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Förord 
 

Hösten 2015 började vi studera på Högskolan i Halmstad, John på ekonomprogrammet och 

Richard på bygg och fastighetsekonomprogrammet. Under denna avslutande termin år 2018 har 

vi nu genomfört denna studie som resulterat i vår kandidatuppsats. Det studerade ämnet är 

relaterat till våra respektive utbildningar och vår gemensamma inriktning ledarskap. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Henrietta Nilson som varit närvarande och till stor 

hjälp under hela denna termin. Utan ditt stöd hade detta inte varit möjligt. Vi vill också tacka vår 

examinator Anders Billström och våra opponenter som gett oss bra feedback och nödvändig 

kritik samt alla de medstudenter som hjälpt till när hopplösheten varit påtaglig. 

Sist men absolut inte minst vill vi rikta ett speciellt tack till de de frivilliga och fikasugna 

respondenterna som ställt upp med tid och gett oss den information som denna studie grundar sig 

på. 
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Sammanfattning 

Titel: Digital förändring i byggbranschen: En studie av vilka ledarskapsbeteenden chefer i 

byggbranschen besitter och hur dessa påverkar digitalt förändringsarbete. 

Datum: 2018-09-22 

Författare: John Carlsson, 920621 och Richard Johansson, 910302 

Handledare: Henrietta Nilson 
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Då det i dagsläget byggs mycket i Sverige, byggsektorn står för en betydande del av Sveriges 

BNP och små och medelstora företag utgör 99,9% av Svenska företag, är det av intresse att veta 

hur väl dessa mindre företag är rustade för att möta digitaliseringen. Byggsektorn har legat efter 

andra sektorer och digitala förändringar spås intensifieras de närmsta åren. Genom en kvalitativ 

metod syftar denna studie till att förstå om chefer i byggbranschen besitter de 

ledarskapsbeteenden som krävs för det förändringsarbete som pågår och kommer med 

digitaliseringen. 

 

I denna studies diskussion visar vi att cheferna i fråga är redo för den förändringsprocess som 

kommer med digitaliseringen. De är kunniga om hur de skulle genomföra den potentiella 

digitaliseringen och besitter de beteenden som gör detta möjligt. Vad de missar och saknar är 

istället beteenden för att påbörja denna digitala förändring och internt driven digitalisering uteblir 

därför helt och hållet.  



 

 

Abstract 

Title: Digital change in the construction industry: A study of the leadership behavior of 

construction managers and how these affect digitization. 

Date: 2018-09-22 

Authors: John Carlsson, 920621 och Richard Johansson, 910302 

Tutor: Henrietta Nilson 

Keyword: Digitization, construction industry, leadership 

 

Since there is a lot of construction going on in Sweden right now, the construction sector 

accounts for a significant part of Sweden's GDP and SMEs constitute 99.9% of Swedish 

companies, it is interesting to know how well these smaller companies are equipped to meet 

digitization. The construction sector has been lagging behind other sectors, and digital changes 

are expected to intensify over the next few years. Through a qualitative method, this study aims 

at understanding whether managers in the construction industry have the leadership behaviours 

required for the change that is under way and comes with digitization. 

 

In this study's discussion we show that the managers in question are ready for the change process 

that comes with digitization. They are knowledgeable about how to implement the potential 

digitization and possess the behaviors that make this possible. What they lack is instead behavior 

to begin this digital change and because of that, internally driven digitization is completely 

absent.  
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1. Inledning 

 
Studiens första kapitel behandlar bakgrunden till och problematiseringen av det valda ämnet. 

Vidare presenteras det syfte och de frågeställningar som genomsyrat arbetet. 

Samtliga kapitel har en ingress som denna för att läsaren på ett snabbt sätt ska kunna få en 

överblick och sätta sig in i arbetet och dess innehåll. 

 

1.1 Problembakgrund 

Det byggs i dagsläget mycket i Sverige och investeringar görs både inom bygg- och 

anläggningssektorn. Mellan åren 2007 och 2016 ökade byggindustrins nettoomsättning med 71 

procent varav de två sista åren stod för en 8 procentig ökning av nettoomsättningen (Sveriges 

Byggindustrier, 2017a). Antalet anställda har under samma period ökat med 36 procent vilket 

tydligt visar den stora efterfrågan på byggindustrins tjänster och produkter. Byggsektorn är också 

en viktig del av Sveriges totala ekonomi som 2016 stod för 10 procent av landets totala BNP 

(Sveriges Byggindustrier, 2017b). 

  

I en undersökning av Svensk Byggtjänst (2017) rapporteras att digitaliseringen av 

byggbranschen, som legat efter jämfört med andra tillverkande sektorer, kommer intensifieras 

under de kommande åren. Kunskapen kring begreppet digitalisering är högt inom bolagen men 

de anser samtidigt att kunskapen om var de står i digitaliseringsfrågan och den interna 

utbildningsnivån är relativt låg. Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan stora 

och “små och medelstora” bolag i kunskapsnivå och respondenterna uppger att brister som har 

med digitaliseringen att göra kan kosta branschen upp till 60 miljarder kronor årligen. Företag 

med 10-249 stycken anställda och en omsättning på 2-50 miljoner euro kallas för “små och 

medelstora” företag, eller SME-företag (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

 

Den skillnad i kunskapsnivå, runt digitaliseringen i stora företag och SME-företag, som Svensk 

Byggtjänsts (2017) undersökning visar kan leda till problem när förändringar intensifieras och 

mer moderna metoder efterfrågas. Dessa företag utgör 99.9% av alla företag i Sverige och 

anställer 65% av det totala antalet arbetare inom privat sektor (Ekonomifakta.se, 2017). Detta 

visar hur viktigt det är att företag i denna storlek fortsätter att utvecklas för att kunna vara 

konkurrenskraftiga i den svenska och internationella ekonomin. 

 

När en bransch möter förändring, i detta fall byggbranschen och digitalisering, och ska anamma 

nya digitala verktyg och lösningar kommer den också möta motstånd (Eisenbach, Watson, & 

Pillai, 1999). Den slutliga förändringen är resultatet av viljor som är för och emot förändringen. 

Internt driven förändring är heller inte resultatet av att en yttre kraft tvingar någon eller något att 
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ändra den nuvarande situationen utan att någon eller något dras mot en annan situation som 

verkar vara mer attraktiv än den nuvarande. Det är alltså av största vikt att ledaren arbetar aktivt 

med att förespråka och tydligt förmedla nyttan med den förändring som ska göras. 

1.2 Problemdiskussion 

Ledarskapet i en organisation kan kopplas till hur väl medarbetarna tar sig an förändring (Holten 

& Brenner, 2015). Om en ledare ska lyckas med digital förändring kommer den behöva minska 

den cyniska inställning som uppstått på grund av de negativa utfall som kommit från förändring 

tidigare i historien, inte minst för att ett misslyckat försök kommer öka samma inställning 

(Bommer, Rich, & Rubin, 2005). För att minska denna inställning kan ledaren ta med 

medarbetarna i beslut som påverkar dem, informera mycket och tydligt, minska överraskningar 

och framhäva lyckad förändring (Holten & Brenner, 2015). Ledaren behöver också förespråka 

och driva förändring som något positivt (Yukl, 2012) annars uteblir förändring på eget initiativ 

och enbart förändring på grund av yttre tryck kommer genomföras (Kotter & Cohen, 2002).  

 

Det finns en ovilja hos SME-företag att investera i ny digital teknik, trots att de anser att det är 

viktigt (Sommer, 2015). Det finns ett samband mellan hur viktigt företaget anser att 

digitalisering är och företagets storlek. Ett litet företag anser att det är mindre viktigt och känner 

sig samtidigt mindre beredd att investera i digital förändring än ett större företag. 

Arbetsmarknaden inte är förberedd på de kommande förändringarna utan det kan komma att bli 

brist på arbetskraft med rätt kompetens. Trots detta är det få företag i denna storlek som utför 

aktiviteter med fokus på just förberedelse för digitalisering. 

 

I teorin borde SME-företag tack vare sin storlek vara mer flexibla och snabbare kunna agera på 

förändringstryck från omvärlden (Ates & Bititci, 2011). Detta verkar inte stämma i verkligheten 

då det mer centraliserade beslutsfattandet tenderar att begränsa viljan till förändring. SME-

företag tenderar att reagera på förändringstryck utifrån snarare än att proaktivt förbereda sig för, 

eller till och med aktivt sträva mot förändringen. 

 

Den högkonjunktur som följt återhämtningen efter finanskrisen 2007-2008 har gjort att svenska 

byggföretag haft en gynnsam miljö att verka i (Sveriges Byggindustrier, 2017a). Men vad händer 

när det vänder? Det är under stabila och gynnsamma förhållanden lättare för fler SME-företag att 

dra nytta av den allmänna uppgången i efterfrågan utan att behöva konkurrera om kunderna med 

andra företag (Cowling, Liu, Ledger, & Zhang, 2015). Under en lågkonjunktur kommer 

företagen istället behöva anpassa och effektivisera sig, till exempel genom nya digitala lösningar, 

för att klara av den minskade försäljningen och kunna behålla personal. 

 

Ledarskapet framhävs som centralt och viktigt för att framgångsrikt lyckas med 

förändringsarbetet som kommer med den ökade digitaliseringen. Egenskaper som nyfikenhet, 
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mod att byta spår och en vilja till förändring är sådant som lyfts fram (Lundgren, 2017). Dessa 

förändringsorienterade beteenden (Yukl, 2012) rimmar inte med vad som traditionellt varit 

förknippat med ledare i byggbranschen som snarare ses som; strikta, övervakande, 

resultatorienterade och bestämmande (Toor & Ofori, 2008). Det dagliga arbetet har fokuserat på 

korta mål såsom budgetar, schema, kvalitet, och sakkunskap framför personalutveckling. 

Prioritering av dessa uppgiftorienterade beteenden framför personalutveckling tyder på en 

avsaknad av relationsorienterade beteenden (Yukl, 2012). 

 

Tidigare forskning pekar mot att vissa beteenden från en ledare bidrar till hur mycket och hur 

lyckad förändring som inträffar (Yukl 2012). Beteenden som är; förändringsorienterade skapar 

och förespråkar förändring; uppgiftsorienterade strukturerar och organiserar förändring; 

relationsorienterade ger det förtroende och den relation som krävs mellan ledare och följare för 

att genomföra förändring (Yukl, 2012). Denna relation skapas av utbytet mellan ledare och 

följare och leder till högre prestation, lojalitet och just förtroende (Mahsud, Yukl & Prussia, 

2010; Martin, Thomas, Guillaume, Lee & Epitropaki, 2016). Avsaknad av någon av dessa 

beteenden skapar problem antingen under en förändringsprocess eller så uteblir den helt och 

hållet (Yukl, 2012). 

 

En förändringsprocess, även en digital sådan, innehåller vissa specifika steg (Kotter & Cohen, 

2002). Dessa steg går också att koppla till de beteenden som beskrivs i föregående avsnitt. 

Genom att kombinera dessa teorier och analysera cheferna utifrån detta får vi en bild av vad de 

gör, vad de inte gör och hur väl förberedda de är för digital förändring. Sammantaget verkar det 

som att SME-byggföretag har förutsättningarna för att möta det förändringstryck som kommer 

med digitalisering i och med sin möjlighet till snabba och drastiska omorganisationer. Det verkar 

också som att de själva motarbetar samma uppmaning till utveckling och förändring då ledarna 

själva inte riktigt vill anta utmaningen och därför på sikt missgynnar sig själva. Då dessa företag 

utgör en så viktig del för Svensk ekonomi blir därför denna studies uppgift att försöka förstå om 

chefer i byggbranschen besitter de ledarskapsbeteenden som krävs för digitalt förändringsarbete 

och om de proaktivt arbetar för att driva samma förändringsarbete. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå om chefer i byggbranschen besitter de ledarskapsbeteenden 

som krävs för det förändringsarbete som pågår och kommer med digitaliseringen. 

1.4 Frågeställningar 

○ Vad har chefer i byggbranschen för åsikt om digitalisering? 

○ Hur arbetar chefer i byggbranschen med förändringsarbete? 

○ Hur beskriver chefer i byggbranschen sitt ledarskap?  
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2. Metod 

 
I studiens metodkapitel presenteras alla de val vi gjort för att på bästa möjliga sätt genomföra 

studien. Här läggs stor vikt vid transparens för att läsaren ska kunna sätta sig in i och själv 

kunna förhålla sig till det sätt studien är genomförd på. 

Val av exempelvis metod, ansats, urval och analysmetodik behandlas i detta kapitel. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Då syftet med denna studie var att förstå om chefer i byggbranschen är redo för den förändring 

som pågår och kommer med digitaliseringen valde vi en kvalitativ metodik. Genom en kvalitativ 

metod kan vi få en djupare förståelse och se mer detaljer för hur platschefer tar sig an och ser på 

digitalisering (Alvehus, 2013). 

2.2 Ontologi och Epistemologi 

Ontologi kan definieras som läran om verklighetens uppbyggnad eller vad som är verkligt 

(Åsberg, 2001). Innan en undersökning finns redan ett antal förutfattade meningar om hur något 

är eller ska vara. Detta lägger sedan grunden för hur den empiriska datan som samlas in tolkas. 

Vad som tolkas som viktig kunskap enligt vissa ontologiska utgångspunkter är helt meningslös 

enligt andra, det är därför viktigt att inse att det finns andra tolkningar av verkligheten än vår 

egen. 

 

Då vi använde oss av en kvalitativ metod och har samtalat med en liten grupp chefer, är den 

information vi har samlat in deras individuella verkligheter. Dessa individuella verkligheter 

tolkade vi sedan och komprimerade till vårt empiriavsnitt. Vi försökte därför se vår empiri med 

kritiska ögon om att det är endast är ett fåtal individers verklighet vi har tolkat ur ett subjektivt 

synsätt. Detta innebär att vi utgår ifrån att alla individer har sin egna syn på världen och att de 

tolkar den olika (Garcia & Werkmäster, 2018). 

 

Epistemologi är läran om vad kunskap egentligen är och vad som kan anses vara kunskap 

(Åsberg, 2001). Kunskapen som kommer produceras i denna studie är empirisk kunskap, det vill 

säga kunskap som är baserad på sinnesintryck och erfarenheter. Detta kan  skapa problem då det 

blir en subjektiv uppfattning som presenteras där både respondentens och vår förförståelse 

kommer påverka resultatet. Vetenskapen kan vara sann i ett visst sammanhang eller kontext och 

även om kunskapen inte går att generalisera så är det ändå sanning. Därför är det viktigt att förstå 

att denna studie kommer behandla ett relativistiskt synsätt. Alltså den relativa sanningen i det 

aktuella företaget, hos respondenterna, tolkat av oss. 
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2.3 Induktiv ansats 

I vår studie använde vi en induktiv ansats. Detta innebär att vi började arbetet med att samla in 

vår empiri. Empirin analyseras och kodas för att se mönster och teman som sedan kopplas till 

befintlig teori (Alvehus, 2013). Vid induktivt arbete kan intervjuer genomföras utan att tidigare 

låst sig fast vid befintligt teori. Utifrån den empiri som samlas in formuleras egen teori som 

sedan jämförs med och analyseras med befintlig teori. Ren induktion är svårt att genomföra då 

det empiriska materialet analyseras med viss teoretisk förförståelse och samma material ses 

under nytt ljus när befintlig teori appliceras på den. 

 

Vi har under arbetets gång försökt att inte ta in någon ny kunskap som skulle kunna påverka 

analysen av vår empiri men detta går inte helt att undvika då vi fortfarande studerar och det i 

uppsatsprocessen ingår seminarium med övriga uppsatsgrupper. Ett viktigt beslut i vår 

uppsatsprocess var att vi så snabbt som möjligt började samla in vår empiri för att minimera 

tiden vi befann oss i dessa sammanhang. Att materialet kan komma att ses under nytt ljus efter 

att befintlig teori appliceras på den ser vi som en möjlighet att kunna utveckla och förstå empirin 

ännu djupare. Genom att bygga upp analysen i steg där befintlig teori vävs in allt eftersom kan vi 

själva utveckla våra resonemang mer än om vi enbart arbetat med empirin. 

2.4 Urval 

Då vi ville förstå om chefer i byggbranschen besitter de ledarskapsbeteenden som krävs för den 

förändring som pågår och kommer med digitaliseringen valde vi att föra samtal med chefer inom 

byggsektorn. Vi använde oss av ett strategiskt urval (Alvehus, 2013) och kontaktade därför 

chefer som vi ansåg skulle ha kunskap och erfarenheter som skulle göra det möjligt för oss att 

uppfylla vårt syfte. Vi skickade ut mail till tre platschefer på två olika företag och kunde snabbt 

boka in vårt första samtal på ett av företagen. Vi fick access till och bra kontakt med detta 

företag och efter vårt första samtal fick vi möjlighet att boka in ett möte till. När de två första 

samtalen var genomförda och vi börjat bearbeta det insamlade materialet kände vi att vi ville 

fortsätta studera detta företag. Detta för att det kommit fram en del intressanta motsägelser och 

likheter i respondenternas svar. Eftersom vi fortsatte att prata med platschefer på samma företag 

utvecklades vår studie till en fallstudie (Alvehus, 2013). 

 

I en fallstudie studeras ett specifikt fall (Alvehus, 2013). Fallet kan vara ett land eller en region; 

en organisation eller en avdelning; få eller en enskild patient eller något annat beroende på 

avgränsning, forskningsområde eller problem. I vårt fall kommer vi att studera chefernas 

inställning och vilja till digitalisering i ett SME-företag i byggbranschen. Genom att fokusera på 

dessa chefer och försöka att förstå dem kan vi bidra med kunskap till ett större perspektiv trots 

ett avgränsat fall, eftersom fallet är “ett fall bland andra” (Alvehus, 2013). Kritik mot fallstudier 

är att deras resultat per definition är svåra att generalisera. Vi anser att det i denna studie 

fortfarande är fördelaktigt då vi kan fokusera, gräva djupare och få en större förståelse för det fall 
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vi studerar. Genom att göra detta kan resultaten i denna studies specifika fall bidra med 

paralleller  och till ökad förståelse för ett mer allmänt förekommande fenomen (Alvehus, 2013) 

 

För denna studie har vi samtalat med fyra respondenter. Vi landade i antalet efter den inledande 

empiriska analysen där vi fann att det; krävdes mycket arbete för att bearbeta materialet; krävdes 

mycket tid för att tolka materialet då vår induktiva ansats gjorde att vi inte visste vad vi letade 

efter; inte kändes som att vi skulle få ut mer av ytterligare samtal då respondenternas upplevelser 

var återkommande (Alvehus, 2013). För att göra materialet rättvisa och kunna lägga den tid som 

krävdes valde vi därför att fokusera på dessa fyra respondenter. 

2.5 Samtalsmetod 

Vi tog tidigt i arbetet fram de fyra huvudområden vi ville samtala med respondenterna om, för att 

få en bild av, och förståelse för hur byggchefer arbetar med, och ser på digitalisering och 

förändring. Dessa fyra teman grundar sig i syftet där vi genom att prata om digitalisering, 

ledarskap, relationer och förändring kan tolka och förstå hur en platschef anser sig själv leda 

digitalt förändringsarbete. Utifrån dessa fyra huvudområden förberedde vi oss med en fråga som 

fick inleda varje område. Frågor och följdfrågor har varit improviserade, samtalen har således 

varit ostrukturerade (Alvesson, 2011). Huvudfrågorna var: 

 

○ Vad tycker du om digitalisering? 

○ Vad är ledarskap för dig? 

○ Hur arbetar du med din relation till yrkesarbetarna? 

○ Hur tar du dig an förändringar? 

 

På området digitalisering ville vi veta hur platschefen såg på digitalisering och om han/hon 

arbetade aktivt för att få ut det i arbetet. I den del av samtalet som handlade om ledarskap ville vi 

få en uppfattning om hur platschefen var som ledare och hur han/hon agerade i olika situationer. 

Denna del utökade vi med relationen till medarbetarna för att vi skulle förstå vad för relation 

platschefen ansåg sig ha till yrkesarbetarna och hur han/hon arbetade för att påverka denna 

relation. På detta sätt fick vi en bredare bild av hur chefen leder medarbetarna. I det sistnämnda 

området, förändringsarbete ville vi få en uppfattning om i vilken utsträckning chefen jobbade 

med förändringar och hur han/hon tog sig an dessa. 

 

Vi informerade respondenterna i förhand att vi ville ha ett öppet samtal med breda frågor och 

långa svar. Inga anteckningar fördes under samtalen, istället spelades de in och transkriberades i 

efterhand. Detta för att undvika störningsmoment under samtalen och för att vi skulle kunna 

hålla fokus eftersom vi slapp anteckna och ställa frågor samtidigt (Alvesson, 2011). Inspelning 

kan skapa en begränsning hos respondenten då denne kan uppleva att den inte kan vara lika 
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öppen i sina svar (Alvehus,  2013). Vi anser dock att fördelarna överväger nackdelarna och 

säkerhetsställer högre kvalitet på studien. 

 

Samtalen genomfördes på respondenternas arbetsplats. Dels för att vi utgick ifrån att det var 

enklare att få dem att ställa upp på ett möte om de inte behövde ta sig någonstans, för att spara på 

deras tid och för att få dem att känna sig mer bekväma under samtalet (Alvesson, 2011). En stor 

anledning till varför vi valde att besöka respondenterna personligen framför telefon eller 

videosamtal var möjligheten att kunna läsa av kroppsspråk och andra signaler som skulle kunna 

addera till djupet i vår empiri. 

2.6 Analysmetod 

För att bearbeta vårt insamlade material har vi sorterat, reducerat och argumenterat (Alvehus, 

2013). Första delen, sortera, har i vår process inneburit transkribering, sammanfattning och 

kodning av de inspelade samtalen. Redan vid transkriberingen fick vi en överblick och förståelse 

för vad vårt material faktiskt handlade om. Denna transkribering har vi, författarna, sedan i nästa 

steg sammanfattat och kodat individuellt. Med vår individuella kodning och sammanfattning 

ville vi ta tillvara på det vi individuellt uppfattat utan påverkan från varandra. Detta såg vi som 

en möjlighet då vi är två personer som genomför studien och valde därför att addera detta 

moment till Alvehus (2013) redan framarbetade arbetssätt. Transkribering och 

sammanfattning/kodning har vi genomfört så tätt inpå varje genomfört samtal som varit möjligt 

för att minska risken av att vi glömmer eller minns något fel. I nästa steg har vi gemensamt  

arbetat fram och sammanställt nyckelord, teman och uppfattningar utifrån våra individuella 

sammanfattningar. Här var syftet att maximera tätheten i vårt material inför Alvehus (2013) 

andra del, reducering. 

 

Vid reduceringen användes materialet för att skriva empiriavsnittet på så sätt att det är 

representativt för respondenterna; samtidigt som det innehåller mesta möjliga information; 

samtidigt som det presenteras i en hanterbar mängd. Här använder vi oss av citat för att göra 

texten mer levande för läsaren och styrka det vi utläst och väljer att presentera ur 

grundmaterialet. Vi har under processen använt oss av ett exceldokument där vi utifrån varje 

ställd fråga sammanställt våra individuella och gemensamma anteckningar för att på ett 

överskådligt sätt kunna sortera materialet efter behov. 

 

Sista delen, argumentera, i vår och Alvehus (2013) process är den empiriska och teoretiska 

analysen. Här börjar vi med att analysera vår framtagna empiri för att se vad som faktiskt står i 

den. Den empiriska analysen kopplas sedan till befintlig teori för att förstå det som vi kan se i 

den empiriska analysen. Denna process går fram och tillbaka mellan dessa två sista steg för att 

ny information kommer fram i empirin allt eftersom den bearbetas med befintlig teori. 
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Figur I: Illustration av studiens arbetssätt. 

 

Fråga John Richard Kodning Subjektiv 

uppfattning 
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största styrka 

som ledare? 
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ha mer kunskap och 

veta bättre 

Lyssna in alla på 

arbetet 

Respekt för sina 

medarbetare 

Diskutera tillsammans 

med medarbetarna 

Tycker det är 

viktigt att lyssna 

på 

yrkesarbetarna,  

ödmjuk, inser att 

han inte kan allt, 

han tror mycket 

på 

kommunikation 

Ödmjukhet 

Lyssna 

Respektera 

Diskutera 

Kommunicera 

Lyfter fram 

att det finns 

många som 

kan mer på 

arbetet 

Ledarskap Förändring 

Figur II: Exempel på individuell och gemensam kodning/tematisering.  



9 

 

2.7 Kvalitet 

För att säkerhetsställa hög kvalitet på studien används ett metodiskt arbete för insamling och 

bearbetning av vår data. Genom ett standardiserat arbetssätt för det insamlade materialet kan det 

bearbetas på samma sätt av båda författarna över flera samtal (Alvehus, 2013). Detta minimerar 

de individuella avvikelser som skulle kunna uppkomma vid bearbetning av materialet. 

 

Metodavsnittet i denna studie beskrivs noggrant och med största möjliga transparens för att öka 

kvaliteten på studien. Anonymitet och den begränsade möjligheten att presentera insamlad data 

ord för ord är sådant som drar ner transparensen (Alvehus, 2013). Både anonymitet och 

reduceringen av datan är dock det som gör det möjligt att ta del av studien i över huvud taget. 

Avvägningar och val som dessa påpekas i studien för att hålla transparensen så hög som möjligt. 

 

Kanske den största kritiken mot kvalitativ forskning är att det inte skulle gå att generalisera ett 

studerat fenomen (Alvehus, 2013). Det är skillnad på teoretisk och empirisk generalisering. Den 

empiriska generaliseringen handlar om att utifrån ett begränsat antal studier dra en slutsats för 

alla i det studerade området. Detta kommer denna studie inte att kunna hantera då vårt urval 

tillsammans med många andra faktorer är för litet. Den teoretiska generaliserbarheten däremot 

syftar istället på att vi genom vårt resultat i studien kan använda detta för att förstå vissa 

specifika fenomen. Dessa kan sedan användas för att berika eller öka förståelsen för andra fall i 

det studerade området.  

2.8 Etik  

Det första vi gjorde innan varje samtal var att skicka ut ett mail till respondenten med 

information om undersökningens syfte och en förfrågan om att få tillstånd att spela in, en 

förfrågan som samtliga respondenter godkände. Även vid mötet informerade vi respondenten om 

syftet med studien och att den skulle spelas in. Vi informerade också om att de kommer vara 

anonyma och inga namn kommer att antecknas.Efter samtalet fick respondenterna tillgång till 

transkriberingen av samtalet för att kunna se över om det var något de ville revidera, samtliga 

respondenter var dock nöjda med transkriberingen.   Detta gjorde vi för att uppfylla 

informations- och samtyckeskraven (Bryman & Bell, 2011). Informationskravet innebär att 

respondenten ska informeras om vad undersökningen har för syfte och om vilka moment som 

ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att respondenten inte ska känna sig tvingad att 

delta och att han/hon när som helst kan avbryta mötet. 

 

Ett krav som vi värderade högt var konfidentialitets- och anonymitetskravet. Detta krav innebär 

att alla uppgifter om respondenten ska behandlas med försiktighet och att inget ska läcka ut till 

obehöriga (Bryman & Bell, 2011). Vi antecknade därför inga namn och höll i största mån 

ljudfiler och transkriberingdokument för oss själva, med undantag för vår handledare då vi ville 
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få en kvalitetssäkring på transkriberingdokumenten. Dock innehöll detta dokument som tidigare 

sagt inga namn så respondenterna förblev anonyma även för vår handledare.  
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3. Empiri 

 
I detta kapitel presenterar vi det empiriskt insamlade materialet för vår studie. Här presenteras 

de fyra samtalen på ett sätt som syftar till att ge bästa möjliga helhetsbild av resultatet från varje 

samtal. För att styrka och och samtidigt göra empirin mer levande har vi använt av oss citat. 

Varje citat i texten är citerade från respektive samtal och har ej manipulerats, därför anges inga 

referenser.  

 

3.1 Överblick 

Alla de fyra respondenterna jobbar som platschefer på ett byggföretag i Sverige med 54 stycken 

anställda. I deras arbetsuppgifter ingår saker som, arbetsledning, problemlösning, fakturering och 

beställning av material/tjänster. I studien ingår inga kvinnor, detta beror på att företaget i fråga 

inte hade några kvinnliga platschefer. 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Kön Man Man Man Man 

Ålder 29 år 27 år 48 år 48 år 

Utbildning Högskola Högskola Gymnasie Gymnasie 

År i ledande 

befattning 

6 år 3 år 25 år 25 år 

Datum 22/2/18 23/2/18 9/3/18 19/3/18 

Tidsåtgång för 

samtal 

60 min 50 min 52 min 61 min 

Figur III: Respondentöverblick 

3.2 Respondent 1 

Vår första respondenten är 29 år gammal och platschef. Innan han fick positionen som platschef 

var han arbetsledare på samma företag som idag. Detta är hans första anställning inom 

byggbranschen och innan denna anställning läste han en treårig byggingenjörsutbildning. 

 

Respondenten var positivt inställd till digitaliseringen inom byggbranschen. Han förklarade hur 

det förenklade arbetet för många yrkesarbetare, kommunikationen mellan parter och höjde 
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säkerheten. Han ansåg dock att det även finns negativa sidor, eftersom han nu förlitar sig mycket 

på teknologin så kan det skapa problem när det inte fungerar. Exempel på problem var dålig 

mottagning i telefonen. Respondenten sa även att det är något som blir bättre och bättre hela 

tiden. 

 

Respondenten ansåg att den största utmaningen med digitaliseringen var att få yrkesarbetarna att 

använda den. Många anställda är bekväma i sitt arbetssätt och vill inte gå ifrån något de redan 

trivs med.  Respondenten har jobbat på en ledande position i företaget i sex år och har på den 

tiden inte sett några större digitala förändringar. Han tycker hela processen är trögflytande och 

att många är emot digitalisering. Respondenten tror detta beror på att det är en praktisk bransch 

och att förändringar som inte går att ta på ofta är svåra att genomföra.  

 

Digitala verktyg hjälper respondenten i sitt ledarskap, han nämner exempel som videosamtal för 

att lösa problem, eller att bara kunna maila en ritning. Tyvärr har hans företag inga smartphones 

hos yrkesarbetarna men många av dem har löst det genom att använda sina privata, något som 

alla inte är så positiva till. Han förklarar att vissa yrkesarbetare inte har med sin personliga 

telefon till jobbet, något han har full förståelse för.  

 

“Nästa steg för vårt företag hade ju varit smartphones till yrkesarbetarna. Hade man gjort det kan man 

skicka foton på ritningar. De kan ha appar till att logga in och ut på arbetsplatsen. Det är nog nästa steg 

för oss.” (personlig kommunikation, 22 feb 2018). 

 

Respondentens inställning till förändringar i företaget är positiv, när vi frågar om några större 

förändringar berättar han om hur ägarbilden förändrades för några år sedan. Vid förändringen så 

fick cheferna i företaget veta det mesta i förhand medan yrkesarbetarna fick informationen till sig 

i efterhand, något respondenten tyckte var bra. Han förklarade att det var många oklarheter under 

denna tid och ledningen ville inte gå ut med information till hela företaget som sedan kunde 

förändras en vecka senare. Respondenten tyckte allt sköttes som det skulle och han kan inte 

komma på något som borde gjorts annorlunda. Han säger att för mycket information ut till alla 

hade gjort mer skada än nytta, speciellt när det var så många oklarheter. Att få igenom en digital 

förändring i byggbranschen ser respondenten som en utmaning, han tror att intresset och 

kunskapen hos de anställda skapar förutsättningen för förändringen och förklarar att fysiska 

förändringar är enklare att driva igenom än digitala. 

 

“Vår hemsida har snackats ända sedan jag började om att den behöver uppdateras och måste göras 

snyggare och göras bättre men allt sådant vill ingen ta i, ingen tycker det är kul. Så där märker man tydligt 

att intresset finns inte på samma sätt. Eller så är det kunskapen som saknas så man vet inte hur man ska gå 

tillväga.” (personlig kommunikation, 22 feb 2018). 

 

När vi frågade om han har några egna förändringar han vill driva igenom i företaget så har några 

idéer men inte motivationen till att genomföra dem. Om respondenten någon gång skulle 

genomföra en förändring så tror han att det är viktigt att få med alla i företaget. För att få det så 
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skulle han fokusera på att kommunicera tydligt om varför den ska genomföras och förklara på 

vilket sätt förändringen gör det bättre för både individen och företaget, han tror också att ett bra 

sätt att få människor att anpassa sig till en förändring är att ta bort det gamla alternativet. 

 

“...ta väck de gamla systemen så ingen kan använda dem.” (personlig kommunikation, 22 feb 2018). 

 

På frågan om vad respondenten anser vara mest viktigt som ledare, tycker han att det är viktigt 

att få hela arbetsplatsen att jobba åt samma håll, han belyser uttrycket “vi” och att alla måste vara 

en del av gruppen, respondenten anser att det är hans största ansvar. Som andra punkt nämner 

han resultatet, det är viktigt att leverera vad de har lovat till beställaren både i tid och kvalitet. 

För att få alla att jobba tillsammans så försöker respondenten ha gemensamma genomgångar, alla 

ska ha tillgång till samma information, vara tydlig och prata så mycket som möjligt. 

 

Respondenten anser att hans största styrka är sin ödmjukhet, han anser att yrkesarbetarna ofta 

besitter kunskap angående de praktiska bitarna och därför borde han som chef inte ifrågasätta 

deras erfarenhet i någon större utsträckning. Respondenten arbetar också med att främja 

kunskapsutbyte mellan yrkesarbetarna genom planering och fördelning av arbetet mellan olika 

personer. 

 

“Jag ser mig som ganska grön, bara jobbat 6 år, det viktigaste är att man är väldigt lyhörd. Inte bara gå in 

och säga “det jag säger gäller” utan istället kolla vad dom har för idéer.” (personlig kommunikation, 22 

feb 2018). 

 

Han säger också att han lyssnar, respekterar och diskuterar fram beslut med yrkesarbetarna och 

tycker att detta är viktiga egenskaper. Han berättar att de har högt till tak när det gäller 

kommunikation i företaget, en yrkesarbetare är inte rädd att säga ifrån om han tycker att chefen 

har fel i någon fråga, något respondenten ser som positivt. Respondenten är nyfiken på sina 

yrkesarbetare och ställer frågor för att dra fram åsikter och tankar. Han ser konflikter som något 

positivt som visar på vilja och engagemang men hanterar dessa situationer genom diplomatiska 

lösningar med mycket kommunikation. 

 

“Men dessa konflikter är ju också bra, eller inte bra men då vill de ju framåt med det de håller på med, det 

visar att de är engagerade i sitt jobb också. Men då har man ju misslyckats på den andra sidan med det här 

att få hela gruppen mot samma mål, men det kanske inte alltid är lätt…”  (personlig kommunikation, 22 feb 

2018). 

 

För att motivera yrkesarbetarna så fokuserar respondenten på att de ska trivas på jobbet, han 

menar att yrkesarbetarna ska vilja gå till jobbet och inte ska vantrivas. Detta gör han genom att 

skapa en ‘vi känsla’, han vill få alla att känna sig behövda för både sina personliga och praktiska 

egenskaper, att inte ses som ett verktyg som företaget tjänar pengar på. Respondenten säger att 

han tycker det är svårt när det inte finns bonussystem och provision som andra företag har. 

Målsättning är något som kommer från yttre faktorer som beställare och leverantörer, inte något 

som arbetas med på individnivå. 
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“Nej det är en bra fråga. Det gäller ju att ha en bra stämning, att det ska vara kul att gå till jobbet. Att alla 

ska trivas, det är ju framför allt det, att man inte ska vantrivas. Det är svårt, vi har inget direkt 

bonussystem heller, det är skillnad på andra, [...] ska ju bygga husen här sen och de jobbar ju på ackord. 

De är ju väldigt motiverade för att göra det så snabbt som möjligt för ju snabbare de bygger ju mer tjänar 

de. Något sådant har ju inte vi” (personlig kommunikation, 22 feb 2018). 

 

Han analyserar sitt eget ledarskap och lär sig av egna upplevelser eller hur andra hanterar 

situationer. Inga böcker, kurser eller utbildningar i ledarskap är aktuellt utan det är praktiskt 

erfarenhet som gäller. 

 

Respondenten vill ha kontroll på vilken information som går ut till yrkesarbetarna och informerar 

bara när något är i princip säkert. Han anser att det skapar mer problem än det gör nytta att dela 

med sig av information som kan ändras snabbt. Respondenten uttrycker också att det till viss del 

är effektivt att “tvinga” in vissa förändringar och att man ibland behöver sätta ner foten. 

 

“Man måste verkligen bestämma att, nu gör vi såhär, sätter ner foten och verkligen ser till att det blir av. 

Sen tar väck de gamla systemen så ingen kan använda dem.”  (personlig kommunikation, 22 feb 2018). 

 

3.3 Respondent 2 

Respondent 2 är 27 år gammal och har jobbat som platschef i två år. Innan det har han jobbat 

inom ledande positioner i ett år, bland annat på det nuvarande företaget. Han har studerat fyra 

år på högskola, varav tre år byggingenjör och ett år ekonomi.  

 

Respondenten ser digitala hjälpmedel inom byggbranschen som något positivt, han menade att 

arbetet blir snabbare och effektivare, speciellt för utsättaren som jobbar mycket med ritningar 

och att sätta ut vart byggnader ska stå, att kunna ha med sig ritningarna i en handdator menar 

platschefen är något som sparar tid. Respondenten påpekar också att under sin tid som platschef 

har han inte upplevt några större tekniska förändringar och säger att det är sånt som fasas in med 

tiden.  

 

“Just för själva utsättaren är mycket snabbare nu, han får koordinater och kan gå ut och sätta ut det direkt, 

förr jobbade man med avvägningsinstrument, men med GPS:en får man ut allt direkt.” (personlig 

kommunikation, 23 feb 2018). 

 

När vi frågar om respondenten ser några risker med digitaliseringen påpekar han att det inte 

alltid fungerar som det ska, att ibland kan de ha problem med mottagningen, han ger oss ett 

exempel på när utsättaren ska sätta ut vart brunnarna ska vara med dålig täckning, då kan det 

ibland visa att brunnen ska vara på ett ställe och någon minut senare så ska den vara 200 meter 

bort. Borsett från mottagningen ser han inga större hinder. 
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Den största utmaningen med digitaliseringen är att få yrkesarbetarna att använda den nya 

tekniken, han säger att tekniken finns men att människan är inte redo. Hela branschen är lite 

tveksam till förändringar berättar respondenten och lägger lite skulden på den äldre generationen. 

han säger att de äldre anställda inte ser lika många fördelar med teknologin som de yngre och 

tror att det kommer bli lättare om några år. För att få ut mer digitalt på arbetsplatsen tror han att 

det är viktigt att börja redan i skolan, han upplever att många av lärarna på bygglinjen på 

gymnasiet är av den äldre generationens anläggare, som inte tycker om digitala hjälpmedel och 

lär därför knappt ut det till eleverna.  

 

“Man måste nog börja i skolan, det är där man blir upplärd, dom som går i byggskolan nu är upplärda av 

äldre anläggare som ofta inte har jobbat digitalt, då lär dom sig att mäta utifrån en pappersritning och sen 

kommer dom ju fortsätta så, så man får nog börja redan i gymnasiet och introducera hur man kan jobba 

mer digitalt.” (personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

Som tidigare nämnt så tycker respondenten att digitala förändringar i branschen är trögflytande 

men tycker att praktiska förändringar är lättare att driva igenom, han menar på att många i 

företaget är praktiska människor som lättare tar till sig praktiska förändringar. För att förbättra 

detta förfarande så säger han att man måste väga för- och nackdelarna med förändringen och 

ställa sig frågan om man verkligen kommer tjäna på det eller om det bara är ännu en fluga. Så för 

att få igenom en förändring måste man öka förståelsen hos de anställda, få dem att förstå varför 

det kommer göra dem gott. Om då personen i fråga förstår hur det hjälper den så kommer den 

vara mer villig att genomföra förändringen, att helt enkelt få dem att inse att slutmålet är bättre 

än dagsläget säger han.  

 

“Det kommer väldigt många försäljare och säger massor, ge alla gubbar en smartphone så kan du skicka 

ut uppdateringar till alla och säga vad som ska göras på arbetsplatsen men vi vet att sådan inte kommer 

funka för alla kommer inte kolla på dem... Så visst kommer förändringar men jag tror inte att människan är 

riktigt redo.” (personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

När vi frågar respondenten om förändringsarbete berättar han att han själv har försökt driva 

igenom lite förändringar i företaget, han skulle vilja lägga mer tid på relationen till 

yrkesarbetarna. han har till exempel startat upp innebandy efter arbetstid, så de som vill kan ge 

chefen en tackling efter en lång dag på jobbet. 

 

Respondenten lyfter fram vikten av att få alla att jobba åt samma håll, få gruppen att må bra och 

hålla en god stämning. Att vara närvarande och synas ute bland yrkesarbetarna är viktigt för 

respondenten då det kortar avståndet mellan dem och skapar en starkare ‘vi-känsla’. Detta 

uppnås också genom att vara tillmötesgående och att ställa upp. han anser att mål är viktigt och 

arbetar med dem kontinuerligt och reviderar dem. Inte några personliga mål utan tidsplaner och 

deadlines för när ett projekt ska vara klart. 

 

“Gubbarna är rätt så enkla, dom vill ha relation direkt till Platschefen, dom vill inte gå genom massa olika 

nivåer för att komma till chefen, som jag tror är vanligare i större företag, det kan vara lite mer byråkrati 
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där, här så går gubbarna direkt till mig, “detta funkar inte” säger dom till mig och då får jag komma ut 

och lösa det.” (personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

Att inte se sig själv över yrkesarbetarna anser respondenten vara sin största styrka. Det är ingen 

skillnad på honom och yrkesarbetarna anser respondenten. Ödmjukhet inför uppgifterna som 

utförs av alla på arbetsplatsen och ägandeskap av projektet läggs fram som styrkor hos 

respondenten. Respondenten försöker alltid ligga två steg före och planera arbetet för att 

underlätta för yrkesarbetarna. Här säger han också att detta underlag går att ge till yrkesarbetarna 

så de får eget ansvar för att det blir utfört, men han är där och kontrollerar dagligen. 

Respondenten säger att tiden är viktig och hålls den inte blir det övertid. Att ett annat 

sammanhang säger respondenten ser att det skulle kunna bli problem med att lägga ansvaret på 

yrkesarbetarna att själva hålla sig uppdaterade om ny information. 

 

“Nja, jag är där dagligen, men det är väldigt olika vilken ledare du är, vissa gillar att leda med hela 

handen och säga vad som ska göras. Men jag är den som ger dom allt underlag för att göra ett bra arbete, 

sen när dom är klara så känner dom att “[...] vad gött, vi har gjort detta jobbet”. Så inte det är chefen som 

sitter och säger “jag har gjort detta jobbet”. Utan jag vill få med gubbarna så vi bygger tillsammans.” 

(personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

Att ställa frågor är viktigt då du annars inte får några svar enligt respondenten. han får genom 

detta ta del av och hjälpa till med problem som kanske inte direkt rör arbetet men som kan 

påverka det. I dessa situationer så är det viktigaste att bara lyssna på yrkesarbetaren. 

 

“Jag lyssnar mest, de vill ju egentligen bara bli hörda. Deras chef på platsen lyssnar inte på dem så de vill 

ju bara att någon annan gör det. Få lite feedback, för sen jobbar de på som vanligt. De vill bara ha lite 

stöttning tror jag.” (personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

Vad gäller motivation av yrkesarbetarna så anser respondenten att det inte behövs så mycket utan 

lägger fram saker som att bjuda på mat eller fika. Respondenten påpekar på att de inte har några 

bonussystem eller någon provision på företaget. 

 

“...hur motiverar vi dem, de har ju rätt så bra lön redan, dom tjänar mer än de flesta i sin bransch. Men 

utom det svår fråga, inget jag har tänkt på. Man gör sina timmar sen går man hem. Något belöningssystem 

har vi inte här, men det finns ju på andra arbetsplatser, att är dom klara till ett visst datum så får dom en 

bonus på det…” (personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

Han försöker främja kunskapsspridning genom att para ihop personer med olika kunskap och 

ålder. Säger att han själv lär sig saker hela tiden och att det är positivt att lära av andra. För att 

utveckla sitt ledarskap är det praktiska observationer och att lära av andra som gäller, läser inte 

för att utveckla sig själv. han funderar kring olik situationer och analyserar sig själv för att vad 

som var rätt och vad som var fel. Blir något fel så anser respondenten att det bästa är att prata om 

det men framför allt förklara varför han har den åsikten som han har. 
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Respondenten har exempel med personal som fått sluta på stående fot när de inte varit överens 

om saker. han tycker att du som yngre kan behöva vara lite hård för att de äldre inte riktigt 

accepterar en ung chef. 

 

“Vi går ut som deras platschefer/arbetsledare och är knappt 30 bast, de är 60 år och har jobbat med detta 

hela livet, så de är inte alltid sugna på att man går ut och börjar bossa med dem. Då är det bara att säga 

ifrån och skicka hem honom om det inte funkar. Men va inte en dum ledare, man kan leda rätt och fel.” 

(personlig kommunikation, 23 feb 2018). 

 

3.4 Respondent 3 

Respondent 3 är 48 år gammal och har jobbat som platschef i 25 år. Innan det studerade han 

fyra år teknisk utbildning på gymnasienivå 

 

Respondent 3 är tveksam till digitaliseringen. Han menar att han är mer praktiskt lagd och därför 

inte gillar att arbeta med datorer. Respondenten tror att digitaliseringen är något som kommer 

mer och mer, att det har börjat men att det finns mycket utveckling kvar som kommer komma. 

Saker som var extra utrustning när han började jobba i branschen är numera standard och han 

spår att så kommer det bli med mycket annat också. Utmaningen med digitaliseringen är enligt 

respondenten att få yrkesarbetarna att använda det, han menar att man måste bli kompis med 

allting och att de arbetar i en smutsig miljö som tekniken ofta inte tål. Respondenten tror att 

digitaliseringen av branschen går att skynda på men menar att det är något han själv är emot och 

tror att det beror på hans ålder och säger att digitaliseringen är något för de yngre. Respondenten 

säger också att hans negativa inställning och företagets storlek kan ha stor betydelse i 

digitaliseringen. Hans åsikter angående digitala lösningar påverkar de anställda och mindre bolag 

har mindre resurser och kommer därför inte vara dom som går i framkant gällande ny teknik. 

 

“Jag är lite motståndare till det, det fanns inte så mycket när jag började, och jag har levt kvar i det gamla, 

jag tror det är lättare när ni kommer ut i branschen, en av våra yngre platschefer, han har lättare för det, 

det är lättare för honom att driva på, men jag är inte den som kommer driva på.” (personlig 

kommunikation, 9 mars 2018). 

 

Om respondenten ska genomföra en förändring så tror han att information är den viktigaste 

delen. Han berättar om ett exempel där företaget genomgick en stor förändring och att de var 

noga med att berätta för alla anställda vad som hände och hur det låg till. Han skulle också vara 

noga med att det är något han själv tror på, om han inte tror på det så kan han inte motivera 

förändringen, det är viktigt att ha ett tydligt varför till förändringen. Att kunna förklara för de 

anställda vad vinningen i förändringen är. Efter han har motiverat den så tycker han att 

utbildning är viktigt, att de anställda  får den kunskap de behöver för att kunna utföra arbetet. 

Han tror att det är svårare att genomföra en digital förändring än en praktisk och syftar till att 

många i företaget är praktiskt lagda och tycker inte om teknik. 
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“ Jag är väldigt praktiskt, man kan inte vara praktisk och tycka om datorer” (personlig kommunikation, 9 

mars 2018). 

 

Respondenten uppger att det viktigt att släppa ansvar till medarbetarna och han anser att alla på 

företaget också tar ansvar. När vi frågar om han släpper ansvaret helt så blir svaret att han alltid 

är på plats på varje arbete minst en gång varje dag och ringer yrkesarbetarna flera gånger om 

dagen.  

 

Vid planeringen av ett arbete så är det respondenten själv som tar fram planen och enbart 

bemöter invändningar från yrkesarbetarna. De invändningar som kommer anser respondenten att 

han bara förklarar och då förstår yrkesarbetarna varför planen ser ut som den gör. Respondenten 

tycker att ett problem löses genom att prata, genom att ge och ta. Uppstår en situation där något 

behöver ändras eller en person flyttas så tycker han att man får vara flexibel och se olika 

lösningar. De beslut respondenten fattar gör han oftast på egen hand även om han uppmuntrar 

yrkesarbetarna till att ta egna beslut. Beslut som fattas högre upp i organisationen fattas av VD 

tillsammans med platscheferna, detta informeras sedan ut till yrkesarbetarna. Yrkesarbetarna är 

inte med i beslutsprocessen. 

 

“Jag sitter ju mycket i möten och så så jag säger alltid det att stöter ni på problem, ta ett beslut bara. Det 

kanske inte alltid är helt rätt men då får vi jobba efter det.” (personlig kommunikation, 9 mars 2018). 

 

Sin största styrka anser respondenten vara han är produktionsorienterad och att han tack vare sin 

erfarenhet kan bedöma hur lång tid något kommer ta. Respondenten anser också att han är 

praktisk och att man inte kan vara praktisk och tycka om datorer. Vidare anser han att man som 

ledare måste visa engagemang och gå först. Det som driver honom mest är resultatet. 

 

“Man får vara på bygget innan alla andra och kolla vädret, det är engagemang. 6 på morgonen till 6 på 

kvällen brukar det bli, hade jag jobbat 7-16 hade jag aldrig hunnit med. Det är resultatet som driver mig 

mest.” (personlig kommunikation, 9 mars 2018). 

 

Resultatet, som respondenten anser driva honom mest, kommuniceras också ut till 

yrkesarbetarna och respondenten anser det också vara viktigt att göra just detta. På vägen mot 

resultatet anser respondenten det viktigt att yrkesarbetarna har roligt på jobbet och att få dem att 

känna en yrkesstolthet. Detta lyckas de med genom att ha ett bra gäng som trivs med varandra. 

Detta löses genom att han pusslar med arbetsuppgifter och yrkesarbetare för att alla ska hitta sin 

roll. För att ytterligare motivera yrkesarbetarna bjuds det ibland på smörgåstårta och att ibland 

försöka komma bort från arbetsplatsen och göra något tillsammans. Detta är också något 

respondenten skulle vilja göra mer utav. 

 

“Vi ser ju vissa maskinister och anläggare som “nej det går inte, vi kan inte ha dem ihop”, sen byter man 

med någon och så trivs dem jättebra. Har de samma intressen och sådär märker man ju också om dom har 

roligt på rasterna och det är ju det. Det är ett pussel för oss.” (personlig kommunikation, 9 mars 2018). 
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Respondenten tycker sällan det är några problem med yrkesarbetarna men de gångerna det varit 

problem så löses det genom att prata. Reflekterar själv över om det är något som han själv gjort 

eller vad det kan bero på för att se situationen från flera vinklar. Han tycker att han upplevt det 

mer på större firmor än han gör idag. 

 

Vid den rekonstruktion som företaget gick igenom för ett antal år sedan så belyser respondenten 

hur viktigt det var att allt kommunicerades ut till alla anställda. Detta gjorde att knappt någon 

slutade och att nästan alla projekt kunde fortsätta trots att banken fryst alla tillgångar. 

Respondenten ser detta som den enda större förändringen som gjorts på företaget under hans tid. 

Han anser heller inte att det kunde gjorts något annorlunda utan att det viktigaste var 

kommunikationen och den sköttes bra. 

 

“Nej, det är så viktigt att alla få information. Alla vill ju bara ha den så det tyckte jag sköttes bra … Så 

egentligen alla projekt fortlöpte trots att vi inte hade några pengar. Så prata mycket och information så 

löser sig det mesta.” (personlig kommunikation, 9 mars 2018). 

 

För att driva en förändringsprocess så menar respondenten att han själv först och främst måste 

tycka att det är något bra. Utan detta kommer han inte kunna motivera andra till att det är något 

positivt. Han måste själv kunna sälja in förändringen. Respondenten lägger också fram kurser 

som viktigt och att vara med under processen för att förklara och motivera vinningen med 

förändringen. 

 

“Först och främst så måste ju jag tycka det är något bra för att kunna motivera det. Sen gäller det att prata 

för varan, ska jag föra in något nytt måste jag vara positiv till det … Under processen gäller det att 

förklara och motivera medarbetarna till varför, förklara vinningen av förändringen. Man ska ju tjäna 

något på det, tidsmässigt, arbetsmiljömässigt eller ekonomiskt, man måste förklara varför.” (personlig 

kommunikation, 9 mars 2018). 
 

3.5 Respondent 4 

Den fjärde respondenten är 48 år gammal och har jobbat som platschef i 25 år, innan det 

studerade han fyra år teknisk utbildning på gymnasienivå. 

 

Respondent 4 uppfattade digitaliseringen som något positivt, han tyckte att den viktigaste delen 

var just smidigheten med papperslösa lösningar när det gäller följesedlar och fakturor. Han 

berättar att det är enklare att stämma av ekonomin på de olika projekten jämfört med när han 

började jobba i branschen. När vi frågar om respondenten ser några nackdelar med 

digitaliseringen så berättar han om hur frustrerande och tidskrävande det kan vara när något inte 

fungerar som det ska eller när den mänskliga faktorn brister, ett exempel han tar upp är när priser 

ska uppdateras och någon har glömt att lägga in det i systemet, den månaden fick vi dubbla 

fakturor på allt material berättar han.  
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Kunskapsluckan ser respondenten som den största utmaningen, att personalen inklusive han själv 

själv inte kan eller har intresset att lära sig den nya tekniken som kommer in, han berättar att han 

trivs bäst med en pappersritning helt enkelt. För att få in mer digitalt på arbetsplatsen tror han att 

det hade krävts mer intresse bland både chefer och yrkesarbetare, något som i dagsläget saknas.   

 

“Njae, svårt, det är väl att man inte själv är med, mycket nytt. Det som kommer mer och mer är att man får 

mail med nya ritningar, förr så skrevs det ut, det blir mer och mer att man har en ipad, jag vet inte det där 

med att springa runt med en padda och visa folk, jag gillar mer att bläddra i ritningar det känns enklare.” 

(personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

För att genomföra en större förändring i företaget så tror respondenten att utbildning är den 

viktigaste delen. han berättar om en tidigare arbetsplats där en stor förändring genomfördes och 

att de då hade många utbildningar i hela företaget, något respondenten tyckte funkade bra. Om 

respondenten själv skulle genomföra en förändring så hade han visat för de anställda varför 

förändringen är viktig och gett dem redskapen och kunskapen till att klara av den. han säger 

också att det oftast bara gäller att få de anställda att acceptera förändringen.  

 

Enligt respondenten innebär ledarskap att vara rak, tydlig och att skapa en god arbetsmiljö. Det 

viktigaste som ledare är att han ska vara med så lite som möjligt i det dagliga arbetet. Lyckas han 

med att allt sköts utan hans påverkan fungerar gruppen och arbetsplatsen som bäst. För att uppnå 

detta så är planering centralt och att ha en tro på sig själv. 

 

“Men det handlar ju om att planera ... man ska alltid ha ett alternativ till killarna om något är sönder eller 

nån är sjuk. Ha ett jobb vid sidan om ifall att något går fel.” (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

Sin största styrka anser respondenten vara hans sociala förmåga och att han “inte kan allting om 

något utan lite om allting”. Det sociala gynnar respondenten på så sätt att yrkesarbetarna lättare 

pratar med honom och att det i sin tur leder till att det blir lättare att tala om om något blivit fel 

eller gått sönder. För att ytterligare förbättra denna relation försöker han bjuda på fika och 

liknande. Detta menar han också är ett litet kvitto till medarbetarna för att de jobbar bra. 

 

Varje dag har respondenten morgonmöte med alla yrkesarbetarna för att strukturera upp dagen. 

Det är viktigt att detta sker just den dagen det gäller för att det är lätt att glömma saker annars 

och det är svårt att veta till 100% vad som kommer hända innan det faktiskt händer. Genom att 

hålla alternativ öppna till sista stund menar respondenten att det går lättare att bolla ideer och på 

så vis göra en bra produkt tillsammans. Respondenten frågar även yrkesarbetarna om saker som 

han själv inte har stenkoll på då de sitter på mycket kunskap. 

 

Mål kopplar respondenten direkt till bonus och provision och hänvisar istället till att de på 

företaget har en högre ingångslön. I övrigt tycker han inte de jobbar med mål direkt, möjligtvis 

om de arbetar på annan ort att dagen kan ta slut lite tidigare om arbetet är utfört. 
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“Nja, vi har ju ingen bonus eller nånting, vi har istället en hög ingångslön och så jobbar vi. Så mål, nja, 

delvis jobbar vi med mål, lite beting och folk jobbar på andra orter, ‘gör klart detta sen kan ni åka hem för 

veckan’ tex.” (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

För att motivera yrkesarbetarna försöker respondenten vara glad och positiv. han försöker också 

att pussla med de olika arbetsuppgifter som finns för att fördela de tråkiga uppgifterna över alla. 

Framhäver på nytt sin sociala förmåga och att detta pussel oftast löser sig naturligt om han bara 

pratar om det med alla. 

 

“Är man social och pratar så löser man oftast det, då blir det naturligt att om någon gjorde ett skitjobb 

senast så får någon annan göra det nästa gång istället.” (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

De mindre roliga beslut som måste tas gällande yrkesarbetarna anser respondenten ingår i jobbet 

även om det inte är de besluten han helst fattar. För att hantera dessa situationer använder han sin 

sociala förmåga och försöker lirka och känna lite för att förebygga konflikter. Ibland krävs mer 

drastiska åtgärder och då är det bara att ta de besluten. Konflikter är svårt att hantera enligt 

respondenten. Det är en balansgång där han anser att det går att vara för tydlig och rak. Den som 

gjort fel vet oftast att den har gjort fel och då går det knappt att säga till personen. Respondenten 

belyser också att det finns så många anledningar till varför en konflikt uppkommit, att det kan stå 

utanför en persons egna kontroll. 

 

“Jo vi delade ju på snickarna bara direkt nästa dag, då var de ju inte tillsammans längre och kunde inte 

bråka. Men det löste ju sig inte då egentligen, det gjorde det ju inte. Är det problem med någon så får man 

ta det med den det gäller, ta honom åt sidan och förklara varför det är ett problem och vilka krav som 

finns.” (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

När vi frågar hur respondenten utvecklar sitt eget ledarskap svarar han att de kanske varit lite 

dåliga på att gå kurser. Däremot så går de på en del mässor där han lär sig ny produktkunskap 

och ser lite nya lösningar. Det anordnas kurser som är lagstadgade och som krävs av kunder och 

leverantörer men inget som är riktat mot ledarskap. Respondenten anser att det är lite tidsbrist då 

de är en slimmad organisation och att denna delen därför blir lite lidande. 

 

“Det är en bra fråga. Det vet jag inte, vi har väl kanske varit lite dåliga på att gå kurser osv. Det finns ju 

en del mässor och så som vi bjuds in till där man lär sig en del. Sen har vi ju kurser i entreprenadjuridik, 

säkerhet på väg och sådana kurser som är krav på.” (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

Respondenten anser sig ha en nära relation till yrkesarbetarna och försöker arbeta med den 

genom att minska skillnader mellan dem. han försöker också att förmedla så mycket information 

som möjligt för att undvika missförstånd och prata så lite jobb som möjligt under raster. 

 

“Jag försöker äta frukost med dem och umgås med dem på samma nivå som dem för att minska skillnader. 

Ibland kan det vara en nackdel då man får konstiga frågor om saker man inte kan svara på men det är 

övervägande positivt och det kommer mycket bra på de stunderna.” (personlig kommunikation, 19 mars 

2018). 
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Beslut som gäller yrkesarbetarna försöker respondenten förmedla och bolla med dem. Beslut 

högre upp i företaget känner de inte till något nämnvärt och respondenten känner själv att det är 

knappt han vet ibland. 

 

Om en förändring ska genomföras tycker respondenten det är viktigt med kurser för att sedan 

själv kunna förmedla det vidare på arbetsplatsen. Att också ställa krav på delaktighet från alla är 

viktigt enligt respondenten. han ser inte någon skillnad på olika typer av förändringsarbete utan 

att det är en process där man provar något nytt, får support och provar igen. Respondenten säger 

också att han tycker digitala lösningar är bra men det är fortfarande lättare att skriva för hand. 

 

“Spontant skulle jag tro att det är det samma. Man provar på och så får man lite support och så provar 

man igen osv. … det krävs rätt mycket också, alla tror att det är så [...] enkelt att skicka foton men det är 

än så länge lättare att skriva för hand tycker jag.” (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 

 

Mycket av de förändringskrav som ställs på företaget kommer från beställare. Dessa krav har 

inte respondenten alltid gått med på utan gör som han gjort tidigare. Många gånger anser 

respondenten att förändringarna gett nackdelar som drabbar dem längre fram i arbetet. 

 

“Det är också beställarkrav ganska ofta på digitala grejer. Digital dagbok tex. Men det har jag inte gått 

med på, det tar ju tid med flikar och system osv, men vissa jobbar mycket så och andra inte. Många gånger 

så blir det en nackdel med digitala projekt också då det blir en betaltjänst att lagra ett projekt tex. Alla har 

tillgång så länge projektet är aktivt men när det är slut så tar de betalt för att öppna ett gammalt projekt 

tex. Det är ju ofta senare när något behöver åtgärdas eller ett fel upptäcks som man behöver tillgång till 

ritningar osv." (personlig kommunikation, 19 mars 2018). 
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4. Teoretisk referensram 

 
Vi presenterar i detta kapitel den teoretiska referensram vi har använt oss av i vår analys. De 

teorier som presenteras i kapitlet har valts utifrån den empiriska analysen. Inledningsvis 

presenteras kopplingen mellan vald teori och efter det en djupare genomgång av samma teori. 

 

4.1 Teoretisk analysram 

Följande kapitel presenterar teori om ledarskap och förändringsarbete. I första delen presenteras 

teorierna mer ingående var för sig för att läsaren ska ha tillgång till samma information som vi 

har i vår analys. Efter detta presenteras kopplingarna mellan valda teorier för att få en överblick 

och förståelse för hur de interagerar med varandra.  Ledarskapsbeteenden (Yukl, 2012) använder 

vi för att analysera respondenternas beteenden och se kopplingar mellan dessa och 

förändringsarbete. Efter detta presenteras Kotter och Cohen´s (2002) teori för hur en 

förändringsprocess ser ut och hur den kan hanteras. Denna teori används för att analysera hur 

våra respondenter tar sig an en digital förändringsprocess. Vi kommer alltså att hantera 

digitaliseringen som en digital förändringsprocess som därför kan analyseras utifrån Kotter & 

Cohens (2002) modell. Sista teorin rör utbytet mellan ledare och följare för att vi ska förstå 

interaktionen mellan dessa parter. Detta utbyte stärker eller försvagar förtroendet, som är en 

viktig del i en förändringsprocess, mellan dessa parter. 

 

4.2 Uppgifts-, Relations-, Förändringsorienterade och utåtriktade ledare 

De två första av Yukls (2002) ledarskapsbeteenden, uppgifts- och relationsorienterade ledare, har 

funnits med i forskningen länge och har varit fokuset vid forskning på effektivt ledarskap sedan 

1950-talet. Förändringsorienterade ledare förekommer i forskning från 1980-talet, tex. forskning 

på transformativt ledarskap, men har inte varit ett fokus och inga specifika beteenden 

specificeras (Yukl, 2002). Yukl (2002) identifierar utifrån sin egen och tidigare forskning på 

området i sin artikel dessa tre ledarskapsbeteenden och  tolv specifika beteenden för effektivt 

ledarskap. Det adderas senare en ledarskapsbeteenden av Yukl (2012), denna är utåtriktade 

ledare. 

 

4.2.1 Uppgiftsorienterade ledare 

Innehåller beteendena: planera, förtydliga, övervaka och problemlösning (Yukl, 2012). 

Planera innefattar brett att fatta beslut om mål och prioriteringar, organisera arbetet, dela ut 

uppgifter och allokera resurser för olika aktiviteter (Yukl, 2012). 

Förtydliga gör ledaren när denne gör det tydligt vad som ska göras, hur det ska göras och det 

förväntade resultatet (Yukl, 2012). 
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Övervakning används för att se till att tilldelade uppgifter utförs korrekt och att arbetet fortlöper 

som planerat (Yukl, 2012). 

Problemlösning används när något stör de normala aktiviteterna och beteendena. Allvarliga 

störningar kan vara krishantering (Yukl, 2012). 

 

Uppgiftsorienterade ledare har ett stort fokus på driften av verksamheten (Yukl, 2012). 

Informationen som samlas in från medarbetare och omgivning används för att ge struktur och 

utforma regler och policys. Dessa beteenden bidrar till en effektiv organisation, snabb 

problemlösning och tydlighet i vad som förväntas av alla inblandade. 

Nackdelar som kan komma med dessa beteenden är att; arbetet kan bli för strukturerat och 

orealistiskt; att arbetet övervakas av fel anledningar; att problem och/eller att medarbetares input 

ignoreras (Yukl, 2012). 

 

4.2.2 Relationsorienterade ledare 

Innehåller beteendena: stöd, utveckla, erkännande och bemyndiga (Yukl, 2012). 

Stöd används av ledaren för att bygga relationer, erbjuda hjälp i stressiga situationer och lyssna 

in behov hos medarbetare (Yukl, 2012). 

Utveckla gör ledaren när denne utvecklar medarbetarnas egenskaper och kunskap (Yukl, 2012). 

Erkänna innebär att ledaren visar uppskattning och ser initiativ, när någon når ett mål eller 

bidrar till teamet (Yukl, 2012). 

Bemyndiga gör ledaren när denne ger en medarbetare rätten att själva styra och influera sitt 

arbete. En variant av detta är att fråga medarbetarna om deras åsikter och ta med dessa  vid ett 

beslut (Yukl, 2012). 

 

Relationsorienterade ledare uppmuntrar och vill se sina medarbetare på egen hand utföra och 

klara av uppgifter (Yukl, 2012). Beröm är ett viktigt verktyg för denna ledare som gärna ser sina 

medarbetare under eget ansvar  och med verktyg från ledaren tar sig fram på egen hand. 

Problem som kan uppstå med dessa beteenden är om de uteblir eller om de används för mycket 

då de kan urvattnas och tappa sin effekt (Yukl, 2012). Att bemyndiga någon för att sedan vara 

där och styra och övervaka ger motsatt effekt. 

 

4.2.3 Förändringsorienterade ledare 

Innehåller beteendena: förespråka och förutse förändring, uppmuntra innovation och främja 

kollektivt lärande (Yukl, 2012). 

Förespråka och förutse förändring gör ledaren genom att förklara varför förändring är 

nödvändigt och genom att identifiera hot och möjligheter som kräver förändring (Yukl, 2012). 

Uppmuntra innovation kan göras genom att ledaren vårdar och främjar kreativa ideer som 

uppkommer i organisationen (Yukl, 2012). 

Främja kollektivt lärande är ganska självförklarande men innefattar kollektivt lärande av 

relevant kunskap som främjar organisationen och resultatet (Yukl, 2012). 
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Förändringsorienterade ledare ser och förstår att förändring är någonting positivt och viktigt 

(Yukl, 2012). Genom att förklara nackdelar med att inte förändras och framhäva fördelarna kan 

ledaren influera organisationen till förändring. Att kommunicera en klar och tydlig vision för 

organisationen är också ett effektivt sätt att få medarbetare att se förändring som något som tar 

dem närmare visionen. 

Negativa aspekter med förändringsorienterat beteende kan vara att ledaren inte är tydlig nog i sin 

vision eller att den bygger på falska ideer (Yukl, 2012). Om ledaren enbart kommunicerar att 

förändring är den enda vägen kommer gruppen och organisationen aldrig hinna stanna upp och 

reflektera över vad de åstadkommer. 

 

4.2.4 Utåtriktade ledare 

Innehåller beteendena: nätverkande, extern övervakning  och representation (Yukl, 2012). 

Nätverkande genom möten, konferenser och andra tillfällen är fördelaktigt då det bygger och 

vårdar positiva relationer med andra aktörer (Yukl, 2012). 

Extern övervakning innebär att ledaren genom att analysera sin omgivning identifierar hot och 

möjligheter för ledarens grupp och organisation (Yukl, 2012). 

Representerar gör ledaren när denne i sammanhang utanför sin egen organisation eller sitt eget 

team förespråkar och försvarar dessa. Innefattar också förhandling och överenskommelser (Yukl, 

2012). 

 

Utåtriktade ledare fokuserar på relationer och aktiviteter utanför sin egen organisation (Yukl, 

2012). De är ambassadörer för den egna organisationen och försöker påverka landskapet de 

verkar vi för att främja deras intressen. 

Negativa sidor med utåtriktade ledare kan vara minskat fokus på den egna organisationen (Yukl, 

2012). Det kostar tid och pengar att nätverka och övervaka landskapet vilket om det görs för 

mycket kostar mer än det smakar. 

 

Dessa ledarskapsbeteenden har effekter på olika delar av en organisation och bör användas 

tillsammans för största möjliga effektivitet (Derue, Nahrgang, Wellman, & Humphrey, 2011).  

Det finns stöd för att det i en given situation finns kombinationer av dessa beteenden som är 

fördelaktiga och effektiva för just den situationen. En organisation under pågående förändring 

behöver framför allt ledare som är orienterade mot relationer och förändring (Arvonen & 

Pettersson, 2002). Under stabila och repetitiva perioder krävs alla tre beteenden med viss lutning 

mot uppgifts- och relationsorienterade beteenden (Arvonen, Pettersson, 2002; Larsson, Vinberg, 

2010). 
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4.3 Kotter & Cohen  - Förändringsmodell 

Om en organisation vill genomföra och bevara en förändring på ett så smidigt sätt som möjligt 

ska de följa åtta stycken steg i kronologisk ordning (Kotter & Cohen, 2002). Att hoppa över steg 

lurar bara företaget och får dem att tro att de arbetar snabbare, när det i själva verket bara leder 

till en sämre genomförd förändring. 

 

4.3.1 Steg 1: Skapa en känsla av nödvändighet 

Det första steget är att skapa en känsla av nödvändighet av förändringen (Kotter & Cohen, 2002). 

Det ska gärna vara något konkret exempel som de anställda kan relatera till. Det är också viktigt 

att presentera detta exempel utan att skylla på någon specifik grupp eller individ, utan istället 

uppmana folk till att lösa problemet. Detta steg kan misslyckas om beslutsfattarna underskattar 

hur svårt det är att få de anställda utanför sin trygghetszon, eller om de överskattar hur lyckad 

förändringen har varit hittills. Det kan också bero på att de har för lite tålamod, att de är för 

försiktiga och endast ser de negativa delarna eller att de inte vill riskera deras nuvarande affärer. 

 

4.3.2 Steg 2:  Skapa en förändringsgrupp 

När de anställda känner ett behov av förändringen kommer många att vilja hjälpa till (Kotter & 

Cohen, 2002). Välj ut ett lag med personer som är engagerade och villiga att arbeta tillsammans. 

Gruppen ska bestå av personer som har makt i den hierarkiska ordningen, personer som är 

experter på området,  respekterade personer i företaget och ledartyper som kan driva 

förändringen. Ett av de största felen företag gör i detta steg är att placera fel människor i 

gruppen, folk med för lite makt, både hierarkisk och expertis. Det är då stor risk att detta steg 

misslyckas. 

 

4.3.3 Steg 3: Skapa en vision 

Steg tre är att skapa en vision för förändringen (Kotter & Cohen, 2002). Utan en tydlig vision 

kan målen med förändringen resultera i en förvirrande lista över olika mål. Med en tydlig bild 

kan man få fler att förstå varför förändringen ska genomföras. Här misslyckas företag ibland med 

att skapa en tillräckligt tydlig vision. Det går att ha flera olika planer, direktiv och program, men 

utan en tydlig vision misslyckas förändringsarbetet.  

 

4.3.4 Steg 4: Kommunicera ut visionen 

När visionen är klar är det dags att presentera den, detta ska ske tydligt och ärligt (Kotter & 

Cohen, 2002). Det är också viktigt att företaget lever som dom lär. Säger företaget att de behöver 

spara pengar så kan de inte spendera pengar på onödiga saker. Många företag gör felet att inte 

kommunicera ut visionen tillräckligt mycket. De kanske håller ett möte angående visionen och 

tror att det räcker, eller skickar ut nyhetsbrev och håller tal om den, men ändå har kvar högt 

uppsatta chefer som inte lever efter visionen. 
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4.3.5 Steg 5: Gör er av med hinder 

Ett klassiskt hinder är en mellanchef som alltid möter förändring med meningar som “vi har 

alltid gjort såhär och det har alltid funkat” eller “det där har vi testat och det funkade inte” 

(Kotter & Cohen, 2002).  Att minimera sådant uppförande är en viktig del av 

förändringsprocessen. Ett annat hinder är okunskap, det är därför viktigt att ta bort oviljan att lära 

sig nya saker.  Här är det vanligt att företag misslyckas med att bli av med hindret, chefer som 

inte lever upp till den nya visionen måste bli konfronterade och man ska aldrig underskatta 

människors förmåga att lära sig. 

 

4.3.6 Steg 6: Skapa kortsiktiga vinster 

Visionen ska vara långsiktig, men att ha flera kortsiktiga mål är viktigt (Kotter & Cohen, 2002). 

Kortsiktiga mål ger förändringen positiv feedback och motbevisar anställda som fortfarande är 

emot den. Det är skillnad på att skapa kortsiktiga vinster och hoppas på kortsiktiga vinster. I en 

lyckad förändring letar cheferna efter sätt att belysa prestationer, få folk att uppnå förbättringar 

och belöna dem. 

 

4.3.7 Steg 7: Håll ut 

I detta steget är det viktigt att förstå att förändring tar tid och inte är något som genomförs över 

en natt (Kotter & Cohen, 2002). Här gäller det att fortsätta med föregående steg, fortsätta med 

det som funkar och förbättra det som inte gör det. Många tar här ut segern i förskott, detta kan 

leda till att all förändring som genomförts sakta försvinner igen. 

 

4.3.8 Steg 8: Förankra förändringen 

Det sista steget är att få förändringen att bli permanent  (Kotter & Cohen, 2002). Det är viktigt att 

få förändringen att bli en del av företagets kultur, detta genom att kontinuerligt se till att 

förändringen syns eller används i företaget. De anställdas kultur förändras inte förens de är 

övertygade om att den nya kulturen i företaget fungerar bättre. Att inte förankra förändringen i 

företagets kultur är ett vanligt fel bland företag. Det är inte förens anställda säger något i stil med 

“det är så vi gör på detta företaget” som förändringen är tillräckligt förankrad. 

 

Kritik mot Kotter och Cohen (2002) är att stegen inte alltid måste ske i den ordning som de 

skriver och det är inte alltid alla steg behövs (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq, 2012). Till 

exempel skulle en förändring där du inte har möjlighet att gå tillbaka inte kräva steg sju och åtta. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att dessa åtta steg till stor del är skrivna efter Kotters egna 

studier och observationer. Ytterligare kritik är att det är få studier som studerat 

förändringsprocesser med alla åtta steg. 
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4.4 Leader Member Exchange model (LMX)  

Enligt LMX modellen så kommer en ledare att utveckla en relation till sina anställda, hur stark 

relationen är kan variera från anställd till anställd (Mahsud, Yukl & Prussia, 2010). Vid en stark 

LMX är tilliten hög och ledare och följare tycker om och respekterar varandra. I utbyte mot att 

ledaren ger sina anställda intressanta arbetsuppgifter, extra ansvar och mer belöning så gör den 

anställda ett bra arbete och är lojal mot ledaren. Vid en svagare LMX så förväntas de anställda 

endast att göra vad som krävs och ingen extra belöning delas ut av ledaren. En stark LMX leder 

till bättre prestationer, högre lojalitet och högre förtroende till ledaren hos den anställda (Martin, 

Thomas, Guillaume, Lee & Epitropaki, 2016). Två andra variabler som är relevanta för en lyckad 

LMX är empati och hög etik. Empati är förmågan att kunna känna igen och förstå andras känslor 

och etik är att värdesätta, hjälpa och utveckla sina anställda. Med dessa två faktorer är det 

enklare för ledaren att bygga upp förtroende och skapa och upprätthålla en relation till sina 

anställda (Mahsud et al., 2010). 

4.5 Ledarskapsbeteenden, LMX och förändring 

 
Figur IIII: Koppling mellan valda teorier 
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4.5.1 Ledarskapsbeteenden → Digitalt förändringsarbete 

Förändringsorienterade ledare förespråkar och ser förändringsbehov (Yukl, 2012). Detta krävs 

för att uppfylla första steget i Cotter & Cohens (2002) förändringsmodell, att skapa en känsla av 

nödvändighet. Denna koppling använder vi för att identifiera beteenden hos våra respondenter 

som startar och driver förändringsprocesser. Utan dessa beteenden uteblir internt driven 

förändring och endast förändring på grund av yttre tryck genomförs (Ates & Bititci, 2011). Om 

inte företaget arbetar proaktivt med detta kan kompetensbrist uppstå eller att företaget hamnar 

efter jämfört med konkurrenter (Sommer, 2015). Samma koppling görs och används för att 

identifiera de uppgiftsorienterade beteenden som bidrar till att skapa den struktur och 

problemlösningsförmåga som krävs vid förändring (Yukl, 2012). 

 

4.5.2 Ledarskapsbeteenden → Förtroende mellan ledare - följare 

För att genomföra en förändring krävs förtroende för ledaren hos medarbetarna. Medarbetarna 

saknar ofta förtroende till högsta ledningen i företaget och lägger därför ofta sitt förtroende hos 

mellancheferna eller själva organisationen (Sorensen & Hasle, 2009). Förändring ses ofta som ett 

hot mot förtroendet (Morgan och Zeffane, 2003) och stora och drastiska förändringar kan sänka 

förtroendet bland de anställda (Sorensen & Hasle, 2009). Det är främst de relationsorienterade 

ledarskapsbeteendena, men också de förändringsorienterade beteendena, som stärker förtroendet 

mellan ledare och följare (Dirk & Ferrin, 2002) och dessa bidrar samtidigt till en stärkt LMX 

(Yukl, O’Donnell & Taber, 2009). 

 

4.5.3 Ledarskapsbeteenden → LMX 

Det finns ett större samband mellan LMX och relationsorienterade ledare än förändrings- och 

uppgiftsorienterade ledartyper (Yukl, O’Donnell & Taber, 2009). Beteenden som förknippas 

med relationsorienterade ledare (stötta, berömma, diskutera och delegera) är starkt relaterade till 

LMX medan beteenden som förknippas med uppgiftsorienterade ledare (övertydlighet, planering 

och övervakning) inte är relaterade till LMX. De relationsorienterade beteendena har också 

större inverkan på LMX än de förändringsorienterade beteendena. 

 

4.5.4 LMX → Förtroende mellan ledare - följare 

Ledarens förtroende till de anställda är kopplat till en stark LMX och det är ledarens, inte de 

anställdas beteende som avgör om det kommer att bildas en stark LMX (Dulebohn, Bommer, 

Liden, Brouer & Ferris, 2012). I föregående stycke förklaras sambandet mellan 

ledarskapsbeteenden och LMX (Yukl, O’Donnell & Taber, 2009) som i sin tur stärker 

förtroendet mellan ledare och följare (Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer & Ferris, 2012). I nästa 

stycke förklaras kopplingen mellan förtroende och förändringsarbete/digitalisering. 

 

4.5.5 Förtroende mellan ledare - följare → Digitalt förändringsarbete 

Förändring i en organisation kan misslyckas på grund av att det saknas förtroende för ledaren 

som föreslår och driver förändringen (Yukl, 2013). Om ledaren inte litar på sina anställda kan 
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han/hon bli återhållsam och inte dela med sig om all information angående förändringen. Detta 

kan i sin tur leda till ökade misstankar och motstånd mot förändringen (Yukl, 2013). Förtroendet 

blir också viktigt då förändring kan leda till något negativt för följaren, inte minst digitala 

förändringar (Bommer, Rich, & Rubin, 2005). De negativa utfallen har resulterat i en cynisk 

inställning mot förändring (Bommer, Rich, & Rubin, 2005). Denna inställning leder i sin tur till 

att medarbetare i lägre grad kommer vara delaktiga i försök till organisatorisk förändring 

(Bommer, Rich, & Rubin, 2005) och därför blir förtroendet för ledaren viktigt (Yukl, 2013). 
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5. Analys 

 
I vår analys har vi jämfört de olika samtalen med varandra för att se likheter och skillnader 

mellan de olika respondenterna, sedan jämfört dessa resultat med vår teoretiska referensram. 

Kapitlet är uppdelat i två delar, “digitalisering och förändringsarbete” och “ledarskap”. 

Teoretiskt material som plockas in refereras till ursprungskällan, allt annat material i detta 

avsnitt är vår egen analys utifrån insamlad empiri och refereras därför inte. 

 

5.1 Digitalt förändringsarbete 

Respondent 1 och 4 är positiva till digitalisering. De ser en ekonomisk och arbetsmiljömässig 

vinning i det, de ser det som en möjlighet. Kommunikation underlättas av digitala hjälpmedel 

berättar respondent 1 och 2. Exempel som att kunna skicka bilder med telefonen eller att kunna 

maila en ritning är en stor vinning i både tid och pengar enligt respondenterna. Respondent 1 

tycker att företaget borde satsa mer på digitala hjälpmedel för yrkesarbetarna då det ytterligare 

hade underlättat kommunikationen. När respondenterna här ser möjligheter med nya digitala 

hjälpmedel är de också inne i Kotter & Cohens (2002) förändringsprocess. Det första steget, att 

skapa en känsla av nödvändighet innebär just att identifiera en möjlighet och att på ett positivt 

sätt kommunicera den till yrkesarbetarna. Lyckas de med kommunikationen och får 

yrkesarbetarna att se nödvändigheten i förändringen är det möjligt att gå vidare i processen och 

skapa en förändringsgrupp. Att respondent 1 och 4 ser möjligheter med förändring är också ett 

förändringsorienterat beteende (Yukl, 2012) då de förutser en förändringsmöjlighet, vilket leder 

till att första steget i förändringsprocessen kan inledas.  

 

Respondent 2 och 3 är istället skeptiska till den digitala utvecklingen i branschen och anser att 

mer digitalisering inte är något som behövs. Detta kan enligt Kotter & Cohen (2002) bero på att 

de inte vill riskera sina kortsiktiga affärer och/eller överskattar hur lyckad digitaliseringen redan 

har varit. Respondent 2 menar att digitaliseringen redan pågår och kommer komma ännu mer 

men att människan som ska använda tekniken inte är redo för det än. I motsats till föregående 

stycke så genomför respondenterna här inte Kotter & Cohen´s (2002) första steg. Respondent 3 

säger att han är emot digitaliseringen då han trivs med hur det var förr och gärna fortsätter att 

jobba på samma sätt. Enligt Kotter & Cohen´s (2002) femte steg är hans inställning till 

digitaliseringen ett hinder för att den ska genomföras. När respondenterna inte ser möjligheten 

med nya digitala lösningar och till och med aktivt motarbetar dem startar aldrig 

förändringsprocessen och förändring uteblir. 

 

Samtliga respondenter berättar att majoriteten av de digitala förändringar som gjorts i företaget 

har genomförts på grund av yttre påverkan från andra aktörer. Exempelvis genom lagändringar 

eller beställare som ställer krav på att dokumenthantering ska ske digitalt. En förklaring till detta 
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är enligt respondenterna att yrkesarbetarna inte är intresserade av digitala hjälpmedel, 

exempelvis uppgav respondent 3 att “de är praktiska människor och praktiska människor tycker 

inte om datorer”. Ytterligare anledningar till att egna initiativ till digitalisering saknas är 

tidsbrist, att de är ett litet företag med mindre resurser och att ledningen på företaget inte heller är 

intresserade av digitalisering. De förändringsorienterade beteendena (Yukl, 2012) behövs för att 

starta en intern förändringsprocess (Ates & Bititci, 2011). Respondenterna visar här inte några av 

dessa beteenden, därför uteblir internt driven digital förändring och endast den på grund av yttre 

tryck blir av. Att de inte ser behovet och inte vill gå i framkant i utvecklingen kopplas även här 

till att respondenterna inte genomför första steget till en förändring i Kotter & Cohens (2002) 

modell. 

 

Precis som vid andra aspekter av ledarskapet anser samtliga respondenter att information och 

kommunikation är det viktigaste vid förändringsarbete. Respondenterna lägger stor vikt vid att 

tydligt kommunicera information är det viktigaste vid förändringen. De är dock inte överens om 

vilken och hur mycket information som ska gå ut i företaget. Respondent 3 anser att alla ska få 

samma information. Han anser att det var nyckeln till varför så få slutade och de kunde fortsätta 

sin verksamhet under den rekonstruktion företaget gått igenom. Respondent 1 tycker istället att 

det går att ge ut för mycket information och att endast den information som gäller en grupp ska 

tilldelas dem. Att respondent 3 tycker att alla ska få samma information visar att han litar på 

yrkesarbetarna (Yukl, 2013). Respondent 1 är mer återhållsam med informationen och det 

kopplas till att respondenten inte litar fullt ut på yrkesarbetarna. Lågt förtroende från ledaren kan 

leda till ökade misstankar och motstånd mot en förändring. Respondenterna 1, 2 och 3 är tydliga 

med att det är viktigt att ge ett varför och kunna motivera en potentiell förändring. Respondent 3 

säger också att ledaren måste kunna visa vinningen med en förändring. Den genomförs för att 

något ska bli bättre, detta bör också gynna yrkesarbetarna på något sätt och då blir det lättare att 

ta den till sig. Att tydligt kommunicera, förmedla information och att skapa ett varför med 

förändringen kopplas till Kotter & Cohens (2002) tredje och fjärde steg; att skapa en vision och 

kommunicera den. I steg tre ska visionen för förändringen skapas och detta är det “varför” som 

respondenterna pratar om. Genom att respondenterna poängterar vikten av ett tydligt 

kommunicerat varför visar de på en beredskap inför en förändringsprocess. Samtliga inblandade 

får på detta sätt en vision att förhålla sig till detta och de mål och arbetssätt som tagits fram får en 

riktning och mening. 

 

Respondenterna 1, 2 och 3 påpekar, som sagt, att branschen är “praktisk” och att digitaliseringen 

därför är en förändring som är svårare att genomföra än andra. Respondent 4 ser däremot ingen 

skillnad på en digital förändring och en annan typ av förändring, utan anser att förfarandet är 

detsamma oavsett förändringstyp. Denna syn på förändringsarbete kan kopplas till själva 

grunden av Kotter & Cohens (2002) förändringsmodell, då olika förändringar kan vara olika 

svåra att genomföra men arbetssättet ändå kommer att vara det samma. Detta innebär att 

digitaliseringen är ännu ett förändringsarbete som det finns ett utarbetat arbetssätt för. 



33 

 

5.2 Ledarskap 

De uppgiftsorienterade beteenden vi främst ser är respondenternas syn på struktur och planering 

(Yukl, 2012). Samtliga respondenter vill ligga två steg före. Respondent 2 och 3 vill ha mer 

kontroll än respondent 1 och 4 vilket visar sig både i direkta svar men också när de pratar om 

ansvar. Samtliga respondenter tycker det är viktigt och fördelaktigt att släppa ansvar vilket är en 

del i Yukl’s (2012) relationsorienterade beteenden; erkännande och bemyndigande. Respondent 

2 och 3 visar här tecken på uppgiftsorienterat beteende då de vill ha kontroll och övervakar vad 

som händer trots att de har släppt ansvaret. Detta leder till att erkännandet och bemyndigandet 

överskuggas av kontrollen och övervakandet och därför inte bidrar till en förbättrad LMX mellan 

respondenterna och de anställda (Yukl, O’Donnell & Taber, 2009). Vi ser fler 

uppgiftsorienterade beteenden (Yukl, 2012) när respondenterna pratar om relationen till 

yrkesarbetarna. Samtliga respondenter är måna om att bygga och stärka denna relation men 

respondent 2 och 3 poängterar samtidigt att det inte finns tid att göra detta fullt ut. Som exempel 

säger respondent 3 att detta är något han skulle vilja göra mer men att han jobbar 12 timmar per 

dag så tiden prioriteras inte till detta. Dessa uppgiftsorienterade beteenden bidrar inte till en 

stärkt LMX (Yukl, O’Donnell & Taber, 2009) men de skapar den struktur, 

problemlösningsförmåga och tydlighet som förutsätts för en lyckad förändringsprocess (Kotter & 

Cohen, 2002). 

 

Åsikter från yrkesarbetarna tas in från alla respondenter men respondent 3 och 4 fattar besluten i 

högre grad på egen hand. Respondent 3 är dessutom tydlig med att hans erfarenhet är hans 

största styrka och att den gör så att han på egen hand kan ta beslut. Att ta in åsikter från 

yrkesarbetarna är ett relationsorienterat beteende (Yukl, 2012), i första hand är det ett 

erkännande för yrkesarbetaren om dennes åsikt tas i beaktning vid till exempel beslut. 

Respondent 3 och 4 tar här in information från yrkesarbetarna men när de inte ger erkännandet 

eller bemyndigar yrkesarbetarna att fullfölja på egen hand så bidrar det inte till en förbättrad 

relation utan ger motsatt effekt (Yukl, O’Donnell & Taber, 2009; Yukl, 2012). 

 

Samtliga respondenter bedyrar vikten av ett “vi” på arbetsplatsen. Det är “vi tillsammans” som 

gör jobbet. Respondent 2, 3 och 4 försöker uppnå detta genom att göra samma jobb som 

yrkesarbetarna när det behövs och de försöker korta ner beslutsvägar. Respondent 2 och 4 är 

också måna om att ha en god relation till medarbetarna utanför arbetet. De försöker bygga denna 

relation genom att skapa situationer där de och yrkesarbetarna kan träffas. Detta kan vara ett litet 

firande efter ett avslutat projekt och detta är något respondenterna skulle vilja göra oftare. 

Respondenterna visar här relationsorienterade beteenden (Yukl, 2012). Stöd och erkännande är 

de som lyser igenom mest och dessa bidrar till en stärkt relation mellan respondenten och 

yrkesarbetarna (Yukl, 2012). Stödet ges till yrkesarbetarna när respondenterna lyssnar in behovet 

i en stressig situation och är beredd att göra jobbet själv. Erkännandet kommer i form av att visa 

uppskattning vid ett utfört arbete. En stark relation är en förutsättning för lyckat 
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förändringsarbete då relationen mellan ledare och följare utgör stommen processen vilar på 

(Morgan och Zeffane, 2003; Sorensen & Hasle, 2009). 

 

Respondenterna är ödmjuka inför att det finns yrkesarbetare med större kompetens än dem 

själva. Respondent 1 och 2 är tydligast med detta men även respondent 3 och 4 är öppna för 

kunskap som finns hos yrkesarbetarna. Respondenterna visar detta genom att de frågar och tar in 

åsikter från yrkesarbetarna i situationer där de själva inte är helt säkra på svaret. Respondent 1 

och 2 tar in och tar tillvara på de åsikter och ideer som kommer från yrkesarbetarna i högre grad 

än respondent 3 och 4. Här visar alltså respondent 1 och 2 mer relationsorienterade beteenden 

(Yukl, 2012) än respondent 3 och 4. Genom att erkänna eller inte erkänna de ideér och tankar 

som kommer upp förbättrar eller försämrar respondenten relationen, och därmed 

förutsättningarna för lyckat förändringsarbete, till yrkesarbetarna. 

 

I respondenternas svar finns få förändringsorienterade beteenden (Yukl, 2012). Respondent 1 är 

den enda som rakt ut uppger ett av dessa beteenden, han försöker främja kunskapsutbyte mellan 

yrkesarbetarna. Vi kan se lite förändringsorienterade beteenden hos övriga respondenter när 

respondenterna samlar in ideer från yrkesarbetarna, nämligen uppmuntran till innovation. Detta 

rör dock bara den dagliga driften och inte innovativa nya idéer. I övrigt så försöker de inte 

förespråka och förutse förändring utan förändring beror på yttre tryck från annan part. 

Avsaknaden av förändringsorienterade beteenden leder till att internt driven förändring uteblir 

(Ates & Bititci, 2011), vilket i sin tur kan leda till att företaget hamnar efter jämfört med sina 

konkurrenter (Sommer, 2015).  
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6. Slutsatser 

 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion utifrån resultaten från analysen. Vi kopplar sedan 

tillbaka de frågeställningar som presenterades i studiens första kapitel. I detta kapitel 

presenteras också studiens bidrag och förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Diskussion 

Vår analys visar att respondenterna överlag är försiktigt positiva men ointresserade av 

digitalisering. De använder gärna de digitala hjälpmedlen som redan finns men vill själva inte 

driva förändring för att ta till sig nya. Detta kan bero på att det som företaget redan gör faktiskt 

fungerar och att de därför inte ser behovet av att ändra något. Under gynnsamma förhållanden är 

inte behovet av att förändra sig stort och ett företag “kommer undan med” att jobba på som 

vanligt. Att intresset är lågt kan också bero på att teknisk utveckling inte alltid är positiv. De 

negativa kommentarerna respondenterna gav oss angående digitalisering kan komma från 

erfarenheter med digitala lösningar som inte fungerat som utlovat och istället för att underlätta 

arbetet skapade en merkostnad för företagets projekt. Resonemanget i detta stycke skulle kunna 

vara anledningar till varför vi nästan inte ser några förändringsorienterade beteenden hos 

respondenterna. 

 

Cheferna är enligt analysen framför allt relations- och uppgiftsorienterade. De har bra relationer 

till yrkesarbetarna vilket tyder på en stark LMX. Att de har denna relationen kan dels bero på 

storleken på företaget, det är ett företag med 54 stycken anställda vilket ger cheferna en chans att 

lära känna yrkesarbetarna bättre jämfört med om det skulle vara ett större företag. Den bra 

relationen kan också bero på den ödmjukhet respondenterna har för yrkesarbetarna och att de 

värdesätter deras arbete. Ytterligare en orsak kan vara att respondenterna inte ser sig själva över 

yrkesarbetarna och inte är rädda för att arbeta fysiskt när det behövs. 

 

Respondenterna anser att det är deras ansvar att få in ny digital teknik i arbetet då det är de som 

har ledande befattningar närmast yrkesarbetarna. Att införa nya arbetssätt och digitala 

hjälpmedel är något respondenterna inte upplever sig ha tid med då deras jobb involverar många 

andra arbetsuppgifter och ansvarsområden. Svaren hade kanske blivit annorlunda i ett större 

företag med mer resurser då de kanske har möjlighet att ha en anställd, eller flera, som är 

ansvarig enbart för att driva digitaliseringsfrågor och vara ett stöd vid implementering av nya 

lösningar. I ett SME-företag som det vi studerat finns det inte utrymme för detta och det blir då 

ytterligare ett moment för de redan upptagna respondenterna. Det skulle här behövas, eller 

krävas mer kunskap om redan befintliga, instanser eller företag som kan ge stöd och 

tillhandahålla avlastning. Det skulle också kunna vara så att ett företag i denna storlek faktiskt 

skulle dra stor nytta av en anställd specifikt för att hantera dessa frågor, men de väljer att 
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prioritera annat. På detta sätt skulle de kunna dra nytta av och ligga före i digitaliseringsfrågor 

istället för som nu reagera på beslut från andra. Det kanske inte är rimligt att tro att de skulle vara 

drivande i dessa frågor men bara att vara tidiga jämfört med sina konkurrenter skulle ge dem 

fördelar. Inte minst i implementeringsfasen då de skulle ha tid att planera, strukturera och 

förbereda sig för detta arbete. 

 

I  analysen poängterar vi att respondent 1 och 2 anser att kommunikation mellan chefer och med 

yrkesarbetare underlättas av de digitala hjälpmedlen. Respondent 3 och 4 nämner inget om 

kommunikationen. Vi uppfattar att de ser det som en självklarhet att kunna kommunicera över 

telefon eller att kunna maila var som helst när som helst. Detta fann vi överraskande då 

respondent 3 och 4 är en generation äldre än de två första respondenterna. Enligt oss borde 

respondent 3 och 4 istället ha varit med om mer av utvecklingen på den digitala fronten och 

därför inte se dessa hjälpmedel som lika självklara. Detta kan också indikera att de två äldre 

respondenterna har tagit till sig och anammat de digitala hjälpmedel som införts under deras tid i 

branschen och därför inte längre tänker på dem som något nytt och främmande, de har gjort 

dessa förändringar permanenta. För de yngre respondenterna som är relativt nya i sina roller är 

istället arbete med digitala hjälpmedel fortfarande nytt och de ser det därför inte som en 

självklarhet då de inte använt hjälpmedlen på detta sätt tidigare. 

 

Respondent 2 och 3 är mer skeptiska till digitaliseringen än 1 och 4. Detta kan bero på att de är 

bekväma med lösningar som de vet fungerar och som de kan hantera. Respondent 1, 2 och 3 

belyser svårigheten med att genomföra digitala förändringar i en så kallad “praktiskt bransch”. 

Att få yrkesarbetarna att jobba med digitala hjälpmedel kan enligt respondenternas erfarenheter 

vara svårt. Detta kan dels bero på att yrkesarbetarna är ointresserade av nya digitala lösningar 

och därför undviker dessa, vilket gör att de är svåra att implementera fullt ut. Detta skulle kunna 

vara fallet, men det kanske också är så att respondenterna inte litar på att de själva kommer klara 

av att använda de tekniska lösningarna. Detta projiceras sen på yrkesarbetarna, då de ser likheter 

mellan dem och sig själva. Alltså börjar problemet med platschefens inställning snarare än med 

yrkesarbetarens förmåga. Det kan också helt enkelt bero på att respondenterna själva inte är 

intresserade och därför inte går i spetsen och visar vägen och på så vis bidrar till att den digitala 

förändringen inte genomförs. 

 

Studiens analys visar också att cheferna hanterar de sex steg i Kotter & Cohens (2002) modell 

som organiserar och genomför en förändringsprocess men de utelämnar de två steg som initierar 

samma process. Alla steg måste inte alltid användas under en förändringsprocess (Appelbaum, 

Habashy, Malo & Shafiq, 2012) men för att starta en digital förändring behöver cheferna först 

skapa en känsla av nödvändighet, både för sig själva och de anställda (Kotter & Cohen, 2002). 

 

Att de klarar av att hantera digitala förändringsprocesser när de väl är igång beror dels på att de 

har en bra relation till medarbetarna, ger stöd och visar uppskattning för bra utfört arbete. 
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Respondenternas relationsorienterade beteenden är de som bidrar här och som bygger det 

förtroende som krävs. De uppgiftsorienterade beteendena de visar på skapar också den ordning 

och struktur som krävs när förändringsprocessen väl är igång. Alla fyra respondenter har  

erfarenhet från tidigare förändringar, något som ger dem kunskap om hur en lyckad digital 

förändring ska genomföras.  

 

Respondenterna 3 och 4 fokuserade på utbildningar och kunskap när de berättade hur de skulle 

genomföra en digital förändring. De belyser hur viktigt det är att anställda förstår varför 

förändringen genomförs och att de får kunskapen de behöver för att kunna arbeta med de nya 

förutsättningarna. Okunskap är ett hinder för förändring, att utbilda anställda hjälper 

förändringen att genomföras (Kotter & Cohen, 2002). Att utbilda folk inom företaget skulle 

kunna leda till fler saker än enbart själva målet med utbildningen. Genom att skapa förståelse för 

en specifik digital lösning så skulle kanske de anställda få en mer öppen inställning och på så vis 

lättare ta till sig fler digitala hjälpmedel. Utbildning skulle på så vis kunna skapa en exponentiell 

utveckling när det gäller intresse och initiativtagande till digital utveckling, både bland chefer 

och yrkesarbetare. 

 

De två yngre respondenterna, 1 och 2, tar in och tar tillvara på de åsikter och ideer som kommer 

från yrkesarbetarna i högre grad än respondent 3 och 4. Detta kan höra ihop med antal år i 

branschen. En yngre chef kanske inte känner till alla lösningar och har inte samma erfarenhet 

som de äldre och måste därför ta in mer hjälp från yrkesarbetarna för att lösa olika situationer. 

De äldre respondenterna har större erfarenhet och kan därför handla mer på eget initiativ. Det 

kan också bero på att de yngre respondenterna inte har lika högt förtroende bland yrkesarbetarna 

på grund av sin ålder och därför måste, för att kunna leda, ta in åsikter från yrkesarbetarna. 

 

6.2 Summering av diskussion 

Med hjälp av samtal med respondenterna, befintlig teori och ovanstående diskussion har studien 

genomförts för att uppfylla dess syfte och besvara våra frågeställningar. Syftet med studien var 

att förstå om chefer i byggbranschen besitter de ledarskapsbeteenden som krävs för det 

förändringsarbete som pågår och kommer med digitaliseringen. Detta resulterade i tre 

frågeställningar som utifrån summeringen nedan besvaras en och en. 

 

 

○ Vad har chefer i byggbranschen för åsikt om digitalisering? 

○ Hur arbetar chefer i byggbranschen med förändringsarbete? 

○ Hur beskriver chefer i byggbranschen sitt ledarskap? 
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Respondenternas åsikt om digitaliseringen är överlag försiktigt positiv men de är också 

ointresserade av digitaliseringen. På grund av detta så använder de gärna de digitala hjälpmedel 

som redan finns i branschen men driver själva inte några digitaliseringsfrågor internt i företaget. 

Stora delar av respondenternas potentiella arbete med förändring återspeglas på teorin. Detta 

tyder på att respondenterna vet hur de skulle genomföra en digital förändring. Respondenterna 

beskriver sitt ledarskap som ett relations- och uppgiftsorienterat ledarskap. Detta gör att de har 

en bra relation till yrkesarbetarna men också att den struktur som krävs vid förändring finns. 

Något vi inte ser mycket av är förändringsorienterade beteenden, vilket i detta fall leder till att 

internt driven digital förändring uteblir. Utifrån ovan diskussion anser vi att respondenterna 

besitter de ledarskapsbeteenden som krävs för den förändringsprocess som kommer med 

digitaliseringen. Dock måste vi inse att företaget i nuläget inte upplever att de är i något behov av 

en digitalisering, kanske på grund av avsaknaden av förändringsorienterade beteenden, och att 

den därför uteblir. Med fler förändringsorienterade beteenden skulle de fortfarande kunna 

komma fram till samma beslut men då aktivt tagit ställning att inte driva digital förändring. Som 

det är nu är de passiva och initiativ till digital förändring uteblir. 

6.3 Implikationer 

Denna studie visar varför digital förändring uteblir och vad chefer i byggbranschen behöver göra 

för att driva denna. Vi identifierar de beteenden som krävs, belyser relationen till yrkesarbetarna 

och vilka steg i en förändringsprocess som utelämnas. Genom att detta kommer fram kan chefer i 

byggbranschen bli mer medvetna och välja hur de vill hantera digitaliseringen istället för att 

reagera på yttre tryck. Vår studie bekräftar också Sommers (2015) resultat i en Svensk kontext. I 

SME-företag finns en ovilja att investera i ny digital teknik, även om de anser att det är viktigt 

(Sommers, 2015). Studien bekräftar delvis Ates & Bititcis (2011) resultat om att trots sin 

förmåga att anpassa och förändra sig uteblir förändring för SME-företag på grund av ovilja från 

personer i beslutsfattande positioner. Vi kan i studien inte bevisa att förändringen uteblir på 

grund av oviljan från personer i beslutsfattande positioner men vi ser att en ovilja finns och 

förändring uteblir. Denna studie bidrar också med kvalitativ data som kan hjälpa till att förstå 

varför SME-byggföretag inte har kommit lika långt i digitaliseringen som andra tillverkande 

branscher har (Svensk Byggtjänst, 2017). 

6.4 Studiens begränsningar 

Då vi har valt att fokusera på analys och hantering av det insamlade empirin har antalet samtal 

blivit lidande. Att vi endast pratat med fyra stycken respondenter gör att kunskapsbidraget i 

denna studie behöver styrkas med ytterligare studier. Detta för att bekräfta eller avvisa om våra 

resultat är representativa för byggbranschen som helhet. En annan begränsning är att vi endast 

har pratat med män, då det studerade företaget inte har några kvinnliga platschefer. Detta skulle 

kunna leda till att resultaten inte ökar förståelsen för byggföretag med stor andel kvinnliga 
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platschefer. Vår studie hanterar bara våra samtal med cheferna i organisationen. Här skulle våra 

resultat behöva ställas mot medarbetarnas syn på förändringsarbete, ledarskap och digitalisering. 

6.5 Fortsatt forskning 

Denna studie hade endast fyra stycken respondenter. En större studie i samma spår med fler 

respondenter skulle kunna bekräfta eller avvisa resultaten från denna studie. Då vi inte har haft 

några kvinnliga respondenter skulle motsvarande studie med kvinnliga chefer vara intressant för 

att se om skillnad i kön påverkar resultaten. Vår studie har fokuserat på ledarnas individuella 

uppfattning av studiens områden, de resultat vi har fått är därför också ur ledarens perspektiv. 

Det vore därför intressant med en studie som istället undersökte medarbetarnas syn på området 

och sedan jämföra dessa med resultaten i denna studie. Ett annat förslag vore att genomföra 

samma typ av studie på ett annat företag eller bransch för att kunna se skillnader och likheter 

mellan företag och/eller bransch. Om företag som ligger i framkant gällande digitalisering 

studeras kan en sådan studie också identifiera om de förändringsorienterade beteendena är mer 

förekommande än i denna studie.  
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