föreställningsramen”	som	Björklöf	(1986)	beskriver,	återger	bland	annat	att	
det	är	få	innovationer	inom	byggbranschen	samt	att	prövning	och	konkurrens	av	mer	
betydelsefulla	innovationer	sker	mellan	de	”stora	företagen”	i	mer	omfattande	projekt.	
Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005)	belyser	vikten	av	tekniska	innovationer	i	
samhälle,	industri	samt	företag	och	att	det	finns	för	få	innovationer	inom	
byggbranschen.	Författarna	menar	att	det	förekommer	brister	i	samarbetet	inom	
byggbranschen	och	att	den	låga	nivån	av	innovation	är	ett	skäl	till	det.	Detta	har	det	lett	
till	initiativ	för	att	öka	samarbeten	mellan	företag	gällande	innovationer.	Dessa	initiativ	
har	ofta	grundats	i	inspiration	från	teorier	som	pekar	på	att	andra	branscher	ofta	är	
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mycket	mer	innovativa.	Förr	var	det	vanligare	att	innovationer	ansågs	kopplade	till	ett	
företag,	medan	många	forskare	som	studerar	teknisk	utveckling	idag	menar	att	
samarbete	mellan	företag	blir	allt	viktigare.	”Organisatorisk	innovation”	anses	därför	
viktig	att	eftersträva	(Holmen,	Pedersen	&	Torvatn,	2005).	
	
Eftersom	byggbranschen	enligt	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005),	har	en	låg	
innovationsgrad	medför	det	att	leverantörer	av	material	och	maskiner	är	de	främsta	
källorna	till	innovation	inom	branschen.	Med	andra	ord	är	det	inte	konsulterande	
ingenjörer,	arkitekter,	huvudentreprenörer	eller	underentreprenörer	som	är	de	centrala	
drivkrafterna	till	innovation	inom	branschen,	klargör	författarna.	Byggbranschen	har	
tillvägagångssättet	med	anbud,	som	medför	fokus	på	standardisering	av	produkter	och	
underleverantörers	arbete.	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005)	menar	att	det	gör	det	
lätt	att	jämföra	priser	och	välja	det	lägsta	priset	på	en	produkt	eller	
underleverantörsavtal.	Då	skapas	en	konkurrenssituation	då	olika	leverantörer	är	
involverade	i	olika	byggprojekt	och	har	mycket	lika	produkter,	vilket	kan	utgöra	ett	
hinder	för	innovation.	Ett	annat	hinder	för	den	tekniska	utvecklingen	är	de	
standardiserade	avtal	som	förekommer	i	många	länder,	vilket	begränsar	parternas	
ansvarsområden,	menar	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005).	
	
Eftersom	byggbranschen	ofta	organiseras	som	projekt,	som	kan	anses	vara	unika,	
innebär	det	svårigheter	gällande	testning	av	fullskaliga	prototyper,	påpekar	Holmen,	
Pedersen	och	Torvatn	(2005).	Det	är	endast	då	kunder	efterfrågar	likartade	projekt	som	
det	skulle	vara	möjligt	att	”samla	kunskapen”.	Projekt	innebär	ofta	oförutsägbarhet	och	
en	ny	inlärningskurva	varje	gång.	Dessutom	är	de	individer	som	arbetar	i	ett	projekt	ofta	
ifrån	olika	företag	och	arbetar	sällan	i	samma	projekt	igen.	Även	om	dessa	personer	
skulle	arbeta	i	samma	projekt	igen	är	ofta	olika	individer	involverade	i	olika	delar	av	
byggprocessen,	vilket	innebär	att	återkoppling	sällan	sker.	Utformningen	eller	designen	
förblir	därmed	”låst”	inom	det	enskilda	projektet.	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005)	
beskriver	att	på	grund	av	det	har	entreprenörer	ofta	begränsade	möjligheter	till	
självbestämmande	för	att	införa	innovationer	gällande	produkter	och	processer.	I	
allmänhet	beskrivs	byggbranschen	med	dess	enskilda	projekt	att	de	innebär	
decentraliserat	beslutsfattande	samt	informell	samordning,	vilket	ger	låga	möjligheter	
till	innovationsutveckling.	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005)	beskriver	att	bristen	
på	innovation	inom	byggbranschen	gör	att	många	europeiska	länder	diskuterar	hur	
innovationstakten	kan	ökas.	Inspiration	till	förbättring	inom	området	för	branschen	
skulle	kunna	vara	att	tillverkningsindustrin	ses	som	en	”förebild”.		
	
Szentes	och	Eriksson	(2014)	nämner	tidspress	som	ett	vanligt	förekommande	hinder	för	
att	radikal	och	kontinuerlig	utveckling	ska	kunna	ske.	I	projektorganisationer	är	
nyckelpersoners	engagemang	centralt	för	lyckat	arbete	med	innovationer.	Beställaren	
har	ofta	en	viktig	roll	för	implementering	av	innovationer	och	huruvida	beställaren	
inspirerar	övriga	aktörer	inom	projektet,	är	en	avgörande	aspekt	för	
innovationsspridning.	På	vilket	sätt	beställaren	tar	emot	nya	idéer	har	också	en	
påverkan	på	spridning	av	innovationer	(Szentes	&	Eriksson,	2014).	Då	en	beställare	inte	
uppmuntrar	konsulter	till	innovation,	föreslås	sällan	nya	lösningar	av	konsulterna,	enligt	
Szentes	&	Erikssons	(2014)	undersökning.	Beroende	på	vilken	typ	av	kontraktsform	
som	gäller	i	projekt	kan	entreprenörer	föreslå	innovationer	mer	eller	mindre	ofta.	
Ibland	gynnas	entreprenören	av	ekonomiska	och	tidsmässiga	skäl	av	en	innovation	
(Szentes	&	Eriksson,	2014).	
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Två	vanligt	förekommande	förklaringar	till	den	låga	innovationsnivån	inom	
byggbranschen	är	den	projektbaserade	verksamheten	samt	att	verksamheten	är	
regional/lokal.	Den	största	delen	av	företagens	verksamhet	är	uppdelade	i	projekt	inom	
marknader	som	är	lokala/regionala,	menar	Ingemansson	(2012).	Detta	skapar	hinder	
för	kunskapsuppbyggnad	på	lång	sikt.	Projektens	medarbetare	utvecklar	sin	egen	
kompetens	men	det	skapar	inte	möjligheter	till	ett	större	organisatoriskt	lärande,	vilket	
är	en	central	del	för	att	branschen	ska	utvecklas	(Ingemansson,	2012).		
	
Innovationsutveckling	kan	medföra	ökad	arbetsbelastning	och	större	risker	och	i	vissa	
fall	behöver	en	del	parter	kompenseras	och	övertalas	för	att	innovationen	ska	
godkännas	innovationen	(Ivory,	2005).	På	så	sätt	kan	innovationer	inom	byggbranschen	
uppfattas	som	”politiska	verksamheter”	och	kan	kräva	mycket	god	ledning.	Ivory	(2005)	
diskuterar	huruvida	byggherrar/kunder	är	anhängare	och	sponsrar	innovation	eller	inte	
utifrån	rättsliga,	kulturella	och	ekonomiska	aspekter.	Författaren	menar	att	trots	
exempel	på	byggherrar	som	stöder	innovationer	i	byggprojekt,	så	tar	byggherrar	inte	
alltid	den	risken.	Ivory	(2005)	menar	att	tidsperspektiv,	låga	risker	och	kostnader	ofta	
kan	avleda	uppmärksamheten	från	innovationer.	

3.2.2	Innovationer	i	byggbranschen	–	olika	begrepp	
Det	finns	olika	begrepp	för	att	beskriva	och	analysera	innovationer	i	byggbranschen.	
Flera	av	de	begreppen	används	även	inom	andra	branscher.		
	
Innovationer	”från	toppen	till	botten”	/”från	botten	till	toppen”	
Cigen	(2003)	diskuterar	två	olika	”varianter”	av	innovationer;	de	innovationer	som	
inträffar	”från	toppen	till	botten”	samt	”från	botten	till	toppen”.	Innovationer	”från	
toppen	till	botten”	innebär	ofta	mer	djupgående	koncept	och	grundar	sig	ofta	någon	
annanstans	än	inom	själva	organisationen.	Medan	innovationer	”från	botten	till	toppen”	
innebär	lärande	och	problemlösning	under	projekt,	vars	hinder	för	spridning	av	
innovationen	kan	beror	på	otydliga	roller.	Även	när	det	gäller	innovationer	”från	botten	
till	toppen”	kan	det	vara	oklart	vilken	aktör	som	egentligen	bör	lyfta	frågor	kring	
innovationer,	då	många	aktörer	är	involverade.	Flertalet	aktörer	anser,	enligt	Cigen	
(2003),	att	det	är	oklart	vad	deras	handlingar	kan	ha	för	påverkan	på	andra	delar	av	
byggprocessen,	där	de	själva	inte	medverkar	i	projektet.	Trots	att	vissa	aktörer	hittar	
och	lyckas	lösa	problem,	finns	ingen	tydlig	kultur	till	att	lösningarna	sprids.	
Innovationer	är	de	lösningar	som	lyckats	spridas	vidare	till	andra	aktörer	genom	hela	
byggprocessen	(Cigen,	2003).	På	grund	av	skillnader	mellan	innovationer	”toppen	till	
botten”	och	”botten	till	toppen”	bör	affärsprocessen	inom	företaget	och	processerna	i	
olika	byggprojekt	hållas	isär	(Cigen,	2003).	Cigen	(2003)	beskriver	att	många	aktörer	
inom	byggprocessen	anser	att	värdet	av	kommunikation,	via	exempelvis	möten,	är	
underskattad.	Flera	aktörer	önskar	att	kommunikationen	var	mer	baserad	på	
kunskapsutbyte	istället	för	fokus	på	fel,	brister	och	förändringar,	menar	författaren.	
	
Technology	pusch,	market	pull	och	gatekeepers	
Det	finns	en	tolkning	att	innovationsprocessen	inom	byggsektorn	bygger	på	effekterna	
”technology	push”	samt	”market	pull”	och	att	tekniken	framträder	ur	
sammanlänkningen	av	dessa,	menar	Ivory	(2005).	Technology	push	innebär	att	teknik	
utvecklas	via	FoU	och	vetenskap	för	att	sedan	testas	på	marknaden.	Market	pull	innebär	
att	marknaden	signalerar	krav	på	tekniker,	som	sedan	resulterar	i	nya	eller	förbättrade	
produkter.	Dock	belyser	Ivory	(2005)	att	dessa	typer	av	projekt	med	kapitalvaror	är	mer	
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avancerad	än	innovationsteorins	”push-pull-modellen”.	Författaren	beskriver	att	det	
skulle	kunna	vara	så	att	leverantören	har	”kopplingar”	som	bygger	på	erfarenhet	från	
tidigare	projekt	med	kunder,	som	exempelvis	arkitekter,	byggherrar	och	entreprenörer.	
Utifrån	detta	kan	tänkbara	förbättringar	av	befintlig	teknik	ge	fördelar	inom	marknaden.	
Distributionskedjan	sker	från	leverantörer	till	entreprenör,	ingenjörer	och	arkitekter.	
Ivory	(2005)	beskriver	att	på	den	nivån	kan	arkitekter	och	ingenjörer	utgöra	
”gatekeepers”	eller	som	en	slags	förmedlare	av	teknik	åt	kunderna.	Det	finns	med	andra	
ord	en	förmedling	av	teknik	från	konsulter	till	kunder.	Men	om	konsulter	vill	få	
möjlighet	att	stärka	sin	kompetens	och	position	inom	marknaden,	måste	det	finnas	
kunder	som	ger	dem	utrymme	att	utveckla	och	prova	innovationer	inom	projekt.	Ivory	
(2005)	menar	att	”kopplingen”	mellan	säljande	och	förmedlande	är	viktig	att	beakta	då	
det	gäller	innovationer	inom	byggprocessen.	Tekniska	innovationer	behöver	inte	enbart	
betyda	produkter	utan	även	processer.	Processinnovationer	kan	innebära	förbättringar	i	
produktionsprocessen	som	leder	till	minskade	kostnader	och	högre	kvalité	för	befintliga	
produkter	(Ivory,	2005).	

3.2.3	Innovationsteori	och	byggbranschen	
Spridning	av	innovationer	kan	ske	på	olika	sätt,	men	Björklöf	(1986)	menar	att	ett	
framträdande	mönster	kännetecknar	just	byggbranschen.	Det	som	utmärker	spridning	
av	innovationer	i	byggbranschen	är	att:	

”…	sättet	är	en	direkt	följd	av	verksamhetens	produktionssystem.	Det	är	i	
projekten,	inte	företagen,	som	realprövningen	av	innovationerna	görs.”	
(Björklöf,	1986,	s.21)	

Metoder	och	verktyg	för	innovationsspridning	inom	byggsektorn,	kan	uppfattas	som	
olämpliga	då	de	ofta	har	anpassats	till	tillverkningsindustrin,	beskriver	Olander	&	Widén	
(2012).	På	grund	av	att	teorin	ofta	är	riktad	mot	tillverkningsindustrin	kan	en	tolkning	
vara	att	det	saknas	vissa	delar	i	innovationsteorin	ur	ett	”byggbransch	-perspektiv”.		
	
Att	tillverkningsindustrin	skulle	anses	vara	en	förebild	för	byggbranschen	kan	vara	
motsägelsefullt,	då	byggindustrin	beskrivs	innebära	andra	förutsättningar	och	är	
uppbyggd	på	ett	annat	sätt.	Holmen,	Pedersen	&	Torvatn	(2005)	poängterar	att	
tillverkningen	inom	tillverkningsindustrin	ofta	sker	inom	kontrollerade	fabriksmiljöer	
och	varorna	produceras	enligt	produktionslinjer	som	upprepas.	Därför	är	en	del	
forskare	skeptiska	till	att	metoder	för	tillverkningsindustrin	skulle	kunna	tillämpas	
inom	byggbranschen,	där	projekten	ofta	är	unika.	Författarna	menar	att	kontakten	
mellan	företagen	för	att	stärka	teknisk	innovation	inom	branschen	är	viktig.		
	
En	del	författare	menar,	enligt	Dubois	och	Gadde	(2002),	att	byggverksamhet	har	
åsidosatt	användning	av	tekniker	som	gynnar	teknisk	utveckling	inom	andra	branscher,	
som	exempelvis	”just-in-time”.	Tolkningen	är	då	att	många	författare	är	överens	om	att	
byggbranschen	borde	ändra	sitt	handlingssätt,	så	att	det	skulle	likna	andra	branscher	
mer.	Men	utifrån	komplexiteten	inom	branschen	kan	det	vara	så	att	tekniker	som	är	
lämplig	inom	andra	branscher	är	svår	att	tillämpa	inom	byggverksamhet,	om	sådan	
verksamhet	följer	annan	logik	(Dubois	&	Gadde,	2002).	

3.2.4	Byggbranschens	system	och	komplexitet	
Dubois	och	Gadde	(2002)	beskriver	byggbranschen	som	ett	löst	kopplat	system	och	
menar	att	kopplingarna	kan	uppstå	i	olika	dimensioner.	Exempel	på	dimensioner	kan	
vara	bland	organisationer,	miljöer,	hierarkiska	nivåer,	avsikter	och	idéer.		
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”The	project	may	be	considered	as	a	specific	temporary	network	within	a	
more	‘permanent’	network.”	(Dubois	&	Gadde,	2002,	s.624).	

Dubois	och	Gadde	(2002)	illustrerar	med	en	figur	för	att	förtydliga	mönstret	av	lösa	
kopplingar	i	branschen,	se	Figur	11.	I	Figur	11	är	A,	B	och	C	byggföretag	som	är	
involverade	i	verksamhet	på	en	arbetsplats.	Företagens	insatser	i	projektet	omfattar	
olika	slags	resurser	som	benämns	A1,	B1	och	C1.	Deras	företag	är	i	sin	tur	involverade	i	
andra	projekt	och	verksamheten	måste	samordnas	med	resurser	som	delvis	är	
involverade	av	andra	företag.	
I	Figur	11	måste	alltså	fyra	dimensioner	av	samordning	reflekteras	över	och	då	inom:		

• Det	enskilda	projektet		
• Företag	som	är	leverantörskedjor		
• Mellan	olika	byggprojekt		
• Företag	som	är	utöver	ramen	för	det	enskilda	projektet.	

	
Figur	11	illustrerar	byggbranschens	löst	kopplade	system	med	ett	exempel	på	hur	ett	
projekt	kan	se	ut	i	sitt	sammanhang.	Fri	tolkning	av	figur.	(Dubois	&	Gadde,	2002,	s.625).	
	
Angående	innovationer	och	löst	kopplade	system,	kan	det	resultera	i	ett	större	antal	nya	
idéer	än	vad	som	skulle	ha	åstadkommits	med	ett	tätt	kopplat	system,	då	aktörerna	kan	
ta	itu	med	problem	på	en	mängd	olika	sätt	(Dubois	&	Gadde,	2002).	Men	författarna	
menar	ett	löst	kopplat	system	kan	anpassas	till	lokala	enheter	och	därmed	inte	involvera	
hela	systemet.	Ett	löst	kopplat	system	kan	medföra	problemlösning,	men	strukturen	kan	
förhindra	innovationsspridning.	Byggbranschens	mönster	gällande	kopplingar	i	
systemet	kan	vara	positivt	för	produktiviteten	i	projekt,	men	ha	negativ	inverkan	på	
innovationer.	Författarna	beskriver	att	byggbranschen	som	helhet	”släpar	efter”	och	
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bättre	samarbeten	rekommenderas	av	forskare.	Men	att	ändra	strukturen	vad	gäller	
kopplingar	i	systemet	innebär	förändringar	och	formar	aktörernas	agerande.	Olika	
mönster	med	kopplingar	medför	olika	konsekvenser	för	komplexitet,	ett	mönster	kan	
minska	vissa	osäkerhetsfaktorer	men	samtidigt	öka	andra	osäkerhetsfaktorer	(Dubois	&	
Gadde,	2002).		
	
Enligt	Dubois	och	Gadde	(2002)	kännetecknas	byggbranschen	av	faktorer	som	
komplexitet,	beroendeställning	samt	en	viss	ineffektivitet,	där	de	olika	aktörerna	utgör	
en	del	i	ett	system	med	svaga	kopplingar	till	varandra.	Kopplingarna	verkar	gynna	
produktivitet	på	en	kortsiktig	nivå,	samtidigt	som	lärande	och	innovation	hämmas.	
Komplexiteten	inom	branschen	innebär	bland	annat	att	(Dubois	&	Gadde,	2002):		

• Ett	antal	möjliga	kombinationer	av	sammansatta	material	har	hanterats	på	olika	
platser.	

• Varierande	källor	till	material/produkter	där	olika	individer	har	varit	
involverade.	

• De	som	har	varit	involverade	i	projekt	är	delaktiga	i	skiftande	
företagsverksamhet.	

Dubois	och	Gadde	beskrev	2002	att	redan	för	ungefär	50	år	sedan	uppmärksammades	
detta	karaktärsdrag	inom	branschen	i	en	studie	om	fördelningen	av	byggnaders	
ingående	material.	Även	på	senare	tid	har	den	komplexiteten	inom	byggbranschen	
konstaterats	(Dubois	&	Gadde,	2002).	

3.3	Konsulten	
Vad	har	egentligen	konsulten	för	påverkan	i	projekt?	Mycket	i	teorin	pekar	på	att	
byggherren	har	ett	stort	inflytande,	då	det	är	den	aktör	som	”…	sätter	upp	ramarna	för	
projektet”	(Cigen,	2003)	och	beslutar	kring	entreprenadform	och	pris	med	mer	i	projekt.	
Byggsystemet	beskrivs	ha	en	viss	ineffektivitet	och	det	finns	en	strävan	för	
effektivisering	(Hansson,	Widén	&	Gröning,	2005).	

”Byggandet	är	ett	komplicerat	system	med	många	deltagande	aktörer	som	
tillsammans	skall	uppfylla	samhällets,	beställarens	och	brukarens	
funktionskrav	och	behov.”	(Hansson,	Widén	&	Gröning,	2005,	s.24)	

Samtliga	aktörer	inom	byggsystemet	har	ett	ansvar	för	att	säkerställa	att	kunskapen	är	
tillräcklig,	menar	Hansson,	Widén	och	Gröning	(2005).	Med	andra	ord	är	det	inte	enbart	
beställaren	eller	entreprenören	utan	även	aktörer	som	konsulten	har	en	del	att	påverka	
i	byggprocessen.	
	
Bessant	och	Rush	(1995)	menar	att	framgångsrik	tekniköverföring	påverkas	bland	
annat	av	kvaliteten	på	sammanlänkningar	i	ett	system.	Mellanhänder	beskrivs	ha	en	
central	roll	i	tekniköverföringsprocessen.	Författarna	menar	att	den	grupp	av	aktörer	
som	sysslar	med	rådgivning	och	tillhörande	rådgivande	verksamhet	kan	anses	vara	en	
slags	mellanhand	(Bessant	och	Rush,	1995).	
	
De	problem	som	begränsar	en	konsults	påverkan	i	byggprocessen	är	bland	annat	för	
kort	tid/delaktighet	i	projekt,	svårigheter	att	sprida	kunskap,	bristande	kommunikation	
mellan	faser	samt	för	få	ordentliga	möten	för	”kunskapsåtervinning”	efter	avslutat	
projekt	(Hansson,	Widén	&	Gröning,	2005).	Det	som	kan	skapa	en	fördel	för	konsulter	
(och	även	andra	aktörer)	är	delaktighet	i	projekt	under	en	längre	tid	(Hansson,	Widén	&	
Gröning,	2005).	Samverkan	och	kunskapsutbyte	mellan	aktörerna	anses	centralt.	
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Hansson,	Widén	och	Gröning	(2005)	exemplifierar	hur	konsulter	på	byggarbetsplatsen	
hanteras,	men	också	hur	snickarnas	erfarenhet	kan	tillvaratas	i	projekteringen.	

”En	konsult	som	deltar	i	produktionsfasen	kan	lära	sig	hur	vald	design	
påverkar	produktionen.”	(Hansson,	Widén	&	Gröning,	2005)	

Konsulten	arbetar	ofta	genom	att	”sälja	timmar”,	beskriver	Samuelson	(2010).	I	
utveckling	av	nya	arbetssätt	för	att	effektivisera	verksamheter	tillämpas	ibland	
incitament,	vilket	kan	medföra	att	processer	blir	otydliga.	Satsningar	på	utveckling	och	
investeringar	som	är	tänkt	att	medföra	effektivare	arbete,	kan	på	samma	gång	ge	ett	
lägre	antal	sålda	timmar	och	beskrivs	vara	en	svårighet	för	en	konsult.	Samuelson	
(2010)	menar	att	på	grund	av	detta	uppstår	det	diskussioner	om	andra	värderingar	och	
ersättningsformer	för	resultat	som	levereras.		
	
Poulfeldt	och	Paynees	(1994)	artikel	(som	dock	inte	är	inriktad	på	just	byggbranschen)	
redogör	för	den	ojämnlika	makten	mellan	beställare	och	konsult	och	etiskt	beteende	
beskrivs	som	en	nyckelfråga:	

”…	the	consultant-client	relationship	is	often	one	of	unequal	power,	ethical	
behaviour	of	the	consultant	is	a	key	issue.”	(Poulfeldt	&	Paynee,	1994,	
s.421).	

Riskfaktorer	för	beställare	att	ta	hjälp	av	konsulter	skulle	kunna	vara	missnöje	med	
konsulternas	insatser	och	ett	högt	krav	på	kvalitetsarbete	(Poulfeldt	&	Paynee,	1994).	
Några	centrala	motiv	för	att	ta	hjälp	av	konsulter	kan	vara	att	tillhandahålla	expertis,	
kunskap	och	nya	metoder	samt	att	tillhandahålla	ytterligare	resurser.	Poulfeldt	och	
Paynee	(1994)	nämner	att	centrala	nyckelfrågor	för	att	genomföra	en	analys	av	
konsulter	från	ett	beställarperspektiv	är	bland	annat:	

• ”Förslagsskrivande”:	Konsulter	fått	förtroende	från	sina	beställare	för	deras	
förmåga	att	strukturera	problem	vid	skrivande	av	ett	förslag.	Men	förmågan	av	
att	förstå	vissa	specifika	problem	kan	vara	mindre	uppenbart.	”This	can	be	
characterized	as	“missing	business	empathy.”	(Poulfeldt	&	Paynee,	1994,	s.432).	
Konsulter	kan,	enligt	författarna,	ha	förutfattade	meningar	om	beställaren	och	
dess	verksamhet	och	menar	att	konsulter	emellanåt	bör	vara	mer	pålästa	om	
beställaren	(Poulfeldt	&	Paynee,	1994).	

• Problemlösning	och	samarbete:	En	kritisk	fråga	är	konsultens	
anpassningsförmåga.	Ibland	förekommer	en	”lucka”	mellan	konsulters	och	
beställares	uppfattningar,	vilket	dels	kan	bero	på	att	förväntningar	inte	klargjorts	
tillräckligt	både	i	början	och	genom	hela	projekt.	Det	kan	även	vara	så	att	
konsulter	ofta	har	fokus	på	beställares	specifika	önskemål,	medan	beställare	
samtidigt	kan	ha	en	orealistisk	förväntan	av	den	verkliga	innebörden	av	
uppdraget	(Poulfeldt	&	Paynee,	1994).	

• Fokus	på	förändring:	En	viktig	uppgift	för	konsulten	kan	vara	att	skapa	
förändring.	Två	faktorer	som	anses	viktiga	i	ett	förändringsarbete	är	en	tydlig	
konsultprofil	och	även	uppmärksamhet	på	konsultens	ställning	som	medlare	och	
politiska	roll.	Konsulter	kan	hävda	att	de	kan	vara	inriktade	på	genomförande,	
men	att	beställare	inte	alltid	tillåter	dem	att	delta	i	de	rekommenderade	
förändringarna.	Därför	behövs	ibland	ett	klargörande	av	genomförandet	och	dess	
innebörd.	Att	konsulter	skapar	förändring	kan	vara	önskvärt,	men	en	utmaning	
för	konsulter	är	att	hitta	en	balans	mellan	tekniska	problem	och	det	politiska	
(Poulfeldt	&	Paynee,	1994).	
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4	Empiriska	resultat	
I	denna	del	av	rapporten	presenteras	det	insamlade	empiriresultatet	från	intervjuerna	
på	konsultföretaget.	Resultatet	från	empirin	är	uppdelat	i	Steg	1	och	Steg	2.	I	avsnittet	
”4.1	Resultat	Steg	1”	presenteras	empirin	i	olika	teman.	Även	avsnittet	”4.2	Resultat	Steg	
2”	är	ordnat	i	ett	antal	teman	för	att	tydliggöra	den	insamlade	empirin.	En	intervjuguide	
användes	i	både	Steg	1	och	2,	som	ett	redskap	för	att	kunna	besvara	delfrågorna.	
”Intervjuguide	Steg	1”	och	”Intervjuguide	Steg	2”	finns	i	Bilaga	1.	Då	”konsultföretaget”	
nämns	i	denna	empiridel,	är	det	Bjerking	som	det	syftar	på.	

4.1	Resultat	steg	1	
Respondenterna	för	intervjuerna	i	Steg	1	är	anställda	på	företaget	inom	olika	områden.	I	
de	åtta	intervjuerna	deltog	en	respondent	som	arbetade	inom	VVS,	tre	inom	
konstruktion	samt	fyra	inom	kulturmiljövård/byggnadsvård.	För	en	överblick	av	
respondenternas	arbetsområden	se	Figur	12.	
	
Respondent	 Arbetsområde	
R1	 VVS	
R2	 Konstruktion	
R3	 Kulturmiljövård/	Byggnadsvård	(installation)	
R4	 Kulturmiljövård/	Byggnadsvård	
R5	 Kulturmiljövård	(besiktning)	
R6	 Kulturmiljövård/	Byggnadsvård	
R7	 Konstruktion	
R8	 Konstruktion	
Figur	12	visar	vilka	områden	respondenterna	i	steg	1	arbetar	inom.	
	
Som	tidigare	har	nämnts	i	kapitel	”1.4	Forskningsfråga	och	delfrågor”	är	delfrågan	för	
Steg	1	följande:	
Hur	hanteras	och	sprids	innovationer	inom	byggprocessen,	med	utgångspunkt	i	
byggkonsultens	roll	och	perspektiv,	enligt	anställda	på	ett	konsultföretag?	
	
Ifrån	empirin	i	Steg	1	framställdes	sex	stycken	teman	som	respondenterna	uttryckte	
under	intervjuerna.	Dessa	sex	stycken	teman	är	följande:		

• Inställning	-	Inställning	till	innovationer	inom	branschen/företaget.	
• Viktiga	punkter	gällande	innovationer	–	Några	viktiga	punkter	för	att	våga	

satsa	på	innovationer.	
• Delaktighet	-	Konsultföretagets	delaktighet	till	innovationer	och	dess	spridning.	
• Innovationsspridning	-	Hur	innovationer	sprids	inom	branschen.	Vad	det	är	

som	avgör	om	man	implementerar	eller	förkastar	en	innovation	(på	
konsultföretaget).	

• Ansvar	-	Vilken	part	anses	"ha	ansvar"	för	innovationer	inom	branschen.	
• Risker	och	möjligheter	-	Tolkning	av	risker	och	möjligheter	kring	innovationer	

utifrån	dess	kontext.	
Dessa	teman	motiveras	i	varsitt	avsnitt.	
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4.1.1	Inställning	
För	att	få	en	uppfattning	om	hanteringen	och	spridningen	av	innovationer,	klargörs	först	
vilken	inställning	som	de	anställda	på	konsultföretaget	har	till	just	detta.	Angående	
respondenternas	inställning	till	innovationer	inom	byggbranschen,	var	det	av	totalt	åtta	
respondenter,	två	av	dem	(en	inom	kulturmiljö/byggnadsvård	och	en	inom	
konstruktion)	som	var	tydligt	positivt	inställda	till	innovationer	inom	byggbranschen.	
R6	uppskattar	teknisk	utveckling	och	nya	idéer,	medan	R7	också	är	positiv	till	
förbättringar	men	anser	att	utvecklingen	kan	”…	gå	lite	trögt”.	De	andra	respondenterna	
var	lite	kluvna	huruvida	deras	synsätt	på	innovationer	var	positivt	eller	inte.		

”Kanske	att	jag	var	lite	mer	öppen	för	nya	saker	när	man	var	yngre.”	(R3)	
R5	har	också	förändrat	sin	syn	på	innovationer	under	sina	tjänstgöringsår	inom	
byggbranschen	och	tyckte	förr	mer	positivt	om	innovationer,	men	erfarenhet	
förändrade	den	inställningen.	Denna	tveksamhet	till	innovationer	grundas	delvis	på	att	
”…	inom	bygg	blir	konsekvenserna	stora	ifall	det	blir	ett	fiasko”.	(R1)	En	del	respondenter	
menar	att	flera	av	innovationerna	de	hade	i	åtanke,	inte	visade	sig	vara	tillräckligt	väl	
beprövade	innan	de	lanserades	och	att	inte	förrän	det	var	för	sent	hade	problemet	
uppmärksammats	inom	branschen.	Byggnadsvård	är	ett	exempel	på	en	avdelning	med	
mer	försiktig	inställning	till	innovationer,	vilket	kan	grunda	sig	på	till	exempel	dåliga	
erfarenheter	kring	nya	material,	enligt	R4.	

“Eftersom	man	jobbar	på	byggnadsvårdsavdelningen,	så	är	man	kanske	lite	
mer	konservativ	när	det	gäller	vissa	delar.	[…]	Ett	mantra	som	man	har	
inom	byggnadsvård,	är	att	man	ska	använda	traditionella	material	och	
metoder.”	(R4)	

R4	anser	att	det	finns	”…	en	övertro	på	nya	material.	Det	är	ett	verkligt	problem…”	(R4)	
Ett	nytt	material	kanske	anses	vara	enklare	att	arbeta	med,	men	kan	visa	sig	innebära	
risker	eller	vara	hälsovådligt.	R4	menar	att	ifall	man	byter	till	nya	material	i	gamla	
byggnader,	finns	det	risk	att	det	nya	materialet	inte	är	lämpligt	då	man	ändrat	
byggnadens	tekniska	egenskaper	och	problem	uppstått	då	det	nya	materialet	”…	inte	
harmonierar	med	byggnaden	i	övrigt	”(R4).	
	
Det	framgår	en	uppfattning	i	empirin	att	det	är	ganska	få	innovationer	inom	
byggsektorn	

”…	det	är	en	trög	bransch,	man	gör	gärna	som	man	gjort	förr.	Det	är	väl	på	
gott	och	ont	kan	man	väl	säga.	Egentligen	hinner	man	ju	väldigt	långt	innan	
man	upptäcker	att	någonting	är	fel,	sedan	så	kör	man	väl	tio	år	innan	man	
gör	någonting	åt	det...”	(R2)	

Det	är	intressant	att	några	av	intervjupersonerna	har	olika	redogörelser	för	hur	de	
upplever	om	det	förekommer	få	eller	många	innovationer	inom	byggbranschen.	R5:s	
inställning	till	innovationer	är	teknikutvecklingen	går	lite	för	fort	framåt	ibland.	R5	
menar	att	det	finns	många	exempel	inom	branschen	på	alldeles	för	hastigt	framtagna	
nya	tekniska	lösningar.	De	lösningarna	har	sedan	varit	för	dåliga	och	medfört	förfall	och	
renovering.	”Jag	vill	ha	kvalitet,	inte	ha	billiga,	enkla	lösningar	utan	det	ska	vara	kvalitet.”,	
betonar	R5.	I	resultatet	från	empirin	påpekas	tydligt	att	väl	beprövade	metoder	är	att	
föredra.	R2,	som	har	arbetat	en	längre	tid	inom	branschen,	menar	att	det	idag	finns	fler	
byggsätt	och	material	än	tidigare.	Ett	exempel	som	R2	nämner	är	att	det	tidigare	var	fler	
platsbyggda	konstruktioner	och	idag	är	det	utöver	det	även	vanligt	med	prefabricerade	
konstruktioner.	R2	uttrycker	en	viss	tveksamhet	till	nya	lösningar	och	resonerar	att	en	
del	nya	typer	av	hus	inte	är	lika	vänliga	mot	”byggfel”.	Det	kanske	man	kan	tolka	som	att	
husen	inte	är	lika	anpassningsbara	som	förr,	ifall	något	behöver	ändras	eller	att	något	
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har	utförts	på	fel	sätt	och	behöver	rättas	till.	Detta	kan	man	tolka	som	något	som	har	
bidragit	till	respondentens	syn	på	innovationer.	Att	det	inom	branschen	ofta	”…	handlar	
om	att	göra	saker	billigt	idag.”	(R2)	beskrivs	som	ett	problem	för	innovationsutveckling.		
	
Majoriteten	av	respondenterna	ansåg	att	inställningen	på	konsultföretaget	till	
innovationer	är	generellt	positiv,	men	att	det	finns	en	viss	försiktighet	till	att	våga	satsa	
på	innovationer.	Det	finns	en	inställning	och	strävan	inom	konsultföretaget	att	få	en	
större	delaktighet	gällande	innovationer.	Det	har	även	tidigare	funnits	stora	drivkrafter	
för	teknikutveckling,	då	grundaren	till	företaget	var	verksam.	Inställningen	på	Bjerking	
för	innovationer	kan	beskrivas	som	positiv,	men	det	kan	vara	svårt	att	få	vissa	beställare	
att	se	fördelar	med	arbete	med	teknisk	utveckling,	beskrivs	i	resultatet.	Beprövade	
lösningar	anses	”…	tryggt	och	säkert”	(R4)	och	är	oftast	det	som	efterfrågas.	R4	menar	
att	det	kan	förekomma	ett	motstånd	och	att	det	gäller	att	”…	få	med	beställaren	på	tåget”.	
Trots	att	det	inom	konsultförtaget	finns	en	vilja	och	positiv	inställning	till	teknisk	
utveckling,	visar	empiriresultatet	att	det	inte	alltid	är	lätt	för	konsultföretaget	att	
påverka	beslut	om	innovationer.	

”Jag	tror	man	är	positivt	inställd	till	det,	men	vi	påverkar	nog	tyvärr	ganska	
lite	egentligen.	Det	sitter	ofta	i	händerna	på	en	beställare	eller	entreprenör,	
vi	kan	ju	komma	med	förslag	men	ofta	är	det	ju	de	som	har	beslutet	i	sin	
hand.”	(R2)	

	
Sammanfattningsvis	från	empirin	i	Steg	1,	varierar	inställningen	till	innovationer	mellan	
avdelningarna.	Men	konsultföretaget	som	helhet	kan	beskrivas	ha	en	positiv	inställning	
med	en	viss	försiktighet	till	innovationer.	Men	även	om	företaget	som	helhet	uppfattas	
ha	en	uppskattande	inställning	till	nya	tekniska	lösningar	och	produkter	är	det	inte	alltid	
enkelt	för	konsultföretaget	att	påverka	om	en	innovativ	lösning	ska	användas	i	ett	
projekt,	då	beslutet	ofta	är	hos	en	beställare	eller	entreprenör.	

4.1.2	Viktiga	punkter	gällande	innovationer		
Vilka	punkter	kan	anses	viktiga	att	ta	hänsyn	till	för	att	våga	satsa	på	innovationer,	enligt	
respondenterna	på	konsultföretaget?	Majoriteten	av	respondenterna	uttrycker	en	slags	
försiktighet	till	innovationer	och	att	livslängden	på	produkter	är	särskilt	viktig.	R1	
menar	att:	

”…	en	ny	metod,	produkt	eller	ett	arbetssätt	måste	vara	lönsamt	men	också	
genomförbart	i	praktiken	och	i	med	att	den	ska	hålla	över	tid.	Man	pratar	ju	
nya	idéer,	men	den	ska	ha	en	livslängd	som	är	många	år.”	(R1)	

R5	beskriver	ett	liknande	resonemang	att	livslängden	är	en	viktig	punkt	så	att	
innovationen	inte	ska	behöva	bytas	på	grund	av	brister.	R4	resonerar	att	innovationen	
ska	vara	tillförlitlig	och	anser	att	en	slags	kvalitetssäkring/utvärdering	under	en	
testperiod	krävs.	Att	en	innovation	ska	ha	en	lång	livslängd	skulle	kunna	anses	vara	en	
självklarhet.	Men	utifrån	vad	som	framgår	i	resultatet	från	empirin,	beskrivs	ett	problem	
i	att	vissa	produkter	inte	alltid	har	varit	tillräckligt	beprövade	innan	påbörjad	
användning.	Då	det	gäller	en	produkts	livslängd,	beskriver	R8	att	ibland	kan	en	produkt	
anses	fungera	som	den	ska	till	en	början,	men	att	tiden	för	utvärdering	varit	alldeles	för	
kort.	Problemet	med	en	för	kort	utvärderingstid,	skulle	man	kunna	tolka,	att	det	skapar	
en	viss	osäkerhet	kring	huruvida	en	innovation	verkligen	är	lyckad	eller	om	det	finns	en	
risk	att	produkten	medför	problem	efter	ett	antal	år.	
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Att	kunden	ska	bli	nöjd	ligger	till	grund	för	att	livslängden	på	en	produkt	har	en	stor	
betydelse,	men	även	att	det	kostar	ifall	en	innovation	ger	ett	ofördelaktigt	resultat,	
framgår	i	empirin.	

”Det	ska	ju	främja	kunden,	sedan	ska	det	ju	främja	byggandet	och	samtidigt	
ekonomin.”	(R1)	

Att	kunna	erbjuda	en	bättre	produkt	till	kunden	är	något	som	eftersträvas	och	även	en	
tidsaspekt	är	viktig	att	ta	hänsyn	till,	för	att	kunden	ska	bli	nöjd.	Men	en	tidsvinst	
innebär	också	en	fördel	för	konsultföretaget.		

”För	egen	del	att	det	resulterar	i	att	vi	i	vår	tur	levererar	en	bättre	produkt	
till	kunden,	en	tidsvinst	eller	att	vi	gör	ett	bättre	jobb.”	(R6)	

En	respondent	(konstruktion)	påpekar	att	det	finns	beställare	som	kan	vara	mer	eller	
mindre	kunniga.	Respondenten	understryker	att	den	ekonomiska	vinsten	ofta	
prioriteras	vid	val	om	implementering	av	innovationer	ska	ske.	Konstruktören	menar	att	
ifall	frågan	om	viktigaste	aspekt	ställs,	när	det	gäller	innovationer,	är	det	ofta	miljö	och	
kvalitet	som	betonas.	Men	konstruktören	säger	vidare	att	så	visar	det	sig	sällan	vara	i	
slutändan,	om	det	finns	en	tidsvinst	eller	ekonomisk	vinst	”…	då	är	man	inte	så	petig	med	
om	det	blir	bra	eller	inte.”	(R2)	R2	beskriver	kortsiktighet	och	ekonomiska	aspekter	som	
problem	för	innovationsutveckling.	
	
Konsultföretaget	kan	ha	olika	punkter	som	är	viktiga	att	ta	hänsyn	till	gällande	
innovationer,	men	det	framgår	i	empirin	att	samtliga	skeden	i	byggprocessen	behöver	
beaktas.	Det	är	enligt	R8	viktigt	att	se	på	hela	byggprocessen:		

”Det	kan	vara	så	att	en	produkt	är	dyr	initialt,	men	att	den	kan	löna	sig	på	
lång	tid.	I	jämförelse	med	något	som	är	billigt	initialt,	men	kräver	andra	
åtgärder	för	att	det	ska	fungera.	Så	det	är	väldigt	viktigt	att	säkerställa	hela	
byggprocessen.”	(R8)	

Två	av	respondenterna	(kulturmiljövård/byggnadsvård	och	konstruktion)	beskrev	
tydligt	att	de	försöker	göra	en	helhetsbedömning	och	tar	hänsyn	även	till	andra	skeden	
av	byggprocessen	än	de	själva	är	delaktiga	i.	Det	var	endast	en	respondent	
(konstruktion)	som	berättade	att	denne	enbart	tar	hänsyn	till	det	skede	av	
byggprocessen	som	denne	är	delaktig	i.	Intervjumaterialet	visar	sammanfattningsvis	att	
ekonomiska,	praktiska	och	tekniska	aspekter	är	centrala	när	det	gäller	innovationer	
inom	byggbranschen.	Tidsvinst,	lång	produktlivslängd,	kvalité	och	miljövänlighet	är	
andra	punkter	som	diskuterats.	

4.1.3	Delaktighet	
Vad	har	konsultföretaget	för	delaktighet	gällande	innovationer	i	byggprocessen?	
Bjerking	kan	delta	i	både	”vanliga	projekt”	och	FoU-	projekt	(forsknings-	och	
utvecklingsprojekt).	R5	som	har	arbetat	länge	på	Bjerking	nämnde	att	det	tidigt	i	
företagets	historia	fanns	en	FoU-avdelning	på	företaget.	R5	menar	att	”…	idag	sitter	väl	
folk	på	olika	avdelningar	på	Bjerking	och	klurar	på	lösningar.”	(R5)	
Det	finns	en	uppfattning,	som	diskuterades	i	avsnitt	4.1.1,	om	att	man	generellt	på	
Bjerking	har	en	positiv	inställning	till	innovationer	och	att	man	är	öppen	för	utveckling.	
Men	trots	den	inställningen	är	det	inte	alltid	det	som	avgör	om	företaget	implementerar	
en	innovation	eller	inte,	eftersom	det	ofta	är	en	beställare	eller	entreprenör	som	tar	det	
beslutet.	Även	om	det	finns	en	stor	vilja	inom	företaget	att	implementera	en	ny	produkt	
eller	teknik	är	det	upp	till	kunden	som	bekostar	det	att	godkänna	förslaget.	I	en	del	
projekt	finns	bestämda	krav	att	följa	och	då	finns	inte	lika	stort	utrymme	för	
konsultföretaget	att	vara	innovativ.	Delaktigheten	kring	innovationer	kan	enligt	R8	
delvis	bero	på	vilka	som	företaget	jobbar	åt.	Arbetar	konsultföretaget	mot	det	offentliga	
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ska	det,	enligt	R8,	finnas	en	hel	del	bestämda	åsikter	att	ta	hänsyn	till	för	att	det	ska	bli	
godkänt	att	använda	en	innovation	i	dess	anläggningar.	I	de	fallen	kan	det	vara	svårt	för	
konsultföretaget	att	hitta	nya	tekniska	lösningar	och	sedan	föreskriva	de,	menar	R8.		
	
I	projekt	kan	arbetet	innebära	att	konsulten	endast	är	med	under	en	viss	del	av	
projektet,	vilket	kan	göra	att	delaktigheten	att	påverka	innovationer	blir	begränsad.	

”…	jag	jobbar	ju	inte	i	så	jättestora,	mångåriga	projekt.	Ofta	har	vi	fått	ett	väl	
avgränsat	uppdrag.”	(R6)	

Av	åtta	respondenter	var	det	fem	(två	inom	konstruktion,	fyra	inom	
kulturmiljövård/byggnadsvård)	som	tydligt	svarade	att	de	inte	deltagit	i	beslut	om	en	
innovation	ska	användas	på	företaget.	Men	R6	berättade	om	sin	delaktighet	i	beslut	om	
att	en	innovation	ska	användas	inom	företaget.	Det	gällde	en	ny	programvara	för	
underhållsplanering	som	”…	helt	ändrat	sättet	att	göra	underhållsplaner	på.”	(R6)	Den	
produkten	innebar	en	förändring,	men	produkten	i	sig	hade	inte	utvecklats	inom	
företaget.		
	
Några	respondenter	ansåg	att	det	var	svårt	att	få	en	tydlig	bild	av	vad	som	egentligen	
menas	med	en	innovation.	Det	förekommer	även	en	tolkning	att	projektering	i	sig,	kan	
innebära	innovativa	lösningar.		

”I	princip	så	är	det	väl	så	att	vid	projektering,	inte	att	det	är	en	specifik	grej,	
men	vid	varje	projektering	blir	det	väl	mer	eller	mindre	utveckling	på	något	
sätt.”	(R3)		

En	annan	respondent	resonerar	på	ett	liknande	sätt:	
”Allting	man	ritar,	traditionella	lösningar.	Svårt	att	säga	vad	man	menar	
med	innovationer.”	(R5)		

På	frågan	om	delaktighet	i	att	utveckla	nya	tekniska	lösningar	eller	produkter	inom	
företaget,	gör	en	av	respondenterna	(konstruktör)	en	tolkning.	Konstruktören	menar	att	
det	kan	innebära	att	en	försäljare	säljer	ett	material,	sedan	är	upp	till	företaget	att	
fundera	på	hur	materialet	ska	användas.	Konstruktören	anser	att	den	situationen	kan	
innebära	innovativa	lösningar.	”Det	dyker	ju	upp	nya	byggmaterial	som	vi	försöker	
använda	på	bästa	sätt.	När	material	är	nytt	är	det	väl	inte	så	mycket	lösningar,	då	får	man	
tänka	själv	lite.”	(R7)		
R4	reflekterar	också	över	vad	som	egentligen	definieras	som	en	innovation	och	menar	
att	en	produkt	kan	vara	vanligt	förekommande	på	en	plats	i	världen,	men	ny	för	Sverige.	

”	…	vet	inte	hur	nyskapande	det	är,	men	för	oss	och	i	Sverige	är	det	inte	
särskilt	beprövat.	Där	kommer	vi	även	eventuellt	också	försöka	få	till	ett	
forskningsprojekt	och	titta	närmare	på	hur	pass	framgångsrikt	metoden	är	
för	att	lösa	problemet	i	den	byggnaden.”	(R4)	

Av	sekretesskäl	nämns	inte	ytterligare	vad	det	projektet	innebär.	En	annan	respondent,	
R8,	berättade	om	sitt	deltagande	i	ett	FoU-projekt	med	ett	företag	som	är	
samarbetspartner,	men	att	det	i	sig	inte	innebär	utveckling	av	nya	produkter.	I	det	
utvecklingsprojektet	samarbetar	de	med	flera	olika	aktörer	och	de	ska	gemensamt	
lämna	in	en	ansökan	till	EU.	

”Det	är	inte	bara	Bjerking.	Jag	är	med	för	konstruktionsdelen	[…]	jag	sitter	
inte	med	dem	som	är	ansvariga	för	att	driva	igenom	det.	Jag	är	mer	som	ett	
bollplank	och	ger	input	på	vad	den	konstruktiva	delen	innehåller.”	(R8)	

En	annan	respondent,	R1	(inom	VVS),	berättade	att	i	ett	projekt	som	denne	deltog	i,	
arbetade	konsulter	inom	olika	teknikområden	med	att	ta	fram	innovativa	produkter	och	
samarbetade	direkt	med	en	fabrik.	På	fabriken	testades	lösningarna	och	produkterna	
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provmonterades,	för	att	kunna	avgöra	om	det	skulle	användas	inom	byggprocessen.	I	
det	projektet	satt	konsulter	i	ett	rum	bredvid	fabriken.	Respondenten	verkade	nöjd	med	
tillvägagångssättet	i	det	projektet,	men	berättar	dock	att	det	är	väldigt	få	projekt	som	
går	till	på	det	sättet.	

4.1.4	Innovationsspridning	
I	detta	avsnitt	om	innovationsspridning	baseras	svaren	i	första	hand	på	att	
respondenterna	berättade	om	sina	erfarenheter	från	”vanliga	projekt”	och	därmed	inte	
FoU-projekt.	
	
I	resultatet	i	empirin	framgår	en	uppfattning	om	att	det	är	fördelaktigt	att	det	finns	flera	
olika	avdelningar	inom	konsultföretaget.	Nya	tekniska	lösningar,	kan	enligt	R1,	ha	en	
god	grund	genom	dialoger	mellan	avdelningarna.	Om	en	avdelning	har	en	idé	kan	den	
höra	med	andra	avdelningar	inom	Bjerking	för	att	få	med	olika	perspektiv	på	lösningen.	
Dessa	dialoger	mellan	avdelningarna	underlättar	för	företaget	att	vara	innovativt.	R1	
beskriver	att	det	gäller	att”…	se	på	byggprocessen	som	en	helhet,	för	att	det	ska	gå	att	
genomföra	en	ny	lösning”.	(R1)	
	
Två	stycken	respondenter	(konstruktör	och	kulturmiljövård/byggnadsvård)	svarade	att	
de	inte	vet	exakt	hur	företaget	”hittar”	innovationer,	alltså	hur	de	uppstår	inom	företaget	
eller	på	något	sätt	sprids	till	företaget.	Intervjumaterialet	visade	att	en	del	respondenter	
läser	facktidningar,	reklamutskick	och	gör	omvärldsbevakningar	för	att	hitta	nya	
innovationer.	Andra	tillvägagångssätt	kan	vara	delaktighet	i	resonemang	kring	nya	
arbetssätt	och	metoder.	Då	ett	problem	uppstår	i	ett	projekt	tillämpas	ett	
problemlösande	arbetssätt	som	kan	leda	fram	till	produktutveckling.	R5	menar	att	
mycket	av	innovationsspridningen	kan	ske	i	kontakten	med	tillverkare	och	
entreprenörer	under	pågående	projekt.	Något	som	även	tagits	upp	i	tidigare	avsnitt;	att	
beställaren	är	den	part	som	avgör	om	man	implementerar	eller	förkastar	en	innovation	
påpekas	även	gällande	innovationsspridningen.	Det	måste	vara	”…	en	ekonomisk	sak	som	
beställaren	vill	köpa	i	slutändan.”	(R1)	R3	poängterar	också	att	”Beställaren	har	en	stor	
makt	…”	gällande	innovationsspridning.	En	del	respondenter	kände	inte	till	hur	
innovationer	utvärderas	och	prövas	inom	företaget.	Intervjumaterialet	visar	dock	att	
utvärderingar	kan	ske	i	slutet	av	projekt	”…	från	ax	till	limpa	i	efterhand”	(R1).	Om	en	
innovation	har	föreslagits	finns	då	en	möjlighet	att	se	hur	bra	den	fungerar,	men	det	
gäller	i	första	hand	större	projekt.	R1	menar	att	sådana	utvärderingar	borde	genomföras	
mer	utförligt	även	i	mindre	projekt.	När	det	gäller	prövning	av	innovationer	på	företaget	
kan	en	teknisk	lösning	presenteras	via	3D-modellering.	Enligt	intervjumaterialet	finns	
inget	särskilt	”system”	inom	företaget	för	provning	av	innovationer.	Mycket	är	
diskussioner	mellan	beställaren	och	den	grupp	som	arbetar	med	projektet.	Gruppen	kan	
bestå	av	anställda	inom	konsultföretaget,	men	även	andra	företag	kan	vara	involverade.	
R1	berättar	om	ett	projekt	där	R1	samarbetade	direkt	med	en	fabrik:	

”…	vi	tog	fram	produkter,	prövade	det	och	monterade	det.	[…]	Vi	satt	i	ett	
rum	bredvid	fabriken	och	tittade	på	de	tekniska	lösningarna.	På	fabriken	
testades	lösningar	och	det	gjordes	provmontage	[…]	Men	det	är	väldigt	få	
projekt	som	är	så.”	(R1)	

	
I	intervjumaterialet	framgår	även	att	innovationsspridning	beror	på	hur	lanseringen	av	
en	produkt	genomförs.	En	respondent	(konstruktion)	beskriver	att	etablerade	
leverantörer	är	duktiga	på	att	informera	när	nya	produkter	har	tillkommit	och	ge	
information	om	vad	som	gäller	kring	produkten.	R8	upplever	att	det	är	bra	ordnat	med	
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många	nya	produkter,	men	upplever	att	tillströmningen	av	innovationer	är	”spretig”.	R8	
menar	att	de	inom	avdelningen	inte	brukar	föreskriva	exakta	produkter,	men	kan	
föreslå	en	ny	teknik	och	sedan	är	det	upp	till	kunden	eller	den	part	som	står	för	
kostnaderna	att	avgöra	om	förslaget	ska	tillämpas.	Här	kan	man	tolka	i	empirin	att	inom	
konstruktionsavdelningen,	kan	alltså	en	konstruktör	ge	förslag	på	en	innovation,	men	
kan	inte	ta	beslutet	om	den	ska	användas.		
	
En	del	respondenter	berättar	att	försäljare	besöker	konsultföretaget	emellanåt	eller	så	
kan	de	anställda	få	kännedom	om	innovationer	via	tillverkare	eller	entreprenörer	i	
pågående	projekt.	Etablerade	leverantörer	brukar	ofta	kontakta	företaget	och	i	mindre	
omfattning	förekommer	det	att	företaget	hör	av	sig	till	leverantörerna.	”Majoriteten	är	
de	här	etablerade	leverantörerna	tar	kontakt	med	Bjerking	och	vill	berätta	om	nya	
produkter.”	(R8).	R5	berättar	att	de	funderar	på	att	använda	en	innovation	inom	
besiktningsverksamheten.	Den	innovationen,	som	bland	annat	innebär	användning	av	
appar,	är	avsedd	att	göra	arbetet	effektivare.	

”Vi	ska	inom	besiktningsgruppen	nu	närmsta	tiden,	företaget	får	besök	av	
en	innovatör.”	(R5)	

R4	menar	att	det	är	flera	saker	som	ska	uppfyllas	för	att	en	innovation	ska	kunna	
implementeras	och	en	stor	del	för	konsulten	är	att	”…	få	med	beställaren	på	tåget”.	(R4)	
R4	påpekar	att	förutsättningar	för	att	titta	på	nya	lösningar	i	projekt	kan	bli	svårt,	då	det	
inom	ramen	för	projektet	inte	finns	med	i	uppdragsbudgeten.	Även	vilken	
entreprenadform	som	förekommer	i	projektet	kan	ha	en	påverkan	på	
innovationsspridning.	

”…	särskilt	om	det	är	en	utförandeentreprenad,	då	gäller	det	att	man	som	
konsult	tar	ansvar	för	att	ens	lösningar	fungerar	över	sikt	och	då	är	det	
viktigt	att	ha	man	har	fakta	i	målet.”	(R4)	

Konsulters	arbete	betalas	utifrån	hur	många	timmar	som	lagts	ned	på	projekt	och	om	
innovationsutveckling	kräver	mycket	tid	kan	det	uppfattas	som	en	ekonomisk	
belastning,	beskriver	R6.	Att	arbetet	betalas	utifrån	antalet	timmar	som	lagts	ned	på	
projekt	kan	på	sätt	och	vis	tolkas	som	negativt	för	innovationsspridning.	Eftersom	det	då	
inte	finns	så	stort	utrymme	för	att	vara	innovativ,	framgår	i	empirin.		

4.1.5	Ansvar	
Vilken	part	inom	byggbranschen	har	egentligen	”ansvar”	för	att	innovationer	
implementeras	eller	förkastas?	Enligt	empiriresultatet	finns	inget	självklart	svar	på	den	
frågan.	Men	en	respondent,	R1,	betonar	att	man	redan	i	ett	tidigt	skede	ska	kunna	
förutse	att	lösningar	fungerar	i	ett	senare	skede	av	byggprocessen.	

”Det	ska	vara	i	ett	tidigt	skede,	för	idag	med	den	teknik	vi	har	och	kan	3D-
modellera	allting.”	(R1)	

Respondent	R3	anser	också	att	det	i	förstudien	före	projekteringen	borde	åläggas	ett	
stort	ansvar	på	involverade	parter.	Det	vill	säga,	beträffande	beslut	om	en	innovation	
ska	implementeras	eller	inte.	Byggherrens	eller	beställarens	centrala	roll	gällande	
innovationer	påpekas	i	empirin.	

”…	beställaren	en	viktig	roll	att	lägga	fokus	på	att	använda	nya	lösningar.	
Där	är	det	ju	mycket	på	beställaren	eftersom	det	är	den	som	bekostar	det.”	
(R6)	

Intervjumaterialet	visar	att	en	del	konsulter	anser	att	det	är	problematiskt	ifall	
beställaren	inte	är	tillräckligt	insatt	och	inte	vet	vilka	produkter	som	är	lämpliga	inom	
projektet.	R2	menar	att	det	kan	variera	mellan	olika	projekt	hur	tydlig	beställaren	är	
kring	vilka	handlingar	som	ska	levereras	i	projekt.	I	resultatet	från	empirin	framgår	att	
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ifall	en	beställare	inte	riktigt	är	insatt,	kan	det	bli	svårt	för	konsulterna	att	föreslå	en	
innovativ	lösning.	
	
Ett	problem	som	beskrivs	är	ifall	vem	som	har	ansvaret	för	byggnaden	ändras	efter	ett	
antal	år.	En	billig	lösning	kan	då	ha	valts	istället	för	att	lägga	ned	tid	och	pengar	på	en	
mer	hållbar	produkt,	framgår	i	empirin.	

”En	del	ansvarar	för	produkten	ett	fåtal	år,	men	inte	förrän	senare	ser	man	
om	det	blivit	bra.”	(R2)	

Man	kan	tolka	det	som	att	respondenten	menar	att	om	ansvaret	för	byggnaden	inte	är	på	
samma	part	under	mycket	lång	tid,	kan	det	vara	så	att	drivkraften	för	innovation	blir	
lägre	och	är	hämmande	för	innovationsutveckling.	
	
R2	menar	att	ansvaret	för	teknikutveckling	är	”…	en	kombination	i	alla	led,	men	främst	
hos	en	beställare”	(R2).	Även	R8	framhäver	att	man	inom	branschen	inte	borde	anse	att	
enbart	en	part	har	ansvar	för	innovationers	implementering	eller	förkastande,	men	att	
ägare	eller	förvaltare	i	första	hand	får	ta	beslut	om	det.	

”Svårt	att	lägga	det	ansvaret	på	en	part,	det	måste	vara	ett	gemensamt	
beslut	för	att	alla	aspekter	ska	vägas	in.	[…]	Ägare	eller	förvaltare	[…]	får	ta	
beslut	om	det	ytterst,	men	för	att	kunna	göra	det	måste	alla	kunna	lämna	
sina	åsikter	eller	underlag	till	det	beslutet.”	(R8)	

Men	vilken	part	som	har	mest	ansvar	för	innovationers	spridning	kan	dock	variera	
beroende	på	entreprenadform	för	det	aktuella	projektet,	enligt	empirin.	R4	framhåller	
att	ifall	det	är	en	utförandeentreprenad,	är	det	konsulten	som	avgör	vilka	metoder	och	
material	som	ska	användas	och	att	”…	där	blir	det	ju	ett	större	ansvar	för	konsulten”.	Men	
är	det	totalentreprenad,	är	det	enligt	R4	en	funktion	som	eftersträvas	och	”…	då	är	det	
ofta	entreprenörer	som	kommer	med	själva	lösningen”.	
R5	påpekar	att	större	fastighetsägare	har	ett	större	ansvar	för	också	
innovationsspridning.	R4	resonerar	på	liknande	sätt:	

”…	större	offentliga	beställare	[…]	som	har	ett	stort	byggnadsbestånd,	med	
ett	offentligt	uppdrag	att	förvalta	de	byggnaderna.	De	kanske	tar	ett	större	
ansvar	för	att	vara	med	i	produktutvecklingen,	än	om	man	har	en	fastighet	
eller	ett	mindre	bestånd	och	är	privat.”	(R4)	

4.1.6	Risker	och	möjligheter	
Innovationer	kan	innebära	både	risker	och	möjligheter	och	enligt	en	tolkning	av	
empiriresultatet	påverkas	innovationer	i	vilken	kontext	de	uppstår	och	används.	Här	är	
några	exempel	på	detta.	
	
R1	beskriver	att	”det	tidigare	systemet	för	platsrör”	kring	år	2000	inte	hade	beprövats	
tillräckligt	innan	tillämpning.	R1	menar	att	det	inte	fanns	någon	kontroll	och	enhetlighet	
på	dimensionerna	för	rören,	vilket	skapade	problem	då	rören	skulle	fogas	samman.	

”Det	stora	fiaskot	var	runt	2000,	då	man	inte	hängde	med	i	marknaden	just	för	
det	där	plaströrsystemet,	tekniska	systemet.”	(R1)	

Enligt	R1	hade	varje	leverantör	prövat	sitt	system,	men	det	gick	inte	att	växla	mellan	
olika	produkter	och	det	fanns	ingen	standard.	Rör	från	en	tillverkare	passade	inte	med	
produkter	från	andra	tillverkare.	R1	beskrev	att	problemet	med	rören	pågick	till	ungefär	
2004.	R1	menar	att	idag	är	problemet	med	rörsystemet	löst,	då	branschorganisationen	
”Säker	vatten”	tog	fram	krav	för	det.	
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I	empiriresultatet	framgår	att	det	finns	risk	att	en	innovation	uppfattas	som	dålig,	om	till	
exempel	produktrekommendationen	för	innovationen	inte	är	tillräckligt	utförlig.	Men	då	
kan	det	vara	som	R8	beskriver,	att	det:	

”…	betyder	inte	att	det	behöver	vara	fel	på	produkten,	bara	att	den	är	
använd	på	fel	ställe.	Det	kan	vara	en	blandning,	okunskap	om	produkt	och	
okunskap	om	användningsområdet.”	(R8)	

Även	om	en	innovation	har	ansetts	dålig	kan	det	finnas	olika	varianter	av	den.	En	
innovation	kan	även	vara	misstolkad	eller	använts	på	fel	sätt	eller	i	kombination	med	
produkter	som	inte	passar.	Angående	gamla	byggnader	kan	det	uppstå	problem	om	en	
innovation	innebär	att	”…	man	plockar	in	främmande	material	där	man	inte	tar	hänsyn	
till	byggnadens	förutsättningar.	”	(R4)		
I	exemplet	med	plaströrsystemet	som	inte	fungerade,	var	produkterna	i	sin	helhet	
beprövade.	Där	blev	branschen	tvungen	att	se	till	helheten	och	standarder	och	inte	bara	
titta	på	en	specifik	produkt,	som	R1	beskriver.		

”De	ska	vara	prövade	att	de	är	genomförbara.	Då	gäller	det	inte	bara	röret	i	
sig,	utan	hela	byggprocessen.”	(R1)	

Empiriresultatet	visar	att	för	att	en	innovation	ska	anses	lyckad,	gäller	bland	annat	att	
den	tillämpas	på	rätt	användningsområde	på	rätt	sätt	och	att	den	lämpar	sig	i	
kombination	med	andra	produkter	inom	byggbranschen.	
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4.2	Resultat	steg	2	
I	Steg	2	genomfördes	sex	stycken	intervjuer.	För	en	överblick	av	respondenternas	olika	
arbetsområden	se	Figur	13.	Att	mer	ingående	ge	information	om	arbetsområde	görs	ej	
för	att	respondenterna	ska	förbli	så	anonyma	som	möjligt.	
	
Respondent	 Arbetsområde	
R9	 Avdelningschef	
R10	 Ledningsgrupp	
R11	 Ledningsgrupp	
R12	 Ledningsgrupp	
R13	 Avdelningschef	
R14	 Anställd	med	erfarenhet	av	FoU	
Figur	13	visar	vilka	områden	respondenterna	i	steg	2	arbetar	inom.	
	
Som	tidigare	har	nämnts	i	kapitel	”1.4	Forskningsfråga	och	delfrågor”	är	delfrågan	för	
Steg	2	följande:	
Vad	har	konsulten	för	inverkan	på	innovationer	inom	byggprocessen?	
	
Ifrån	empirin	i	Steg	2	framställdes	sex	stycken	teman	som	respondenterna	uttryckte	
under	intervjuerna.	Dessa	sex	stycken	teman	är	följande:		

• Inflytande	-	Om	konsultföretaget	har	inflytande	på	innovationer	i	byggprocessen	
och	i	så	fall	på	vilket	sätt.	Vill	konsultföretaget	ha	mer	inflytande	i	exempelvis	
vinstsyfte	eller	andra	syften	och	i	så	fall	-	möjligheterna	för	mer	inflytande.	

• Entreprenadformer/upphandlingsformer	-	
Entreprenadformers/upphandlingsformers	påverkan	på	innovationer	i	
byggprocessen	enligt	konsulter.	Om	olika	entreprenadformer	medför	olika	
inflytande	utifrån	ett	konsultperspektiv.		

• ”Vanliga	projekt”	och	konsultföretaget	-	Om	innovationsutveckling	sker	i	
”vanliga	projekt”	på	konsultföretaget	(dvs.	ej	forsknings-	och	utvecklingsprojekt).	

• FoU-projekt	och	konsultföretaget	-	Forskning	och	utvecklings	-projekt	och	
konsultföretaget.		

• Hinder	för	innovationsutveckling	-	Hinder	för	innovationsutveckling	på	
konsultföretaget	och	i	branschen.	

• Byggbranschen	som	helhet	och	innovationer	-	Är	det	en	”trög	bransch”	och	i	
så	fall,	varför,	enligt	konsultföretaget.	

Dessa	teman	motiveras	i	varsitt	avsnitt.	

4.2.1	Inflytande	
På	frågan	om	konsultföretaget	har	ett	stort	inflytande	på	innovationer	i	byggprocessen,	
svarade	samtliga	respondenter	att	så	inte	var	fallet.	R10	motiverar	att	det	är	ett	litet	
inflytande	med	att	konsultföretaget	anses	”…	ett	för	litet	företag	för	att	ha	ett	stort	
inflytande.”	Men	resultatet	i	empirin	visar	att	trots	att	det	är	ett	relativt	litet	företag	
inom	branschen,	så	finns	en	viss	påverkan	på	innovationer	samt	utveckling	av	befintlig	
teknik	inom	vissa	utvalda	specialområden.		
	
Om	man	ser	på	Bjerking	som	företag	ur	ett	historiskt	perspektiv	så	har	Bjerking:		
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”…	en	lång	tradition	inom	forskning	-	och	utveckling	inom	tekniska	
innovationer,	eftersom	grundaren	Sven-Erik	var	en	hängiven	ingenjör	och	
upptäckare.”	(R14)		

Däremot	beskrivs	det	att	företaget	inte	varit	lika	verksamt	när	det	gäller	FoU	och	
innovationer	på	senare	år,	men	att	företaget	återigen	försöker	”…	dra	igång	och	komma	
tillbaka	på	banan”.	(R14)		
	
De	områden	som	nämns	som	varit	i	framkant	är	exempelvis	inom	träkonstruktion	och	
man	eftersträvar	att	återta	den	positionen,	vilket	beskrivs	i	resultatet.	Inom	
träkonstruktion	har	beräkningsprogram	tagits	fram.	Även	en	radonhandbok	som	utgör	
en	slags	mall	har	arbetats	fram,	enligt	empirin.	Geoteknikområdet	är	ytterligare	ett	
exempel	där	en	del	teknisk	utveckling	skett,	beskriver	några	av	respondenterna	och	en	
metod	för	grundläggning	för	arkeologisk	mark	har	utvecklats.	Den	så	kallade	
”Bjerkingbygeln”,	som	togs	fram	för	många	år	sedan,	är	ett	annat	exempel	på	innovativ	
lösning	inom	Bjerking.	Under	en	intervju	nämndes	ett	exempel	på	en	teknisk	lösning,	
som	används	i	en	del	gamla	byggnader	i	andra	länder.	Forskning	har	visat	att	den	
lösningen	kan	bidra	till	vissa	vinster,	som	att	spara	energi	och	bevara	gamla	hus	på	ett	
bra	sätt.	Tillsammans	med	en	annan	aktör	har	Bjerking	lagt	ett	anslag	till	
Energimyndighen	för	att	se	om	den	tekniska	innovationen	är	applicerbar	under	
nordiska	omständigheter.	Dock	verkade	det	under	intervjun	som	att	Bjerking	samtidigt	
är	lite	skeptisk	till	att	just	den	innovationen	skulle	vara	lämplig	i	Nordens	klimat.	
	
Vill	konsultföretaget	ha	ett	större	inflytande	gällande	innovationer?	Ja,	majoriteten	av	
respondenterna	svarade	att	så	är	fallet.	En	respondent	beskriver	att	det	kan	vara	ett	litet	
företags	styrka	att	avvika	med	spetskompetens	och	göra	bättre	tekniska	lösningar.	Att	
arbeta	med	FoU	beskrivs	som	fördelaktigt	och	att	beställare	ska	kunna	uppleva	att	det	
inte	alltid	behöver	vara	standardlösningar,	utan	att	konsultföretaget	kan	ge	vassare	och	
bättre	förslag	än	konkurrenterna.	Ett	av	företagets	centrala	och	långsiktiga	mål	är	att	
FoU	ska	få	en	större	del	och	det	finns	en	ansvarsfördelning	inom	FoU	sedan	ungefär	ett	
år	tillbaka.	Att	vara	involverade	i	arbete	med	innovationer	beskrivs,	enligt	R10	och	R11,	
som	ett	sätt	att	tilltala	nya	medarbetare.	De	respondenterna	menar	dels	att	
medarbetarna	ska	få	uppleva	utvecklingsmöjligheter	på	företaget	i	arbetet	med	
innovation.	Men	även	ur	arbetsgivaraspekt	är	det	ett	sätt	att:		

”…	positionera	sig	på	marknaden.	Vi	vill	ju	vara	ett	företag	där	kompetens	
är	en	nyckelfråga,	vi	vill	inte	vara	attraktiva	för	lägst	priser,	utan	för	att	vi	
har	kompetens.”,	beskriver	R11.		

Många	medarbetare	inom	företaget	har	forskningsbakgrund,	vilket	är	en	god	grund	och	
potential	för	arbete	med	utveckling	av	teknik	på	ett	bra	och	systematiskt	sätt.	R11	
beskriver	att	det	har	genomförts	initiativ	för	att	utveckla	projekteringsprocessen	
externt,	exempelvis	”lean	–principer”.	Det	är	inte	alltid	att	arbetet	med	innovation	leder	
till	ett	tydligt	avtryck	i	branschen,	enligt	empiriresultatet.	Det	pågår	även	”innovativa	
inslag”	på	företaget,	som	enligt	en	R11	inte	tillhör	”forskningsnivå”.	Det	arbetet	kan	
innebära	utveckling	och	effektivisering	av	arbetsmetoder	i	uppdragsverksamhet.	
	
Det	framgår	i	empiriresultatet,	att	skäl	till	att	konsulter	skulle	vilja	få	mer	inflytande	på	
innovationer	är	exempelvis	på	grund	av	att	teknikerna	inte	alltid	räcker	till	samt	att	
kunna	bidra	till	mer	effektiva	samt	kostnads-	och	tidsbesparande	lösningar.	Det	beskrivs	
dock	i	empirin,	att	även	om	många	konsulter	gärna	vill	ha	mer	inflytande	på	
innovationer,	finns	ett	hinder	då	arbetet	ofta	innebär	ett	definierat	uppdrag	och	en	
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definierad	budget.	Även	om	konsulter	kan	påverka	exempelvis	nya	metoder	och	
arbetssätt	är	det	ofta	marknaden	som	styr	om	det	är	positivt.	R9	menar	att	det	finns	
motsättningar	mot	att	”driva	på	innovationer”	och	att	arbeta	i	(vanliga)	uppdrag,	då	det	
finns	en	press	på	att	leverera	beprövad	teknik	på	kortast	möjliga	tid	och	att	det	inte	
alltid	finns	förutsättningar	för	innovationer.	R10	poängterar	att	man	ofta	tar	en	
vedertagen,	traditionell	lösning	istället	för	att	”tänka	nytt”	på	grund	av	ekonomiska	skäl.	
Beställaren	kan	välja	ett	annat	förslag	om	tidplan	och	ekonomi	avviker	för	mycket.		
	
Det	som	konsultföretaget	skulle	kunna	göra	för	att	påverka	och	få	större	inflytande	på	
innovationer	är,	enligt	resultatet	från	empirin,	till	exempel:		

• För	att	motverka	att	standardlösningar	alltid	väljs,	istället	bestämma	att	avsätta	
tid	med	speciella	satsningar	för	innovationer	som	ingår	i	arbetet.		

• Genom	att	arbeta	mer	aktivt	med	tjänsteutveckling	och	att	ta	fram	nya	metoder	
och	tekniker	inom	vissa	områden	där	det	finns	behov.		

• Att	arbeta	med	samarbetspartners	anses	viktigt	för	innovationer	för	att	lyckas,	
eftersom	konsultföretaget	är	relativt	litet.	

• Eventuella	bidrag.		
• Deltagande	i	EU-finansierade	projekt.	
• Att	vid	erbjudande	bestämma	att	avsätta	medel,	resurser	och	tid,	då	företaget	

oftast	inte	betalt	för	det.		
• Samarbeten	med	högskolor,	universitet	samt	samarbeten	med	andra	länder.	
• Vara	aktiv	i	olika	branschorganisationer	och	delta	i	forskningsprojekt,	både	som	

aktiv	deltagare	samt	rådgivande.	
• Bedriva	FoU-verksamhet.	

Vissa	av	punkterna	ovan	görs	redan	på	konsultföretaget,	exempelvis	söks	
”delmedsökande”	just	nu	i	ett	projekt2.	
	
R9	beskriver	att	gällande	konsulters	inverkan	på	innovationer	är	det	i	samarbetet	
mellan	beställare	och	konsult	som	förutsättningarna	för	att	”tänka	nytt”	skapas.	
Innovationsmöjligheterna	anses	enligt	R9	som	starkast	inom	”…	områden	där	det	finns	
en	snabb	teknikutveckling”.	Utrymmet	för	Bjerking	att	vara	en	drivkraft	för	innovationer	
anses	av	R10	vara	relativt	stort,	då	företaget	är	ett	medarbetarägt	företag,	där	vinsten	
går	till	de	anställda.	Det	gäller	alltså	att	få	förståelse	för	satsning	och	därmed	avsätta	
medel	och	resurser	inom	ett	visst	område,	vilket	anses	vara	en	möjlighet	att	visa	att	
företaget	är	i	framkant,	framgår	i	empirin.		
	
Angående	om	företaget	skulle	kunna	tjäna	pengar	på	innovationer	hade	respondenterna	
olika	uppfattning.	En	uppfattning	som	framgår	i	empiriresultatet	är	att	det	finns	stora	
möjligheter	och	att	det	får	anses	vara	en	investering	som	kostar	initialt,	men	är	
fördelaktigt	på	längre	sikt.	Som	konsultföretag	kan	förutsättningar	skapas	genom	att	
aktivt	avsätta	delar	till	innovation	i	budgeten,	men	även	genom	att	öka	deltagandet	i	
FoU-projekt.	Det	finns	dock	vissa	tvivel	på	att	tjäna	pengar	och	hitta	direkta	
avkastningar	på	innovation	och	att	ta	patent,	då	det	enligt	en	respondent	beskrivs	att	det	
inte	är	företagets	huvudsakliga	inriktning.	En	uppfattning	är	att	det	i	första	hand	måste	
finnas	en	efterfrågan	från	kunden,	för	att	konsultföretaget	skulle	kunna	tjäna	pengar	på	
innovationer.	Det	som	”driver	innovation”	(R11)	måste	ha	en	tydlig	affärsnytta	för	
kunden	och	R22	menar	”…	att	själv	sitta	och	klura	på	saker,	det	är	inte	lika	starkt”	(R11).	

																																																								
2	Vad	det	projektet	mer	detaljerat	innebär	nämns	inte	i	denna	rapport	på	grund	av	sekretess.	



	 48	

I	en	del	stora	projekt	finns	incitament	för	att	bidra	med	billigare	och	bättre	lösningar,	
beskrivs	i	empirin.	Även	R14	ger	en	bild	av	situationen	och	menar	att	det	är	”…	svårt	att	
tjäna	pengar	på	patent”	på	grund	av	ganska	komplicerade	avtal	om	tillverkning.	
	
I	resultatet	nämns	politiker,	branschorganisationer	och	myndigheter	som	centrala	för	
innovationer	och	innovationsspridning.	Men	även	entreprenörer	och	fastighetsägare,	
som	har	egenutvecklade	projekt	som	ägs	och	förvaltas,	har	enligt	empirin	en	större	
påverkan	på	innovationer	än	ett	litet	konsultföretag.	R10	beskriver	att	konsultföretaget:	

”…	varken	äger,	bygger	eller	tillverkar,	vi	blir	ju	en	mer	rådgivande	funktion	
än	direkt	beslutande.”	(R10)		

Men	däremot	visar	empiriresultatet	även	en	ljus	syn	på	framtida	innovationer	inom	
branschen	och	på	Bjerking.	Enligt	R10	finns	det	alltid	folk	som	inte	nöjer	sig	med	
standardiserade	lösningar	och	beskriver	att	”…	alla	kan	ju	inte	vara	så,	då	blir	det	ju	kaos,	
men	det	måste	finnas	några	som	törs	och	orkar.”	(R14)	Det	framgår	i	empiriresultatet	att	
Bjerking	satsar	och	anser	att	det	är	viktigt	att	vara	långt	framme	i	utvecklingen.	

4.2.2	Entreprenadformer/upphandlingsformer	
Olika	arbetssätt	och	konstellationer	av	affärsidéer	kan	gynna	innovationer.	I	de	fall	en	
konsults	arbete	endast	utgör	en	liten	del	av	projekt	med	korta	åtaganden,	kan	det	
hämma	konsulters	möjligheter	att	inverka	gällande	innovationer,	beskriver	R9.	R9	
menar	att	konsulter	genomför	sin	del	av	uppgiften,	men	oftast	inte	så	mycket	mer.	
Vidare	anser	R9	att	konsulter	skulle	kunna	ges	ett	mandat	med	en	tydlig	roll	som	
sträcker	sig	genom	hela	projektet,	istället	för	bara	få	delta	i	små	delar	av	det.	Detta	
skulle	kunna	vara	en	bra	lösning	för	att	främja	innovationsutveckling.	
	
Angående	entreprenadform	som	skapar	störst	möjligheter	för	konsultföretaget	gällande	
innovationer,	anser	R10	att	generalentreprenad	eller	samverkansentreprenad	där	
konstruktionsansvaret	är	på	Bjerking	är	mest	lämpligt.	Då	konsulter	gör	alla	
handlingarna	ökar	dess	inflytande	på	innovationer,	blir	tydligt	i	empirin.	

”Har	man	en	generalentreprenad	där	vi	gör	samtliga	handlingar,	är	vårt	
ansvar	mycket	större.”	(R10)	

Totalentreprenad	nämndes	några	gånger	av	respondenterna.	R10	menar	att	då	enbart	
en	ramhandling	görs	av	konsulten,	hamnar	den	största	delen	på	entreprenören	och	
därmed	minskar	konsultens	inflytande	relativt	mycket.	Även	R12	anser	att	
totalentreprenad	gör	att	konsulten	får	ett	mindre	utrymme	att	påverka	innovationer	
eftersom	det	då	är	”…	entreprenörerna	som	styr”.	R12	menar	vidare	att	vid	
totalentreprenad	är	det	ofta	den	enklaste	och	billigaste	lösningen	som	gäller.	R13	
beskriver	att	då	det	vid	totalentreprenad	redan	tagits	fram	ett	förslag	som	en	konsult	
”ska	jobba	vidare	på”,	finns	det	jämförelsevis	större	möjligheter	för	konsulten	till	
innovation	i	utförandeentreprenad.	R14:s	uppfattning	är	dock	att	det	mest	önskvärda	ur	
konsultföretagets	perspektiv	och	innovationer,	är	då	en	entreprenör	avser	att	lägga	ett	
anbud	på	en	totalentreprenad	och	riktar	in	sig	på	Bjerking	att	arbeta	fram	en	bra	
lösning.	Det	framgår	enligt	R14	att	det	ofta	är	i	totalentreprenad	som:	

”…	vissa	av	entreprenörerna	allierar	sig	med	oss	och	tillsammans	kommer	
på	lösningar	inom	ramen	för	upphandling”.	(R14)	

R14	beskriver	att	gällande	totalentreprenadform	och	i	de	fallen	man	”tävlar	om	idén”,	
det	vill	säga	med	ett	större	incitament	i	förfrågningsunderlaget	och	kan	komma	med	
egna	lösningar,	är	bra.	Men	då	det	ska	vara	enkelt	för	beställaren	att	jämföra	de	olika	
kontrakten,	gäller	en	styrd	kontraktshandling,	vilket	kan	begränsa	
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innovationsprocessen,	enligt	empiriresultatet.	Det	blir	alltså	enklare	för	
”urvalsbeställaren”,	men	R14	menar	att:	

”…	till	sist	är	det	ju	prislappen	som	avgör	eftersom	många	av	våra	beställare	
är	offentliga”.	(R14)	

Men	R13	påpekar	dock	att:	
”…	hur	lyhörd	kunden	är	och	entreprenören	och	vilken	konstellation	det	är	
mellan	alla	är	svårt	att	säga	generellt.”	(R13)	

R11	nämner	också	incitament	för	att	ta	fram	nya	idéer	är	positivt,	men	att	det	tyvärr	inte	
förekommer	särskilt	ofta	idag.	Det	är	vanligt	att	man	uppmuntrar	och	premierar	”gamla	
meriter”,	menar	respondenten.	Även	olika	”blandformer”	av	entreprenader	där	
konsulten	styr	vissa	delar	nämns	i	empirin.	
	
En	variant	för	att	främja	innovation	skulle	kunna	vara	att	både	teknikkonsult	och	
beställare	i	någon	mån	delar	på	den	framtagna	tekniken,	menar	R9.	R9	menar	även	att	
det	är	just	i	gränslandet	mellan	olika	teknikområden	och	tjänster,	där	individerna	har	
olika	kompetens,	bakgrund	och	ingångsvinklar,	som	den	största	potentialen	till	
innovationer	finns.	Majoriteten	av	respondenterna	nämnde	att	de	anser	partnering	som	
positivt	för	möjligheter	till	innovationsutveckling.	Partnering	är	enligt	empiriresultatet	
populärt	att	tala	om	och	ger	det	största	utrymmet	för	att	vara	innovativ.	

”I	dagens	läge	så	har	man	ju	partnering	eller	samarbetskonstrakt	istället	för	
traditionella,	det	skulle	kunna	vara	en	miljö	för	att	främja	bättre	mot	ett	
gemensamt	mål	och	främja	innovation.”	(R10)	

I	resultatet	beskriver	flera	av	konsulterna	entreprenörernas	viktiga	roll	och	att	det	
gäller	att	ha	med	båda	parter	för	att	nå	ett	framgångsrikt	projekt.	Den	samarbetsformen	
blir	allt	vanligare,	framgår	i	empiriresultatet.	Det	framgår	enligt	R11	att	partnering	är	
fördelaktigt	”…	för	då	ser	man	på	helheten	och	jobbar	på	det,	än	att	snarare	titta	på	sin	
del.”	R12	anser	att	partneringprojekt	är	positivt	för	innovation	och	även	
generalentreprenad.	

”Partneringprojekt	skulle	kunna	vara	det	mest	gynnsamma	och	kanske	då	
generalentreprenader.”	(R12)	

4.2.3	”Vanliga	projekt”	och	konsultföretaget	
Under	intervjuerna	gjordes	en	skillnad	på	”vanliga	projekt”	och	FoU-projekt.	”Vanliga	
projekt”	är	fler	än	FoU-projekt	och	empirin	visar	att	innovationer	sker	även	i	vanliga	
projekt	och	kan	medföra	direkt	nytta	för	företag.	Dock	anses	dessa	innovationer	inte	
vara	särskilt	omfattande.	

”Jag	tror	i	branschen	så	sker	innovationer	i	en	del	av	de	projekt	som	
genomförs,	men	samtidigt	så	är	det	inte	så	dramatiska	kliv	man	tar.”	(R11)	

De	”stora	innovationerna”	anses	ske	i	FoU-projekt.	Det	påpekas	i	empiriresultatet	att	de	
större	företagen	ofta	satsar	mer	pengar	och	att	det	har	”lite	mer	muskler”	för	utveckling.	
De	innovationer	som	förekommer	i	vanliga	projekt	kan	innebära	innovationer	som	har	
utvecklats	via	fabriker,	exempelvis	energilösningar	och	material	som	har	utvecklats	
någon	annanstans,	men	används	i	vanliga	projekt.	R12	har	en	uppfattning	om	att	”…	det	
är	inte	mycket	innovationer	som	sker	i	de	vanliga	projekten”.	Dock	finns	en	tolkning	bland	
vissa	respondenter	att	lösa	problem	i	en	byggnad	är	en	form	av	innovation.	En	
respondent	påpekar	att	i	vanliga	projekt	kan	tidsfaktorn	bli	en	begränsning.	R13:s	
menar	att	alla	innovationer	inte	uppstår	i	samband	med	forskning,	men	i	FoU-projekt	
kan	tidsbegränsningen	uppfattas	vara	ett	inte	lika	stort	problem	eftersom	tiden	då	är	
avsedd	”…	för	extra	arbete”.	En	annan	respondent,	R14,	menar	att	medarbetare	på	
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konsultföretaget	kan	komma	med	idéer	i	vanliga	projekt	och	kan	i	sådant	fall	fråga	om	
det	är	något	att	”titta	närmare	på”,	som	FoU-projekt	och	finansiering	av	idén.	

4.3.4	FoU-projekt	och	konsultföretaget	
Då	Bjerking	är	ett	teknikkompetensföretag	är	det	centralt	för	företaget	att	vara	”i	
framkant”	inom	de	olika	områdena	och	det	är	skäl	till	att	eftersträva	att	vara	innovativ,	
menar	R10.	Angående	Bjerkings	medverkan	i	forsknings-	och	utvecklingsprojekt,	
beskriver	R10	att	Bjerking	oftast	blir	anlitade	som	en	teknisk	hjälp.	

”Vi	blir	en	part	att	lösa	problemet.”	(R10)	
Många	gånger	är	det	den	part	som	äger	projektet	som	har	det	största	inflytandet	och	
utgör	den	största	drivkraften	till	FoU-projekten,	menar	R10.	Ibland	får	Bjerking	
förfrågningar	för	forskningsprojekt,	men	oftast	behöver	Bjerking	söka	aktivt	för	att	
delta,	framgår	i	empiriresultatet.	R10	beskriver	att	Bjerking	har:	

”…	både	egna	idéer	och	färdiga	ramar,	det	är	ingen	jätteomfattning	men	har	
hänt	att	Bjerking	säljer	in	idéer.”	(R11)	

	
R9	berättar	om	sin	delaktighet,	den	senaste	tiden,	i	två	ansökningar	för	forsknings-	och	
utvecklingsprojekt.	Respondenten	verkar	anse	att	det	är	ett	problem	att	mycket	är	
bestämt	i	förväg	och	tidsåtgången	för	att	genomföra	FoU-ansökningar.	

”Vad	jag	har	förstått	så	är	det	väldigt	snävt	i	förfrågningarna	i	
forskningsprojekt	och	de	är	definierade	i	förväg	och	det	går	åt	väldigt	
mycket	tid	att	ansöka	om	att	vara	med	i	sådana	forskningsprojekt.”	(R9)	

R9	har	(enligt	sig	själv)	inte	alltför	stor	erfarenhet	av	sådana	forskningsprojekt,	men	
menar	att	man	borde	kunna	genomföra	ansökningar	på	ett	smidigare	sätt.	Mycket	tid	
går	åt	för	att	genomföra	och	besvara	ansökningarna,	men:	”…	det	är	ett	väldigt	litet	utfall	
att	det	blir	ett	projekt,	så	det	är	inte	säkert	att	det	blir	av.”	(R9).	En	mindre	styrd	
forskning	skulle	kunna	vara	en	möjlighet	för	att	främja	innovation,	menar	R9.	
	
Det	framgår	i	empiriresultatet	att	mycket	av	anslagen	för	FoU	är	på	EU-nivå.	Andra	
drivande	aktörer	för	FoU	är	myndigheter	(Boverket),	Sveriges	byggindustri,	Vinnova,	
Formas	eller	andra	forskningsorgan.	Universitet	och	högskolor	är	också	involverade.	
Men	när	det	gäller	innovation	på	företagsnivå	är	det	ofta	de	större	företagen	som	har	
större	möjligheter	och	resurser,	där	man	har	fonder.	R11	menar	att	”fondera	utveckling”	
inte	förekommer	på	det	sättet	på	Bjerking.	
	
Dock	finns	ansvarsfördelning	inom	Bjerking	för	att	arbeta	viss	tid	med	FoU,	vilket	
Bjerking	sponsrar.	Men	enligt	R11	har	konsultföretaget	”	…	ingen	stor	budget	för	FoU.”	
Ansvarsfördelningen	för	arbetet	med	FoU	innebär	bland	annat	att	”fånga	upp”	olika	
idéer	och	funderingar	som	finns	gällande	utveckling	inom	Bjerking,	framgår	i	
empiriresultatet.	Stor	del	av	tiden	går	till	att	hjälpa	olika	avdelningar	inom	företaget	att	
formulera	olika	ansökningar.	De	FoU-projekt	som	Bjerking	ansökt	till	kan	ofta	ha	ett	
samarbete	med	exempelvis	högskolor	eller	andra	företag,	både	inom	Sverige	och	
internationellt.	
	
Att	öka	kunskap	om	utveckling	av	teknik	och	produkter	anses	viktigt	för	
konsultföretaget,	enligt	empiriresultatet.	Bjerking	är	med	i	1-3	nya	FoU-projekt	per	år	
och	en	annan	uppskattning	är	att	Bjerking	deltar	i	3-6	stycken	FoU-projekt	
kontinuerligt,	framgår	i	empirin.	Skäl	till	att	konsultföretaget	deltar	i	FoU-projekt	är	att	
det	anses	vara	bra	marknadsföring	och	visar	på	så	sätt	att	företaget	i	framkant	inom	
olika	teknikområden,	menar	R10.	Deltagande	i	FoU-projekt	kan	göra	att	företaget	får	
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möjligheten	att	engagera	sig,	stärka	sin	kompetens	och	utvecklas,	framgår	i	empirin.	
FoU-projekt	visar	att	företaget	är	”i	takt	med	tiden”	och	det	anses	viktigt	för	företaget	ha	
kunskap	om	vad	som	sker	inom	forskningen,	menar	R14.	Innovationer	som	utvecklas	
inom	forskning	kan	sedan	användas	då	verktyg	och	metoder	blivit	tillämpbara.	Vid	till	
exempel	anbud	kan	kunskap	om	vad	som	sker	inom	forskning	göra	att	konsultföretaget	
kan	presentera	förslag	som	är	”vassare”	än	de	som	lämnas	av	konkurrerande	företag,	
menar	R14.	
	
Ett	FoU-projekt	som	konsultföretaget	är	delaktigt	i	har	ett	eget	uppdragsnummer	och	
kan	vara	uppbyggt	genom	att	en	huvudansvarig	leder	en	grupp	för	uppdraget,	som	har	
en	tydligt	avgränsad	budget.	Vid	regelbundna	projektavstämningar	redovisas	resultatet	
inom	gruppen	och	för	intressenter,	som	är	externa	eller	internt	inom	Bjerking.	
Konsultföretaget	finansierar	ofta	sina	egna	FoU-projekt,	men	det	förekommer	även	att	
externa	forskningsinstitut	finansierar	projekten,	enligt	R10.	En	annan	respondent,	R14	
menar	att	upplägget	med	finansiering	kan	variera	i	varje	FoU-projekt,	men	att	Bjerking	i	
de	allra	flesta	fall	bidrar	med	minst	30-75	procent.		
	
I	empirin	framgår	ett	exempel	på	ett	stort	FoU-projekt	där	Bjerking	deltar,	i	samarbete	
med	20-talet	forskare	från	olika	institut	och	andra	företag.	I	det	projektet	fokuseras	det	
på	att	utveckla	beräkningsmetoder	för	att	kunna	bygga	”höga	massivträhus”	som	ska	
kunna	bli	upp	till	20-talet	våningar,	berättar	R14.	
	
Det	skulle	kunna	förekomma	två	olika	uppfattningar	om	konsultföretaget	och	dess	
arbete	med	innovationer.	En	tolkning	kan	vara	att	Bjerking	betraktas	satsa	på	att	
utveckla	nya	egna	tekniska	lösningar.	En	annan	tolkning	skulle	vara	att	Bjerking	kan	
tänkas	vilja	framstå	som	innovativ	och	anses	vara	ett	företag	som	aktivt	förmedlar	
innovationer	eller	som	en	”mäklare”	av	innovationer.		En	respondent	menar	att	båda	
beskrivningarna	kan	betraktas	som	aktuella,	men	att	konsultföretaget	ofta	agerar	i	
samverkan	med	ytterligare	part.	En	annan	respondent	anser	dock	att	det	inte	
förekommer	någon	tydlig	skillnad	mellan	de	två	tolkningarna.	Respondenten	menar	att	
konsultföretaget	utvecklar	egna	lösningar	själva	och	ibland	sker	innovationsarbetet	
tillsammans	med	andra	parter,	till	exempel	universitet,	institut	eller	andra	företag.	I	de	
fall	Bjerking	har	en	innovativ	idé	och	ser	en	kommersiell	hantering	av	den	färdiga	
produkten	kan	det	förekomma	att	Bjerking	driver	innovationsarbetet	internt.	

4.2.5	Hinder	för	innovationsutveckling	
Under	intervjuerna	beskrevs	olika	hinder	för	innovationsutveckling,	både	vad	gäller	på	
ett	konsultföretag	och	generellt	inom	branschen.	Tidsbegränsning	nämndes	flertalet	
gånger	under	intervjuerna	som	en	hämmande	faktor	för	innovationsutveckling.	

”…	negativt,	för	att	det	är	alltid	så	hårt	pressat	i	tidplaner,	man	har	inte	tid	
att	fundera.”	(R12)	

En	annan	faktor	som	anses	hämmande	är	då	det	är	för	detaljstyrt,	vilket	kan	motverka	
innovationer	i	projekt,	enligt	empirin.	Redan	i	förväg	definierade	uppgifter,	i	projekt	
som	är	mycket	”uppstrukturerade	och	snäva”	kan	utgöra	hinder	för	innovation.	Där	
nämns	att	partnering	hade	varit	bra	i	de	projekten,	för	att	öka	påverkan	på	innovationer	
som	konsult	i	samarbete	med	beställare	och	entreprenör.	

”Ett	hinder	kan	ju	då	vara	att	man	får	ett	uppdrag	som	innebär	att	lösa	en	
viss	uppgift	som	är	väldigt	snäv,	då	tror	jag	att	man	tenderar	oftare	att	göra	
den	så	snabbt	och	effektivt	som	möjligt,	det	är	inte	ett	vitt	papper	man	
sätter	sig	vid,	utan	det	är	någon	har	definierat	uppgiften	åt	en.”	(R9)	
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Respondenterna	anser	att	regelverk	har	olika	inverkan	på	innovationers	spridning.	
Majoriteten	ansåg	att	regelverk	på	sätt	och	vis	var	negativt	och	utgjorde	ett	slags	hinder	
för	innovationer,	medan	andra	ansåg	att	regelverk	har	positiv	inverkan	på	
innovationsutveckling.	När	det	gäller	exempelvis	miljöpåverkan	har	regelverk	stor	
betydelse	med	allt	skarpare	krav,	både	för	att	skapa	och	använda	ny	teknik,	menar	R9.	

”Kravställandet	är	motorn	för	innovationerna.”	(R9)	
R14	menar	att:	

”	...	regelverk	kan	ju	då,	ofta	kan	det	vara	väldigt	översiktliga,	men	för	
detaljerade	begränsar	innovationsmöjligheter	men	sätter	även	krav	på	oss	
att	se	möjligheterna.”	(R14)	

Regelverk	är	positivt	då	det	inte	byggs	sämre	än	de	krav	som	ställs	i	regelverk,	menar	
R10.	Men	R10	anser	även	att	en	del	krav	är	för	lågt	satta,	exempelvis	energikrav,	vilket	
inte	gynnar	innovationsutvecklingen.	

”Energikraven	skärps	ju	vartefter,	men	samtidigt	så	är	ju	dem	kraven	ofta	
lågt	satta.	Man	måste	ju	bygga	mycket	bättre	än	energikrav,	då	finns	det	ju	
klassificeringskrav,	så	det	blir	en	mer	en	hygienfaktor	idag,	men	tror	inte	
att	det	stimulerar	innovationer	just	någonting.”	(R10)	

R10	gör	en	tolkning	att	nivå	för	kraven	finns	för	att	”…	det	inte	ska	bli	dåligt”,	men	att	
det	snarare	hämmar	och	utgör	ett	hinder	för	innovationer	än	stimulerar	
innovationsutveckling.	Även	R11	nämner	att	regelverk	skulle	kunna	vara	en	drivkraft	
för	innovation	men	också	att	exempelvis	energikraven	idag	är	hämmande	för	
innovation.		

”Det	är	så	lätt	att	uppnå	den	energiprestanda	som	krävs	idag,	så	det	skapar	
ingen	drivkraft.	[…]	Sedan	vissa	fall	där	enskilda	kommuner	vill	handla	upp	
och	har	tuffa	krav	på	energiförbrukning,	men	inte	valt	att	gjort	det	för	att	
det	kan	vara	konkurrenshämmande,	så	det	är	väl	både	och	det	där,	men	
rent	generellt	något	som	på	sätt	och	vis	kan	hämmar	innovation.”	(R11)	

R13	upplever	att	regelverk	ibland	inte	”hänger	med”	och	att	det	kan	ta	lång	tid	innan	
något	blir	hanterat	med	riktlinjer	för	användning	och	verifiering.	
	
Alldeles	för	snäva	budgetar	är	en	annan	faktor	som	påverkar	innovationsutveckling,	
framgår	i	empirin.	Det	finns	en	ekonomisk	press	och	korta	byggtider,	vilket	begränsar	
möjligheter	till	innovation.	Man	kanske	hittar	sätt	att	lösa	tidsproblemen,	men	att	det	
inte	utgör	direkta	innovationer.	Att	branschen	som	helhet	är	traditionell	nämndes	av	
flera	respondenter	och	även	att	många	inom	branschen	har	en	mening	att	”Vi	gör	som	vi	
har	gjort	förut”.		Just	den	uppfattningen	kan	göra	att	en	mindre	andel	läggs	på	
innovationer	och	ny	teknik.	Byggbranschen	anses	vara	uppdelad	och	det	större	
perspektivet	kan	emellanåt	vara	svårt	att	se.	

”Sedan	kan	man	ju	spontant	tänka	att	hela	branschen	är	ganska	
suboptimerad	och	alla	tittar	på	sin	del	och	försöker	göra	sin	del	så	lönsam	
och	effektiv	som	möjligt,	men	det	större	perspektivet	är	kanske	inte	det	
som	prioriteras.”	(R11)	

Det	finns	en	uppfattning	om	att	det	är	en	större	tidpress	idag,	vilket	några	respondenter	
upplever	lite	frustrerande	och	att	det	då	inte	finns	så	mycket	tid	för	annat,	som	att	vara	
innovativ.	R13	belyser	problemet	med	att	projekteringen	i	stort	sett	sker	parallellt	med	
byggnation.	

”…	utveckling	i	branschen	med	projektering,	tidigare	hade	man	alltid	tid	att	
projektera,	nu	projekterar	man	samtidigt	som	man	bygger…”	(R13)	
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Ibland	är	det	långa	upphandlingstider	och	det	medför	att	det	blir	korta	
projekteringstider,	vilket	beskrivs	som	ett	hinder	för	innovationsutveckling.	
	
R14	belyser	att	en	viss	tid	krävs	för	att	få	möjlighet	att	vara	kreativ	och	är	nödvändig	för	
innovationsutveckling.	

”Man	kan	komma	på	idéer	fast	man	inte	sitter	på	jobbet,	man	kan	få	en	idé	
från	ett	helt	annat	håll	och	då	är	ju	tidsfaktorn	viktig.”	(R14)	

Men	R14	menar,	precis	som	R13,	att	det	ofta	är	ett	kort	tidsperspektiv	och	mycket	
hastas	fram	på	grund	av	ekonomiska	skäl.	

”Är	det	hus	vill	man	ha	in	hyresgäster	fort,	är	det	en	väg	vill	man	ha	ut	
fordonen	så	fort	som	möjligt.”	(R14)	

4.2.6	Byggbranschen	som	helhet		
Finns	en	viss	försiktighet	till	innovationer?	Samtliga	respondenter	svarade	att	de	
upplever	att	det	finns	en	viss	försiktighet	till	innovationer	inom	byggbranschen.	
Utvecklingen	har	under	många	år	inte	varit	särskilt	”dramatisk”.	Försiktigheten	beror,	
enligt	respondenterna,	på	att	många	helst	undviker	att	vara	den	som	bekostar	
produktutveckling	eller	nya	metoder	om	det	finns	ett	beprövat	sätt.	Andra	skäl	till	
försiktigheten	är	att	vedertagna	och	trygga	metoder	är	mer	uppskattade,	man	vill	bygga	
hus	som	fungerar	och	då	anses	vedertagna	metoder	bra.	Det	beskrivs	även	att	det	är	lätt	
hänt	att	man	gärna	går	tillväga	som	man	gjort	förr	och	det	är	en	traditionell	och	
konservativ	bransch.	”Man	gör	som	man	alltid	har	gjort...”	(R12)	Ytterligare	skäl	till	
försiktigheten	är	på	grund	av	att	byggnaderna	har	”långa	cykler”	(R11)	och	ska	vara	
hållbara	under	många	år	och	det	är	en	risk	ifall	dåliga	produkter	byggs	in,	resultatet	av	
riskfyllda	produkter	kanske	inte	syns	på	direkten,	på	grund	av	dessa	risker	finns	
försiktighetsprinciper	mot	nya	material	och	produkter,	beskrivs	i	empirin.	Att	ha	större	
kontroll	över	kostnaden	är	ett	ytterligare	skäl	till	försiktighet	till	innovation.	

”Man	försöker	ta	den	enklaste,	traditionella	lösningen,	så	man	vet	vad	den	
kostar.”	(R12)	

Även	R14	resonerar	på	liknande	sätt	och	menar	att	försiktigheten	till	innovation	kan	
bero	på	att	undvika	risker	när	det	gäller	kostnader,	då	det	kan	vara	svårt	att	understödja	
innovation.	R14	menar	att	utveckla	innovation	även	innebär	ansvar	och	att	”…	ansvar	är	
ju	en	risk,	samtidigt	som	innovationer	ger	möjligheter”.	Att	man	väljer	traditionella	
lösningar	kan,	enligt	empirin,	även	bero	på	normer,	ovana	och	att	användare	kan	vara	
osäkra	på	innovationer	samt	okunskap	om	ifall	det	anses	vara	likvärdiga	produkter.		I	
empirin	betonas	innovationsspridningens	påverkan	på	synen	på	en	innovation.		
	
Det	finns	en	tolkning	om	att	inom	både	projektering	och	produktion	inom	
byggprocessen	behöver	utvecklas.	R11	beskriver	att	det	behövs	utveckling	i	
arbetsmetoder	i	hela	byggprocessen	och	anser	att	”…	det	är	en	väldigt,	väldigt	
konservativ	bransch”	(R11).	Inom	vissa	områden,	exempelvis	byggnadsvård	finns	ett	
absolut	motstånd	till	ny	teknik	eller	nya	lösningar,	eftersom	det	i	många	fall	har	visat	sig	
ge	dåligt	resultat,	beskrivs	i	empirin.	Inom	vissa	områden	har	det	enligt	R10	hänt	en	hel	
del,	medan	det	inom	andra	områden	”…	inte	hänt	någonting	på	30	år	i	det	stora	hela.”	
Detta	kan	enligt	R10	bero	på	fysikaliska	förutsättningar.	VVS,	fläkt	och	ventilation	anses	
enligt	empirin,	vara	exempel	på	områden	där	det	mesta	i	princip	är	samma	som	på	
1980-talet.	Det	beskrivs	inte	som	radikala	förändringar	av	produkter	och	metoder.	
	
Förr	ansågs	få	och	starka	aktörer	vara	drivande	för	utvecklingen,	medan	det	idag	anses	
vara	fördelat	på	fler	och	mindre	aktörer.	Många	forskningsavdelningar	har	försvunnit,	
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vilket	kan	ha	lett	till	”snabba	pengar”	men	en	sämre	utveckling,	beskrivs	i	
empiriresultatet.	
	
Empiriresultatet	visar	att	det	är	viktigt	att	konsultföretaget	har	kontakt	med	
leverantörer	av	nya	material	och	produkter	för	att	få	kunskap	om	vad	som	sker	på	olika	
marknader.	Genom	kontakten	med	leverantörer	av	material	och	produkter	kan	
konsultföretaget	få	kännedom	om	vad	som	är	viktigt	att	utveckla.	I	en	del	fall	kan	det	
vara	betydande	att	jämföra	de	”nya”	produkterna	med	det	befintliga	och	undersöka	dess	
tillämpningsområde.		
	
Hur	skulle	byggbranschen	som	helhet	kunna	göras	mer	innovativ?	Respondenterna	
resonerar	att	man	kan	lära	sig	ifrån	andra	branscher,	hämta	kunskap	kring	innovation	
från	andra	delar	av	världen,	att	uppmuntra	innovationer,	det	krävs	ett	större	”nytänk”,	
att	våga	satsa	mer	pengar	och	tid	på	innovation	i	vissa	projekt,	resonera	mer	långsiktigt	
och	i	större	omfattning	optimera	helheten	istället	för	att	enbart	se	till	sin	snäva	del	i	
projekt.	Byggbranschen	idag	anses	vara	”fragmenterad”	med	många	olika	företag	och	
ganska	lite	helhetsåtagande.	Flera	respondenter	resonerar	liknande	som	R11,	att	det	
gäller	att	alla	aktörer	försöker	”...	optimera	helheten	i	stället	för	att	titta	för	snävt	på	sin	
del,	utan	mer	vad	branschens	olika	aktörer	har	för	uppgift.”	(R11).	Respondenten	menar	
att	man	”…	idag,	i	konsultdelen	man	levererar	på	sin	lilla	del.”	(R11)	Även	om	det	skulle	
kunna	finnas	ett	stort	intresse	för	innovation,	anses	byggbranschen	vara	traditionell	där	
det	ofta	är	de	större	aktörerna	som	styr.	Kortsiktiga	perspektiv	och	”genvägar”	i	projekt	
är	inte	utvecklande	för	branschen.	Kostnadsstyrda	projekt	med	detaljstyrd	standard	
behöver	hanteras	annorlunda	för	att	det	ska	gynna	innovation,	enligt	resultatet	i	
empirin.	

”Ett	problem	är	ju	att	många	projekt	är	ju	väldigt	kostnadsstyrda	och	gör	
att	utrymmet	för	att	laborera	minskar.	Det	blir	så	detaljstyrda	nivåer,	det	
måste	man	släppa	litegrann…”	(R10)	

R11	menar	att	man	i	högre	grad	borde	”premiera	funktionen	och	slutprodukten”	och	
använda	mer	av	funktionskrav	i	upphandlingar	istället	för	att	detaljstyra,	vilket	enligt	
respondenten	skulle	kunna	gynna	innovation.		
	
En	respondent	gör	en	jämförelse	från	tidigare	arbetslivserfarenhet	av	
utvecklingsprojekt	på	ett	annat	företag.	Det	företaget	beskrivs	av	respondenten	som	ett	
större	företag,	med	verksamhet	som	entreprenör	inom	byggbranschen.	Respondenten	
beskriver	att:	

”…	det	är	ändå	tydligt	att	dem	avsätter	en	del	och	i	sin	storlek	blir	det	ju	lite	
mera	rejält	där.	Entreprenörerna	har	ju	en	fond	som	de	avsätter	pengar	
till.”	(R11)	

R11	menar	att	som	entreprenör	kan	medlemsföretagen	söka	pengar	till	
utvecklingsprojekt,	vilket	respondenten	anser	är	positivt.	R11	beskriver	att	det	inte	
direkt	finns	något	liknande	inom	”konsultledet”,	men	att	det	skulle	kunna	vara	bra	att	se	
över	om	konsultföretag	kan	införa	något	sådant	för	att	kunna	gynna	
innovationsutveckling.	
	
I	empiriresultatet	görs	en	jämförelse	mellan	bygg	-	och	andra	branscher,	bland	annat	IT	
–	branschen	och	bilindustrin.	Det	finns	enligt	flera	av	respondenterna	mycket	att	arbeta	
med	och	utveckla	då	byggbranschen	”…	den	står	ju	och	stampar	om	man	jämför	med	IT	
och	andra	branscher”	(R12).	Respondenten	tror	att	det	kommer	att	bli	en	mer	
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automatiserad	byggprocess	och	att	det	gäller	att	uppmuntra.	R14	menar	att	som	konsult	
ingår	det	att	vara	”vass”	och	komma	med	bra	innovativa	idéer,	för	att	sedan	söka	EU-
bidrag	eller	andra	bidragsformer.	R13	anser	att	i	”vanliga	projekt”	har	beställare	och	
byggherrar	de	centrala	besluten	kring	innovationer	och	dess	spridning.	Spridningen	är	i	
”flera	led”	och	som	konsult	finns	en	ABK-skyldighet	och	därmed	ge	förslag	på	bästa	
lösning.	Men	innovationsspridning	inom	branschen	är	inte	enbart	på	en	aktör	utan	
samtliga,	menar	både	R13	och	R14.	

”Jag	tror	att	alla	är	ambassadörer	för	innovationer,	alla	har	ett	ansvar	för	att	
komma	med	idéer.”	(R14)	
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5	Analys	
I	analysen	knyts	det	empiriska	materialet	från	kapitel	”4	Empiriska	resultat”	samman	
med	de	teorier	som	beskrivits	i	kapitel	”3	Teori/Litteratur”.	Forskningsfrågorna	som	
introducerades	i	”1.4	Forskningsfråga	och	delfrågor”	och	de	teman	som	presenterades	i	
”4	Empiriska	resultat”	ligger	till	grund	för	detta	kapitel	och	diskuteras	i	avsnitten	5.1	och	
5.2.	
	
Den	teori	och	litteratur	som	analysen	grundas	på	är	allmän	innovationsteori,	teori	om	
innovationer	i	byggprocessen	samt	teori	om	konsultens	roll	och	påverkan	i	projekt	från	
kapitel	3.	I	analysen	återkopplas	även	information	från	avsnittet	1.6	om	konsultens	
kontext	i	byggbranschen.	

5.1	Hur	hanteras	och	sprids	innovationer	i	byggprocessen,	enligt	anställda	på	ett	
konsultföretag?	
De	sex	stycken	teman	som	presenterades	i	”4.1	Resultat	steg	1”	kommer	att	diskuteras	i	
följande	avsnitt.		

5.1.1	Inställning	
Respondenterna	på	Bjerking	i	Steg	1	hade	i	det	stora	hela	en	positiv	inställning	till	
innovationer.	Men	vissa	av	respondenterna	var	lite	kluvna	huruvida	deras	synsätt	på	
innovationer	var	positivt	eller	inte.	Respondenterna	uttryckte	att	det	berodde	på	
risktagande	och	att	konsekvenserna	kan	bli	stora	ifall	en	innovation	inte	visar	sig	vara	
lyckad.	En	del	respondenter	hade	tidigare	haft	en	positiv	inställning	till	innovationer,	
men	hade	blivit	mer	tveksamma	under	sina	tjänstgöringsår	då	de	sett	konsekvenserna	
av	vissa	innovationer.	Att	teknik	till	en	början	används	för	att	sedan	uteslutas	på	grund	
av	dålig	erfarenhet	och	missnöje,	är	något	som	MacVaugh	&	Schiavone	(2010)	belyser.	
Enligt	MacVaugh	och	Schiavone	(2010)	är	inställningen	till	ny	teknik/innovation	ofta	
beroende	av	hur	pass	stor	tillgången	är	på	kompletterande	teknik,	det	vill	säga	det	som	
krävs	för	att	kunna	använda	innovationen.	Om	mottagandet	av	produkten	blir	positiv	
eller	negativ	påverkas	även	av	vad	som	finns	inom	branschen	sedan	tidigare	(MacVaugh,	
Schiavone,	2010).	
	
Flera	respondenter	beskrev	att	de	upplever	att	byggbranschen	är	en	trög	bransch	
gällande	innovationer	och	att	man	gärna	förlitar	sig	på	gamla	lösningar	som	man	väl	
känner	till.	Detta	var	något	som	föreföll	ha	en	påverkan	respondenternas	inställning	till	
nya	tekniska	produkter	och	lösningar.	Då	ny	teknik	inte	antas	diskuteras	också	av	
MacVaugh	&	Schiavone	(2010),	som	menar	att	det	är	komplext	område	att	förstå	varför	
tekniken	inte	antas.	Innebörden	av	ett	socialt	system	är	något	som	Rogers	(1983)	målar	
upp	som	en	viktig	punkt	att	reflektera	kring	då	det	gäller	innovationsdiffusion.	Rogers	
(1983)	definierar	ett	socialt	system	som	en	uppsättning	inbördes	enheter	som	strävar	
efter	gemensam	problemlösning	för	att	kunna	uppnå	ett	unisont	mål.	Samhällssystemets	
medlemmar	kan	till	exempel	vara	individer,	organisationer	och/eller	informella	
grupper.	Det	gemensamma	målet	håller	samman	systemet.	Diffusion	sker	inom	det	
sociala	systemet	och	dess	sociala	struktur	påverkar	innovationsdiffusion	på	flera	sätt.	
Rogers	beskriver	att	det	sociala	systemet	fungerar	som	en	gräns	där	innovationer	kan	
spridas	inom.	I	detta	fall	skulle	man	kunna	betrakta	byggbranschen	som	ett	socialt	
system	där	inställning	till	innovationer	har	betydelse	för	innovationers	spridning.	I	det	
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system	som	konsultföretaget	befinner	sig	i	kan	det	även	vara	till	exempel	beställare,	
entreprenörer,	leverantörer/tillverkare.		
	
Det	uttrycks	i	empirin	att	Bjerking	gärna	vill	vara	mer	delaktig	gällande	innovationer,	
men	att	det	även	förekommer	en	viss	försiktig	inställning.	Även	om	företaget	som	helhet	
uppfattas	ha	en	uppskattande	inställning	till	nya	tekniska	lösningar	och	produkter	är	det	
inte	alltid	enkelt	för	konsultföretaget	att	påverka	om	en	innovativ	lösning	ska	användas	i	
ett	projekt,	då	det	ofta	är	en	beställare	eller	entreprenör	som	tar	beslutet.	

5.1.2	Viktiga	punkter	gällande	innovationer	
En	av	de	punkter	som	respondenterna	ansåg	vara	mest	central	var	produktlivslängd	och	
att	produkterna	eller	lösningarna	ska	vara	välbeprövade	och	ha	ordentligt	genomtänkta	
tekniska	egenskaper.	Här	uttryckte	respondenterna	en	försiktighet	till	innovationer.	
Några	respondenter	ansåg	att	någon	form	av	kvalitetssäkring	med	en	testperiod	som	
bekräftar	produktens	hållbarhet	och	kvalité	vore	fördelaktigt.	Testbarhet	är	också	ett	av	
de	attributen	som	skildrar	en	innovations	karaktäristik	(Samuelsson,	2010).	Andra	
attribut	som	nämns	är	relativ	nytta,	kompabilitet,	komplexitet	samt	observerbarhet,	
enligt	Samuelsson	(2010).	Ytterligare	aspekter	som	ansågs	centrala	i	empirin	är	
ekonomisk	vinst	och	tidsvinst.	Révai	(2012)	beskriver	att	byggtiden	påverkas	av	
kostnader	och	alldeles	för	begränsade	tidskrav	kan	utgöra	en	riskfaktor	i	projekt.	Både	
projektörernas	handlingar	och	entreprenörernas	arbete	i	produktion	påverkas	av	
tidskrav	(Révai,	2012).	Miljöegenskaper	nämndes	också	i	empirin,	men	i	mindre	
omfattning.	

5.1.3	Delaktighet	
Bjerking	kan	delta	i	både	”vanliga	projekt”	och	FoU-projekt.	Tidigt	i	företagets	historia	
fanns	en	FoU-avdelning	på	företaget,	enligt	empirin.	Det	finns	en	tolkning	i	att	arbete	
med	att	utveckla	processer,	tekniska	lösningar	och	produkter	är	mer	utspritt	på	flera	
avdelningar	idag.	En	uppfattning	är	att	projektering	i	sig	kan	innebära	innovativa	
lösningar.	Försäljare	av	material	kan	komma	till	konsultföretaget	och	presentera	nya	
material,	då	kan	det	finnas	utrymme	för	konsulter	på	Bjerking	(till	exempel	inom	
konstruktion)	att	fundera	på	lösningar	hur	materialet	ska	användas.	Holmen,	Pedersen	
och	Torvatn	(2005)	menar	att	eftersom	byggbranschen	har	en	låg	innovationsgrad	
medför	det	att	leverantörer	av	material	och	maskiner	är	de	främsta	källorna	till	
innovation	inom	branschen.	Men	många	leverantörer	har	enligt	Pedersen	och	Torvatn	
(2005)	mycket	lika	och	standardiserade	produkter	för	att	det	ska	vara	lätt	att	jämföra	
priser.	Detta	är	något	som	Direction	(2007)	skulle	kunna	benämna	som	”Industry	
gravity”	och	utgöra	en	enformighet	inom	branschen.	Ett	annat	hinder	för	den	tekniska	
utvecklingen	är	de	standardiserade	avtal	som	förekommer	i	många	länder,	vilket	
begränsar	parternas	ansvarsområden,	menar	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005).	
Byggprocessen	olika	skeden	beskrivs	i	avsnitt	1.6.1.	I	empirin	framgår	att	
konsultföretaget	kan	vara	delaktigt	under	en	begränsad	tid	i	en	del	projekt	och	därmed	
inte	hela	byggprocessen.	Då	konsultens	ansvarområde	blir	begränsat	kan	det	minska	
konsultens	delaktighet	gällande	innovativa	lösningar.	Även	om	det	kan	finnas	en	stor	
vilja	inom	konsultföretaget	att	implementera	en	ny	produkt	är	det	upp	till	kunden	som	
bekostar	projektet	att	godkänna	förslag,	framgår	i	studien.	I	en	del	projekt	finns	
bestämda	krav	att	följa	och	då	finns	inte	lika	stort	utrymme	för	konsulten	att	vara	
delaktig	i	innovativt	arbete,	beskrivs	i	resultatet.	En	respondent	beskriver	sin	
delaktighet	i	ett	projekt	som	”ett	bollplank”	kring	konstruktionsfrågor.	Den	rollen	
kanske	kan	jämföras	med	S-kurvans	”de	tidiga	tillämparna”,	som	Samuelsson	(2010)	
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beskriver	som	förtroendeingivande	rådgivare	med	förankring	i	det	sociala	systemet	med	
stor	betydelse	för	om	den	kritiska	massan	ska	åstadkommas.	

5.1.4	Innovationsspridning	
Respondenternas	svar	i	Steg	1	kring	innovationsspridning	baserades	i	första	hand	på	
erfarenheter	från	”vanliga	projekt”	och	därmed	inte	FoU-projekt.	Rogers	(1983)	
beskriver	att	diffusion	är	en	process	ibland	individer	i	ett	socialt	system,	genom	vilken	
en	innovation	kommuniceras	genom	vissa	kanaler.	En	styrka	för	Bjerking	är	att	det	finns	
flera	olika	arbetsområden	inom	företaget,	vilket	ger	en	god	grund	för	nya	tekniska	
lösningar	då	dialoger	kan	hållas	mellan	avdelningarna	och	olika	perspektiv	på	lösningar	
kan	ges.	Rogers	(1983)	anser	att	ifall	kollegor	som	diskuterar	en	ny	idé	och	då	någon	
försöker	övertala	de	andra	att	tillämpa	den,	är	oftast	ett	effektivt	spridningssätt.	
Undersökningar	har	visat	att	de	flesta	människors	bedömning	av	en	innovation	oftare	
grundas	i	spridningskanalen	”face-to-face”,	än	på	vetenskapliga	studier	om	dess	
konsekvenser,	beskriver	Rogers	(1983).	Även	om	objektiva	utvärderingar	inte	är	helt	
irrelevanta,	så	är	”face-to-face”	det	allra	första	som	påverkar	individers	beslut	om	
innovationer	(Rogers,	1983).	Dock	framgår	i	empirin	att	det	oftast	inte	är	Bjerking	som	
tar	själva	beslutet	om	en	innovation	ska	tillämpas	eller	inte,	men	att	konsulter	skulle	
kunna	påverka	diffusionsprocessen	till	viss	del	genom	att	föreslå	en	innovation.	I	
studien	framgick	att	media	är	ett	sätt	för	innovationer	att	nå	konsultföretaget,	till	
exempel	via	facktidningar,	reklamutskick	och	omvärldsbevakning.	Rogers	(1983)	
nämner	också	att	massmediekanaler,	såsom	till	exempel	tidningar	och	radio	samt	TV,	är	
ett	effektivt	och	snabbt	sätt	för	innovationer	att	nå	möjliga	användare	och	att	få	dem	att	
uppmärksamma	innovationen.	Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013)	belyser	att	
förståelsen	av	kommunikations-	och	informationsmedel	anses	central	för	innovation.	På	
vilket	sätt	media	hanteras	är	viktigt	gällande	innovationsspridning	(Pfeffermann,	
Minshall	&	Mortara,	2013).	
	
I	resultatet	nämns	att	konsultens	kontakt	med	tillverkare	och	entreprenörer	i	projekt	
anses	centralt	för	innovationsspridning.	Distributionskedjan	är	något	som	Ivory	(2005)	
också	nämner	och	då	distributionen	från	leverantörer	till	entreprenör,	ingenjörer	och	
arkitekter.	Ivory	(2005)	menar	att	arkitekter	och	ingenjörer	kan	utgöra	”gatekeepers”	
eller	som	en	slags	förmedlare	av	teknik	åt	kunderna.	Det	finns	med	andra	ord	en	
förmedling	av	teknik	från	konsulter	till	kunder.	Men	om	konsulter	vill	få	möjlighet	att	
stärka	sin	kompetens	och	position	inom	marknaden,	måste	det	finnas	kunder	som	ger	
dem	utrymme	att	utveckla	och	prova	innovationer	inom	projekt.	Ivory	(2005)	menar	att	
”kopplingen”	mellan	säljande	och	förmedlande	är	viktig	att	beakta	då	det	gäller	
innovationer	inom	byggprocessen.	
	
I	studien	framgår	att	beställaren	anses	ha	en	viktig	roll,	ur	konsultföretagets	perspektiv,	
för	huruvida	en	innovation	ska	spridas	eller	ej.	Poulfeldt	och	Paynees	(1994)	artikel	
redogör	för	den	ojämlika	makten	mellan	beställare	och	konsult.	Mycket	i	teorin	pekar	på	
att	byggherren	har	ett	stort	inflytande,	då	det	är	den	aktör	som	”…	sätter	upp	ramarna	
för	projektet”	(Cigen,	2003)	och	beslutar	kring	entreprenadform	och	pris	med	mer	i	
projekt.	Ofta	ställer	beställare	omöjliga	tidskrav	samtidigt	som	hög	kvalité	på	den	
färdiga	produkten	beordras,	menar	Révai	(2012).	Då	gäller	det,	enligt	Révai,	att	
projektörer	och	entreprenörer	är	tydliga	och	upplyser	beställaren	om	situationen.	En	väl	
planerad	produktionstid	har	en	positiv	effekt	på	samtliga	parter	inom	byggprocessen	
(Révai,	2012).	Begränsad	budget	och	begränsad	tid	anses	vara	hinder	för	
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innovationsspridning	enligt	empiriresultatet.	De	aspekterna	gör	det	svårare	för	en	
konsult	att	vara	innovativ	och	påverka	innovationsspridning,	framgår	i	empirin.	

5.1.5	Ansvar	
I	studien	framgår	att	det	inte	finns	något	tydligt	svar	på	vilken	part	inom	byggbranschen	
som	har	”ansvar”	för	att	innovationer	implementeras	eller	förkastas.	En	del	
respondenter	anser	att	deltagande	i	ett	tidigt	skede	av	byggprocessen	har	ett	större	
ansvar.	Beställarens	eller	byggherrens	centrala	roll	gällande	innovationer	påpekades	i	
studien,	då	det	är	den	aktör	som	tar	de	ekonomiska	besluten	och	bekostar	projektet.	
Ansvar	för	teknikutveckling	anses	även	i	empirin	inte	enbart	vara	fördelat	på	en	part	
utan	gemensamt,	men	att	ägare	eller	förvaltare	står	för	beslut	om	det.	Samtliga	aktörer	
inom	byggsystemet	har	ett	ansvar	för	att	säkerställa	att	kunskapen	är	tillräcklig,	menar	
Hansson,	Widén	och	Gröning	(2005).	Med	andra	ord	är	det	enligt	Hansson,	Widén	och	
Grönings	(2005)	artikel	inte	enbart	beställaren	eller	entreprenören	utan	även	aktörer	
som	konsulten	som	har	en	del	att	påverka	i	byggprocessen.		
	
Konsulten	skulle	kunna	betraktas	som	en	slags	mellanhand	eller	förmedlare	av	
innovationer	i	byggprocessen.	Bessant	och	Rush	(1995)	menar	att	framgångsrik	
tekniköverföring	påverkas	av	bland	annat	kvaliteten	på	sammanlänkningar	i	ett	system.	
Mellanhänder	beskrivs	ha	en	central	roll	i	tekniköverföringsprocessen.	Författarna	
menar	att	den	grupp	av	aktörer	som	sysslar	med	rådgivning	och	tillhörande	rådgivande	
verksamhet	kan	anses	vara	en	slags	mellanhand	(Bessant	och	Rush,	1995).		
	
I	studien	framgår	att	ansvarsfördelningen	också	kan	påverkas	av	entreprenadform.	
Större	offentliga	beställare	anses	ha	ett	större	ansvar	för	innovationer	än	till	exempel	
mindre	privata	företag,	enligt	en	tolkning	i	resultatet.	

5.1.6	Risker	och	möjligheter	
Innovationer	innebär	både	risker	och	möjligheter.	Ibland	var	det	svårt	för	vissa	
respondenter	att	ge	exempel	på	olika	innovationer,	eftersom	de	inte	kände	till	exakt	vad	
som	räknades	som	en	innovation.	Hur	en	innovation	definieras	kan	vara	svårt,	vilket	
framgår	i	både	empiri	och	teori.	Samuelsson	(2010)	menar	att	många	har	eftersträvat	
att	definiera	ordet	innovation.	En	vanlig	förekommande	beskrivning	är	att	det	är	en	
positiv	förändring	av	en	process,	ett	arbetssätt	eller	en	produkt	(Samuelsson,	2010).	
Ivory	(2005)	diskuterar	huruvida	byggherrar/kunder	är	anhängare	och	sponsrar	
innovation	eller	inte	utifrån	rättsliga,	kulturella	och	ekonomiska	aspekter.	Författaren	
menar	att	trots	exempel	på	byggherrar	som	stöder	innovationer	i	byggprojekt,	så	tar	
byggherrar	inte	alltid	den	risken.	Ivory	(2005)	anser	också	att	tidsperspektiv,	låga	risker	
och	kostnader	ofta	kan	avleda	uppmärksamheten	från	innovationer.	
	
I	empirin	nämns	exempel	där	nya	produkter	tagits	fram,	men	att	produkterna	inte	gick	
att	kombinera.	I	detta	fall	handlade	det	om	ett	tidigt	system	för	platsrör	och	att	rör	från	
en	tillverkare	inte	passade	från	en	annan	tillverkare.	Lösningen	på	problemet	blev	givna	
standarder	och	en	branschorganisation	tog	fram	krav	för	rören.	Även	om	en	innovation	
kan	vara	lämplig,	borde	den	kunna	uppnå	attributet	”kompabilitet”	som	Samuelsson	
(2010)	beskriver;	hur	väl	den	kan	användas	med	de	värderingar	som	finns.	I	
empiriresultatet	framgår	att	det	finns	risk	att	en	innovation	kan	uppfattas	som	dålig	
eller	riskfylld	ifall	det	inte	finns	en	tillräckligt	väl	utförd	produktrekommendation.	
Empiriresultatet	visar	att	för	att	en	innovation	ska	anses	lyckad,	gäller	bland	annat	att	
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den	tillämpas	på	rätt	användningsområde	på	rätt	sätt	och	att	den	lämpar	sig	i	
kombination	med	andra	produkter	inom	byggbranschen.	

5.2	Vad	har	konsulten	för	inverkan	på	innovationer	inom	byggprocessen?	
De	sex	stycken	teman	som	presenterades	i	”4.2	Resultat	steg	2”	kommer	att	diskuteras	i	
följande	avsnitt.	

5.2.1	Inflytande	
I	studien	framkommer	en	uppfattning	om	att	Bjerking	är	ett	relativt	litet	företag	inom	
branschen	och	har	därmed	inte	ett	alltför	stort	inflytande	på	innovationer.	Men	trots	
företagets	storlek	finns	en	viss	påverkan	på	innovationer	inom	en	del	områden.	Förr	var	
Bjerking	mer	involverat	i	innovationer	än	idag,	då	grundaren	till	konsultföretaget	var	
engagerad	inom	FoU.	Studien	visar	att	det	finns	en	strävan	inom	konsultföretaget	att	få	
mer	inflytande	på	innovationer	och	att	FoU	ska	få	omfatta	en	större	del	än	idag.		
	
Holmen,	Pedersen	&	Torvatn,	2005	menar	att	det	förr	var	vanligare	att	innovationer	
ansågs	kopplade	till	ett	företag,	medan	många	forskare	idag	som	studerar	teknisk	
utveckling	menar	att	samarbete	mellan	företag	blir	allt	viktigare.	Exempel	som	nämns	i	
empirin	på	vad	som	skulle	kunna	gynna	konsultföretagets	inflytande	gällande	
innovationer	är	arbete	med	samarbetspartners,	bidrag,	deltagande	i	EU-finansierade	
projekt,	samarbeten	med	högskolor/universitet,	samarbeten	med	andra	länder,	
medverka	i	forsknings-	och	utvecklingsprojekt	som	aktiv	deltagare	och	rådgivare	samt	
att	vara	aktiv	i	olika	branschorganisationer.	Vissa	av	dem	nämna	exemplen	gör	
konsultföretaget	redan	men	skulle	kunna	ökas	i	omfattning	och	medföra	större	
inflytande	på	innovationer.	Schilling	(2005)	diskuterar	källor	till	innovation	och	menar	
att	en	ännu	viktigare	orsak	till	innovation	är	kopplingen	mellan	dem.	Ett	av	de	mest	
kraftfulla	medel	för	tekniska	framsteg	är	nätverk	som	tillvaratar	kunskap	och	resurser	
från	flera	källor	(Schilling,	2005).	
	
Eftersom	Bjerking	är	ett	medarbetarägt	företag,	gäller	det	att	ha	en	generell	förståelse	
inom	företaget	för	satsning	på	innovationer	och	avsätta	medel	inom	vissa	områden.	Det	
kan	vara	ett	litet	företags	styrka	att	ha	spetskompetens	och	göra	bättre	tekniska	
lösningar,	framgår	i	studien.	Studien	visar	att	även	om	konsulter	vill	ha	mer	inflytande	
kan	det	vara	svårt	då	det	ofta	är	definierade	uppdrag	med	definierad	budget.	
Tidsbegränsning	anses	också	vara	en	hämmande	faktor	för	konsulter	att	påverka	
innovationer.	Att	kunden	efterfrågar	innovationer	anses	centralt	för	konsultföretagets	
inflytande.	Eftersom	konsultföretaget	inte	äger,	bygger	eller	tillverkar	så	har	Bjerking	en	
mer	rådgivande	funktion	än	direkt	beslutande.	Det	framgår	i	studien	att	Bjerking	anser	
att	det	är	viktigt	att	vara	långt	framme	i	utvecklingen.	

5.2.2	Entreprenadformer/Upphandlingsformer	
Olika	arbetssätt	och	konstellationer	av	affärsidéer	kan	påverka	innovationer,	framgår	i	
studien.	Vilken	entreprenadform	som	gäller	bestäms	av	byggherren	och	
entreprenadformen	har	en	betydande	påverkan	på	hur	samarbetsformerna	kommer	att	
förefalla	i	det	aktuella	byggprojektet	(Cigen,	2003).	Vilken	entreprenadform	som	är	
bättre	eller	mindre	lämpad	finns	egentligen	inget	klart	och	tydligt	svar	på	(Nordstrand,	
2009).	Cigen	(2003)	beskriver	att	hur	byggherrens	organisation	fungerar	och	vad	det	är	
för	typ	av	projekt	som	gäller,	kan	påverka	vilken	entreprenadform	som	anses	mest	
lämplig.	
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Hur	lång	tid	som	konsultens	delaktighet	sträcker	sig	i	ett	projekt	medför	olika	påverkan,	
och	för	korta	åtaganden	beskrivs	som	innovationshämmande,	framgår	i	empirin.	Något	
som	skulle	kunna	stärka	konsultens	inflytande	är	en	tydlig	roll	med	delaktighet	genom	
hela	projektet,	menar	en	del	respondenter.	Révai	(2012)	beskriver	att	
generalentreprenad	är	ett	exempel	på	en	slags	utförandeentreprenad	och	då	anlitas	
konsulter	av	byggherren	för	att	projektera.	Fördelningen	av	ansvar	är	tydlig	i	en	
generalentreprenad,	anser	Révai.	
	
Angående	entreprenadform	som	skapar	störst	möjligheter	för	konsultföretaget	gällande	
innovationer,	finns	en	uppfattning	på	konsultföretaget	att	generalentreprenad	eller	
samverkansentreprenad	då	konstruktionsansvaret	är	på	Bjerking	är	mest	lämpligt.	Då	
konsulter	gör	alla	handlingarna	ökar	dess	inflytande	på	innovationer.	
Generalentreprenad	innebär	att	byggherren	ordnat	projekteringen	så	att	samtliga	
bygghandlingar	är	klara	(Nordstrand,	2009).	Vid	generalentreprenad	utfärdas	enbart	ett	
förfrågningsunderlag,	vilket	inkluderar	hela	utförandet	av	det	som	ska	byggas	
(Nordstrand,	2009).	Enligt	vad	som	framgick	i	studien	medför	generalentreprenad	ett	
större	inflytande	på	innovationer	ur	ett	konsultperspektiv,	i	jämförelse	med	
totalentreprenad. 
	
Totalentreprenad	innebär	att	byggherren	låter	en	entreprenör	ansvara	för	själva	
byggandet,	men	även	projekteringen	(det	vill	säga	utformningen	av	byggnaden)	
(Nordstrand,	2009).	Gäller	uppdraget	en	”renodlad”	totalentreprenad,	som	Nordstrand	
uttrycker	det,	anger	byggherren	detaljerat	standardkrav,	funktionskrav	eller	dylikt	för	
den	färdiga	byggnaden.	Totalentreprenad	medför	ett	mindre	inflytande	för	konsulten	
eftersom	det	är	entreprenören	som	styr	mer	i	sådana	projekt,	beskrivs	i	empirin.	Vid	
totalentreprenad	har	totalentreprenören	ett	funktionsansvar	och	har	till	uppgift	att	
uppnå	beställarens	krav	på	den	färdiga	byggnaden	eller	anläggningen	(Nordstrand,	
2009).	Då	kan	det	vara	så	att	det	redan	tagits	fram	förslag	som	konsulten	arbetar	vidare	
på,	enligt	empiriresultatet.	Men	oavsett	vilken	entreprenadform	som	gäller	i	projekt	kan	
det	vara	svårt	att	dra	en	generell	slutsats	om	hur	lyhörd	kunden	och	entreprenören	är,	
enligt	studien.	I	totalentreprenad	allierar	sig	entreprenören	ibland	med	konsulten	och	
diskuterar	fram	lösningar	gemensamt,	beskrivs	i	empiriresultatet. 
	
Olika	entreprenadformer	kan	medföra	olika	lång	tid	för	projekt	och	totalentreprenad	är	
ett	exempel	som	innebär	kortare	projekttid,	i	jämförelse	med	delad	entreprenad	samt	
generalentreprenad	(Nordstrand,	2009).	Det	framgår	i	studien	att	incitament	i	
förfrågningsunderlaget	anses	i	det	stora	hela	vara	positivt	för	innovationer.	Men	
eftersom	det	ibland	ska	vara	enkelt	för	beställaren	att	jämföra	olika	kontrakt	kan	det	
hämma	innovationsutveckling	då	mycket	blir	lika,	framgår	i	studien.	Då	Bjerking	har	
många	offentliga	beställare	är	det	ofta	ekonomiska	aspekter	som	avgör.	Att	både	
teknikkonsult	och	beställare	delar	på	den	framtagna	tekniken	skulle	kunna	vara	ett	sätt	
att	främja	innovation,	framgår	i	studien.	
	
Då	aktörer	med	olika	kompetens,	bakgrund	och	perspektiv	samarbetar	ger	goda	
möjligheter	till	teknisk	utveckling,	enligt	empirin.	Partnering	nämndes	av	majoriteten	av	
respondenterna	och	ansågs	positivt	för	innovationsutveckling.	Att	konsulten	och	andra	
aktörer	inom	byggprocessen	samarbetar	och	ser	till	helheten	i	projektuttrycks	som	
positivt,	enligt	studien.	Dessutom	anses	partnering	fördelaktig	då	den	främjar	mot	
gemensamt	mål	och	innovation,	framgår	i	empirin.	Att	målen	bestäms	gemensamt	inom	
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arbetsgruppen	gällande	till	exempel	projektets	ekonomi,	kvalitet,	tid	och	utformning	
nämner	Nordstrand	(2009).	I	teori/litteratur	tas	partnering	upp	som	en	allt	vanligare	
samarbetsform	inom	byggbranschen	(Nordstrand,	2009).	Lärdomarna	efter	avslutat	
projekt	ger	en	god	grund	för	förbättringar	i	partneringmodellen	och	byggherren	kan	
fortsättningsvis	välja	samma	arbetsgrupp/projektteam	för	fler	byggprojekt	
(Nordstrand,	2009).	Black,	Akintoye,	och	Fitzgerald	(2000)	framhäver	att	forskning	
visar	att	vissa	krav	måste	uppfyllas	för	att	partnering	ska	lyckas.	Då	är	det	framförallt	
engagemang,	förtroende,	kommunikation,	flexibel	inställning	samt	förståelse	av	roller	
och	konsekvenser	som	beskrivs	som	viktigt.	Forskning	har	visat	att	ingen	utveckling	
kommer	att	ske	utan	en	betydande	ansträngning	från	samtliga	parter	i	byggprojekt	
(Black,	Akintoye	&	Fitzgerald,	2000).	

5.2.3	”Vanliga	projekt”	och	konsultföretaget	
I	studien	gjorden	en	skillnad	på	”vanliga	projekt”	och	FoU-projekt.	Vanliga	projekt	
förekommer	oftare	men	innovationers	uppkomst	och	spridning	i	dessa	anses	inte	vara	
särskilt	omfattande,	enligt	resultatet.	Innovationer	anses	ske	i	vanliga	projekt	också,	
men	då	handlar	det	ofta	om	mindre	förändringar,	beskrivs	i	empirin.	Detta	skulle	kunna	
tolkas	som	innovationsteorins	inkrementella	innovationer.	Schilling	(2005)	beskriver	
att	inkrementella	innovationer	innebär	att	de	utgör	en	relativt	liten	förändring	eller	
justering	från	befintlig	praxis	eller	metoder.	Det	finns	en	tolkning	i	empirin	att	större	
företag	inom	byggbranschen	ofta	har	mer	omfattande	ekonomiska	möjligheter	för	
innovativt	arbete	jämfört	med	konsultföretaget.	I	studien	framgår	att	det	oftast	inte	
finns	tid	och	utrymme	för	innovationer	i	vanliga	projekt.	De	innovationer	som	
förekommer	i	vanliga	projekt	kan	vara	till	exempel	nya	material	som	har	utvecklats	på	
fabriker,	enligt	empirin	i	Steg	2.	

5.2.4	FoU-projekt	och	konsultföretaget	
Då	Bjerking	är	ett	teknikkompetensföretag	är	det	centralt	för	företaget	att	vara	”i	
framkant”	inom	de	olika	områdena	och	det	är	skäl	till	att	eftersträva	att	vara	innovativ.	
Då	Bjerking	medverkar	i	FoU-projekt	blir	företaget	ofta	anlitat	som	teknisk	hjälp.	
Bjerking	kan	få	förfrågningar	om	deltagande	i	FoU-projekt.	Om	medarbete	på	
konsultföretaget	får	innovativa	idéer	kan	medarbetare	föreslå	idén	som	FoU-projekt	för	
finansiering	av	den.	Konsultföretaget	kan	ge	förslag	på	nya	idéer,	men	vanligen	är	det	
färdiga	ramar	och	mycket	är	redan	bestämt.	Ett	hinder	för	deltagande	i	FoU-projekt	är	
tidsåtgången	för	sådana	projekt	och	osäkerheten	om	deltagandet	i	projekt	ens	blir	av.	
Ansökningarna	beskrivs	ibland	vara	lite	svåra	att	genomföra.	Det	som	är	positivt	är	att	
det	finns	ansvarfördelning	inom	Bjerking	för	att	aktivt	arbeta	en	viss	tid	med	FoU,	vilket	
Bjerking	sponsrar.	Större	företag	med	mer	omfattande	resurser	och	de	som	äger	projekt,	
beskrivs	ha	ett	större	inflytande	i	FoU-projekt	än	konsultföretaget,	framgår	i	empirin.	
	
Pfeffermann,	Minshall	och	Mortara	(2013)	menar	att	ifall	det	blir	en	lyckad	eller	
misslyckad	tekniköverföring	i	en	process,	mellan	företag	och	den	akademiska	världen,	
beror	ofta	på	hur	”den	kulturella	klyftan”	hanterats.	Enligt	Pfeffermann,	Minshall	och	
Mortara	(2013)	kan	universitet	och	företag	emellanåt	ha	olika	inriktningar	och	mål	och	
författarna	menar	att	socialt	kapital	i	kommersialiseringsprocessen	är	centralt	för	att	
stärka	samarbeten.	Samarbete	mellan	små	och	store	företag	som	vill	kommersialisera	
nya	produkter	kan	även	de	gynnas	av	socialt	kapital,	anser	Pfeffermann,	Minshall	och	
Mortara	(2013).	
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Att	öka	kunskap	om	utveckling	av	teknik	och	produkter	anses	viktigt	för	
konsultföretaget.	Bjerking	är	med	i	1-3	nya	FoU-projekt	per	år	och	en	annan	
uppskattning	är	att	Bjerking	deltar	i	3-6	stycken	FoU-projekt	kontinuerligt.	Skäl	till	att	
konsultföretaget	deltar	i	FoU-projekt	är	att	det	anses	vara	bra	marknadsföring	och	visar	
att	företaget	i	framkant	inom	olika	teknikområden.	Deltagande	i	FoU-projekt	kan	göra	
att	företaget	får	möjligheten	att	engagera	sig,	stärka	sin	kompetens	och	utvecklas.	FoU-
projekt	visar	att	företaget	är	”i	takt	med	tiden”	och	det	anses	viktigt	för	företaget	ha	
kunskap	om	vad	som	sker	inom	forskningen.	Innovationer	som	utvecklas	inom	
forskning	kan	sedan	användas	då	verktyg	och	metoder	blivit	tillämpbara.	Vid	till	
exempel	anbud	kan	kunskap	om	vad	som	sker	inom	forskning	göra	att	konsultföretaget	
kan	presentera	förslag	som	är	”vassare”	än	de	som	lämnas	av	konkurrerande	företag.	
	
Ett	FoU-projekt	som	konsultföretaget	är	delaktigt	i	har	ett	eget	uppdragsnummer	och	
kan	vara	uppbyggt	genom	att	en	huvudansvarig	leder	en	grupp	för	uppdraget,	som	har	
en	tydligt	avgränsad	budget.	Vid	regelbundna	projektavstämningar	redovisas	resultatet	
inom	gruppen	och	för	intressenter,	som	är	externa	eller	internt	inom	Bjerking.	
Konsultföretaget	finansierar	ofta	sina	egna	FoU-projekt,	men	det	förekommer	även	att	
externa	forskningsinstitut	finansierar	projekten.	Empirin	visar	att	upplägget	med	
finansiering	kan	variera	i	varje	FoU-projekt,	men	att	Bjerking	i	de	allra	flesta	fall	bidrar	
med	minst	30-75	procent.		
	
Det	skulle	kunna	förekomma	två	olika	uppfattningar	om	konsultföretaget	och	dess	
arbete	med	innovationer.	En	tolkning	kan	vara	att	Bjerking	betraktas	satsa	på	att	
utveckla	nya	egna	tekniska	lösningar.	En	annan	tolkning	skulle	vara	att	Bjerking	kan	
tänkas	vilja	framstå	som	innovativ	och	anses	vara	ett	företag	som	aktivt	förmedlar	
innovationer	eller	som	en	”mäklare”	av	innovationer.	Båda	beskrivningarna	kan	
betraktas	som	aktuella,	men	att	konsultföretaget	ofta	agerar	i	samverkan	med	
ytterligare	part.	En	annan	beskrivning	är	att	det	inte	förekommer	någon	tydlig	skillnad	
mellan	de	två	tolkningarna.	Detta	på	grund	av	att	konsultföretaget	utvecklar	egna	
lösningar	själva	och	ibland	sker	innovationsarbetet	tillsammans	med	andra	parter,	till	
exempel	universitet,	institut	eller	andra	företag.	I	de	fall	Bjerking	har	en	innovativ	idé	
och	ser	en	kommersiell	hantering	av	den	färdiga	produkten	kan	det	förekomma	att	
Bjerking	driver	innovationsarbetet	internt.	 

5.2.5	Hinder	för	innovationsutveckling	
Direction	(2007)	beskriver	att	det	tankesätt	som	motverkar	innovation	kan	förekomma	
på	olika	nivåer,	som	organisation,	bransch,	land	och	kultur.	Ett	antal	hinder	och	
barriärer	för	innovationsutveckling	när	det	gäller	både	konsultföretaget	och	generellt	
inom	byggbranschen,	framgick	i	studien.	Tidsbegränsning	och	tidspress	nämnde	
majoriteten	av	respondenterna	som	hinder,	eftersom	det	då	inte	finns	så	stort	utrymme	
för	att	vara	innovativ.	Det	framgår	i	empirin	att	vid	för	korta	projekteringstider	och	då	
det	är	för	detaljstyrt	med	redan	definierade	uppgifter	i	projekt,	minskar	konsultens	
möjligheter	att	vara	innovativ.	Tidspress	är	något	som	också	nämns	av	flera	författare	i	
teorin	som	barriär	för	innovationsspridning.	Ivory	(2005)	menar	att	tidsperspektiv,	låga	
risker	och	kostnader	ofta	kan	avleda	uppmärksamheten	från	innovationer.	Hansson,	
Widén	och	Gröning	(2005)	menar	att	de	problem	som	begränsar	en	konsults	påverkan	i	
byggprocessen	är	bland	annat	för	kort	tid/delaktighet	i	projekt,	svårigheter	att	sprida	
kunskap,	bristande	kommunikation	mellan	faser	samt	för	få	väl	planerade	möten	för	
”kunskapsåtervinning”	efter	avslutat	projekt.	Szentes	och	Eriksson	(2014)	nämner	också	
tidspress	som	ett	vanligt	förekommande	hinder	för	att	radikal	och	kontinuerlig	
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utveckling	ska	kunna	ske.	MacVaugh	&	Schiavone	(2010)	menar	att	i	beslutsprocessen	
finns	en	medvetenhet	om	en	innovation	kan	bli	socialt	accepterad	och	godkänd	i	
omgivningen.	Szentes	&	Erikssons	(2014)	beskriver	att	då	en	beställare	inte	uppmuntrar	
konsulter	till	innovation,	föreslås	sällan	nya	lösningar	av	konsulterna.	
	
Cigen	(2003)	framhäver	att	det	finns	starka	institutioner	inom	byggbranschen,	vilka	
består	av	exempelvis	regelverk	framställda	av	staten.	Det	kan	handla	om	byggsektorns	
intresseorganisationer,	byggregler	samt	AB-regelverkets	kontraktsregler	(Cigen,	2003).	
Dessa	regler	är	utformade	för	att	motverka	osäkerhet,	men	har	påverkan	på	
innovationers	möjligheter	(Cigen,	2003).	I	studien	ansågs	regelverk	ansågs	både	ha	en	
negativ	och	till	viss	del	positiv	inverkan	på	innovationsutveckling.	Regelverk	ansågs	
positivt,	enligt	vissa	respondenter,	då	skarpare	krav	kan	medföra	att	ny	teknik	måste	tas	
fram.	Men	en	del	krav	bedömdes	enligt	studien	vara	för	lågt	satta,	vilket	inte	
uppmuntrar	till	nya	tekniska	lösningar	och	produkter.	Då	regelverk	är	för	detaljerade	
hämmas	innovationsutveckling,	men	ofta	beskrivs	regelverk	vara	mycket	översiktliga.	
Ekonomiska	skäl	då	det	är	alldeles	för	snäva	budgetar	beskrivs	begränsa	innovation.	
Men	även	det	som	beskrivs	som	det	traditionella	synsättet	att	man	inom	branschen	
gärna	förlitar	sig	på	befintlig	teknik	anses	vara	ett	hinder.	Det	synsättet	skulle	kunna	
hämma	innovationsutveckling,	kan	uttolkas	i	empirin.	Eftersom	byggbranschen	är	
uppdelad	med	många	aktörer	kan	helhetsperspektivet	vara	svårt	för	de	involverade	i	
projekt	att	se,	framgår	i	empiriresultatet.	Enligt	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005)	
sker	sällan	återkoppling	i	projekt,	då	samma	företag	sällan	arbetar	i	samma	projekt	samt	
att	olika	företag	är	involverade	i	olika	delar	av	byggprocessen.	

5.2.6	Byggbranschen	som	helhet	
Det	råder	en	försiktighet	till	innovationer	inom	byggbranschen.	Det	flesta	innovationer	
innebär	ofta	små	förändringar	och	gamla,	välbeprövade	metoder	är	ofta	mer	
uppskattade.	Ett	skäl	till	försiktigheten	är	risker	och	att	det	kan	ta	flera	år	innan	resultat	
av	en	innovation	syns,	framgår	i	studien.	I	resultatet	beskrivs	byggbranschen	vara	en	
traditionell	bransch	och	behöver	innovativ	utveckling,	både	vad	gäller	projektering	och	i	
produktionen.	
	
De	förändringar	som	krävs	för	att	utveckla	branschen	behöver	inte	enbart	gälla	nya	
tekniska	lösningar	och	produkter	utan	även	nya	arbetssätt.	Förr	var	det	vanligare	att	få	
starka	aktörer	var	drivande	för	utveckling,	men	idag	är	det	mer	fördelat	på	mindre	
aktörer,	enligt	studien.	I	empiriresultatet	anses	fler	samarbeten	mellan	företag	vara	
centralt	och	partnering	skulle	kunna	vara	ett	lämpligt	alternativ	för	att	göra	
byggbranschen	mer	innovativ.	Att	det	var	vanligare	för	att	innovationer	ansågs	
kopplade	till	ett	företag,	men	att	samarbete	mellan	företag	blir	allt	viktigare	enligt	flera	
forskare,	beskriver	också	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005).	Enligt	resultatet	i	
empirin	är	det	centralt	för	utveckling	av	branschen	att	samtliga	aktörer	får	ett	bredare	
perspektiv	och	ser	till	helheten.	
	
Det	nämns	att	andra	aktörer	kan	vara	en	inspirationskälla.	Dock	nämner	Holmen,	
Pedersen	och	Torvatn	(2005)	att	om	till	exempel	tillverkningsindustrin	skulle	vara	en	
förebild	för	byggbranschen	kan	vara	svårt,	då	byggbranschen	har	andra	förutsättningar	
och	är	uppbyggd	på	annorlunda	sätt.	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005)	poängterar	
att	tillverkningen	inom	tillverkningsindustrin	ofta	sker	inom	kontrollerade	
fabriksmiljöer	och	varorna	produceras	enligt	produktionslinjer	som	upprepas.	Därför	är	
en	del	forskare	skeptiska	till	att	metoder	för	tillverkningsindustrin	skulle	kunna	
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tillämpas	inom	byggbranschen,	där	projekten	ofta	är	unika	(Holmen,	Pedersen	och	
Torvatn,	2005).	
	
Dubois	och	Gadde	(2002)	menar	att	då	många	författare	är	överens	om	att	
byggbranschen	borde	ändra	sitt	handlingssätt,	så	att	det	skulle	likna	andra	branscher	
mer.	Utifrån	komplexiteten	inom	branschen	kan	det	vara	så	att	tekniker	som	är	lämplig	
inom	andra	branscher	är	svåra	att	tillämpa	inom	byggverksamhet,	om	sådan	
verksamhet	följer	annan	logik	(Dubois	&	Gadde,	2002).	Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	
(2005)	påpekar	att	eftersom	byggbranschen	ofta	organiseras	som	projekt,	som	kan	
anses	vara	unika,	innebär	det	svårigheter	gällande	testning	av	fullskaliga	prototyper.	
Projekt	innebär	ofta	oförutsägbarhet	och	en	ny	inlärningskurva	varje	gång,	enligt	
Holmen,	Pedersen	och	Torvatn	(2005).	
	
I	empiriresultatet	beskrivs	byggbranschen	som	splittrad	med	olika	företag	involverade	i	
projekt.	Detta	beskrivs	också	av	Dubois	och	Gadde	(2002)	som	menar	att	byggbranschen	
kan	betraktas	som	ett	löst	kopplat	system	och	att	kopplingarna	kan	uppstå	i	olika	
dimensioner.	Exempel	på	dimensioner	kan	vara	bland	organisationer,	miljöer,	
hierarkiska	nivåer,	avsikter	och	idéer	(Dubois	och	Gadde,	2002).	Dimensioner	av	
samordning	kan	vara	det	enskilda	projektet,	företag	som	är	leverantörskedjor,	
dimensioner	mellan	olika	projekt	samt	företag	som	är	utöver	ramen	för	det	enskilda	
projektet	(Dubois	och	Gadde,	2002).	Empiriresultatet	visar	att	det	är	viktigt	att	
konsultföretaget	har	kontakt	med	leverantörer	av	nya	material	och	produkter	för	att	få	
kunskap	om	vad	som	sker	på	olika	marknader.	Genom	kontakten	med	leverantörer	av	
material	och	produkter	kan	konsultföretaget	få	kännedom	om	vad	som	är	viktigt	att	
utveckla.	I	en	del	fall	kan	det	vara	betydande	att	jämföra	de	”nya”	produkterna	med	det	
befintliga	och	undersöka	dess	tillämpningsområde.		
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6	Avslutande	diskussion	
Den	avslutande	diskussionen	redogör	för	studiens	slutsats	med	utgångspunkt	i	syftet	
samt	uppsatsens	huvudfrågor,	som	presenteras	i	rapportens	inledande	del.	
Avslutningsvis	i	detta	kapitel	presenteras	förslag	på	fortsatt	forskning.	
	
Syftet	med	examensarbetet	var	att	undersöka	vad	byggkonsulter	kan	ha	för	inverkan	på	
innovationer	i	byggprocessen.	På	konsultföretaget	Bjerking	AB	i	Uppsala	genomfördes	
intervjuer	med	ett	antal	anställda.	Examensarbetets	forskningsfrågor	var	”Hur	hanteras	
och	sprids	innovationer	inom	byggprocessen,	med	utgångspunkt	i	byggkonsultens	roll	och	
perspektiv,	enligt	anställda	på	ett	konsultföretag?”	samt	”Vad	har	konsulten	för	inverkan	
på	innovationer	inom	byggprocessen?”	
	
I	studien	diskuterades	innovationsspridning	med	konsultens	delaktighet	i	både	”vanliga	
projekt”	och	FoU-projekt.	I	studien	framgår	att	byggbranschen	anses	vara	en	traditionell	
bransch	och	behöver	därmed	en	innovativ	utveckling.	Studien	visar,	precis	som	flera	
artiklar,	att	byggbranschen	har	en	låg	innovationsgrad	(Holmen,	Pedersen	&	Torvatn,	
2005).	Flera	andra	sektorer	anses	ha	en	snabbare	teknikutveckling	än	byggbranschen.	I	
resultatet	beskrivs	att	innovationsutveckling	behövs,	både	vad	gäller	projektering	och	
produktion	samt	processer	och	tekniska	produkter.	I	studien	nämnde	flera	
respondenter	ett	vanligt	förekommande	synsätt;	att	byggbranschen	är	en	”trög	bransch”	
och	att	man	gärna	behåller	gamla	lösningar	och	metoder	från	förr.	Det	kanske	skulle	
kunna	vara	så	att	det	synsättet	gör	att	byggbranschen	”fastnar	i	ett	negativt	mönster”	
med	en	låg	innovationsgrad.		
	
Ser	man	på	byggbranschen	som	helhet	anses	det	vara	som	ett	löst	kopplat	system	med	
och	att	kopplingarna	kan	uppstå	i	olika	dimensioner	(Dubois	och	Gadde,	2002).	
Byggbranschen	beskrivs	ha	en	komplexitet	(Dubois	&	Gadde,	2002).	Samtliga	aktörer	
anses	ha	ett	ansvar	för	innovationsutveckling	enligt	studien,	men	beställare	kunder	
byggherrar	större	fastighetsägare	och	ibland	entreprenörer	kan	ta	beslut.	
	
Man	kan	konstatera	att	det	finns	risker	med	innovationer,	precis	som	Bröchner	(red.,	
2012)	beskriver.	Beroende	på	hur	riskerna	involverar	aktörerna	i	olika	utsträckning	
påverkas	innovationstakten	(Bröchner,	red.,	2012).	I	studien	framgår	att	det	finns	en	
trygghet	i	att	hålla	sig	till	gamla,	väl	beprövade	metoder.	Ibland	kan	det	ta	lång	tid	innan	
resultatet	av	en	innovation	syns,	då	till	exempel	en	byggnad	ska	hålla	länge	och	
innovationens	hållbarhet	kanske	inte	framgår	förrän	efter	flera	år.	Om	innovationen	är	
en	produkt	brukar	den	ofta	behöva	kombineras	med	andra	produkter,	vilket	också	
beskrivs	som	en	riskfaktor	i	empirin.	En	del	företag	försöker	undvika	risker	och	
osäkerhetsfaktorer	som	kännetecknar	radikalt	ny	teknik.	Det	utgör	enligt	Pfeffermann,	
Minshall	och	Mortara	(2013)	barriärer	till	innovation.	
	
Vilken	entreprenadform	som	gäller	bestäms	av	byggherren.	Entreprenadformen	har	en	
betydande	påverkan	på	hur	samarbetsformerna	kommer	att	förefalla	i	det	aktuella	
byggprojektet	(Cigen,	2003).	Enligt	studien	ansåg	de	intervjuade	konsulterna	att	
entreprenadformen	kan	ha	en	inverkan	på	deras	inflytande	gällande	innovationer	i	
projekt.	Hur	lång	tid	som	konsultens	delaktighet	sträcker	sig	i	ett	projekt	medför	olika	
påverkan,	och	för	korta	åtaganden	beskrivs	som	innovationshämmande,	framgår	i	
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empirin.	Något	som	skulle	kunna	stärka	konsultens	inflytande	är	en	tydlig	roll	med	
delaktighet	genom	hela	projektet,	menar	en	del	respondenter.	Enligt	vad	som	framgick	i	
studien	medför	generalentreprenad	ett	större	inflytande	på	innovationer	ur	ett	
konsultperspektiv,	i	jämförelse	med	totalentreprenad.	Men	oavsett	vilken	
entreprenadform	som	gäller	i	projekt	kan	det	vara	svårt	att	dra	en	generell	slutsats	om	
hur	lyhörd	kunden	eller	entreprenören	är,	enligt	studien.	
Förr	var	det	vanligare	att	innovationer	ansågs	kopplade	till	ett	företag,	medan	många	
forskare	som	studerar	teknisk	utveckling	idag	menar	att	samarbete	mellan	företag	blir	
allt	viktigare	(Holmen,	Pedersen	&	Torvatn,	2005).	Då	aktörer	med	olika	kompetens,	
bakgrund	och	perspektiv	samarbetar	ger	goda	möjligheter	till	teknisk	utveckling,	enligt	
empirin.	I	studien	nämns	samarbeten	inom	byggbranschen	som	positivt	för	
innovationsutveckling.	Flera	respondenter	nämner	partnering	Samarbete	anses	positivt,	
till	exempel	partnering	för	att	branschen	ska	utvecklas.	
	
Man	kan	konstatera	utifrån	studiens	resultat	att	delaktighet	under	längre	tid	i	
byggprocessen	och	kunskapsutbyte	anses	central	för	att	hantera	och	sprida	
innovationer.	Det	som	kan	skapa	en	fördel	för	konsulter	(och	även	andra	aktörer)	är	
delaktighet	i	projekt	under	en	längre	tid,	nämner	också	Hansson,	Widén	&	Gröning	
(2005).	Både	empiri	och	teori	visar	att	samverkan	och	kunskapsutbyte	mellan	aktörerna	
anses	centralt	(Hansson,	Widén	&	Gröning,	2005).	Kunskapsutbyte	mellan	länder	nämns	
i	empririn.	Men	som	det	framgår	i	studien,	bara	för	att	en	innovation	eller	teknisk	
lösning	passar	i	ett	annat	land,	är	det	inte	självklart	att	det	kan	vara	lämpligt	i	Sverige,	
eftersom	det	kan	råda	annat	klimat	och	andra	förutsättningar.	Men	samarbete	mellan	
andra	länder	för	innovationsspridning	anses	viktigt,	enligt	studien.	De	FoU-projekt	som	
Bjerking	ansökt	till	kan	ofta	ha	ett	samarbete	med	exempelvis	högskolor	eller	andra	
företag,	både	inom	Sverige	och	internationellt.	
	
Exempel	på	hinder	för	innovationer	inom	byggbranschen	är	enligt	studien:	

• Tidsbrist	i	projekt	
• För	snäva	projekteringstider	och	för	kort	delaktighet	i	projekt	
• Byggbranschen	anses	”fragmenterad”	med	olika	aktörer	involverade	i	olika	delar	

av	byggprocessen	
• Brist	på	återkoppling	i	projekt	
• Ekonomiska	begränsningar	
• Brist	på	helhetsperspektiv	inom	byggprocessen	generellt	

I	studien	ansågs	regelverk	ansågs	både	ha	en	negativ	och	till	viss	del	positiv	inverkan	på	
innovationsutveckling.	Regelverk	ansågs	positivt,	enligt	vissa	respondenter,	då	skarpare	
krav	kan	medföra	att	ny	teknik	måste	tas	fram.	Men	en	del	krav	bedömdes	enligt	studien	
vara	för	lågt	satta,	vilket	inte	uppmuntrar	till	nya	tekniska	lösningar	och	produkter.	
	
Det	som	konsultföretaget	skulle	kunna	göra	för	att	påverka	och	få	större	inflytande	på	
innovationer	är,	enligt	studien,	till	exempel:	

• Bestämma	att	avsätta	tid	med	speciella	satsningar	för	innovationer	som	ingår	i	
arbetet.	Ge	mer	information	till	medarbetare	om	innovativt	arbete.	

• Arbeta	mer	aktivt	med	tjänsteutveckling	och	att	ta	fram	nya	metoder	och	
tekniker	inom	vissa	områden	där	det	finns	behov.		

• Arbeta	med	samarbetspartners.	
• Eventuella	bidrag.	
• Deltagande	i	EU-finansierade	projekt.	
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• Att	vid	erbjudande	bestämma	att	avsätta	medel,	resurser	och	tid.	
• Samarbeten	med	högskolor,	universitet	samt	samarbeten	med	andra	länder.	
• Genom	att	vara	aktiva	i	olika	branschorganisationer	och	delta	i	forskningsprojekt,	

både	som	aktiv	deltagare	samt	rådgivande.	
• Medverka	i	FoU-projekt.	

Vissa	av	punkterna	ovan	genomförs	redan	på	konsultföretaget.	
	
När	det	gäller	innovationer	i	vanliga	projekt,	framgår	det	i	studien	att	det	ofta	
förekommer	tidsbrist	och	för	snävt	utrymme	för	arbete	med	innovationer.	Innovationer	
kräver	en	viss	tid	och	ett	visst	utrymme	för	konsulten	att	vara	kreativ,	men	det	beskrivs	
vara	begränsat.	Ofta	är	uppdragen	redan	definierade	i	förväg	och	då	har	inte	konsulten	
så	stora	möjligheter	till	att	vara	innovativ	i	projekt.	Konsulten	kan	dock	ibland	ge	förslag	
på	till	exempel	nya	material	eller	nya	tekniska	lösningar,	men	det	är	oftast	beställaren	
som	tar	beslut	om	vad	som	ska	gälla	i	förekommande	projekt	och	det	är	den	part	som	
bekostar	det	hela.	Ivory	(2005)	beskriver	att	ingenjörer	och	arkitekter	kan	utgöra	
”gatekeepers”	eller	som	en	slags	förmedlare	av	teknik	åt	beställare.	Det	finns	med	andra	
ord	en	förmedling	av	teknik	från	konsulter	till	beställare.	Att	
kunden/beställaren/byggherren	efterfrågar	innovationer	anses	centralt	för	
innovationsspridning,	framgår	i	empirin.	Även	Cigen	(2003)	menar	att	byggherren	har	
ett	stort	inflytande	vilken	är	den	aktör	som	beslutar	om	entreprenadform,	pris	med	mer	
i	projekt.	Om	konsulter	vill	få	möjlighet	att	stärka	sin	kompetens	och	position	inom	
marknaden	måste	det	finnas	kunder	som	ger	dem	utrymme	att	utveckla	och	prova	
innovationer	inom	projekt,	beskriver	Ivory	(2005).	
	
Empiriresultatet	visar	att	det	är	viktigt	att	konsultföretaget	har	kontakt	med	
leverantörer	av	nya	material	och	produkter	för	att	få	kunskap	om	vad	som	sker	på	olika	
marknader.	Genom	kontakten	med	leverantörer	av	material	och	produkter	kan	
konsultföretaget	få	kännedom	om	vad	som	är	viktigt	att	utveckla.	I	en	del	fall	kan	det	
vara	betydande	att	jämföra	de	”nya”	produkterna	med	det	befintliga	och	undersöka	dess	
tillämpningsområde.	
	
Då	Bjerking	är	ett	teknikkompetensföretag	är	det	centralt	för	företaget	att	vara	”i	
framkant”	inom	de	olika	områdena	och	det	är	skäl	till	att	eftersträva	att	vara	innovativ.	I	
resultatet	framgår	att	konsultföretaget	i	det	stora	hela	har	en	positiv	inställning	till	
innovationer,	men	att	det	förkommer	en	viss	försiktighet.	Då	Bjerking	medverkar	i	FoU-
projekt	blir	företaget	ofta	anlitat	som	teknisk	hjälp.	Bjerking	kan	få	förfrågningar	om	
deltagande	i	FoU-projekt.	När	det	gäller	FoU-projekt	anses	ansökningarna	till	viss	del	
vara	komplexa	och	det	kan	råda	osäkerhet	om	projektet	ens	blir	av.	Att	behöva	lägga	
ned	mycket	tid	och	energi	inför	ett	eventuellt	deltagande	i	projekt	beskrivs	i	studien	som	
en	risk.	Det	som	uppfattas	positivt	kring	konsultens	inflytande	på	innovationer	är	att	det	
finns	en	ansvarfördelning	inom	Bjerking	för	att	aktivt	arbeta	en	viss	tid	med	FoU,	vilket	
Bjerking	sponsrar.	Om	medarbete	på	konsultföretaget	får	innovativa	idéer	kan	
medarbetare	föreslå	idén	som	ett	FoU-projekt	för	finansiering	av	den.	
	
Att	öka	kunskap	om	utveckling	av	teknik	och	produkter	anses	viktigt	för	
konsultföretaget.	Bjerking	är	med	i	1-3	nya	FoU-projekt	per	år	och	en	annan	
uppskattning	är	att	Bjerking	deltar	i	3-6	stycken	FoU-projekt	kontinuerligt.	Skäl	till	att	
konsultföretaget	deltar	i	FoU-projekt	är	att	det	anses	vara	bra	marknadsföring	och	visar	
att	företaget	i	framkant	inom	olika	teknikområden.	Deltagande	i	FoU-projekt	kan	göra	
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att	företaget	får	möjligheten	att	engagera	sig,	stärka	sin	kompetens	och	utvecklas.	FoU-
projekt	visar	att	företaget	är	”i	takt	med	tiden”	och	det	anses	viktigt	för	företaget	ha	
kunskap	om	vad	som	sker	inom	forskningen.	Innovationer	som	utvecklas	inom	
forskning	kan	sedan	användas	då	verktyg	och	metoder	blivit	tillämpbara.	Vid	till	
exempel	anbud	kan	kunskap	om	vad	som	sker	inom	forskning	göra	att	konsultföretaget	
kan	presentera	förslag	som	är	”vassare”	än	de	som	lämnas	av	konkurrerande	företag.	
	
Ett	FoU-projekt	som	konsultföretaget	är	delaktigt	i	har	ett	eget	uppdragsnummer	och	
kan	vara	uppbyggt	genom	att	en	huvudansvarig	leder	en	grupp	för	uppdraget,	som	har	
en	tydligt	avgränsad	budget.	Vid	regelbundna	projektavstämningar	redovisas	resultatet	
inom	gruppen	och	för	intressenter,	som	är	externa	eller	internt	inom	Bjerking.	
Konsultföretaget	finansierar	ofta	sina	egna	FoU-projekt,	men	det	förekommer	även	att	
externa	forskningsinstitut	finansierar	projekten.	Empirin	visar	att	upplägget	med	
finansiering	kan	variera	i	varje	FoU-projekt,	men	att	Bjerking	i	de	allra	flesta	fall	bidrar	
med	minst	30-75	procent.		
	
Bjerking	kan	både	betraktas	satsa	på	att	utveckla	nya	egna	tekniska	lösningar,	men	även	
vilja	framstå	som	innovativ	och	anses	vara	ett	företag	som	aktivt	förmedlar	innovationer	
eller	en	”mäklare”	av	innovationer.	Konsultföretaget	agerar	ofta	i	samverkan	med	
ytterligare	part	gällande	innovationsutveckling.	I	de	fall	Bjerking	har	en	innovativ	idé	
och	ser	en	kommersiell	hantering	av	den	färdiga	produkten	kan	det	förekomma	att	
Bjerking	driver	innovationsarbetet	internt.	
	
Andra	branscher	nämns	som	inspirationskälla	för	att	öka	innovationsgraden,	samtidigt	
som	byggbranschen	på	sätt	och	vis	betraktas	som	unik.	Att	ta	lärdom	av	andra	branscher	
gällande	innovationsspridning	kan	diskuteras.	Det	kan	vara	så	att	det	finns	för	få	teorier	
som	verkligen	förklarar	innovationsutveckling	inom	byggbranschen.	Det	kan	behövas	
forskas	och	utvecklas	nya	metoder	och	praktiker	mer	anpassat	mot	byggprocessen,	för	
att	djupare	förstå	innovationsspridningen.	Många	aktörer	anses	centrala	för	det	viktiga	
arbetet	med	att	driva	innovationsutvecklingen	(Widén,	2004).	Kanske	behöver	vissa	
aktörers	inflytande	ökas	för	att	innovativ	utveckling	av	byggprocessen	ska	bli	mer	
omfattande?	Kan	det	vara	så	att	staten	behöver	stödja	innovationer	mer	för	att	en	större	
utveckling	av	byggbranschen	ska	vara	möjlig?	

6.1	Förslag	på	framtida	forskning	
Förslag	på	framtida	forskning	skulle	kunna	vara	att	undersöka	innovationer	i	
byggprocessen,	där	empirin	bygger	på	intervjuer	med	respondenter	som	är	andra	
aktörer	än	konsulter.	Det	skulle	kunna	vara	att	studera	vad	som	kan	göras	inom	
byggbranschen	för	att	öka	innovationsnivån,	där	till	exempel	beställare	eller	
entreprenörer	deltar	i	den	studien.	
	
Det	finns	fler	innovationsvägar	som	inte	har	belysts,	till	exempel	under	planprocesser	
där	beslut	om	innovationer	fattas	eller	då	det	på	en	politisk	nivå	beslutas	att	ha	en	viss	
byggnadsstandard,	som	senare	kräver	innovativa	lösningar	för	att	uppfylla	krav	på	
exempelvis	miljöbyggnad	med	mycket	höga	krav	som	kräver	en	”spetsteknologi”.	
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Bilaga	1	
Bilaga	1	visar	intervjuguiderna	för	Steg	1	och	Steg	2.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Intervjuguide	Steg	1	
• Vad	anser	företaget	vara	en	innovation?	
• Vad	har	företaget	för	inställning	till	innovationer	inom	byggprocessen?	
• Hur	sprids	innovationer	till	företaget,	det	vill	säga	genom	vilka	”vägar”	

når	innovationer	företaget?	
• Angående	risktagande,	på	vilken	grund	anser	företaget	att	en	innovation	

är	lyckad	eller	dålig?	Exempel	på	sådana	innovationer?	
• Uppstår	tekniska	lösningar	och	produkter	inom	företaget?	
• Vad/vilken	part	inom	byggprocessen	är	det	som	avgör	om	man	

implementerar	eller	förkastar	en	innovation?	
• Har	anställda	inom	företaget	delaktighet	i	beslut	om	att	innovationer	ska	

implementeras	eller	förkastas?	
• Hur/om	innovationer	sprids	eller	förkastas	inom	företaget?	

	

Intervjuguide	Steg	2	
• Anser	du	att	Bjerking	har	ett	stort	inflytande	på	innovationer	i	

byggprocessen?	
• Skulle	Bjerking	vilja	ha	mer	inflytande	på	innovationer	och	i	så	fall,	hur?	
• Kan	man	tänka	sig	nya	upphandlingsformer,	entreprenadformer,	kontrakt	

eller	dylikt	för	att	främja	innovationsutveckling?	
• Beskriv	Bjerking	och	FoU-projekt.	
• Beskriv	Bjerking	och	”vanliga	projekt”,	förekommer	innovationer	även	i	

sådana	projekt?	
• Vilka	hinder	finns	för	innovationsutveckling	(utifrån	ett	

konsultperspektiv)?	
• Hur	skulle	byggbranschen	som	helhet	kunna	göras	mer	innovativ?	


