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Sammanfattning  

Bygg- och anläggningsbranschen tar allt mer hjälp av ICT-verktyg, information och 

kommunikationsteknologi, för att effektivisera produktionskedet samt förenkla 

informationsspridningen inom projekten. Vid implementering av ICT-verktyg finns det mycket i 

branschen som utmanar hur väl det blir implementerat. Trots stor mängd guider gällande 

implementering, både generell och branschinriktad, finns en tendens att inte utnyttja ICT-verktyg 

till fullo, då det inte anses tillämpbart av branschen med hänsyn taget till branschens projektunik 

karaktär. För erhålla bättre förståelse för branschens utmaningar, och hur de ska hanteras, fokuserar 

studien på planeringsstadiet inför implementering av ICT-verktyg som det genomförs hos ett 

fallföretag. 

Syftet med studien är att se hur processen innan en implementering kan se ut, lyfta fram påverkande 

faktorer som är typiska för bygg- och anläggningsföretag för en god implementering samt förslag 

till lösningar på utmaningar som finns.  

Metoden som studien bygger på är en kombination av en fallstudie och en litteraturstudie som 

lyfter fram tidigare forskning. Fallstudien är av kvalitativ form då den följer ett klassiskt bygg- och 

anläggningsföretag i sin implementeringsplanering av ett ICT-verktyg. Författarna följer arbetet 

med en konstant jämförande och etnografisk deltagande observation, där beteende- och 

branschmönster analyseras samt utvärderas. Observerade mönster delas upp i fyra teman av 

Författarna, vilket utgör grunden i analys och diskussion: bristfällig & delvis avsaknad av struktur talar 

om tendensen att inte ta tillvara på en konkret struktur i planeringen; tillvaratagande av varierande roller 

& infallsvinklar tar upp viken av de olika  rollernas förkunskap samt position och hur de bör nyttjas; 

informationsflödens informella & interna inverkan på planeringsprocessen problematiserar den branschtypiska 

informationsspridningen, pekar på tendenser och föreslår lösningar; olika syn på innehåll, mål & 

införande presenterar de olika ansatserna hos roller och grupperingar av de.  

Det leder in Författarna på sina slutsatser. Främst rör det sig om branschtypiska ansatser till de 

olika temana där upplägget och informationsflödena inte har tydliga strukturer och rutiner i bygg- 

och anläggningsbranschen. Ett aktivitetsschema, med viktiga noteringar som bör efterföljas för 

bästa resultat, för att underlätta planeringsarbetet av implementeringen, är vad författarna kommer 

fram till. Det genomsyras främst utav noteringar som instruerar tydlighet och genomgående 

förberedande aktiviteter.  

Nyckelord: byggsektorn, ICT, implementering, implementeringsplanering  
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Abstract  

ICT-tools is increasingly being used by the construction industry to streamline the production and 

simplify the dissemination of information. When implementing ICT-tools, the industry challenges 

the outcome with its many factors. Despite existing guidelines regarding implementation, there is 

a tendency to not utilize ICT-tools since it is not considered applicable by the industry. The case 

study focusses on the planning before implementation of ICT-tools, in order to find out what these 

attitudes depend on and how to handle them. 

The purpose is to see how the process before implementation can look like, highlight key factors 

that are typical for construction and find solutions to them. 

The method is a combination of a case study and a literature study. The report follows a classic 

construction company when it is planning implementation of an ICT-tool. The authors evaluate 

the work with a constant comparative and ethnographic participant observation, where behaviour 

patterns are analysed. Observed patterns are divided into four themes by the authors which is 

discussed and leads to the conclusion that the structure and information flows are not clear in the 

construction industry. Finally, the authors present an activity schedule, in order to facilitate 

planning of implementation. It primarily permeates notes that instruct clarity and consistently 

preparatory activities. 

Key words: construction industry, ICT, implementation, planning  
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Förord 

Författarna vill tacka Fallföretaget och dess medarbetare för ett gott samarbete och ett gott 

bemötande. Tack för inbjudan att låta oss vara med så nära i implementeringsarbetet på alla möten, 

stora som små. 

Ett extra stort tack till Projektledaren med all handledning samt god dialog i fråga om 

implementeringsarbetet på Fallföretaget. Med din hjälp fick vi en djupare förståelse av det vi såg 

under vår tid på Fallföretaget och bra infallsvinklar inför vår analys. Vi önskar Dig lycka till med 

det fortsatta implementeringsarbetet! 

Vi vill även tacka Dr. John Lindgren på Högskolan i Halmstad för sin goda insatts som handledare 

och utmärkt bollplank. 

 

Halmstad, Maj 2019 

Matilda Broberg och Caroline Pagnin 
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1 Introduktion 
Följande kapitel presenterar en inledande bakgrund till ICT-verktyg inom bygg- och anläggningsbranschen samt 

problematiserar dess implementeringsprocess för att leda in på vikten av planeringsstadiet, med stöd av tidigare 

forskning. Därefter följer studiens syfte och mål med tillhörande frågeställningar. Rapportens avgränsningar och en 

kort resumé av metoden avslutar Introduktionskapitlet. 

1.1 Bakgrund 

ICT-verktyg, informations och kommunikationsteknik, tar allt mer plats i bygg- och 

anläggningsbranschen (Ghaffarianhoseini, et al., 2017). Större företag har väl etablerade 

kommunikationssystem och flera tjänster kan även köpas upp (Andersson & Enbom, 2015). Vid 

implementering av nya ICT-verktyg finns det vissa förutsättningar inom branschen att beakta. I 

bygg- och anläggningsbranschen drivs förändrade arbetssätt av problemlösning, påverkan från nya 

lagar eller på begäran av kund.  Aktörernas olika ansvarsområden skiljer i omfattning och område. 

Det är vanligt att en roll har ansvar i sitt enskilda projekt, vilket är en del i att skapa en 

decentraliserad arbetskultur (Femenías, et al., 2009). Behovet av ICT-verktyg ökar med storleken 

på företaget vilket påverkar etablerade arbetssätt, i och med nya ICT-verktyg (Mohammed Hamed, 

2013). 

Vid ny teknologi förändras och anpassas rutinerna efter ICT-verktyget, men att anpassa teknologin 

efter rutinerna är även önskvärt. Därav är det av vikt att kunna påverka utformningen av verktyget 

(Bosch-Sijtsema, 2013) vilket bör inräknas i planeringsstadiet. Det har visats att högre grad av 

implementeringsfokus genererar bättre utgång som i sin tur kan leda till ett bättre användande av 

verktyget (Durlak, et al., 2008). 

Det är viktigt att inte se bort ifrån de begynnande stegen av implementeringsarbetet – planeringen. 

Den påverkar alla nästföljande steg för en fulländad implementering (Imai, 1992). Information 

gällande hela implementeringen samt ICT-verktyget, används för att sammanställa vad som bör 

tänkas på inför implementering, i kombination med hur det fungerar i ett klassiskt bygg- och 

anläggningsföretag. 

1.2 Problembeskrivning 
Mycket forskning finns kring implementeringsplaner för digitala system (Bråthen & Moum, 2016). 

Dock utnyttjas det inte tillfullo i bygg- och anläggningsbranschen (Hultqvist, 2016), vilket är ett 

problem. 

Dessutom sker traditionellt byggande i projektform vilket gör att det nya ICT-verktyget inte kan 

implementeras löpande i hela verksamheten utan måste testas fram i projekten (Bråthen & Moum, 

2016). Stora variationer i arbetssätt, kravspecifikationer samt arbetslagsuppställning försvårar 

implementeringen av ICT-verktyg i branschen. Varje projekt är projektunikt med stora 

informationsflöden som är av vikt för projekten (Hartmann, et al., 2009). Vid implementering av 

nya ICT-verktyg finns risken att den existerande kulturen, strukturen och maktförhållandena i 

organisationen utmanas, i och med det förändrade arbetssätten (Jacobsson & Linderoth, 2010). 

Det är därför intressant att undersöka orsakerna till det samt hur en ska gå tillväga för att förbättra 

förutsättningarna inför ett implementeringsarbete av ICT-verktyg, i bygg- och 

anläggningsbranschen. 
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1.3 Syfte och mål 

Syfte  

Syftet med arbetet är att studera implementeringsplaneringsarbete för ICT-verktyg i ett typiskt 

bygg- och anläggningsföretag samt utröna vad som är specifikt för bygg- och anläggningsbranschen 

med påverkan på implementeringsplaneringen. 

Mål och Frågeställningar 

Målet är att erhålla förbättrad förståelse för hur processen med att ta fram en en 

implementeringsplan kan se genom att besvara följande frågeställningar. 

1. På vilket sätt påverkar ICT-verktyg bygg- och anläggningsproduktionen? 

2. Vilka ansatser är synliga i implementeringsplaneringsarbetet? 

3. Vilka faktorer påverkar implementeringsplaneringsarbetet av ICT-verktyg, i bygg- och 

anläggningsbranschen? 

4. Vad är viktigt att tänka på vid en implementeringsplanering i bygg- och 

anläggningsbranschen? 

1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss från industriellt byggande och fokuserar helt på traditionell produktion i bygg- 

och anläggningsbranschen. 

1.5 Metod 

Arbetet består av en litteraturstudie kring ämnena ICT-verktyg, implementering samt bygg- och 

anläggningsbranschen samt en fallstudie på ett bygg- och anläggningsföretag, med deltagande 

observationer på företagets möten rörande implementeringsplaneringen. 

  



   
 

3 
 

2 Teoretisk referensram 
Följande kapitel presenterar resultatet av den litteraturstudie Författarna genomfört. En grundläggande bild ges av 

ICT-verktygets funktioner i bygg- och anläggningsbranschen samt går in på implementeringsarbeten, hur de bör gå 

till och vilka faktorer som har störst inverkan på det. 

2.1 ICT-verktygs funktion och effekt i bygg- och anläggningsprojekt 
ICT, informations- och kommunikationsteknik, finns det en hel uppsjö av i bygg- och 

anläggningsbranschen. Många av verktygen är främst grundade i tänket kring lean, vilket från 

grunden är ett resurseffektiviseringstänk från bilindustrin, men som översatts in i bygg- och 

anläggningsbranschens projektbaserade verksamhet. Lean innebär eliminering av aktiviteter som 

inte har något värde för produktionen och för att uppnå det finns flera metoder samt verktyg för 

att möjliggöra det, som byggbranschens många ICT-verktyg för produktionen (Kumar, et al., 2018). 

ICT-verktyg kan vara projektstyrningsprogram, exempelvis Byggsamordnaren och Pärmen 

(Gunnarsson & Svensson, 2016). Programmen erbjuder ett stort urval av projekt- och 

entreprenadinriktade funktioner som företagen väljer ut relevanta delar av, för sin verksamhet. 

Exempel på funktioner är dagbok, tidsplanering, faktureringsmallar, kontaktregister, och 

projektdokument (Byggsamverkan Projektstyrning Svenska AB, 2018). Syftet med ICT-verktyg är 

att underlätta kommunikationen i projekten, samla all information samt göra det lättillgängligt för 

berörda parter (Jacobsson & Linderoth, 2010). Användning av ICT-verktyg i bygg- och 

anläggningsbranschen har bevisats spara ner på den totala projektettiden och kostnaden 

(Andersson & Enbom, 2015). 

Många utmaningar för effektiv kommunikation finns i stora och komplexa projekt, vilket är typiskt 

i bygg- och anläggningsbranschen (Hartmann, et al., 2009). Varje byggprojekt är unikt gällande 

uppdrag, arbetsplats, arbetsteam etc.  Det finns många likheter mellan projekten vilket bidrar till 

tendensen att uppfinna hjulet upprepade gånger (Blayse & Manely, 2004). Mallar och kalkyler är 

överskridande i projekten, därmed bör det finnas lättillgängligt för återanvändning (Weippert, et 

al., 2003). ICT-verktyg anpassade för verksamheten motverkar dubbelarbete i allt större grad 

(Blayse & Manely, 2004). Omfattning på bygg- och anläggningsprojekt med olika aktörer och deras 

ansvarsområden sätter stora krav på att informell kommunikation inte tar överhand (Nilsson & 

Ådnanes, 2013). En stor del av kommunikationen är muntlig vilket ökar risken för att information 

försvinner i mängden. Krav är att ICT-verktyg produktionsanpassas med användarvänlighet 

(Bråthen & Moum, 2016). 
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2.2 Implementeringens processer, metoder och faktorer 

Implementeringsarbete från start till mål är en process som ser likadan ut i alla förändringsarbeten 

oavsett bransch. Nedan följer en redovisning av de olika faserna och därefter sätts det i ett 

sammanhang i bygg- och anläggningsbranschen med demonstrationsprojekt. 

Implementering kan ses som en process i fyra faser: 

1. Behovsinventering, det hela börjar med att ett behov för förändring uppstår. 

2. Installation, de anställda motiveras, resurser tas fram och de olika rollerna bestäms. 

3. Användning, efter en tids användning följs implementeringen upp, dels för att se att det 

fungerar, även för att säkerställa att det gamla ej finns kvar. 

4. Vidmakthållande, när implementeringen är en del av verksamheten har det hunnit gå några 

år (Forward, et al., 2016). 

Fas två och tre är det som är svårast då ledarskap är väldigt viktigt (Sjösäter & Svensson, 2009) 

samt tron om att det är lätt att implementera och det löser sig självt, utan en uppföljning 

(Mohammed Hamed, 2013). De flesta med en ledarroll idag är inte utbildade till ledare, de har 

förvärvat rollen på annat sätt. En ledare med ledarskapsutbildning fokuserar på sina medarbetare, 

motiverar och inspirerar dem samt får de att känna arbetsglädje. Det leder till att företaget utvecklas 

och verksamheten kan lyftas (Sjösäter & Svensson, 2009). 

Det är vanligt att underskatta omfattningen av implementeringsarbetet och förutsätta att det kräver 

mindre underhåll än det gör i verkligheten. När det exempelvis är lean som implementeras 

bortprioriterar 7 av 10 vikten av att utbilda sina medarbetare vilket leder till ofullständig 

implementering av verktyget (Mohammed Hamed, 2013). De missar helt att utföra fas 2 och 3 

(Forward, et al., 2016). Implementering förändrar inte bara arbetssätten utan även 

organisationskulturen förändras för att driva fram implementeringen i rätt riktning. Det är mycket 

viktigt att se det hela som en utveckling med förbättrat arbetssätt i alla riktningar. Att leta efter 

någon att avskeda eller påtvinga sina medarbetare att vara kreativa hämmar processen (Mohammed 

Hamed, 2013). Förändring av organisationskulturen är inget som görs över en natt, kultur växer 

fram under en längre tid och blir en del av organisationens tankesätt. För att lyckas med förändring 

krävs det en god ledare som utför mindre förändringar stegvis, för att på sikt få fram en ny 

organisationskultur. Det leder till större lönsamhet på lång sikt, dock är det lätt att falla in i ett 

kortsiktigt tänk med snabbare vinster (Forward, et al., 2016). Kaizen är ett begrepp inom lean som 

står för ständig förbättring och menar på att vidareutveckling alltid är möjligt (Mohammed Hamed, 

2013). För denna vidareutveckling finns det en metod inom kaizen, PDCA, som står för Plan, Do, 

Check, Act och ses som ett evighetshjul (Imai, 1992). De olika faserna i metoden följer de fyra i 

början av detta kapitlet.  
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1. Plan, planera, är första fasen och går ut på att identifiera samt analysera problemen.  Viktigt 

att bryta ner de långsiktiga målen till flera mindre, då  de  är  lättare  att  nå. 

2. Do, utföra, testar förbättringarna av det fastställda problemet och har ett bra och tydligt 

kommunikationsflöde.  Viktigt att problemen från fas 1 är hittade innan den fasen, då det  

är  många  som  är  ivriga  att  gå  vidare  utan  en  noggrannare  undersökning  av  

problemen.  

3. Check, korrigera, förbättringarna analyseras och ligger till grund för inlärningsprocessen. 

Denna punkt är det många som missar. 

4. Act, införa, innebär att lyckade problemlösningar standardiseras (Imai, 1992). 

2.2.1 Demonstrationsprojekt som metod i bygg- och anläggningsbranschen 

Följande delkapitel baseras på “Byggherremodell för demonstrationsprojekt – 

implementeringsguide", Byggherrarnas utskott för FOU och högskolesamverkan, som med 

verksamma i branschen framställt en tydlig metodmodell för implementering i bygg- och 

anläggningsbranschen (2009). Innehållet stöds av övriga källor i rapporten och ses därmed som en 

tydlig och trovärdig sammanfattning. Det ska betraktas som en manual och rekommenderad metod 

till byggherrar i implementeringsarbete. 

Demonstrationsprojekt står för ett lärande- och utvecklingsprojekt som kan användas i hela 

byggprocessen. Demonstrationsprojekt tillför nya lösningar och innovationer som inte behöver 

vara nytt för alla i branschen, det räcker med att det är nytt för en organisation. Implementering av 

nya lösningar och innovationer drivs av företagen själva. Jämfört med industrin ses utvecklingen 

inom bygg- och anläggningsbranschen som en långsam process. Men till skillnad från industrin är 

bygg- och anläggningssektorn uppbyggd av flera aktörer med olika professioner och de flesta 

arbeten sker i projektform i olika konstellationer (Femenías, et al., 2009). 

Byggherren driver fram samt beslutar, om nya lösningar och innovationer ska utföras i projekten. 

Utifrån det systematiserar byggherren sin egen läroprocess. Nedan följer en generell modell av 

läroprocessens huvuddelar. 

Engagemang från byggherren driver utvecklingen framåt med stöd från projektmedlemmar. Genom 

att byggherren involverar projektmedlemmarna i mål och visioner kan de bidra med egna idéer. 

Förankring i den egna organisationen innebär att byggherren ser till att nya lösningar och innovationer 

förankras, både uppåt och neråt inom organisationen. Uppåt då utveckling på projektnivå behöver 

Do

CheckAct

Plan
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stöd från ledningen och neråt då projektledare kan uppfatta att utvecklingen stör deras arbete. Det 

leder till en bredare implementering inom organisationen. 

Samverkan bidrar till att team från tidigare projekt samarbetar i fler projekt. Det leder till en bättre 

dialog där alla strävar mot samma mål. I projekteringsprocessen är det fördelaktigt att framhäva 

betydelsen av samarbete och dialog samt involvera alla projektmedlemmar från start för att nyttja 

allas kompetenser (Chountalas & Tepaskoualos, 2019). 

Samverkan med forskning gör att byggherren i samarbete med högskolor och universitet kan få stöd i 

en forskningsdriven uppföljning och utvärdering som i sin tur leder till en ökad trovärdighet. 

Behov och mål ska vara tydliga, nåbara samt kunna följas upp. Viktigt att se över resurserna innan 

processen startar. 

Planera och organisera är viktigt innan genomförande av processen. 

Under processens gång följs mål upp och avvikelser dokumenteras. 

Utvärdering, uppföljning och mätning är något som bortprioriteras i många projekt. Det medför att 

vunnen kunskap samt förvärvade erfarenheter går förlorade. Vikten av att planera samt utföra 

det är av stor vikt för implementering samt spridning i den egna organisationen. Det är även viktigt att 

sprida sin kunskap till branschen (Femenías, et al., 2009). 

2.2.1.1 Faktorer som påverkar implementeringsplaneringen  

Förändringsarbete kan visualiseras i tre dimensioner. På höjden byggs innehållet, det som 

förändringen går ut på. I det här arbetet är fokus på hur ICT-verktyg underlättar och förändrar 

arbetssätten. I bredden finns processen, hur förändringen går till. Här är utformningen av ICT-

verktyg och dess implementeringsprocess central. På djupet finns kontexten, här sätts förändringen 

i sitt sammanhang. Att vara medveten om det specifika förhållandet kontexten ger är viktigt för att 

få in förändringen i dess helhet. De tre förändringsdimensionerna går in i varandra och påverkar 

varandra genom hela förändringen samt dess utfall (Carlsson, 2000). Att identifieras avgörande 

faktorer är i sig är första steget till en lyckad förändring. Faktorerna kan både hindra och möjliggöra 

implementeringen (Blayse & Manely, 2004).  

Själva innehållet är ICT-verktyget, som ska implementeras. Hur det utformas beror på kontexten och 

i det arbetet påverkas processen, i vilka faktorerna Kunskap; Struktur & Ledning; Roller; Kultur; 

Attityder alla påverkar samt påverkas (Durlak, et al., 2008). Nedan följer beskrivningar rörande de 

olika faktorerna med bygg- och anläggningsprojekt som kontext, samt åtgärdsförslag enligt tidigare 

forskning.  

2.2.1.2 Verktyget och dess utformning 

Det är viktigt att själva verktyget som ska implementeras, dvs ICT-verktyget, får gott om utrymme 

att anpassas efter verksamheten i förarbetet. En noggrann utvärdering är av vikt, ett misslyckat 

projekt kan avskräcka arbetsplatsen för framtida förändringar (Durlak, et al., 2008). ICT-verktyg 

framställs för att skapa en ultimat produktion, men det finns ett gap mellan teori och verklighet. 

Inkludering av ICT-verktygets utformning i förarbetet ska finnas för att skapa en brygga i det gapet 

(Peters, et al., 2013). Att sudda ut särskiljning mellan innovation, utveckling samt implementering 

och istället närma sig det som en helhet, ökar förutsättningarna för en bättre implementering av 
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ICT-verktyget (Hartmann, et al., 2009). Bättre mottagande kommer generellt om det finns likheter 

mellan det gamla och det nya systemet (Durlak, et al., 2008). 

2.2.1.3 Kunskap är makt 

Förutsättningarna för ett gott engagemang har mycket att göra med den kunskap som företaget har 

för det nya ICT-verktyget. Kunskapsnivån ökar förståelsen och därmed tilliten till systemet 

(Gunnarsson & Svensson, 2016). Eftersom byggbranschen består av projekt som avlöser varandra 

och allt är väldigt målinriktat kan det bli svårt att finna tillfälle till vidareutbildning (Blayse & 

Manely, 2004). En lösning som testats med framgång tidigare, är målinriktade utbildnings- och 

träningssessioner i kombination med testprojekt i kombination med PDCA (Bråthen & Moum, 

2016) (Forward, et al., 2016). Utbildningssessionerna bör även vara utformade för deltagarna med 

tanke på vad de kommer använda verktyget till, samt vilket yrkesspråk de tillämpar 

(Ghaffarianhoseini, et al., 2017). 

2.2.1.4 Struktur och ledning 

I alla projekt, framförallt förändringsprojekt, är det viktigt att ha en god struktur och en plan samt 

ett starkt ledarskap, som kan lotsa medarbetarna genom implementeringen (Jansson & Knutsson, 

2012). Det har visat sig viktigt att ha en ledare med högt engagemang som är närvarande vid behov. 

En stark ledarroll är en som håller koll på att implementeringsarbetet följer den förutbestämda 

planen (Femenías, et al., 2009). Med ett helhetsperspektiv på innovation och implementering 

undviks gap mellan stegen (Chountalas & Tepaskoualos, 2019). 

Implementering av ett nytt ICT-verktyg är ett stort projekt med otaliga variabler vilket gör det 

svårare att veta exakt hur en ska gå till väga från början. Strukturera arbete utefter PDCA ger då en 

god möjlighet att tillsammans i hela verksamheten kvalitetsförbättra ICT-verktyget och därmed 

graden av användandet, implementeringen (Peters, et al., 2013). Det har även lyfts fram hur en 

välarbetad WBS (Work Break down Structure) kan öka förutsättningarna för en lyckad 

implementering, men det är inte direkt förenligt med PDCA-strukturen då den utgår från många 

oförutsägbara utfall, (Peters, et al., 2013). Däremot kan mindre WBS:er sättas upp för 

pilotprojekten för att underlätta arbetet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Dock är det både 

möjligt och rekommenderat, att sätta upp en tydlig kommunikationsplan för att möjliggöra ett 

bättre informationsflöde samt ta till vara på deltagarnas kompetens och infall (Andersson & 

Enbom, 2015). För att arbetet inte ska stanna av är en övergripande tids- och kostnadskalkyl givet 

(Jansson & Knutsson, 2012). 

2.2.1.5 Roller 

I vanliga fall har beställaren störst makt i byggprojekt eftersom denne ställer de avgörande kraven. 

Vid implementering av ICT-verktyg som ska bli ett standardiserat arbetssätt är det dock företaget 

själv som tar initiativ till projektet. Viktigt är att företaget kan se en praktisk och ekonomisk vinning 

i framtiden (Blayse & Manely, 2004). 

Byggprojekt består av många olika roller med olika kompetenser i föränderliga kombinationer. Det 

påverkar gruppdynamiken på ett delvis oförutsägbart vis, vilket kan leda till en trögare 

implementering av ICT-verktyg (Vass & Karrbom Gustavsson, 2017). Verktygen i sig kan förändra 

status i arbetsgruppen vilket genererar en chans för teamet att utvecklas både till det bättre och det 

sämre (Bosch-Sijtsema, 2013). För att läroprocessen av verktyget ska påverka gruppen positivt 
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hänger mycket ansvar på byggherrens förmåga att motivera och leda (Femenías, et al., 2009), i varje 

undergrupp bland de olika rollerna. Att inkludera alla yrkesroller från start ger bättre förutsättningar 

för företagen att uppleva jämlik status och makt. Dessutom genererar det relevant och nyttig 

information vilket kan användas till hela implementeringsprocessens fördel om systemet ämnas 

tillämpas, på samma sätt över aktörsgränser (Chountalas & Tepaskoualos, 2019). Rollers 

deltagandenivå har konstaterats ha en avgörande roll i hela utvecklingen av fortsatt implementering 

av nya verktyg samt arbetssätt. Det påverkar nivån av initial implementering, underhåll samt total 

adaption (Durlak, et al., 2008). Vanligt problem är att information framställs på fel språk då det 

förkommer kommunikativa skillnader mellan roller (Ghaffarianhoseini, et al., 2017). För att 

använda det till sin fördel behövs en medvetenhet samt en kännedom av verksamheten, vilket talar 

för att förändringen bör ledas internt, alternativt deltagande aktionsforskning av externa (Peters, et 

al., 2013).  

2.2.1.6 Kultur 

Kulturen på arbetsplatsen har en avgörande roll för både möjligheten till nya innovationer och 

utförandet av implementeringen (Blayse & Manely, 2004). En generell bakåtsträvande kultur, som 

bygg- och anläggningsbranschen ofta blir utpekade för (Hartmann, et al., 2009), kan hindra 

implementeringen innan den startat (Vass & Karrbom Gustavsson, 2017). Utöver det har 

branschen ytterligare en utmaning, vilket är den arbetskulturella skillnaden mellan 

yrkeskategorierna. Arkitekter, konstruktörer, projektledare och yrkesarbetare följer alla olika 

normer och sätt att kommunicera. De har inte samma sätt att lära sig, därmed olika behov och krav 

på sin kunskapsutveckling (Ghaffarianhoseini, et al., 2017). Attityderna påverkas av det kulturella 

klimatet vilket kan leda till motstånd i olika delar av implementeringsprocessen (Vass & Karrbom 

Gustavsson, 2017). För att nyttja arbetskulturen till implementeringsprocessens fördel gäller det att 

identifiera informella ledare. Lägga fokus på deras förståelse för att sedan vidarebefordra 

kunskapen på ett effektivare vis (Blayse & Manely, 2004). 

2.2.1.7 Attityder 

Olika attityder i arbetslaget är avgörande för implementeringsarbetet samt dess planering. Både den 

individuella och det gemensamma lagets attityd, kan hindra samt möjliggöra en smidig 

implementering (Gunnarsson & Svensson, 2016). Det är viktigt att arbetslaget är beredda på det 

nya ICT-verktyget samt de medföljande rutinförändringarna (Hartmann, et al., 2009).  

Reaktioner från de olika förändringsattityderna illustreras i en så kallad Förändringstrappa, eller 

Feedbacktrappa som det även kallas. Trappan kan appliceras vid förändring av, och feedback vid, 

implementeringsarbete. Den kretsar kring attityderna Slå ifrån sig och Ta till sig (Scullman, 2015). En 

person kan gå in på vilket steg som helst i trappan men det är av vikt att nå det översta steget 

(Andersson & Enbom, 2015). 
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Källa: (Svedberg, et al., 2011)  

• De första tre stegen faller in på attityden Slå ifrån sig: Förkasta; Försvara; Förklara 

• De andra två representerar attityden Ta till sig: Förstå; Förändra (Scullman, 2015). 

Att vara medveten om de olika attityderna vid implementeringsstart är viktigt för att kunna arbeta 

produktivt, så arbetslaget kan arbeta enhetligt mot samma mål samt förstå det (Gunnarsson & 

Svensson, 2016).  
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2.2.2 Summering av referensram 

Baserat på ovanstående översikt kan det sammanfattas följande. 

För att effektivisera produktionen samt hela verksamheten på bygg- och anläggningsföretag är ICT-

verktyg en bidragande del. Dock är det avgörande att ICT-verktyget implementeras rätt. 

Implementeringsarbeten har många svåra utmaningar, framför allt i byggbranschen på grund av sin 

komplexitet. Ett stort antal metoder och teorier finns, som ska möjliggöra implementeringen på ett 

enkelt vis. Många påminner om varandra i tillvägagångssätten, först uppstår ett behov av 

förändring, sedan planeringsfas, inkörningsfas och avslutningsvis en utvärderings- och 

bibehållandefas. I industriella sammanhang har metoderna betydligt enklare förutsättningar, 

gentemot klassisk bygg- och anläggningsproduktion, då många olika roller med blandad kompetens 

samt projektform gör arbetet svårare att följa upp och sprida vidare. Ett demonstrationsprojekt 

kan då vara att rekommendera, för att se hur det tas emot och hur ICT-verktyget fungerar i 

organisationen. Många faktorer spelar in och det är upp till organisationen att utnyttja det till sin 

fördel, samt förebygga olika potentiellt destruktiva faktorer. Det är vanligt att kulturen försummas 

i bygg- och anläggningsprojekt, om organisationen inte tar hand om den kommer inte alla i 

projektet att gå mot samma mål. Genom att arbeta med gemensamma värderingar och attityder, 

kan projekten genomföras bättre. Rätt ledarskap är en utmaning i sig, då det är svårt att leda 

komplexa projekt i förändring inom bygg- och anläggningsbranschen. Med en god struktur och 

vidareutbildning blir det enklare att leda in medarbetarna i nya verktyg. För att lägga upp arbetet 

på rätt sätt krävs en allmän medvetenhet kring de avgörande faktorerna samt att jobba aktivt med 

dem. Viktigt att involvera de olika rollerna i bygg- och anläggningsprojekten inför 

implementeringsplaneringen samt synliggöra ansatserna som kan ses inom branschen. 
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3 Genomförandemetod 
 Följande kapitel presenterar tillvägagångssätten för studien som utförts. Litteraturstudiens process sammanfattas 

och valda metoder redovisas. Därefter diskuteras Författarnas etiska ställningstagande till Fallföretaget samt 

studiens trovärdighet och dess utfall. 

3.1 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen grundas i en litteraturstudie kring ämnena ICT-verktyg, implementering 

samt bygg- och anläggningsbranschen. Fakta har insamlats via bibliotek, databaser samt privata 

litteratursamlingar.  

Databaser som använts:  

• Google Scholar 

• DiVA 

• OneSearch 

• ABI 

• Chalmers Research 

Några exempel på sökord som använts, i olika kombinationer med varandra: 

• ICT-tools 

• Implementation guide 

• Construction industry 

• Strategic implementation 

• Digitalization in construction or building industry 

• ICT-verktyg  

• Implementeringsstrategi 

• Implementeringsarbete bygg 

Den insamlade teorin består av: 

• Tekniska rapporter 

• Artiklar i journaler 

• Faktalitteratur 

• Kandidat- och masteruppsatser 

• Artiklar i tidskrifter 

• Produkthemsidor 

Det har lett till en bred bild av ämnena utifrån många olika perspektiv som ger teorin ett välarbetat 

och representativt innehåll. De valda ämnena och sökordens mål är att skapa en stabil grund att stå 

på, inför vidare forskning samt att presentera rena åstadkomna slutsatser. Att använda olika 

källformat, sökmotorer och språk har givit rapporten dynamik och Författarna möjlighet att både 

generalisera samt precisera fakta gällande implementering. Teorin runt ICT-verktyg ska ge god 

kännedom om omfattningen av följderna samt omfattningen av förändringsarbetet.  
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3.2 Empiri 

Rapportens empiri grundas i en fallstudie av ett bygg- och anläggningsföretag. Fallstudien följer 

uppstarten av företagets implementeringsarbete av ett ICT-verktyg. 

3.2.1.1 Kvalitativ studie 

Forskningsmetoden som rapporten grundar sig i, bygger på en kvalitativ studie eftersom målet är 

att utveckla förståelsen kring implementeringsprocessen i bygg- och anläggningsbranschen. 

Det finns två olika alternativ till vetenskapliga ansatser som kan användas var och en för sig eller 

som en hybrid. Ansatserna är kvalitativ- och kvantitativ forskning (Eriksson Barajas, et al., 2013). 

Kvantitativ forskning är den kvalitativas motvikt, som utgår från det deduktiva förhållningssättet. 

Forskningen baseras på en teori som testas utifrån härledda hypoteser på ett objektivt vis. 

Kvantitativa studier ger mätbara resultat av samband med sådant som kan klassificeras och 

generaliseras (Hedin, 2011) vilket inte är möjligt med rapportens inriktning, då resultatet inte 

kommer vara mätbart eller möjligt att klassificera till den graden. 

Kvalitativ forskning karakteriseras av det induktiva tänkandet, vars fokus är att skapa förståelse kring 

individens upplevelse (Eriksson Barajas, et al., 2013). Meningen bakom den aktuella situationen i 

fallet ska tolkas fram och sättas i en kontext. Det krävs att väga in faktorer som aktuell kultur och 

värderingar, för att få den helhetsbild som är det kvalitativa fokuset. En flexibel forskningsstudie 

utvecklas med tiden och undersöker i liten skala på en djupare nivå (Hedin, 2011). Målet är att 

utveckla förståelse kring ämnet och komplettera teorier i en realistisk miljö (Eriksson Barajas, et 

al., 2013).  Det är den mest passande metoden för rapporten, då den handlar om att bygga förståelse 

kring implementeringsarbete av ICT-verktyg i bygg- och anläggningsbranschen och väga in de ovan 

nämnda faktorerna. 

3.2.2 Observation 

Vald observationsmetod i studien är ostrukturerad deltagande observation med kontinuerlig utvärdering 

i dialog till fallstudieobjektets talesperson. Det innebär att Författarna deltar i 

implementeringsplaneringen i företaget och följer Projektledarens process samt deltar på möten. 

Under den tiden samlas all information och iakttagelse in, därefter utvärderas den för att relevanta 

faktorer ska identifieras. I processen kommer Författarna fram till slutsatser och hypoteser som 

kan testas i direkt dialog med fallstudieobjektets talesperson, Projektledaren, för att verifieras. 

Den strukturerade observationsmetoden isolerar en specifik faktor för att ha fokus på det i sin studie. 

I den ostrukturerade metoden sker en bredare insamling av data för att sedan kunna sortera ut det 

relevanta. Vid observation är det oundvikligt att inte påverka resultaten då forskningsdeltagandet 

noteras av fallstudieobjektet (Eriksson Barajas, et al., 2013). Det är därför mer relevant att tillämpa 

den ostrukturerade då det inte rör sig om en känd faktor från början. 

3.2.2.1 Utvärderingsmetod 

Studien har influerats av konstant jämförande- samt etnografisk metod med abduktivt resonemang då 

fallstudien varit i konstant utveckling. Författarna tillämpar en deltagande observationsstudie, 

genom att följa Fallföretaget samt utvärdera utförandet av implementeringsplaneringen. Med 

hänsyn till organisationskulturen och identifierar mönster i beteendena. Studien sker simultant med 

datainsamling för teorikapitlet vilket gör att Författarna utvärderar och jämför konstant mellan 
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empiri och teori. Beteendemönster och tendenser ligger i fokus under utvärderingen. Studiens 

frågeställningar och riktning anpassas utefter funna resultat och kompletteras vid behov av nya 

data. 

Konstant jämförande metod (constant comparation) används med sociologibaserad grundad teori (grounded 

theory). Metoden jämför och analyserar konstant insamlade data med existerande teori för att 

generera ny- eller utvecklad teori. Fokus ligger på mänsklig interaktion för att finna mönster i 

beteende och sociala roller samt hur de påverkar situationen (Eriksson Barajas, et al., 2013).  

Etnografisk metod, med sin grund i antropologin, är en kvalitativ metod som används för att beskriva 

kulturer med hjälp av deltagande observation. Utifrån observationerna och de personliga tolkningarna 

beskrivs medlemmarnas kultur. Kulturen utvecklas med tiden till det mönster och normer 

beroende på olika situationer (Eriksson Barajas, et al., 2013). 

Metodöverskidande processer kallas systematic combining och har sin grund i abduktivt resonemang. 

Fallstudier observerar en situation i realtid vilket gör att det hela tiden finns utrymme för 

förändringar och nya riktningar med tiden. Det nästintill omöjliggör en fast metod som kan 

appliceras i hela processen. För att framställa tillfredställande resultat är ett konstant utvecklande 

av både empiri och teori nödvändigt för att komplettera de nya svängningarna som fallstudien kan 

generera  (Dubois & Gadde, 2002). 

3.3 Etiskt ställningstagande  

Fallstudien startade med att sekretessavtal skrevs på av Författarna som syftade på att skydda 

företagets uppgifter. Under arbetets gång framkom det att vetenskapskravet inte avgjordes av att 

kompromissa med individsskyddskravet. Därav är företaget och dess medarbetare anonyma. 

Projektledaren för Fallföretagets implementeringsprojekt benämns som det, dennes närmaste 

kollega som rådfrågas och samarbetas främst med kallas för Kompanjon. Utöver det finns 

gruppdeltagarna G1 – G12 samt VD:n för Fallföretaget benämns som det. Projektledaren kommer 

slutligen granska rapporten innan publikation. 

Vilka uppgifter som bör eller inte bör delas är en etisk avvägning mellan vetenskapskravet och 

individsskyddskravet. Vid efterforskning i publikationssyfte är det viktigt att ta i beaktning huruvida 

person- och företagsuppgifter bör hanteras. Först och främst bör sekretessnivån etableras så att 

den är tydlig för båda parterna. Därefter är det rekommenderat att uppgiftslämnaren tar del av det 

färdiga resultatet innan publikation (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.4 Metodkritik 

Kvalitativ studie möjliggör en nära analys med stor datainsamling för att uppnå förståelse kring 

helheten i ämnet. Nackdelen är att det är oundvikligt att inte påverka resultaten med egna hypoteser. 

Det gör det även svårt att jämföra fallstudiens resultat. Deltagande observationer kan även drabbas 

negativt av förkunskap men kan även bidragas positivt. Den föränderliga naturen av studien skapar 

en osäkerhet kring resultatet, nya situationer och fakta blandas till en antingen givande eller 

kontraproduktiv metod. Det finns en risk att deltagarna i projektet påverkas av Författarnas närhet, 

vilket gör att hela resultatet inte kan vara fullständigt pålitligt. Främst i de mindre mötena upplevde 

Författarna hur deras närvaro påverkade vad som sades, även beteendemönstren. I de stora 

projektgruppsmötena fann de dock inga direkta tecken på avgörande förändring i beteende då 
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Författarna agerade som flugor på väggen, samt att deltagarna inte var fokuserade på samma ämne 

som Författarna analyserade under den tiden.  

Projektledaren påverkades direkt av Författarna vi utvärderingssamtalen vilket var Författarnas 

mål, det innebar att de gav upp den rent objektiva studietekniken för att istället verifiera hypoteser 

i syfte att nå en tydligare slutsats. Den interaktiva metoden kom att fungera som ett verktyg för 

planeringsprocessen och faller därmed inom den nämnda samverkan med forskning som nämns i 

teorikapitel 2.2.1. Därmed vänder Författarna nackdelen med deltagandet till en egen funktion som 

bidrar till studien mer.  
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4 Implementeringsplanering hos Fallföretaget 
Följande kapitel behandlar studien som utförts på Fallföretaget. Presentation av företaget och dess 

problembeskrivning angående ICT-verktyg. Därefter följer en redovisning av alla de möten och samtal som 

Författarna deltagit på, i kronologisk ordning. I slutet analyseras resultatet i fyra teman som Författarna sett ha 

störst inverkan på planeringsprocessen. 

4.1 Fallföretaget 

Studien har utförts på ett bygg- och anläggningsföretag. Fallföretaget lägger vikt vid en platt 

organisation med korta beslutsvägar samt fokus på arbetsmiljö. 

Fallföretaget är verksam i två regioner med likadana regionala organisationer som kan ses i figuren 

nedan. Övergripande verksamhet för de båda organisationskartorna är ekonomi, marknad, KMA 

(Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) samt personal som tillsammans med VD:n sitter på huvudkontoret i 

Region 1.  

 

Fallföretaget har expanderat och behovet av ett nytt ICT-verktyg har uppstått. I dagsläget använder 

de fyra typer av ICT-lösningar som tillsammans bär upp hela verksamheten. En effektivare lösning 

krävs för den interna kommunikationen i projekten. Utifrån företagets behov har ett 

projektstyrningsprogram köpts upp och kommer att ersätta huvuddelen av det interna användandet 

i två system på projektnivå. Vilket innebär att all information rörande ett projekt kommer att vara 

tillgängligt i det ICT-systemet på central nivå för företagets interna verksamhet. Dokument, mallar 

och övriga hjälpmedel rörande projekt kommer finnas tillgängligt i detta nya ICT-verktyg. 

Verktyget är välkänt av många inom organisationen och fungerar bra. 

Utmaningar som Fallföretaget identifierat, har främst varit i koppling till hur medarbetare nyttjar 

systemen på olika ostrukturerade vis, såsom dokument på sin lokala dator istället för i molnet samt 

dubbelsparande. Kommunikationen har även haft sina brister då mycket kommer i mail, telefon 

Bygg- och 
Anläggningsarbetare

Produktionsledning
Platschef, Arbetsledare

Mätningstekniker

Produktionsstöd
Kalkyl, Projektering

Projektledning, Inköp

Produktionschef

Avdelningschef
Region X
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samt informella möten på arbetsplatsen. Det nya ICT-verktyget erbjuder en plattform där all 

relevant information kan sparas i de olika projekten samt undvika att information faller mellan 

stolarna. En annan fördel är tidsbesparing då de olika uppgifterna matas in en gång och sedan 

automatiskt i mallar och kalkyler.  

ICT-verktyget har använts till viss del i Region 2 och nu är målet att implementera det i Region 1 

samt standardisera det för verksamheten. Enligt Fallföretaget är det viktigt att lägga upp en 

passande mappstruktur med olika dokument och mallar så att det är lätt att följa. Dessutom är en 

noggrann implementering avgörande för hur väl systemet fungerar och tas emot. 

4.2 Observation 

Projektledaren för implementeringsarbetet har varit fallstudiens huvudkontakt. Samtal på företaget, 

även via mail och telefon, har inkluderats för att följa utvecklingens alla steg. Projektledaren utgår 

från Region 1 och utarbetar förberedande material tillsammans med en kollega i Region 2. 

Hädanefter kallas kollegan ’Kompanjon’ för att underlätta läsningen. Kompanjonen har mycket kunskap av 

det nya ICT-verktyget och ansvarar för dess användning i Region 2. De båda har samlat in en 

projektgrupp av olika relevanta medarbetare som kan utforma verktyget och därmed bidra till 

planeringen av implementeringen. 

Nedan följer en genomgång över mötena i kronologisk ordning för att följa planeringsprocessen. 

Möten sker mellan Projektledare, VD och Avdelningschef; Projektledare och Kompanjon; 

Projektledare med Kompanjon och Projektgrupp. Det strategiska planeringsarbetet består av 

mindre möten för att förbereda de första officiella förslaget. Sedan ska den större projektgruppen 

diskutera och komplettera det arbetet till ett fastslaget utkast för Fallföretaget.  

4.2.1 Strategiskt planeringsarbete 

Projektledaren fick i uppdrag att utforma en mappstruktur för att anpassa ICT-verktyget till 

verksamheten. Denne tog hjälp av Kompanjon då Projektledaren själv inte har en direkt inblick i 

produktionen som kan jämföras mot Kompanjonens. De hade flera möten för att diskutera 

struktur i förenlighet med det gamla systemet och det nya ICT-verktyget. Mötena gick ut på att 

Projektledaren arbetade fram en struktur utifrån det de fick ihop på mötena. Det testades och 

ändrades tills de båda kände sig nöjda. När de hade fått fram en tillfredställande struktur skulle de 

presentera denna för projektgruppen för att ta emot deras synpunkter och sedan finslipa på 

strukturen ytterligare. 

4.2.1.1 Förberedande möte och Utbildningsmöte 

Författarna träffar Projektledaren vid ett flertal tillfällen för att få en bild av vad som hänt innan 

och vad som planeras. Projektledaren hade, efter att beslutet om ICT-verktyget tagits, utformat ett 

utkast av mappstruktur efter en del konsultation av Kompanjon. Även Excel-mallar gjordes vilka 

inkluderade de dokument som skulle flyttas till ICT-verktyget senare. Det fungerade som en form 

av infasning till det nya systemet för att demonstrera nyttan och lära ut tänket, en brygga mellan 

gammalt och nytt.  

 Projektledaren är inte verksam i produktionen utan KMA-ingenjör och har därmed mycket 

kunskap i att underlätta arbetsmiljö samt kvaliteten i produktionen. VD:n ger fria tyglar och mycket 

egen makt för att utforma projektet med medarbetarna vilket gör att förändring går snabbare på 

företaget. Projektledaren ser optimistiskt på implementeringen och säger att det alltid är “utmaningar 
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med förändringar” och det finns många viljor (2019). Det är viktigt att lägga fram det positivt och 

utarbeta en bra grundstruktur. 

4.2.1.2 Informationsmöte 

Projektledaren möter en av produktionscheferna, G1, från Region 1 för att förbereda planeringen 

av implementeringen samt informera Författarna ytterligare. Tanken med förarbetet av 

mappstrukturen och projektgruppen är att ’tänka efter före’, så att systemet som implementeras 

ska ge goda resultat och ha potential för utveckling. Här lyfter de fram utvecklingsbehoven av de 

gamla systemen och motiverar hur det i dagsläget kan bli rörigt. De pratar om hur det nuvarande 

systemet möjliggör att spara dokument lokalt vilket inte fungerar bra. Det diskuteras svåra frågor 

om vilka handlingar som bör höra till var i framtiden. Här presenteras ett förslag till nytt system 

inkluderat det nya ICT-verktyget i samspel med befintliga verktyg. Frågetecken uppstår som ämnas 

att tas upp i projektgruppen senare.  

4.2.1.3 Skypemöte 

Mötet när första förslaget till mappstrukturen diskuterades, mellan Projektledaren och Kompanjon, 

deltog Författarna i. Nedan följer författarnas sammanfattning av mötet: 

Projektledaren presenterade sitt förslag till mappstruktur för Kompanjon som de diskuterat vid ett 

tidigare tillfälle. De gick igenom strukturen och diskuterade dilemman samt jämförde med 

befintliga system. Vissa delar tycktes självklara medan andra var svårare att bestämma sig om. Det 

var mycket som sammanfattades med att Projektledaren skulle fixa till det ytterligare och sedan låta 

Kompanjon ta en mer ingående blick i systemet själv. Det var mer en generell genomgång. 

Hjärtefrågorna rörde sig om anbudsdokument, var de skulle placera olika mallar samt hur detaljerad 

’övrigt-mappen’ skulle bli. En slutsats de ofta kom till var att ta upp dilemman i projektgruppen 

för att få fler åsikter, men i slutändan var det Projektledaren och Kompanjon som skulle bestämma. 

Viss friktion kunde uppstå i hur detaljerat det skulle vara samt hur snabbt besluten skulle vara 

kontra strategi. 

4.2.1.4 Intervju 

ICT-verktyget började användas i Region 2 då det fanns erfarna och engagerade inom verktyget 

där. Det fanns ingen konkret plan med implementeringen från början utan fungerade mer som ett 

pilotprojekt. Då regionen under tiden växte sig större tog ICT-verktyget större plats i 

verksamheten. Utan en speciell plan uppifrån tog Kompanjon, Produktionschefen i regionen, 

mycket ansvar vid nyanställning på arbetsplatsen och introducerade ICT-verktyget för den 

anställde. Det togs emot väl i Region 2. Därav kom beslutet om att göra en välplanerad 

implementering i hela organisationen av just det ICT-verktyget. 

Kompanjons erfarenheter från både tidigare arbeten och det nuvarande på Fallföretaget har givit 

mycket lärdomar som tas till vara på, i användning av ICT-verktyget. Enligt Kompanjon är det 

viktigt att ha ett gott ledarskap för att implementeringsarbetet ska lyckas. Att konstant följa upp 

och underhålla förändringen i den dagliga verksamheten är en del av det. Ansvar, både hos 

arbetsledaren och medarbetarna behövs, “ingen är egen företagare” (Kompanjon, 2019). Vilket 

genererar behovet av tydliga informations- och kommunikationsvägar, med hjälp av ICT-verktyget. 

För att det ska lyckas hjälper det att verktyget i sig inte är för komplicerat, enkelhet grundar till ett 

bra och enhetligt arbete i organisationen med tydliga rutiner. I pilotprojektet togs ICT-verktyget in 
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utan modifiering vilket resulterade i att medarbetarna gjorde lite som de själva ville. Kompanjon 

anser att det kommer från att alla är olika och har olika attityder/nivåer av engagemang. Kommande 

mappstruktur ska simplifiera verktyget och underlätta implementeringen så att alla är med på 

noterna.  

4.2.1.5 Avstämningsmöte 

Projektledaren, VD:n och Avdelningschefen, G2, i Region 1 träffas gällande ett avstämningsmöte.  

VD:ns främsta mål med mötet är att stämma av att alla är överens, klargöra vem som är 

projektledaren samt att allt är under kontroll. När det framkommit att allt är på banan lämnar VD:n 

mötet. Författarna får intrycket att om VD:n detekterat någon risk eller fått frågor hade denne styrt 

mer, men ger nu mycket frihet, ansvar och tillit till Projektledaren med kollegor. 

G2 var den som kallade till mötet för att ta reda på vad som hänt sedan sist. Under mötet framgick 

det att G2 inte var medveten om det aktuella arbetet. Beslutet som tagits om ICT-verktyget hade 

skett efter förra mötet G2 närvarade vid och informationen hade inte nått fram. När alla var med 

på noterna fortgick mötet snabbt om hur planeringen skulle läggas upp. G2 ville gärna lägga upp 

tydliga mål och gå framåt medan Projektledaren ville skynda långsamt. Det tas upp hur verktyget 

kommer mottas och faktorn att många viljor finns. Därigenom lyfts även den blivande 

Projektgruppen fram för att få input från medarbetare som kommer att arbeta i verktyget.  

Mötet fortskrider om hur de ska gå vidare i implementeringsplaneringen. De samtalar om 

utbildning av ICT-verktyget via extern aktör. G2 erbjuder sig att kolla upp detaljer angående det 

och får kontaktuppgifter från Projektledaren. De anser här att en utbildning bör genomföras innan 

användning av ICT-verktyget i projekt. G2 blir införstådd i det arbete som utförts av Projektledaren 

och Kompanjon och vill sätta upp ett mål. De kommer fram till att planeringen av 

implementeringen bör vara färdigställd till dess att Författarna lämnar projektet. 

I slutet av mötet utrycker G2 att det har varit “skönt med ett möte som förtydligade allt, vad som är bestämt 

och vad som ska hända” (G2, 2019). 

4.2.2 Projektgruppen 

Projektgruppen är sammansatt av tre Produktionschefer från de båda regionerna och utgörs av 

diverse roller med blandad kompetens. Projektgruppens roll är att tillsammans med Projektledaren 

och Kompanjon arbeta fram en struktur i ICT-verktyget. Sammanlagt är det tolv gruppmedlemmar: 

• Kompanjon - Produktionschef 

• G1 - Produktionschef 

• G2 - Avdelningschef 

• G3 - Produktionsledare 

• G4 - Entreprenadingenjör 

• G5 - Entreprenadingenjör (Frånvarande vid möte #2) 

• G6 - Produktionsledare 

• G7 - Produktionschef 

• G8 - Entreprenadingenjör 
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• G9 – Projektledare 

• G10 –Produktionsledare (Frånvarande vid möte #1) 

• G11 - Entreprenadingenjör (Frånvarande vid möte #1 och #2) 

• G12 - Entreprenadingenjör (Frånvarande vid möte #1) 

4.2.2.1 Projektgruppsmöte #1 

Alla från projektgruppen har inte träffat varandra sedan innan. Mötet startar med att Projektledaren 

frågar om förkunskap av ICT-verktyget och nämner det lite övergripande, men vill gärna visa mer 

under mötets gång. Allt eftersom olika delar tas upp och diskuteras nämns även vad ICT-verktyget 

ska göra för organisationen. 

Den framarbetade mappstrukturen visas för projektgruppen och åsikter tas emot och diskuteras. 

Det finns blandade åsikter om systemet, både positiva och negativa, alla är för att åtminstone försöka. 

ICT-verktyget innehåller fortfarande samma saker som det gamla systemet, det är endast upplagt 

på ett annorlunda logistiskt vis. Det kommer upp att för sex månader sedan gjordes ett arbete för 

att strukturera mallarna och har främst använts i Region 1. Många vill ta till vara på strukturen, så 

att det inte blir för långt ifrån det förra systemet och att arbetet då var förgäves. Mappstrukturen 

utökas under mötets gång till fler mappar samt ändrade namn.  

Gruppmedlemmarna får redogöra hur arbetet ser ut i dagsläget, för att en bild ska målas upp hur 

det kan förändras till det bättre med det nya ICT-verktyget. Det beskrivs även hur rutinerna 

förändras och vad som förväntas av de olika rollerna. För att demonstrera arbetssättet i det nya 

ICT-verktyget lägger Projektledaren upp ett testprojekt i programmet. Olika funktioner visas och 

förklaras när frågor uppstår. Här uppdagas meningsskiljaktigheter om lämpliga graden av 

användning utav ICT-verktyget. Vissa funktioner är mer primitiva än ett annat program som 

används fritt av några i gruppen. Meningsskiljaktigheter finns angående om det andra programmet 

är onödigt komplicerat, därmed beslutet om ICT-verktyget. De kommer tillslut fram till att de 

måste vara överens om användningsgraden och följa den helt för att ICT-verktygets nytta ska 

kunna utnyttjas. Därmed föreslås demonstrationsprojekt för att se hur det nya systemet fungerar. 

Det många trycker på är att det är viktigt med bra utbildning, att rätt personer lär ut internt till 

varandra samt att de talar samma språk. Förslaget är att externa utbildare lär ut till representanter, 

som sedan för kunskapen vidare inom företaget. 

Deltagarnivån på mötet varierade kraftigt från de som inte deltog alls i diskussionen till de som var 

väldigt engagerade. Anteckningar under mötet förs av Projektledaren och är synligt på 

storbildsskärm, frågor skrivs ner och bockas av löpande. Kvarstående frågor tas med till 

nästkommande möte. 

I slutet diskuteras det om att Region 1 ska implementera ICT-verktyget i samband med nya projekt. 

Ett projekt nämns som lämpligt för att bli demonstrationsprojekt, men då ansvarig 

Produktionsledare, G10, inte närvarar, väljer de att inte ta några konkreta beslut än. 

4.2.2.2 Utvärderingsmöte 

Författarna kallar Projektledaren till ett möte för att utvärdera Projektgruppsmöte #1. Syftet är att 

räta ut några frågetecken, jämföra upplevelsen av mötet med Projektledaren samt se vart i 

processen denne är nu.  
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Under mötet berättar Författarna att en närmre presentation av gruppmedlemmarna hade varit att 

föredra samt en check-runda i slutet för att få med allas åsikter. Det håller Projektledaren med om 

och berättar om sina tankar från mötet med Projektgruppen. Att ett större motstånd var förväntat, 

Projektledaren fick ut mycket av mötet gällande mappstrukturen och kände av en god attityd från 

deltagarna. Angående mappstrukturen frågade Författarna Projektledaren vad denne tyckte om 

mappnamnen samt de tillkommande mapparna under projektgruppsmötet. Författarna fick till svar 

att det omarbetats till en kompromiss samt att det är Projektledaren med Kompanjon som har sista 

ordet. Det påpekades även att mötet var mer för en brainstorming när Författarna la fram sin kritik 

om mötesstrukturen. 

Inför nästa Projektgruppsmöte diskuteras olika alternativ till lösningar för att underlätta och 

förbättra kvaliteten på mötena. En lite tydligare dagordning föreslås för att information ska framgå 

snabbt och effektivt samt ge utrymme för relevanta frågor. Projektledaren håller med men vill 

behålla flexibiliteten. Informationsmail med uppmuntran till frågor som kan diskuteras på mötet 

känns mer relevant. Även ett tydligare krav av Projektledaren önskas av Författarna, så att 

medlemmarna deltar aktivt under mötet. Sedan diskuteras förslagens för- och nackdelar samt hur 

realistiskt det är att det får förväntad respons. 

I slutet av mötet frågar Författarna om det finns en WBS för implementeringsarbetet samt om 

Projektledaren tror att implementeringsplanen blir klar som nämnts i Avstämningsmötet. Svaren 

blir att det inte finns en WBS då Projektledaren ser värdet i att företaget har ett flexibelt tänk och 

vill ta till vara på det. Angående implementeringsplanen är det inget som kommer att ske under 

Författarnas medverkan då Projektledaren vill skynda långsamt, “göra rätt från början och få med alla 

på samma spår” (Projektledaren, 2019). Författarna efterfrågar även mötesprotokoll från tidigare 

möten, men sådana finns ej att tillgå då de mesta tagits muntligt. 

4.2.2.3 Projektgruppsmöte #2 

Andra projektgruppsmötet börjar med en kort sammanfattning av förra mötet samt vad som står 

på dagens agenda. Innan mötet påbörjas genomförs en presentation av samtliga då det missades 

förra gången. Sedan delar Projektledaren ut USB-minne till alla där en demoversion av ICT-

verktyget finns. Det, för att alla skulle få se samt prova den framarbetade strukturen från förra 

mötet. Dock är det lite tekniska problem då demoversionen inte fungerar på allas datorer, det löses 

med att alla följer instruktionerna via storbildsskärm på egna datorer då programmet fungerar.  

Gruppmedlemmarna ser positivt på den framarbetade strukturen även om det blir en kompromiss 

för alla. Det då Region 1 är mer inarbetad i verktyget som strukturen är utformad från och Region 

2 inarbetade i ICT-verktyget utan strukturen. En del diskussioner uppstår kring dessa olika sätt att 

arbeta och Kompanjon tycker att alla ska få göra på sitt sätt, men undvika flertalet mappar. 

Projektledaren påminner Kompanjon om att det inte var det de diskuterat tidigare, utan alla skulle 

arbeta på samma sätt samt frångå egna-mappar-systemet och dubbelsparningar. Kommer dock 

fram att det i övrigt-mappen går att skapa egna mappar, exakt hur detta påverkar strukturen vet de 

inte än. Efter ett tag beslutas det att implementeringen och verktygets funktioner får ske i lugn takt, 

med vissa minimikrav på vad som ska hanteras i programmet, där sedan ytterligare funktioner får 

adderas. De som har arbetat i programmet tidigare kommer få tjuvstarta, medan de som inte gjort 

det ska få en utbildning först innan uppstart av nytt projekt. Alla är överens om att det endast är 

nya projekt som det gäller. 
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Många i gruppen känns lite ivriga till att börja för att få se om det nya ICT-verktyget är bra och 

Projektledaren förklarar varför de inte kan hoppa in i det direkt. Viktigt att strukturen känns bra 

först men till hösten är utbildningarna tänkta att starta. De som vill tjuvstarta får be om lov. G10, 

som var tänkt på förra mötet, anmäler sig som testperson vilket verkar välkomnande.  

Under mötets gång hör Projektledaren sig för om allas åsikter, när det talas i mindre grupper ber 

Projektledaren dessa att dela med sig av sina åsikter. I slutet av mötet görs en upphämtningsrunda 

där det framkommer många bra åsikter och nya diskussioner dyker upp. 

4.2.2.4 Avslutande möte 

Ett avslutande möte hålls mellan Författarna och Projektledaren för att dels räta ut frågetecken 

från Projektgruppsmöte #2 och för att knyta ihop allt Författarna deltagit på och hur det ska 

fortskrida. Författarna lyfter fram att de noterat förändringar mellan projektgruppsmöte #1 och 

#2. Främst angående strukturen som diskuterades mellan Författarna och Projektledaren i 

utvärderingsmötet angående presentation och rundgång av åsikter i hela gruppen mot slutet. Det 

bedöms som positiva förändringar och det är något Projektledaren vill ta med sig in i framtiden. 

Under mötet förde Projektledaren inga anteckningar utan sammanfattade mötet efteråt. Därefter 

undrar Författarna om Projektledaren och Kompanjon haft vidare möten under tiden då de förde 

en dialog under mötet som antydde det. Projektledaren förklarar att det endast rörde sig om “prat 

i korridoren” (Projektledaren, 2019) och därmed hade inga formella möten inträffat. 

Det som ska hända härnäst är detaljer angående ekonomi samt att Projektledaren ska utforma de 

förändringar som blivit beslutade vid Projektgruppsmötena. Vidare är planen att ge möjlighet att 

testa ICT-verktyget till de projektledare som vill och har kunskap om det sedan tidigare arbeten, 

G10. Projektledaren vill ge engagerade roller chansen att starta snabbt. Det är dock ett krav att inte 

slänga in verktyget i ett pågående projekt utan ha med det från start. Utbildningsplanen är att utbilda 

de som ska börja använda ICT-verktyget strax innan nytt projekt. Det ska därmed inte vara så att 

en person ska få utbildning utan att nyttja ICT-verktyget inom en snar framtid. 
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4.3 Analys 

Under mötena iakttogs olika tendenser och mönster som presenteras i fyra teman, som Författarna 

har sett ha störst inverkan på planeringsprocessen av implementeringen i bygg- och 

anläggningsföretag. 

Det första temat presenterar problematiken angående struktur och dess påverkan under 

planeringsprocessen. Där hämtas frågeställning 1 upp (se kap. 1.2.), hur ICT-verktyget påverkar 

bygg- och anläggningsbranschen. Frågeställning 3 får utrymme då flera avgörande faktorer 

identifieras, som i sin tur kan kopplas till hur frågeställning 4 påverkas av det. 

Det andra temat presenterar de olika rollerna och hur de förhåller sig till varandra. Främst 

frågeställning 2 berörs då de olika ansatserna beror på roller med dess infallsvinklar. Frågeställning 

4 har även del i temat då implementeringsplanen påverkas av rollernas tillvaratagande, som även är 

en del av frågeställning 3. 

Det tredje temat presenterar det informella och interna informationsflödena som Författarna 

noterat och hur det påverkat planeringsprocessen. Frågeställning 3 kan kopplas till faktorerna samt 

frågeställning 4 då bakgrund till förslag för implementeringsplaneringen får mycket utrymme här. 

Det fjärde temat presenterar de olika synerna på innehåll, mål och införande som Författarna sett. 

Ansatserna och därmed frågeställning 2 får främst utrymme samt leder in på frågeställning 4, vad 

som är viktigt att tänka på vid implementeringsplanering i bygg- och anläggningsbranschen. 

4.3.1 Bristfällig & delvis avsaknad av struktur 

Författarna upplever mötesstrukturen som väldigt spretig då det oftast inte finns en tydlig agenda. 

Under mötenas gång blir det även lite fram och tillbaka då deltagarnas olika frågor avbryter 

processen. Författarna funderar på om en tydligare mötesstruktur med: en genomgång av ICT-

verktyget; presentation av deltagarna; en upphämtningsrunda i slutet hade varit att föredra. Det kan 

både vara tidsbesparande eftersom mycket tid gick åt att förklara samma sak mer än en gång, samt 

mer givande för alla deltagarna. Då flera upplevs mindre delaktiga tolkar Författarna det, i 

kombination med ovanstående, som en osäkerhet kring målen med mötena. Efter 

utvärderingsmötet med Projektledaren såg Författarna en tydlig förbättring på det efterkommande 

Projektgruppsmötet #2. Både presentation och upphämtningsrunda var inkluderade och enligt 

Författarna föll det i god jord. 

Den bristfälliga och delvisa avsaknaden av struktur visar sig även i en allmän flexibilitet i möten 

och i planeringsprocessen. Det upplevs vara ett vanligt arbetssätt i företaget. Många verkar 

uppskatta det flexibla arbetssättet och nyttjar det till sin fördel, dock noterar Författarna att några 

sitter tysta och inte frodas av den flexibla mötesstrukturen. Även om nivån av vad som är viktigt 

för strukturen gällande ICT-verktyget och dess arbetssätt påverkas. Författarna upplever att alla är 

ense om att de ska arbeta enhetligt och enat – på sitt vis, då de fokuserar mest på hur de kan nyttja 

verktyget till sin egen fördel med egna varianter. Hur implementeringsarbetet ska läggas upp med 

utbildningar råder det olika uppfattningar om märker Författarna när de samtalar med olika roller. 

Det kan bero på att de inte sitter ner och gör en tydlig plan vilket kan leda till fri tolkning. Det är 

viktigt att alla är med, mer eller mindre, att alla lyssnar på varandra samt att ingen är över en annan. 

Författarna tror att det i vissa situationer hade varit fördelaktigt med en tydligare struktur som kan 

begränsa utdragna processer för enklare beslut. En platt organisation behöver inte direkt innebära 
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den typen av bristfällighet i strukturen anser Författarna, men kanske kan ses som en bidragande 

orsak.  

Även om en bristfällig struktur har uppmärksammats så har Författarna också sett Projektledaren 

agera utefter en omedveten form av struktur. Det manifesteras i det första steget Projektledaren 

tog med Excel-dokumentet som var ämnat att fasa in företaget i det nya tänket. Att ta små 

förändringar i taget har återkommit som metod ett flertal gånger därefter. Då Författarna frågat 

om det finns en WBS har svaret blivit nekande samt att flexibilitet upplevs som positivt. Dock är 

det inte klart om WBS anses vara något som förhindrar flexibilitet. Enligt Författarna är en WBS 

att föredra för att säkerställa att en struktur följs genom planeringsarbetet samt att uppsatta mål 

uppfylls.  

4.3.2 Tillvaratagande av varierande roller & infallsvinklar 

Under projektets gång har Författarna sett flertalet roller. Bland de första mötena upplevde 

Författarna två sidor om hur implementeringsarbetet skulle utföras. Ena sidan var mer för en 

konkret plan med tydliga hållpunkter samt målsättningar. Andra sidan upplevdes mer ’vi tar det 

som det kommer’. De två sidorna följde med under alla mötena och Författarna tror det har att 

göra med de olika rollerna. Enligt Författarna är de med chefsroller mer invanda vid att arbeta 

strukturerat medan dem närmre produktionen eller de som faktiskt arbetar i ICT-verktyget mer 

invanda vid snabba förändringar.  

Vid avstämningsmötet analyserade Författarna hur Projektledaren verkade tveksam till att anamma 

titeln ’Projektledare’. Det kan grunda sig i en osäkerhet tror Författarna då Projektledaren inte 

arbetat i ICT-verktyget innan eller inte tidigare haft liknande arbetsuppgiftsansvar. Osäkerheten 

delas inte, enligt författarna, av VD:n och G2 då de tyckes uppmuntra Projektledaren att ta rollen 

när de mer eller mindre uttrycker att den är given. Även Författarna uppmuntrade Projektledarens 

ledarskapsroll vid utvärderingsmötet och har sen dess sett hur Projektledaren axlat rollen. En 

reflektion är att stödet från kollegorna och Författarna hjälpte med den utvecklingen. Även tiden 

kan ha givit effekt, att Projektledaren vant in sig vid arbetet och projektgruppen. 

Det uttalades i början att det kommer bli tufft att implementera då Projektledaren och Kompanjon 

förväntade sig ett större motstånd från kollegorna. Mothugget blev dock inte så mycket som de 

trodde. Författarna funderade på varför det förväntades att det skulle bli tufft samt varför det inte 

blev så och kom fram till att det kan ha med organisationskulturen, i kombination med det 

decentraliserade arbetssättet att göra. Projektgruppen består av många roller som har egna projekt 

runt om i verksamheten vilket lägger grunden för ett decentraliserat styre. Den platta 

organisationskulturen anser Författarna har påverkat attityderna hos de olika rollerna. Attityder 

som tillit till ledningen, förtroende för beslut och samarbetsvilja framkommer under mötena, enligt 

Författarna. Författarna ser också situationen baserat på hur den platta organisationskulturen 

påverkar dynamiken och hur de arbetar tillsammans. Stöd noterades bland annat från kollegorna 

på flera vis av Författarna, genom att bedyra tillit till Projektledaren samt uttrycka hur denne har 

sista ordet, på ett positivt sätt.  

4.3.3 Informationsflödens informella & interna inverkan på planeringsprocessen  

Under arbetets gång noterade Författarna ett flertal gånger hur missförstånd mellan parterna 

uppstått på grund av bristfällig information. Exempel på det är dels mötet med G2 som anordnades 



   
 

24 
 

av densamme eftersom beslutet om det nya ICT-verktyget inte nått fram. Det är heller inte utsatt 

vid det laget vem som är projektledaren vilket gör att ansvaret inte formellt tycks ha legat på någon 

specifik. Författarna har noterat att den större andelen av informationsspridning på företaget sker 

genom muntliga och informella möten, så som ’prat i korridoren’. Kommunikationsvägarna har 

fungerat som fördel för Projektledaren då denne fått mycket användbar information samt byggt 

relationer med de olika rollerna. En nackdel kan vara att information inte når fram till alla samt 

riskerar att försvinna.  

Några mötesprotokoll finns inte att tillgå gällande implementeringsplaneringen då Författarna 

efterfrågar det och ses som ett hinder i informationsspridningen gällande vad som sagts under 

mötena. På tidigare möten noterade Författarna hur Projektledaren förde punktanteckningar inför 

alla mötesdeltagare på storbildskärm. På det andra mötet syntes inget antecknande alls. När det 

ifrågasätts besvaras det med att Projektledarens metod är att anteckna direkt efter 

Projektgruppsmöte #2. Om det anses vara en ny metod, med att anteckna efter, är för Författarna 

oklart. Flertalet gånger har Författarna sett hur information passerat några av rollerna. Bristen på 

mötesprotokoll samt agendor leder till ostrukturerade möten som är svåra att förbereda sig inför. 

Under mötena har därmed mycket tid lagts ner på att förklara sådant som Författarna anser kunde 

undvikits med mötesprotokoll. Författarna upplever förklaringarna ofta som överkomplicerade då 

de saknar både struktur och försäkran om vad som gäller, alla har olika uppfattning och det finns 

inget ’facit’. 

Författarna noterar att företaget tar stor hjälp utav sina interna resurser, främst genom det 

regionsöverskridande samarbetet. Alla rollers olika kompetens tas till vara på när det gäller 

kännedom av ICT-verktyget, hur det används samt hur de har arbetat för att föra samman det 

gamla med det nya. Det gör att planeringsprocessen sker i ett team som delar organisationskultur 

och ska själva nyttja det som planeras. Det som däremot inte tas tillvara i den här delen av processen 

är extern hjälp, i form av konsult eller tidigare forskning, gällande upplägg av 

implementeringsarbete. Extern hjälp kan enligt Författarna bidra till tillvaratagande av andras 

erfarenheter samt undvika vanliga fallgropar. 

4.3.4 Olika syn på innehåll, mål & införande  

Beroende på vilken region projektgruppsdeltagarna tillhör märker Författarna skillnader i ansatts 

på mötena. Kompanjon med kollegor från Region 2 har en tendens att vilja köra på snabbare och 

inte lägga för mycket fokus på detaljer gällande mappstrukturen. Kompanjon säger vid flertalet 

tillfällen att det är lättare att börja arbeta i ICT-verktyget och se vilka problem som dyker upp. 

Författarna tror att uttrycket beror på att Kompanjon tillhör Region 2 och därmed är van vid att 

arbeta i verktyget, vilket har avdramatiserat dess avancerandegrad. Region 1 har i kontrast ett större 

fokus på detaljer då de tycks, enligt Författarna, vara oroliga över en stor mängd förändrat arbetssätt 

med det nya ICT-verktyget.  

Projektledarens ansats är att se till att arbetet blir rätt från början och det delas av 

gruppmedlemmarna från Region 1 enligt Författarnas observationer. Att få fram en produkt som 

genererar en lyckad implementering innebär här att planeringsprocessen tillåts ta mer tid. Under 

den tiden ser Författarna hur alla inblandade lägger ett stort fokus på att utforma 

detaljanvändningen av ICT-verktyget och sätter därmed innovationsutformningen främst. 
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Avsaknad av en synlig och tydlig plan gällande planeringsprocessen är något som Författarna ser, 

det gör mötena delvis mållösa och gruppmedlemmarnas nivå av inblandning otydlig.  

Den gemensamma ansatsen för alla inblandade är att ta tillvara på den platta organisationskulturen. 

Enligt Författarna visas strävan genom uppmuntran och uppmaning till att lyssna på varandra ett 

flertal gånger under mötena. Oavsett yrkesroll bemöter de varandra på samma nivå, vilket skvallrar 

om att kulturen värderas högt. 
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5 Diskussion 
Nedan följer diskussionen analysens struktur och jämförs mot insamlad teori. Teman diskuteras och Författarna 

drar slutsatser baserat på sin jämförelse. 

5.1.1 Bristfällig & delvis avsaknad av struktur 

I och med att ICT-verktyget ämnas att implementeras för att utveckla och strukturera upp sättet 

att arbeta i projekten ses förmodligen ett behov av sådant i Fallföretaget. Att då endast fokusera på 

verktygets implementering och inte anpassa sättet det ska implementeras på kan leda till ett 

ineffektivt implementeringsarbete som får mindre möjligheter till hög implementeringsgrad. Med 

en mer strukturerad planeringsprocess från start kan implementeringen få bättre förutsättningar 

och verktyget i sig bättre genomslag. Som redovisas i teorikapitel 2.2. uppmuntrar Mohammed 

Hamed en enhetlig utveckling i hela verksamheten i alla riktningar för att uppnå bättre resultat. Det 

nämns även hur arbetssätten i sig bör påverka organisationskulturen för att implementeringen ska 

ses som fulländad. Därför ser Författarna att bristen på struktur samt riktning i planeringsprocessen 

som ett hinder att implementera ICT-verktyget, på ett så bra sätt som möjligt.  

Däremot följer företaget samma teori när de inte påtvingar kreativitet vilket enligt Mohammed 

Hamed ska främja processen. Författarna anser dock att båda faktorerna bör uppfyllas för ett bättre 

resultat eftersom kreativ frihet med stor flexibilitet leder till ett planlöst arbete i Fallföretaget. Med 

struktur kan friheten få produktivt andrum men med stor flexibilitet krävs gränser. Det ses i 

Projektgruppsmöte #2 när strukturen blir mer påtaglig, vägleder tänket som ska genomgå i både 

implementeringsprocessen och användandet av ICT-verktyget. Som nämns ovan från kapitel 2.2. 

av Forward et al., att förändring inte kan ske över en natt utan måste växa fram, vilket även 

diskuteras som möjlig orsak till den långsamma starten.  

Författarna upplever att Fallföretaget har en väletablerad och väl fungerande organisationskultur 

som bidrar till verksamheten på flera plan. Det leder till snabba beslutsvägar och större frihet hos 

rollerna samt gott mottagande från kollegor. Författarna anser inte att implementeringsarbetet av 

ICT-verktyget bör leda till en direkt förändring av organisationskulturen som det togs upp i 

teorikapitel 2.2. av Imai och Sjösäter & Svensson. Fallföretaget kan dock gagnas av att överväga en 

utökning av fokuset på ledarskaps- och mötesstruktur i organisationskulturen. Att bara ändra 

strukturen i ledarskap och möten under det pågående implementeringsprojektet bör inte ge lika bra 

utkomst i längden som att få in ett generellt tänk att utgå från i hela organisationens verksamhet. 

En struktur i organisationskulturen kan leda till att projektledare och mötesdeltagare för alla projekt 

vet vad som förväntas av dem och vad de ska förvänta sig. 

Den omedvetna strukturen som Projektledaren upplevdes ha, kunde visualiserats i en konkret WBS 

alternativt en tydlig kommunikationsplan som rekommenderas av Andersson & Enbom i 

teorikapitel 2.2.1.4 struktur och ledning. Författarna anser att en WBS, tillgänglig för alla, hade givit 

bättre förutsättningar till att få en rättvis uppfattning om projektet och dess status. Det skulle ge 

de direkt inblandade i implementeringsarbetet att snabbare arbeta mot samma mål samt kunna följa 

den klassiska PDCA processen. Ledningen skulle få tillgång till en tydligare bild av projektet utan 

extra möten som Avstämningsmötet med G2 och VD:n. Det är viktigt då byggprojekten tar mycket 

tid och implementeringen blir då ofta en bortprioriterad fråga om den tar allt för mycket resurser i 

en tidspressad och resurssnål bransch som bygg- och anläggningsbranschen Externa aktörer som 

Författarna och eventuella konsulter hade snabbare kommit in processen. Skapandet av en WBS 
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genererar en medveten struktur, ett konkret upplägg av det kommande planeringsarbetet vilket 

förebygger tidigare nämnt spretigt arbete inom byggsektorn.  

5.1.2 Tillvaratagande av varierande roller & infallsvinklar 

Vikten av en god ledare är genomgående i all litteratur för ett framgångsrikt implementeringsarbete. 

Under besöken på Fallföretaget fann Författarna hur Projektledaren visade upp både tydliga 

strategier som följer teorin och motsatsen. Enligt Imai uppmuntras ett ledarskap som utför mindre 

förändringar stegvis vilket är precis det som Projektledaren gjorde och ämnade göra. Det görs 

delvis med Excel-dokumenten som infasning i ICT-verktygets uppläggningstänk. Samt den 

stundande planeringen över implementering som ska ske i små projekt i taget och även den nämnda 

utbildningsplanen. 

Under demonstrationsprojekt i teorikapitlet beskrivs bland annat vikten av att involvera alla olika roller 

som kommer påverkas av implementeringsarbetet både uppåt och neråt i organisationen. Företaget 

följer det genom sammansättningen av projektgruppen men Författarna har svårt att se 

involveringen i nivåer eftersom företaget, inte bara eftersträvar, utan uppnår en platt 

organisationskultur. Involveringen i uppåtgående led är inte lika påtaglig när ledningen ger 

Projektledaren stort eget ansvar med kreativ frihet och förtroende. Det anser Författarna gagna 

utvecklingen till stor del och är något andra bör lära sig av. Förankringen i den egna organisationen 

uppnås i och med sammansättningen av projektgruppen och engagemanget växer under arbetets gång.  

Rollernas stora fördelning i både arbetsuppgifter, titlar och även geografisk utgångspunkt skapar 

en bred samverkan som gör att fler detaljer kan förutses men även gör starten trög då flera inte 

arbetat med varandra tidigare. I kapitel 2.2.1.5 i teorin om roller lyfter Vass & Karrbom Gustavssons 

syn på gruppdynamik upp då den kan komma att skifta med nya ICT-verktyg. Presentationsrundan 

borde skett vid Projektgruppsmöte #1 och specifika sakfrågor borde ställts till enskilda roller för 

att både involvera de samt introducera deras arbetsroll för övriga. Det är en bra metod för att 

undvika nackdelarna med den decentraliserade arbetssituationen som är typisk för byggbranschen, 

även i Fallföretaget. Författarna anser att tydligare mål och större fokus på deltagarnivå, som nämns 

av Durlak m.fl. och även i Byggherremodellen, under tiden hade gett ett större engagemang från fler 

roller, överlag får de mycket god kritik som tas till vara på under mötena. 

Som Sjösäter & Svensson säger i början av kapitel 2.2. ska en utbildad ledare ta tillvara på, motivera 

och inspirera sina medarbetare. Det visades när VD:n och G2 uppmuntrade Projektledaren till högt 

ansvar samt gav mycket stöd och tillit till denne. Det var tydligt att deras agerande motiverade 

Projektledaren vilket ledde till en god utveckling och bättre ledarskap vilket styrker teorin och 

därmed blir en rekommendation som består. När Projektledaren med Kompanjon uttrycker 

förväntan av motstånd visar de hur de ligger i framkant gentemot den vanliga tendensen att 

underskatta implementeringens svårhetsgrad som nämns i teorin enligt Mohammed Hamed.  

Deras utbildningsplan ser bra ut i planeringsstadiet men Författarna tror det blir svårt att realisera 

med tanken från teorikapitlet 2.2.1.3. Kunskap är makt enligt Blayse & Manely angående svårigheten 

att i slutändan få tid till vidareutbildning. Att de dessutom vill tjuvstarta med folk som är lite insatta 

gör att de löper risken att få samma sporadiska utveckling som i Region 2 och därmed argumentera 

bort utbildning på grund av ekonomiska skäl som teorin i kapitel 2.1. talar för att det har stor makt 

över det praktiska. 
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5.1.3 Informationsflödens informella & interna inverkan på planeringsprocessen 

Precis som teorikapitlet om ICT-verktyg tar upp angående den stora mängden informell 

kommunikation som förekommer i byggbranschen, så även i Fallföretaget. Information har vid 

flera tillfällen försvunnit i mängden av alla muntliga och informella informationsflöden vilket är 

precis det Ghaffarianhoseini m.fl. varnar för i kapitel 2.2.1.5. Det är ett problem som företaget 

redan är medvetna om i produktionen, därav kom behovet av implementering av ICT-verktyget. 

Därtill kan informell information även ses i implementeringsplaneringen. Det nämns även av 

Mohammed Hamed i kapitel 2.2. att implementering av ett nytt arbetssätt ska delas ut i hela 

verksamheten och inte bara fokuseras i en del och därför diskuterar Författarna om hur ICT-

verktygets tankesätt bör starta i planeringsprocessen. Halva slaget är redan vunnet med Excel-

dokumentet men själva samordningen av alla inblandande inkluderade inte formella 

informationsflöden som mötesprotokoll, vilket påverkar planeringsstadiet och kan otydliggöra 

implementeringsarbetet. Med en större medvetenhet kring det tänket och arbete genom formella 

informationsvägar kan fler roller ha bättre koll på processen vilket reducerar mängden 

dubbelarbete. Det gör även att mötena kan bli kortare eller åtminstone fyllda av arbete som leder 

projektet framåt och inte står och trampar i ytterligare en uppdatering. Dessutom leder de 

informella kommunikationsvägarna till sämre koll på vart arbetet ska leda vilket gör att det blir 

svårare att arbeta mot samma mål och därmed förloras engagemang som är avgörande för en lyckad 

implementering. 

I teorin under faktorer presenteras de tre dimensionerna i förändringsarbete: innehåll, process och 

kontext. Avgörande för en lyckad förändring är att de sammanlänkas och går in i varandra vilket 

enklast kan åstadkommas med goda informationsvägar och tydliga riktlinjer. Därmed leder en för 

stor andel informell information till brister i den modellen vilket kan leda till de problem 

Författarna såg i Fallföretaget. Det är problem som Författarna tror kan undvikas av fler formella 

informationsvägar som mötesprotokoll, skriftlig sammanfattning av möten samt återkoppling vid 

nya beslut. 

Fallföretaget tar väl tillvara på den interna kunskapen och för vidare information främst från Region 

2 till Region 1. Kompanjon fungerar även som informationsspridare till Projektledaren för att ge 

denne så mycket kunskap som möjligt inför implementeringen. Resurserna tas väl tillvara på och 

styrks även som en bra metod i teorin när det rör sig om att öka engagemang genom att öka 

kunskapen i projektet. Dessutom kan interna informationsflöden underlätta då de talar samma 

yrkes- och företagsspråk som benämns som viktigt i teorin. Det är även bidragande till att ta tillvara 

på informationen då det är vanligt förekommande att det finns allmänna brister i 

informationsspridningen i bygg- och anläggningsbranschen enligt Blayse & Manely i kaptiel 2.2.1.3. 

som leder till att uppfinna hjulet igen. Fallföretaget går dock miste om lärdomar vad gäller 

implementering och planeringsprocessen när externa kunskaper inte beaktas. Det finns mycket 

kunskap presenterad i teorin som kan hjälpa företag i den aktuella situationen men som inte tas 

upp och används. Det leder direkt till att kunskapen inte förs vidare och företaget själva måste 

uppfinna sin läroprocess som i slutändan visar sig dela fler likheter än olikheter. Rekommenderat 

för framtiden är därmed att fokusera ytterligare på att ta till vara på andras lärdomar, både i 

samverkan från tidigare forskning samt andra företagsprocesser om det går, för att uppfylla 

utvärdering, uppföljning och mätning i demonstrationsprojekt. 
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5.1.4 Olika syn på innehåll, mål & införande 

Bygg- och anläggningsbranschen ses som trög i sin utveckling med alla olika professioner vilket 

syntes på deltagarna under mötena. De olika rollerna har olika uppfattning om ICT-verktyget, 

projekten avlöser ofta varandra och det kan bli svårt med vidareutbildning som även nämns av 

Blayse & Manely. Kompanjon som är närmre produktionen och familjär med ICT-verktyget vill 

därav skynda på planeringsprocessen. Ofta bortprioriteras utvärdering, uppföljning och mätning 

vilket leder till att kunskap går förlorad. Det är av vikt att utföra de stegen för implementeringen 

enligt Byggherremodellen i teorikapitel 2.2.1. vilket talar för att Kompanjons kunskap ska tas till 

vara på i ett lugnare tempo. Det är något som Projektledaren tycks arbeta för och som ger gott 

resultat. Författarna rekommenderar den strategin även i framtiden på grund av det.  

Det syntes att Projektledaren inte hade samma syn på införandet som Kompanjon och de i sin tur 

inte delade samma syn som gruppdeltagarna. De två sidorna angående detaljnivån av 

utformningsarbetet av ICT-verktyget var det tydligaste. G2 ville ha en tydlig plan med delmål 

medan Kompanjon ville ta det som det kommer och i mitten stod Projektledaren, för att försöka 

sammanföra de båda synsätten till en lagom kompott utan att ta både för lång tid till 

planeringsprocessen eller för kort och stressa sig igenom. I slutändan gavs planeringsprocessen mer 

tid vilket Författarna ser som ett fördelaktig införande. I kapitel 2.2.1.2. enligt Durlak & DuPre 

styrks det genom att säga hur en välarbetad utformning av ICT-verktyget genererar större 

sannolikhet till ett första införande, som i sig är avgörande för fortsatt implementering. Inte bara i 

det aktuella projektet utan även inför nya i framtiden och hur de tas emot med bättre attityder. 

Att finna likheter mellan det tidigare och det nya systemet, som beskrivs av Durlak & DuPre i 

kapitel 2.2.1.2., sågs hos några deltagare. Det var viktigt att få med mycket av det tidigare samt 

förstå fördelarna med det nya, vilket var något som Projektledaren arbetade mot. När denne dels 

startade med Excel-dokumentet för att brygga systemtänkande och valde att, med gruppdeltagarnas 

uppmaning, ge mappstrukturen samma form som övrig i verksamheten, togs verktyget bättre emot. 

Därför är det något som rekommenderas av Författarna att ta till vara på i framtiden, både att tänka 

på det själv som projektledare men även vara lyhörd till medarbetarna över vilka likheter som ska 

tas med och vilka som inte faller i lika god jord. 

Kunskapsnivån var varierande, särskilt mellan regionerna vilket gjorde att alla inte kände samma 

förtroende för det nya verktyget. Det styrks även i kapitel 2.2.1.3. av Gunnarsson & Svensson, hur 

tilltron på verktyget stärker implementeringen. Yrkesspråken mellan regionerna var också synligt 

när ICT-verktyget visades. Region 2 förstod mer än Region 1 som bad om upprepning vid ett flertal 

tillfällen. För att göra alla trygga i den kommande implementeringsprocessen behöver takten och 

språket anpassas efter Region 1 då de har minst förkunskaper inom användning av verktyget. Det 

nämns redan av Ghaffarianhoseini m.fl. i teorikapitel 2.2.1.5. om hur viktigt det är att se till att 

utbildningssessionerna är välanpassade till förkunskaper och yrkesspråk. Författarna anser även att 

de tidiga mötena ska ses som utbildningssessioner, då gruppmedlemmarna inte kan bidra på rätt 

sätt utan förkunskaper, vilka anskaffas i samma stund. Precis som Hartmann m.fl. säger i 

teorikapitel 2.2.1.7. om attityder är det viktigt att ha god kännedom om ICT-verktyget och de 

arbetsrutinsförändringarna som medföljer för att få en så bra implementering som möjligt. Därav 

är det viktigt att ha ett större fokus på att informera och utbilda inför planering och utformning så 

att det blir rätt från början. Utbildningen behöver endast bestå av en introduktion i början av 

mötena och eventuellt förberedande information inför. 
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Attityderna varierar i hela processen, främst mellan hur engagerade och deltagande de olika 

gruppmedlemmarna är. Stort engagemang sågs hos de som både föll in på attityden ta till sig men 

även en del från slå ifrån sig. Den senare attityden gav mest diskussion och eftersom det bestod både 

av steget försvara och förklara gav det hela processen en fördel enligt Författarna då mest konstruktiv 

kritik uppstod i det skedet. Viktigt var att de med attityden ta till sig var väl förberedda på frågor 

vilket gjorde att de med motstånd fick den information de behövde för att klättra på stegen till att 

förstå och vilja förändra. Därmed uppfylldes det som Hartmann m.fl. lyfter angående vikten att alla 

är förberedda på förändringen och vad den innebär vilket inte hade varit möjligt utan diskussionen. 

Utöver det får det ej förglömmas att Gunnarsson & Svensson nämner hur attityderna är avgörande 

för implementeringen i kapitel 2.2.1.7. och därför måste majoriteten nå de övre stegen för att 

implementeringen ska fortgå med framgång. För att nå det krävs en balans mellan att bemöta 

attityderna och även inse när det inte går att förändra alla. Att förvänta sig 100 procent nöjdhet är 

orealistiskt och sätter mer käppar i hjulet i sig. 
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6 Slutsats 
Följande kapitel presenterar Författarnas sammanfattande slutsatser. Frågeställningarna besvaras och ett 

rekommenderat aktivitetsschema för implementeringen visas, med viktiga noteringar, hur de bör efterföljas för bäst 

resultat. Avslutningsvis ger Författarna förslag till vidare forskning inom ämnet. 

Bygg- och anläggningsproduktionens förutsättningar förbättras och leder till ökad struktur av ICT-

verktyg. Standardiserade rutiner balanserar upp en i övrigt oordnad bransch vilket leder till bättre 

kunskapsåterföring, som är typiskt svår att få rutin på i branschen, vilket gör att projekten uppnår 

högre standard. Det minskar mängden onödigt arbete samt den vanliga tendensen att uppfinna hjulet 

om igen. Informationsflödena effektiviseras och allt tillsammans sparar både tid och pengar på sikt 

och ökar kvalitén på arbetet. 

Många olika ansatser finns vid implementeringsplanering inom bygg- och anläggning som påverkas 

av flera olika faktorer. Ansatsernas omfattning av planeringsprocessen, dess detaljnivå samt 

mängden och graden av involvering från flera roller. Ansatserna grundas främst i erfarenhet samt 

förkunskap gällande ICT-verktyget och av liknande förändringsarbeten tidigare. Mycket ansatser 

kring planeringsstrukturerandet beror på rollens allmänna ansvarsområde i förhållande till 

implementeringsprojektet samt den utbildning denne står på. Det är vanligt i bygg- och 

anläggningsbranschen att roller klättrar i rang med hjälp av erfarenhet och inte direkt utbildning. 

Det kan skapa glapp i ledarkunskaper vilket i sin tur kan generera tveksamma ansatser vid ovana 

projekt, som implementeringsarbeten, då de inte följer det normala arbetssätten i bygg- och 

anläggningsbranschen. Engagemang och deltagande för lägre rollers ansatser beror på möjligheten 

till inblick hur ICT-verktyget ska användas i just deras del av verksamheten, samt känslan till 

möjlighet att påverka, som i större del behöver stödjas i en öppen och platt organisationskultur. 

Tidigare implementeringsarbeten inom företagen kan påverka ansatserna inför det nya arbetet 

vilket även styrker ovan nämnda slutsats. 

Utöver rollernas betydelse och hur de påverkas av förkunskaper, utbildning och kunskap samt de 

vanliga arbetssätten kontra implementering, finns det flera faktorer som påverkar bygg- och 

anläggningsbranschen. Då branschen präglas av specifika arbets- och organisationskulturer som 

främst påverkar attityden hos medarbetarna tas det i aktning vid implementeringsplanering. Det 

syntes dels i ledningens förarbete när de förväntade stort motstånd innan involvering av fler roller. 

Det anses vara en sanning hur svårt det är att få in nya arbetssätt och verktyg i bygg- och 

anläggningsbranschen. Inom branschen är det standard att arbeta i projektform, vilket skapar en 

tydlig struktur som är genomgående i möten och dylikt. Trots att implementeringsarbeten utförs i 

projektform tycks branschen ha en benägenhet att inte tillämpa sitt väl framarbetade strukturtänk 

när det gäller ICT-verktyg. Att uppgiften inte är densamma när det rör sig om ICT-verktyg används 

som argument till det, även om strukturtänket kan bestå. Resultatet blir att struktur inte återfinns i 

planeringsstadiet vilket drar ut på processen. Det talar för att eftersträva struktur. 

I bygg och anläggningsbranschen är det vanligt med informella informationsflöden som inte har 

stora konsekvenser vid vanlig verksamhet. Vid implementeringsarbeten blir det dock en 

förhindrande faktor som gör att många upplever osäkerhet eller annorlunda uppfattning om 

planeringsprocessen och dess mål och införande. Slutsatsens lösning är att införa och utnyttja fler 

formella och officiella informationsdelningssystem, som är enkla att visualisera vid behov. 
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För att hantera alla olika faktorer och förhållanden som gäller för bygg- och anläggningsbranschen 

som tas upp ovan rekommenderar Författarna slutligen att en ska tänka på följande: 

 

Att värna om implementeringen från start är ett måste för att få in ICT-verktyget ordentligt från 

början, men även ge goda förutsättningar för tillmötesgående attityd i framtida 

implementeringsarbeten. För att göra det bör projektledaren ta reda på ICT-verktygets funktioner 

samt användningsgrad genom påläsning och erfarna kollegor. Men även, det som ofta glöms bort, 

se till att samla på sig information om hur implementeringsarbeten bör gå till. Författarnas slutsats 

är att en bör ta till vara på den stora mängden passande implementeringsguider, som redan finns 

att tillgå. Istället för att anta att ens företag och situation är irrelevant för sådana guider. 

Nästa steg är att sätta en struktur inför planeringsprocessen med delmål och mötesdatum för att 

alla deltagare ska kunna förbereda sig samt göra sig tillgängliga. En tydlig WBS som görs tillgänglig 

för alla är ett enkelt och snabbt sätt att möjliggöra att tydlig samt formell information sprids och 

måluppfattningen kan delas av alla utan att mycket tid ödslas på det. Positivt med de vanliga 

informella informationsflödena kan bestå så länge det kompletteras med formella.  

Det leder in på nästföljande steg där planeringsprocessen av implementeringen kan följa den 

utstakade vägen med formella mötesagendor vilka skickas ut på förhand, inte för att hämma 

kreativitet utan för att styra den i rätt riktning. I mötena är det viktigt att tänka på hur många av 

rollerna som inte känner varandra eller har inblick i de många olika arbetsrollerna. Med 

presentationsrunda av både roller och ICT-verktyg kan Projektledaren låsa upp mötet för mer 

givande diskussion. Mötesmål och upphämtningsrunda på slutet kan säkerställa att arbetet går 

framåt. ICT-verktygets utformning och infasning är viktig att ha i åtanken så att det tas emot av 

medarbetarna. Med det i sikte bör olika roller känna att de har makt att påverka utformningen vilket 

är enklast att uppnå i ett bygg- och anläggningsföretag med en platt organisationskultur. Ytterligare 

en slutsats är, för att förebygga det klassiska motstånd som finns i attityderna i just bygg- och 

anläggning, att efterlikna det gamla systemet med det nya för igenkännings skull samt att fasa in det 

i mindre steg. 

Under planeringen bör diskussionen lyftas för hur implementeringen ska gå till och därefter få en 

konkret strukturerad plan som innefattar första stegen, utbildningsplanen samt löper ända fram till 

första uppföljningsperioden. 

• Intern & extern 
hjälp

• Implementering

För-
undersökning

• WBS

• Tydliga mål

Strukturera 
planering • Involvera flera

• Mötesstruktur

• Formell information

Planering

• Hela vägen 
utstakad 

Strukturera 
implementering • Följ planering

• Långsiktigt tänk

Implementering

• Glöm ej!

Uppföljning
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Från start av implementeringen av ICT-verktyget ska den uppsatta planen följas, viktigt att tänka 

på är att planeringsprocessen inte ska vara förgäves. Främst att utbildningsplan med uppföljning 

inte får bortprioriteras, på grund av ekonomiska och kortsiktigt praktiska skäl. 

Sammanfattningsvis kan Författarna inte peka på tydliga branschspecifika faktorer som direkt 

påverkar implementeringsplaneringen i förhållande till andra branschen än bygg- och anläggning. 

Trotts branschens komplexitet och förhållningssätt finns därmed i nuläget inte tillräcklig 

information som stödjer det som ursäkt att förklara bort föreslagna modell. Inte ens attityden 

angående det är unik.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Studien har följt planeringsprocessen inför en implementering av ett ICT-verktyg i ett klassiskt 

bygg- och anläggningsföretag. Påverkande faktorer har diskuterats i det stadiet och huruvida de 

påverkar följande steg samt om planeringen följs vid utförandet av implementeringen. Men en 

implementeringsplan är mycket mer än planeringsprocessen, därför är det intressant att ta vid där 

studien slutar. Intressant är att följa kommande steg i ett implementeringsarbete gällande ICT-

verktyg i ett bygg- och anläggningsföretag. Främst realiseringen av planen med uppföljning. Eller 

att utföra en utvärdering vid ett redan implementerat ICT-verktyg kring den totala processen och 

kontrollera hur det mottagits av olika roller.  
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8 Bilagor 

8.1 Aktivitetsschema 

 

Möte Tid Namn Deltagare 

1 45 min Förberedande möte Projektledaren och Författarna 
2 1 h  Utbildningsmöte Projektledaren och Författarna 
3 1,5 h Informationsmöte Projektledaren, G1 och Författarna 
4 1 h  Skypemöte Projektledaren, Kompanjon och Författarna 
5 30 min Intervju Kompanjon och Författarna 
6 45 min Avstämningsmöte Projektledaren, VD, G2 och Författarna 
7 3 h Projektgruppsmöte #1 Projektledaren, Kompanjon, G1-G9 och 

Författarna 
8 1,5 h Utvärderingsmöte Projektledaren och Författarna 
9 3 h Projektgruppsmöte #2 Projektledaren, Kompanjon, G1-4; 6–10; 12 

och Författarna 
10 30 min Avslutande möte Projektledaren och Författarna 
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