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Abstract 
 
 
Title: Nail it with a smartphone?  - A qualitative interview study on 

construction workers’ attitudes regarding the use of mobile de-
vices in construction production 

 
Author:  Lovisa Friberg 
 
Supervisors:  Henrik Szentes, Division of Construction Management, Lund 

University 
 
Hugo Jystrand, VDC engineer, Veidekke Entreprenad AB 

 
Examiner:  Stefan Olander, Division of Construction Management, Lund 

University 
 
Problem:  How do construction workers experience the use of mobile de-

vices in ongoing construction production? 
 
What attitudes, barriers and possibilities do the mobile devices 
bring? 
 
What do the constructions workers need for the mobile devices 
to be used according to the given purpose? 

 
 
Purpose:  The purpose of the study is to investigate the attitudes, obstacles 

and opportunities linked to the constructions workers’ use of 
mobile devices in construction production seen by the site man-
agement and construction workers. The goal is that the result 
should help to understand the difficulties and barriers that may 
arise when implementing new digital tools, to find ways to min-
imize these as well as to maximize the driving forces and oppor-
tunities. 

 
 
Method:  The study was conducted as a qualitative interview study at one 

of the leading construction companies in the Scandinavian re-
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gion. The study included interviews with site managers and con-
struction workers who recently had gotten a mobile device to use 
at work. All respondents were male. 

 
Conclusion: The experience of mobile phones varies greatly. Some construc-

tion workers are doubtful about them and the use of them. Oth-
ers are more positive and have already begun to use the different 
features. The mobile phones must be used for a longer time to 
be able to say how much the phones will be used in the future. 
In some cases, help and different incentives may be needed for 
the mobile phones to be used. 

 
 The attitude towards the mobile phones depends greatly on the 

information that each construction worker perceives he or she 
has received. Those who do not know the purpose of the phones 
are more negative than those who think they have received good 
information. The barriers so far are mostly of practical nature 
such as the malfunction of programs, forgotten passwords and 
the need for learning the mobile phones and all functions thor-
oughly. 

 
 However, the mobile phones also enable many opportunities. 

The features are easy to use, and there are good opportunities for 
future expansion of functionality such as incident and time re-
porting to be managed digitally. Many are also positive about 
receiving information via e-mail to their mobile phone, which 
provides possibilities for construction workers to easily receive 
information from the company. In a longer perspective, it is 
likely that the mobile phones may have other uses, both initiated 
by the construction workers themselves and by the company. 

  
 For future implementation projects, it is desirable to include the 

construction workers when draft proposals are made. This in-
creases the likelihood that they will feel that they are involved 
and thus more committed to implementing the change. 

 
Keywords:  Attitude, change work, motivation, digitalization, digital tools, 

smartphones, construction production   
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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Spika med en smartphone? – En kvalitativ intervjustudie om 

 yrkesarbetares attityder kring användandet av mobila enheter i 
byggproduktion 

 
Författare:  Lovisa Friberg 
 
Handledare:  Henrik Szentes, avdelningen för byggproduktion, Lunds 

 Tekniska Högskola 

  
Hugo Jystrand, VDC-ingenjör, Veidekke Entreprenad AB 

 
Examinator:  Stefan Olander, avdelningen för byggproduktion, Lunds 

 Tekniska Högskola 
 
Frågeställningar: Hur upplever yrkesarbetare användandet av mobila enheter i 

pågående produktion? 
 
Vilka attityder, barriärer och möjligheter för mobiltelefonerna 
med sig? 
 
Vad behöver yrkesarbetarna för att mobiltelefonerna ska använ-
das i enlighet med syftet? 

 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka de attityder, hinder 

och möjligheter som yrkesarbetare och platsledning ser i och 
med yrkesarbetares användande av mobiltelefoner i den dagliga 
verksamheten. Målet är att resultatet ska bidra till förståelse för 
de svårigheter och barriärer som kan uppkomma vid implemen-
tering av digitala verktyg, att finna tillvägagångssätt för att mini-
mera dessa samt för att maximera drivkrafter och möjligheter. 

 
 
Metod:  Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie på ett av 

Skandinaviens ledande byggföretag. Intervjustudien inkluderade 
intervjuer med platschefer samt yrkesarbetare som nyligen fått 
en mobiltelefon att använda i arbetet. Alla respondenter var 
män. 
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Slutsats:  Upplevelsen av att använda mobiltelefonerna varierar stort. 

Några är tveksamma till den och dess användningsområden. 
Andra är mer positiva och har börjat använda de olika funktion-
erna. Mobiltelefonerna behöver användas under längre tid för att 
säga hur mycket de kommer användas. I vissa fall kan hjälp och 
olika påtryckningar behövas för att mobiltelefonerna ska använ-
das och bli ett naturligt hjälpmedel. 

 
Inställningen till mobiltelefonerna beror mycket på den inform-
ation varje yrkesarbetare anser sig ha fått. De som inte vet syftet 
med telefonerna är mer negativa än de som tycker att de fått bra 
information. Barriärerna utgörs idag mest av praktiska problem 
som att program inte fungerar, att lösenord glömts bort och att 
hjälp behövs för att lära sig mobiltelefonerna och alla funktioner. 

 
Men mobiltelefonerna bär också på många möjligheter. Funkt-
ionerna upplevs lätta att använda och det finns goda möjligheter 
till att tid- och tillbudsrapportering i framtiden kan skötas helt 
digitalt. Många är också positiva till att ta emot information via 
e-post vilket ger bra förutsättningar för att yrkesarbetare i fram-
tiden lättare ska kunna ta till sig information från företaget. Ur 
ett längre perspektiv är det sannolikt att mobiltelefonerna kan få 
andra användningsområden, både initierade av yrkesarbetarna 
själva och av företaget. 

 
För framtida implementeringsprojekt är det önskvärt att inklu-
dera yrkesarbetarna när åtgärdsförslag tas fram. Då ökar sanno-
likheten att de ska känna sig delaktiga och därmed mer engage-
rade till att genomföra förändringen. 

 
Nyckelord:  Attityd, inställning, förändringsarbete, motivation,  

 digitalisering, digitala verktyg, smarta telefoner, byggproduktion 
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1.   Inledning 
 
 
Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till studien och presenterar dess sammanhang och 
bakgrund. Utöver det introduceras studiens syfte, mål och frågeställningar. Sedan anges de av-
gränsningar som ställts för att ge studien en rimlig omfattning och till sist ges en överblick över 
rapportens disposition. 
 
 

1.1   Introduktion 
 
Byggbranschen har idag, i jämförelse med många andra branscher, en relativt låg digitali-
seringsgrad. Nu förväntas utvecklingen accelerera de närmsta åren. Det visar en undersök-
ning som Industrifakta AB utfört åt Svensk Byggtjänst (Svensk Byggtjänst 2017). 300 chefer 
inom entreprenörs- och installatörsföretag samt bostadsbolag har intervjuats för undersök-
ningen som ger en tydlig nulägesbild som visar en låg digitaliseringsgrad i stora delar av bygg-
sektorn (Svensk Byggtjänst 2017). Ändå anger drygt hälften av de tillfrågade att de är väl 
införstådda i begreppet och många ser möjligheterna med och behovet av en snabbare ut-
vecklingstakt inom området (Svensk Byggtjänst 2017). En stor majoritet av företagen säger 
sig vara i startgropen eller ha kommit halvvägs med att digitalisera företagets verksamhet och 
bedömer att mycket kommer att hända inom tre år (Svensk Byggtjänst 2017). Områden där 
digitaliseringen kan utvecklas är exempelvis inom ekonomi med inköp och fakturering eller 
administrativa uppgifter som lönehantering (Svensk Byggtjänst 2017). Många ser också stora 
fördelar med en högre digitaliseringsgrad; det kan ge såväl konkurrensfördel och besparings-
möjligheter som möjlighet till en mer effektiv samverkan och dialog i byggprocessen (Svensk 
Byggtjänst 2017). 
 
En ökad digitalisering innebär i praktiken att nya verktyg och arbetssätt ska implementeras i 
verksamheten. Det innebär att det ska till en förändring. Utveckling, menar Angelöw (1991), 
drivs av förändring men det är väsentligt för ett framgångsrikt förändringsarbete att föränd-
ringen ses som en utmaning, inte som ett hot. Ett positivt förändringsarbete karaktäriseras 
av trygghet, delaktighet, riklig information samt god kommunikation (Angelöw 1991; Sand-
berg & Targama 2013). Att få till stånd en större förändring är inte lätt då det handlar om 
att förändra generella beteendemönster. Det är som ledare av exempelvis en organisation eller 
arbetsgrupp viktigt att ha en uppfattning om varför medarbetarna gör som de gör för att 
kunna förändra tankesätt och handlingar. Att de nya arbetssätten ses som nödvändiga av 
medarbetarna är ingen självklarhet (Sandberg & Targama 2013). Förändringsarbetet under-
lättas om de påverkade medarbetarna förstår varför förändringen är nödvändig och själva 
upplever ett behov av förändring – det krävs motivation (Angelöw 1991). Denna motivation 
kan ses som förändringsarbetets mittpunkt och motor. Förståelse kan inte i färdigt skick 
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överföras till någon annan (Sandberg & Targama 2013). Ledare behöver därför ge sina med-
arbetare byggstenar och möjlighet till stimulans för individuell förståelse (Sandberg & Tar-
gama). Samtidigt är det viktigt att tänka på att alla individer tolkar och förstår samma in-
formation på olika sätt. Det räcker således inte att endast förse medarbetarna med mer och 
bättre information. Att ta reda på medarbetarnas åsikter och tankar är väsentligt för att skapa 
motivation och skapa förutsättningar för att få till förändring (Sandberg & Targama 2013). 
 
En innovation kan sägas vara den process som för kreativa idéer till verklighet (Loosemore 
2014). Begreppet innefattar helt nya idéer och upptäckter som revolutionerande läkemedel 
eller självkörande bilar, men en innovation kan också vara en redan existerande produkt som 
börjar användas i ett sammanhang där den inte använts förut (Loosemore 2014). Innovat-
ionsspridning kallas den process då en, till exempel, ny produkt eller ett nytt arbetssätt ska 
implementeras och spridas genom en grupp med nya användare (Loosemore 2014; Rogers). 
Det finns flera modeller för hur denna spridningsprocess går till. En välkänd modell skapades 
av Everett M Rogers på 60-talet och beskriver hur medlemmarna i en viss grupp delas in i 
olika kategorier utefter när i processen de antar innovationen (Loosemore 2014). Kategori-
erna är innovatörer, tidiga tillämpare, tidig majoritet, sen majoritet samt eftersläntrare (Ro-
gers 1995). 
 
Tidigare examensarbeten har berört implementering och användning av digitala verktyg 
inom byggproduktionen, exempelvis Magnusson (2017), Lisstrand & Lundin (2017) och 
Spång & Papari (2017). Magnusson (2017) undersöker hur BIM (Building Information Mo-
delling) används ute i produktion idag och vad som krävs för ökad BIM-användning för 
informationshantering. Studien är baserad på en inledande enkätstudie och efterföljande 
gruppintervjuer. I intervjustudien deltog projekteringsledare, projektchef, produktionschef 
(platschef) och arbetsledare (Magnusson 2017). Lisstrand & Lundin (2017) undersöker i sin 
studie orsaker till varför digitala verktyg används så begränsat inom byggproduktion idag. 
Studien består av en litteraturstudie och en intervjustudie i två delar. I intervjustudiens första 
del genomfördes intervjuer med anställda inom Skanska med yrkesbefattningarna planerings-
specialist, digital coach och operativ chef. I intervjustudiens andra del genomfördes intervjuer 
med produktionschefer (platschefer) och arbetsledare (Lisstrand & Lundin 2017). Spång & 
Papari (2017) syftar i sin studie till att undersöka vilka för- och nackdelar som finns med 
digitala verktyg samt vilka som används och hur de implementeras i byggproduktionen. In-
tervjuerna, som studien baseras på, har genomförts med produktionschef (platschef), pro-
jektchef och produktionsledare (arbetsledare) (Spång & Papari 2017). Ingen av ovanstående 
studier inkluderar yrkesarbetare i intervjustudien, vilket skiljer denna studie från de tidigare 
utförda. Det ger ett nytt perspektiv på synen på digitalisering i byggbranschen. 
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1.2   Syfte & mål 

 
Syftet med studien är att undersöka attityder, hinder och möjligheter som yrkesarbetare och 
platsledning upplever i och med yrkesarbetares användande av mobila enheter i den dagliga 
verksamheten. Målet är ökad förståelse för de svårigheter och barriärer som kan uppstå, att 
finna tillvägagångssätt för att minimera dessa samt för att maximera drivkrafter och möjlig-
heter. 

 
 

1.3   Frågeställningar 
 
För att uppfylla syfte och mål ska tre formulerade frågeställningar besvaras: 
 

•   Hur upplever yrkesarbetare användandet av mobila enheter i pågående produktion?  
•   Vilka attityder, barriärer och möjligheter för mobiltelefonerna med sig?  
•   Vad behöver yrkesarbetarna för att mobiltelefonerna ska användas i enlighet med 

företagets syfte? 
 
 

1.4   Avgränsningar 
 
Denna studie är baserad på implementeringen av smarta mobiltelefoner till yrkesarbetare 
inom bostadsproduktion. Studien innefattar enbart intervjuer med yrkesarbetare och plats-
ledning, underentreprenörer och andra befattningar inkluderas således inte. Studien syftar 
till att undersöka de attityder, barriärer och möjligheter som implementeringen av mobilte-
lefoner medfört. Empiriinsamlingen avgränsas av specifika applikationer och funktioner för 
exempelvis tid- och tillbudsrapportering samt e-post. 
 
 

1.5   Disposition 
 
Kapitel 1 syftar till att introducera läsaren till ämnet för den genomförda studien och dess 
bakgrund. Utöver det presenteras syfte, mål samt uppställda frågeställningar. Studiens av-
gränsningar beskrivs. 
 
Kapitel 2 ger en redogörelse över tillvägagångssätt och vald metodik för att nå målet med 
studien. Forskningsmetodik, intervjumetodik samt metod för bearbetning av empiriska data 
redogörs för och varje val för studiens genomförande motiveras. Förutsättningar för studiens 
genomförande samt val av respondenter presenteras. Tillvägagångssätt för att säkerställa stu-
diens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet anges också i detta kapitel.  
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I kapitel 3 redogörs den litteratur och de teorier som utgör studiens teoretiska ramverk. Mo-
tivationsteorier och strategier för ett framgångsrikt förändringsarbete presenteras. Sist besk-
rivs digitaliseringens roll i den svenska byggsektorn. 
 
I kapitel 4 redovisas resultatet av studiens insamlade empiri. 
 
I kapitel 5 analyseras och diskuteras den insamlade empirin i förhållande till det teoretiska 
ramverket. Författarens egna reflektioner kring studiens resultat presenteras också. 
 
I kapitel 6 ges återkoppling till studiens syfte och slutsatserna besvarar de uppställda fråge-
ställningarna. Till sist ges förslag på vidare studier. 
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2.   Metod & genomförande 
 
 
Kapitlet inleds med en presentation av examensarbetets arbetsgång. Vidare ges en grundlig redo-
görelse för vilken metod som tillämpats vid genomförande av studien. Forskningsmetodik samt 
metod för bearbetning av empiriska data redogörs för och varje val för studiens genomförande 
motiveras. Därefter presenteras förutsättningar för studiens genomförande samt val av responden-
ter. Till sist beskrivs tillvägagångssätt för att säkerställa studiens validitet, reliabilitet och genera-
liserbarhet. 
 
 

2.1   Arbetsgång 
 
Processen med detta examensarbete inleddes med definiering av intresseområden och ämnet 
för studien. I samråd och diskussion med Veidekke togs sedan syftet med studien fram varpå 
mål och frågeställningar definierades tillsammans med handledare på Lunds Tekniska Hög-
skola (LTH). Därefter påbörjades en litteraturstudie, dels för att få en introduktion till det 
valda ämnet och dels för studiens teoretiska ramverk. Läsning av litteratur för studiens teo-
retiska ramverk pågick parallellt med övrigt arbete under hela terminen. Parallellt med intro-
duktionen formulerades intervjufrågor och studiens metodik. 
 
Respondenter till de intervjuer som genomfördes för den kvalitativa undersökningen valdes 
ut med hjälp av och i samråd med fallföretaget. Intervjumallen färdigställdes tillsammans 
med handledare på LTH. Datainsamlingen skedde sedan genom semistrukturerade inter-
vjuer på tre stycken olika byggarbetsplatser i Skåne där totalt 17 yrkesarbetare och tre plats-
chefer intervjuades. Samtliga intervjuer genomfördes under samma dag och bearbetning av 
det insamlade materialet genomfördes efter att datainsamlingen avslutats. Efter avslutad in-
tervjustudie redovisades empirin varpå analysen påbörjades. Analysen utfördes genom utvär-
dering av det insamlade materialet med syftet att finna återkommande teman och andra in-
tressanta aspekter ur empirin. Empirin kopplades även samman med studiens teoretiska ram-
verk för att diskutera kopplingen och dra paralleller mellan empiri och teori. I analysen in-
kluderas även författarens egna tankar kring studiens resultat. I ett sista steg presenteras en 
slutsats som svar på de definierade frågeställningarna samt förslag på vidare studier. Studiens 
arbetsgång redovisas i Figur 1. 
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Figur 1. Schematisk bild över arbetsgång 

 
 

2.2   Vetenskaplig forskningsmetod 
 
Den vetenskapliga metodiken är väsentlig för att bli medveten om de alternativ som finns för 
genomförandet av ett specifikt projekt och beskriver vetenskapligt det valda handlingssättet 
(Bryman 2011; Ejvegård 2009). Medvetenheten ger goda förutsättningar för att ta lämpliga 
beslut för studiens principer och målsättningar samt för att besvara den definierade frågeställ-
ningen (Bryman 2011; Ejvegård 2009; Höst et al. 2006). Inför valet av metod bör hänsyn 
tas till studiens målsättning och karaktär och metoden ska övervägas noga beroende av denna, 
då den i alla studiens faser påverkar arbetsgången (Höst et al. 2006; Olsson & Sörensen 
2011). 

Val av respondenter 

Empiri - förberedelse 

Empiri - insamling 

Val av ämnesområde 

Formulering av syfte 
& frågeställning 

Val av metod Litteraturstudie 

Analys 

Avslut 



 7 

 
 
2.2.1   Teoretiskt ramverk 
Att utveckla och pröva teorier för att förstå verkligheten är en forskares uppgift (Patel & 
Davidson 2011). En teori kan traditionellt ses som ett system av antaganden som beskriver 
studieobjektets verklighet. Inom samhälls-, human- och beteendevetenskaperna, till skillnad 
från naturvetenskapen, finns det vanligen inte en utan ett större urval av teorier som kan 
förklara och beskriva ett fenomen (Patel & Davidson 2011). Flera teorier existerar intill 
varandra och det går då att tala om ett teoretiskt ramverk. Anledningen är studieobjektets 
karaktär. Medan ett naturvetenskapligt studieobjekt oftast över tid är stabilt och oföränder-
ligt, är människan, samhället eller kulturen studieobjekt för samhälls-, human- och beteen-
devetenskaperna och där av i ständig förändring. Det kan således vara besvärligt att finna en 
definitiv och korrekt teori för att beskriva objektet (Patel & Davidson 2011). 
 
Den litteratur som använts i studien har fungerat som ett teoretiskt ramverk. Likt Patel och 
Davidson (2011) skriver finns det sällan en enda teori inom samhällsvetenskaplig forskning 
som täcker alla aspekter av en specifik situation. Istället används en mängd litteratur och flera 
teorier som ram för den förståelse som söks utifrån empiri och som tillsammans ligger till 
grund för analysen. Den litteratur som använts i studien har främst kommit från facklittera-
tur, vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar som funnits med nyckelord som bland 
annat förändringsarbete, motivation, inställning och attityder, byggbranschen samt digitali-
sering. Relevant litteratur har framförallt hittats med hjälp av Lunds universitets biblioteks-
katalog Lovisa, LUBsearch som är universitets gemensamma sökmotor till bibliotekens sam-
lade resurser samt via Google Scholar. Litteraturen som valts har granskats kritiskt och relevans 
och trovärdighet har värderats. Störst fokus har legat på vem författaren är gällande forsk-
ningsområde och andra producerade artiklar samt artikelns ståndpunkter i förhållande till 
andra artiklar inom samma område. 
 
 
2.2.2   Deduktion, induktion & abduktion 
De teorier en forskare tar fram ska så riktigt som möjligt beskriva verkligheten. Underlaget 
består av data och information om den del av verkligheten som ska beskrivas och brukar 
oftast benämnas empiri (Patel & Davidson 2011). Inom allt vetenskapligt arbete är det cen-
trala problemet hur teori och empiri ska kopplas samman. Deduktion, induktion och ab-
duktion är tre traditionella alternativ på metoder för arbetet med den relationen (Patel & 
Davidson 2011).  
 
Det som kännetecknar det deduktiva arbetssättet är att utifrån existerande teori och allmänna 
principer tas en hypotes fram för ett specifikt fall (Patel & Davidson 2011). Hypotesen testas 
sedan empiriskt i det aktuella sammanhanget och en slutsats kan dras gällande överensstäm-
mandet mellan teori och det specifika fallet. Det deduktiva arbetssättet anses öka objektivi-
teten då utgångspunkten ligger i redan befintlig teori och processen blir då mindre påverkad 
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av subjektiva uppfattningar. Risken, å andra sidan, är att den använda teorin kommer att 
vinkla och eventuellt hindra studien från att upptäcka något nytt (Patel & Davidson 2011). 
 
Den induktiva metoden har en motsatt utgångspunkt där forskningsobjektet studeras utan 
att först vara förankrad i befintlig teori. Teorin formuleras istället utifrån den, för studien 
specifika, insamlade empirin (Patel & Davidson 2011). Något nytt upptäcks och utifrån det 
formuleras en teori. Det är svårt med det induktiva arbetssättet att avgöra studiens generalitet 
och allmängiltiga applicerbarhet då det empiriska underlaget kommer från en viss situation, 
tid eller grupp. Det induktiva arbetssättet är, trots avsaknad av specifik teori, inte förutsätt-
ningslöst och objektivt. Oundvikligen kommer de egna subjektiva föreställningarna och tan-
karna påverka de teorier som tas fram (Patel & Davidson 2011). 
 
Det tredje arbetssättet kallas abduktion och kan ses som en kombination av deduktion och 
induktion och utförs i två steg (Patel & Davidson 2011). Det första steget är induktivt; med 
utgångspunkt ur ett specifikt fall formuleras en hypotes eller teori som ska förklara fallet. 
Nästa steg är av deduktiv karaktär och teorin tillämpas i situationer med andra förutsätt-
ningar. Teorin kan sedan utvecklas och vidgas för att bli mer generell. Som med de andra 
arbetssätten finns för- och nackdelar med abduktion. Arbetssättet är mindre låst än de strikta 
deduktiva och induktiva metoderna vilket är en fördel. Nackdelen är risken för bristande 
objektivitet, som i det induktiva arbetssättet (Patel & Davidson 2011). 
 
I denna studie har det induktiva arbetssättet tillämpats. Likt Patel och Davidson (2011) be-
skriver den induktiva metoden har studiens slutsats formulerats utifrån det insamlade inter-
vjumaterialet som är specifikt för just denna studie. Utifrån empirin utvecklas sedan en typ 
av teori som förklarar eller beskriver situationen. Patel och Davidsson (2011) påpekar även 
att det induktiva arbetssättet inte är förutsättningslöst och det är svårt att hålla en objektivitet 
gentemot studien. För att minimera denna påverkan har intervjumallen tagits fram med stor 
omsorg och eftertanke. Genom att medvetandegöra fördomar och subjektiva föreställningar 
kan dessa tas större hänsyn till och således också begränsas. 
 
 

2.3   Den kvalitativa studien 
 
Åsikterna om den kvalitativa studien är många. De skiljer sig också brett mellan att vara 
ovetenskapliga, subjektiva och inte testbara till att de är de enda studierna som är menings-
fulla (Wallén 1996).  
 
 
2.3.1   Kvalitativ ansats 
Samhället som begrepp sammanfattar flera olika företeelser som formar roller, relationer och 
positioner människor emellan. Exempel på dessa företeelser är organisationer och grupper, 
kulturer eller normer (Ahrne & Svensson 2015). Genom att studera samhället söks kunskap 
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om de samhälleliga företeelserna – hur de uppkommer, fungerar och utvecklas. Empiri om 
företeelsen behöver komma från de människor som verkar i dem; genom att fråga, genom att 
observera eller genom att läsa texter och genom bilder (Ahrne & Svensson 2015). Den som 
studerar samhället är oundvikligen en del av det och det finns redan från början förväntningar 
och värderingar kring det som ska studeras. Resultaten kan heller aldrig ses som helt slutgil-
tiga, då de i sig själva är del av undersökningen och därför även kan påverka föremålet för 
undersökningen (Ahrne & Svensson 2015). 
 
Kvalitativa metoder har, som beteckning, framkommit som motsatsen till kvantitativa meto-
der. Det som skiljer de båda är främst metoderna för att ta fram och analysera inhämtad 
empiri och, inte minst, forskarens roll i detta (Ahrne & Svensson 2015). Den kvalitativa 
studien kan sägas vara nödvändig då förhållandena är vaga, mångtydiga eller subjektiva, som 
vid upplevelser eller känslor som inte går att mäta på andra sätt (Wallén 1996). Ansatsen för 
den kvalitativa forskningen är förutsättningslös och målet är att nå en helhetsförståelse och 
en så fullständig bild som möjligt av ett specifikt förhållande (Olsson & Sörensen 2011). 
 
Den kvalitativa ansatsen är vald för denna studie på grund av dess karaktär. Studien ämnar 
undersöka de attityder som uppkommit till följd av införandet av ett nytt arbetssätt. Som 
Wallén (1996) samt Ahrne och Svensson (2015) föreslår är det vid sådana vaga och subjektiva 
tillfällen, som när roller, normer och grupper i samhället undersöks, lämpligt med en kvali-
tativ studie. 
 
 
2.3.2   Intervjumetodik 
Den personliga intervjun, mellan en intervjuare och en respondent, är den vanligaste typen 
av intervju (Denscombe 2016). Det finns många fördelar med den personliga intervjun; de 
synpunkter som uppkommer härstammar endast från en person vilket underlättar vid avlyss-
ning av material samt vid analysen. Det är även lättare att finna en lämplig mötestid och det 
blir en enklare uppgift för intervjuaren att guida en respondent i taget genom intervjun 
(Denscombe 2016). Nackdelen med de personliga intervjuerna är istället att de kan begränsa 
mängden synpunkter och åsikter då enbart en person intervjuas åt gången (Denscombe 
2016). Vid den kvalitativa intervjun kan frågorna och dess ordning anpassas efter situationen, 
något som inte är möjligt vid datainsamling med ett standardiserat frågeformulär (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015). Det medger en större bredd på svaren med fler dimensioner och 
nyanser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  
 
Graden av svarsutrymme som ges respondenten för varje fråga beror av intervjufrågornas 
strukturering (Patel & Davidson 2011). Beroende på hur mycket flexibilitet som ges i mallen 
för frågor och svar kan man kategorisera intervjun i tre typer; strukturerad, semi-strukturerad 
eller ostrukturerad intervju (Denscombe 2016). Den strukturerade intervjun kan liknas vid 
ett frågeformulär som besvaras vid ett personligt möte. Intervjuaren ställer kontrollerade frå-
gor som kan ge ett begränsat antal svar (Denscombe 2016). Även vid en semi-strukturerad 
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intervju finns en mall med frågor som ska behandlas. Gällande frågornas ordningsföljd och 
svarens grad av utförlighet och utveckling finns dock en större flexibilitet. Frågorna bör ge 
öppna svar och fokus ska ligga på att få respondenten att utveckla sina tankar och synpunkter 
(Denscombe 2016). Vid en ostrukturerad intervju är intervjuarens roll att starta upp samtalet 
genom introduktion av ett ämne men därefter ta ett steg tillbaka. Istället för att utveckla svar 
utifrån intervjuarens frågor är syftet att respondenten ska utveckla helt egna idéer och tankar 
(Denscombe 2016; Patel & Davidson 2011). 
 
Hur strikt frågornas utformning och ordning är bestämda i förväg beskrivs med graden för 
standardisering. Vid låg standardisering formuleras frågorna och dess inbördes ordning under 
intervjuns gång. Tvärtom ställs vid intervjuer med hög standardisering samma frågor, i 
samma ordning, till samtliga intervjupersoner (Patel & Davidson 2011). Intervjuer med hög 
standardisering används främst i situationer där resultatet ska jämföras och generaliseras (Pa-
tel & Davidson 2011). 
 
Ett framgångsrikt sätt att dokumentera den personliga intervjun är genom ljudupptagning 
(Bryman 2011; Denscombe 2016). Ljudupptagningen ger en kvarstående och i princip kom-
plett dokumentation av det som sägs under intervjun. En annan fördel är att andra, med 
enkelhet, kan kontrollera intervjuerna (Denscombe 2016). En nackdel med ljudupptagning 
är att det enbart är ord och inte kroppsspråk, stämning och andra icke-verbala faktorer som 
dokumenteras. Vid inspelning är det därför lämpligt att komplettera dokumentationen med 
handskrivna handteckningar för att notera gester, miner och andra icke-verbala faktorer (Er-
iksson-Zetterquist & Ahrne 2015). En annan nackdel är att det finns risk för att responden-
ten inledningsvis känner sig hämmad av att bli inspelad, något som brukar släppa efter ett 
litet tag (Denscombe 2016). Respondenten måste givetvis samtycka till att bli inspelad under 
intervjun.  
 
Denna studie är en intervjustudie och empirin består av 20 stycken kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången vid ett fysiskt möte. Som 
Denscombe (2016) anger innebär den personliga intervjun att det är enklare för intervjuaren 
att hålla fokus på en person i taget och veta från vilken respondent svaret kommer. Ett per-
sonligt möte kan också bidra till ökat förtroende samtidigt som icke-verbala uttryck kan no-
teras av intervjuaren. Förutom dessa anteckningar dokumenterades intervjuerna med en ljud-
upptagning. Till varje intervju användes en färdig mall med frågor vilka medgav relativt 
öppna svar. Frågorna som användes gav respondenten god möjlighet att utveckla sina svar 
och tankar. Detta ger att intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär (Denscombe 2016). 
Frågemallen var dock inte definitiv utan reviderades gällande frågor och ordningsföljd under 
intervjuernas gång, vilket innebär att intervjuerna även varit semi-standardiserade (Patel & 
Davidson 2011). 
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2.3.3   Kvalitativ analys 
Den kvalitativa analysen inkluderar att sortera, ordna och begripliggöra den insamlade em-
pirin. Teorier är väsentliga vid tolkningsarbetet av empirin, som ligger till grund för analysen. 
Teorin kan då ses som ett par glasögon som tar vissa aspekter till förgrunden och lämnar 
andra i kulissen (Svensson 2015). I en akademisk kontext kan en teori ses som ett samman-
hängande och förhållandevis abstrakt sätt att förklara och förstå ett fenomen, men det finns 
knappt någon teori som är heltäckande (Svensson 2015). Det är vid tolkning av empirin som 
den tilldelas mening. Eftersom det finns många olika teoretiska perspektiv att använda vid 
samhällsvetenskaplig forskning är tolkningen här extra viktig. Samma situation kan beroende 
av utgångspunkt beskrivas på olika sätt, men det behöver inte betyda att alla är lika lämpliga. 
Vissa utgångspunkter kommer, beroende av undersökningens ambition och syfte, vara mer 
lämpade och intressanta än andra (Svensson 2015).  Då forskaren vid en kvalitativ undersök-
ning befinner sig nära de miljöer och personer som studeras är tolkningen väsentlig. Inte 
minst på grund av att det inte finns någon förkonstruerad modell för hur analysen ska gå till, 
utan forskaren ger istället en egen mening till sin insamlade empiri (Svensson 2015). 
 
Det finns tre olika och grundläggande arbetssätt för att genomföra en analys; att sortera, att 
reducera och att argumentera (Rennstam & Svensson 2015).  Att sortera materialet är det 
första steget i förberedelsen inför analysen, empirin måste förberedas innan den analyseras 
(Denscombe 2016; Rennstam & Svensson 2015). Den ordning som ges till materialet präglas 
starkt av den teori undersökningen utgår från eller arbetar mot (Rennstam & Svensson 
2015). Ett stort antal intervjuer med samma svar är inte nödvändigt i den kvalitativa under-
sökningen. Rennstam och Svensson (2015) menar att det inte tillför studien någonting att 
stapla likadan empiri på hög. Istället är relativt differentierade svar inom samma tema något 
som eftersträvas (Rennstam & Svensson 2015). För en studentuppsats, likt ett examensar-
bete, säger Rennstam och Svensson (2015) att ungefär tio intervjuer ger en lämplig volym 
empiri att analysera. Sorteringen av materialet utförs i två steg. I det första steget bör materi-
alet kommenteras så spontant som möjligt utan tanke på helheten; att vara öppen och nyfiken 
är den primära ambitionen (Rennstam & Svensson 2015). I nästa steg övergår sorteringen 
till en mer fokuserad och selektiv kodning av materialet. Men det behöver inte nödvändigtvis 
vara det som återkommer mest som betonas, det kan lika väl vara det som bryter mönstret 
(Rennstam & Svensson 2015). Det är viktigt att låta empirin styra sin förståelse av den stu-
derade situationen (Rennstam & Svensson 2015). 
 
Att reducera sitt material innebär att välja och välja bort innehåll från empirin. Att göra detta 
innebär en svår avvägning; samtidigt som allt material inte kan inkluderas är det viktigt att 
inte presentera ett selektivt urval av empirin och därigenom ge en missvisande bild (Renn-
stam & Svensson 2015). Att reducera materialet innebär att skapa en god representation och 
samtidigt behålla alla olika nyanser från empirin (Rennstam & Svensson 2015). 
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Att akademiskt argumentera utifrån empir innebär att uttala sig om den i generella och rela-
tivt formella ordalag samt att formulera upptäckterna med hjälp av teoretiska begrepp (Renn-
stam & Svensson 2015). Sammanfattningsvis innebär alltså att sortera empiriskt material att 
skapa ordning, att reducera innebär att skapa skärpa och koncentration och genom att argu-
mentera skapas självständighet i empirin i förhållande till de teorier man förhåller sig till 
(Rennstam & Svensson 2015). En analys handlar dock inte enbart om att applicera teori, 
utan att också utveckla och ifrågasätta den (Rennstam & Svensson 2015). 
 
Efter det att intervjuerna genomfördes och spelades in, dokumenterades varje intervju skrift-
ligt utifrån ljudfilen, den insamlade datan sorterades. Sedan gjordes det första urvalet från 
empirin där data som bedömdes inte hjälpa till att besvara studiens frågeställningar sorterades 
bort, den sorterade datan reducerades således. Därefter påbörjades analysen där det teoretiska 
ramverket om förändringsarbete, innovationsspridning och motivation applicerades på em-
pirin. Empirin i förhållande till det teoretiska ramverket analyserades, diskuterades och ifrå-
gasattes. Under hela processen har stor vikt legat vid att besvara studiens frågeställningar. 
 
 

2.4   Urval 
 
Detta examensarbete genomfördes i samarbete med Veidekke Entreprenad AB. Yrkesarbeta-
res tillgodogörande av information från fallföretagets intranät fungerar i dagsläget inte som 
önskat. Därför förses nu alla yrkesarbetare som är anställda hos fallföretaget med egna 
smartphones att använda i det dagliga arbetet. Mobiltelefonerna ska, innan de levereras, ut-
rustas med ett kommunikationspaket i form av ett antal applikationer (appar) för hantering 
av exempelvis tid- och tillbudsrapportering. Information från intranätet ska genom mobilte-
lefonerna spridas till yrkesarbetare som ska kunna ta till sig information därifrån utan att den 
skrivs ut. Ett annat viktigt användningsområde för mobiltelefonerna är att yrkesarbetarna 
förväntas använda e-post och kalender för exempelvis bokning av utbildningar och möten. 
 
 
2.4.1   Val av respondenter 
Samtliga intervjuer genomfördes under samma dag på tre olika byggprojekt inom Region 
Syd hos fallföretaget. Där intervjuades totalt 17 yrkesarbetare med yrkesbefattningarna snick-
are, träarbetare, betongarbetare samt logistikansvarig. Samtliga respondenter var män. Pro-
jekten benämns projekt A, B och C och varje individ kommer hädanefter refereras till enligt 
exempelvis A.YA1 eller B.PC. Respondenterna har valts för att ge en differentierad och ny-
anserad empiri och har därför olika arbetsuppgifter, år av branscherfarenhet samt ålder. Re-
spondenterna är mellan 22 och 58 år med en medelålder på 39 år och en medianålder på 38 
år. De intervjuade yrkesarbetarnas ålder redovisas i Tabell 1. I Bilaga 1 återfinns frågemallen 
om användes under intervjuerna. 
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Tabell 1. De intervjuade yrkesarbetarnas ålder. 

Yrkesarbetare Ålder 
A.YA1 54 
A.YA2 58 
A.YA3 44 
A.YA4 39 
A.YA5 38 
A.YA6 22 
B.YA1 47 
B.YA2 57 
B.YA3 55 
B.YA4 27 
C.YA1 29 
C.YA2 22 
C.YA3 27 
C.YA4 27 
C.YA5 27 
C.YA6 29 
C.YA7 57 

 
 
Samtliga yrkesarbetare hade två och en halv vecka tidigare fått sin mobiltelefon. Yrkesarbe-
tarna är den yrkesgrupp på byggarbetsplatsen som primärt påverkats av förändringen och det 
är således mest intressant att undersöka deras syn och inställning till det nya arbetssättet. För 
att få en mer generell och övergripande bild av förändringen har även platscheferna på de 
projekt som yrkesarbetarna tillhör intervjuats. Vid projekt A intervjuades sex yrkesarbetare, 
vid projekt B intervjuades fyra yrkesarbetare och vid projekt C intervjuades sju yrkesarbetare. 
Intervjuerna spelades in med författarens dator och har i efterhand skrivits ned och analyse-
rats. 
 
Vid en kvalitativ studie menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att sex till åtta stycken 
intervjuer minskar sannolikheten att det insamlade materialet är allt för präglat av respon-
denternas personliga uppfattningar. Uppemot tio till femton intervjuer brukar vara nödvän-
digt för att svaret ska kunna anses representativt (Eriksson-Zettequist & Ahrne 2015). Re-
presentativitet i denna bemärkelse innebär att uppnå mättnad i intervjusvaren. Då svars-
mönstret väl känns igen, kan mättnad anses ha uppnåtts (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
2015).  De genomförda intervjuerna i denna studie är totalt 20 till antalet och var i genom-
snitt ungefär sju minuter långa. En reflektion kring mättnad i denna studie återfinns i avsnitt 
5.2.  
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2.5   Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

 
Genom hela forskningsprocessen och inte minst vid analysen, är det viktigt att inneha ett 
kritiskt förhållningssätt gällande kvaliteten på studien (Repstad 2007). För detta syfte an-
vänds oftast begreppen validitet och reliabilitet. Reliabilitet kan med ett annat ord beskrivas 
som pålitlighet och är ett mått på huruvida undersökningen hade nått samma resultat ifall 
den genomförts mer än en gång (Ejvegård 2009). Inom samhällsvetenskaplig forskning är 
det dock inte möjligt att återupprepa ett experiment på precis samma sätt mer än en gång 
(Denscombe 2015). Orsaken är att saker med tiden förändras och att det är omöjligt att 
rekonstruera en social situation (Denscombe 2016). Reliabiliteten anger således hur mätin-
strumentet fungerar, om informationen i studien är precis och pålitlig samt om analysen 
genomförts utan direkta brister och felaktigheter (Repstad 2007). Validitet kan även kallas 
giltighet och anger om studien faktiskt mätt det som avsetts att mätas (Ejvegård 2009; Rep-
stad 2007). Vid en personlig intervju menar Denscombe (2016) att direktkontakten med 
respondenten medger att riktighet och relevans kan kontrolleras under intervjun, vilket är en 
fördel. Samtidigt baseras empirin på vad respondenten säger, vilket inte nödvändigtvis stäm-
mer överens med dess handlande som således kan göra det svårare att bedöma validiteten 
(Denscombe 2016). 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som utvecklats inom den kvantitativa forskningen och 
det finns forskare som inte anser begreppen vara relevanta för den kvalitativa forskningen 
(Bryman 2011; Denscombe 2015; Repstad 2007). Som förslag på andra mått för att bedöma 
kvaliteten vid en kvalitativ undersökning finns istället exempelvis tillförlitlighet och äkthet 
(Bryman 2011) samt trovärdighet och bekräftelse (Repstad 2007). I fråga om trovärdighet 
ska det visas på hur träffsäker empirin är. Men eftersom det inom kvalitativ forskning inte 
finns något rätt och fel, finns inte heller något absolut sätt att visa detta på (Denscombe 
2016). Det som istället kan visas på är att empirin med rimlig sannolikhet är träffsäker. Träff-
säkerheten ska utgöra någon typ av försäkring över att den kvalitativa empirin är kontrollerad 
och producerad i enlighet med god praxis (Denscombe 2016). De alternativa begreppen kan 
dock anses relativt lika, eller överlappande, de traditionella och man kan således argumentera 
för att det inte är nödvändigt att byta ut begreppen vid en kvalitativ undersökning (Repstad 
2007). 
 
Ett annat krav på vetenskapliga resultat är graden av generaliserbarhet som kan delas upp i 
empirisk och teoretisk generaliserbarhet (Wallén 1996). Inom den empiriska generaliserbar-
heten finns en viss typ av problem gällande uppskalning. Om studien får ett visst resultat vid 
en specifik situation eller skala, betyder det att samma svar kan erhållas i annan skala eller 
situation? (Wallén 1996). Den teoretiska generaliserbarheten bestäms dels av antaganden, 
avgränsningar och förenklingar och dels med huruvida teorin kan ge en sann bild av de vik-
tigaste sambanden i situationen man studerar. Med andra ord, en företeelse ska i princip 
fungera likadant oavsett miljö, omgivningen ska inte spela någon roll (Wallén 1996). Vid en 
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kvalitativ undersökning kan ofta kraven för generaliserbarhet inte uppfyllas och det ställs 
sällan absoluta krav för att uppnå generaliserbarhet (Wallén 1996). Istället är det vid en kva-
litativ studie väsentligt att diskutera och reflektera över faktorer som kan påverka generaliser-
barheten och fundera över vilka specifika förutsättningarna som finns för den studie som 
genomförs (Wallén 1996). 
 
Diskussion gällande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för denna studie återfinns i 
avsnitt 5.2. 
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3.   Teoretiskt ramverk 
 
 
Kapitlet redogör för den litteratur och de teorier som utgör studiens teoretiska ramverk. Först pre-
senteras det framgångsrika förändringsarbetet med strategier och modeller och därefter presenteras 
en välkänd motivationsteoretiker. Efter det beskrivs vad en innovation är och hur den sprids ge-
nom ett socialt system. Till sist presenteras digitaliseringens roll i den svenska samhällsbyggnads-
branschen.  
 
 

3.1   Förändringsarbete & motivation 
 
Förändringar och utmaningar är väsentliga för att människan ska utvecklas, såväl ur ett per-
sonligt som ett professionellt perspektiv (Angelöw 1991). I många arbetssituationer sker för-
ändringar då och då. En förändring som förbättrar den egna situationen brukar tas emot med 
positiva reaktioner. Det är således viktigt att en förändring ses som en utmaning, snarare än 
ett hot och att det därtill finns starka ledare som guidar medarbetarna (Angelöw 1991). Mo-
tivation, menar Angelöw, utgör en mycket central faktor för ett positivt förändringsarbete. 
Då medarbetare ser möjligheter och behov av förändring kan förändringsarbetet underlättas. 
Motivationen kan ses som förändringsarbetets motor, drivkraften bakom varje individs hand-
lingar (Angelöw 1991). Att tala om motivation som drivkraft och motivation som teoretiskt 
begrepp behöver inte vara samma sak. När motivation ska användas som ett teoretiskt be-
grepp är det viktigt att vara medveten om och reflektera kring de antaganden och förutsätt-
ningar som ligger bakom varje teori (Hedegaard-Hein 2012). Det finns många kända moti-
vationsteoretiker. En av de mest omtalade, som presenteras i avsnitt 3.1.2, är den ameri-
kanska arbetspsykologen och upphovsmannen till tvåfaktorteorin, Frederick Herzberg 
(1923–2000) (Hedegaard-Hein 2012).  
 
 
3.1.1   Förändringsarbete 
Som ledare av en verksamhet är det oundvikligt, men också nödvändigt, att påverka medar-
betarnas handlingar. Medan det i mindre grupper kan vara enkelt att ge anvisningar för hur 
något ska gå till är det svårt att förändra de generella beteendemönster som styr medarbetarna 
(Sandberg & Targama 2013). Att nya anvisningar och direktiv ses som berättigade eller önsk-
värda är långt ifrån säkert och det krävs därför en god uppfattning om såväl varför medmän-
niskor gör som de gör och hur det beteendet kan förändras (Sandberg & Targama 2013). En 
vanlig ansats, som sällan är framgångsrik, är ledare som försöker överföra en ny eller an-
norlunda förståelse av verksamheten för att sedan förvänta sig att medarbetarna direkt ska 
tillämpa den nya förståelsen och därmed ha förändrat sitt beteende (Sandberg & Targama 
2013). Det är istället viktigt att sätta sig in i de problem och utmaningar som förändringen 
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bibringar samt inse olika individers olika drivkrafter och där med kartlägga olika förändrings-
behov (Angelöw 1991; Sandberg & Targama 2013). Ett förändringsarbete grundat på del-
aktighet, trygghet och ömsesidig tillit kan i stor utsträckning välkomnas och tas emot väl 
(Angelöw 1991). Alla individer har olika förståelse av företeelser och situationer varför ny 
information följaktligen förstås och tolkas på olika sätt. Att enbart öka mängd och kvalitet 
på den information som ges till medarbetarna är således inte tillräckligt för en förändrad 
förståelse (Sandberg & Targama 2013). 
 
Det finns tre olika sätt att värdera en ankommande förändring; som irrelevant och därför 
varken medför positiva eller negativa konsekvenser, som positiv och därmed uppfattas som 
välgörande eller påfrestande som uppfattas innefatta hot, förlust eller utmaning (Angelöw 
1991). I en organisation kan medarbetare, utifrån de omständigheter och möjligheter som 
föreligger, bemöta en förändring på olika sätt. Angelöw (1991) beskriver sex alternativ: Det 
första alternativet är anpassning. Genom att acceptera målet med förändringen kan den god-
tas och arbetas mot. De anställda kan också göra motstånd mot förändringen. Istället för att 
acceptera förändringen driver de kampen för sin egen linje och håller fast vid det ursprung-
liga. Ett annat alternativ är att integrera ledningens förändring med egna syften. Förändringen 
accepteras och används som stöd för vidare förmånliga förändringar. Pluralism, det vill säga 
att förändringen accepteras av vissa men inte av andra, kan uppstå. Detta alternativet är inte 
optimalt, men kan i vissa fall accepteras. Det finns också risk för apati att uppstå. I detta fall 
gör ingen någonting, förändringen accepteras inte, men ingen gör heller motstånd. Detta 
resulterar i handlingsförlamning och minskande produktivitet. Ett sista alternativ är att de 
som har möjlighet söker sig bort från och lämnar organisationen (Angelöw 1991). 
 
Förändringsviljan hänger samman med ett antal faktorer; vilja, delaktighet, tilltro, självför-
troende, information, kunskap samt trygghet (Angelöw 1991). När en individ själv har en 
önskan eller fått insikt om förändringens nödvändighet följer en offensiv handlingsberedskap 
– en förändringsvilja. Engagemang och driv att genomföra förändringarna finns då så länge 
dessa känslor kvarstår (Angelöw 1991). Viljan att förändras kan sedan stärkas genom att öka 
medarbetarnas inflytande och delaktighet i processen. Exempel kan vara att de är delaktiga i 
problemformulering, förändring- och åtgärdsförslag samt i att bestämma takten på föränd-
ringen (Angelöw 1991). Att få feedback och känna tilltro från chefer och kollegor är också 
en väsentlig del i att prestera sitt bästa genom förändringsarbetet. Lika så är tron på sig själv 
och sin egen förmåga att förändra. Här kan det vara viktigt att medvetandegöra och analysera 
alla framsteg och små förändringar (Angelöw 1991). En förändring ska inte bara påbörjas 
utan också genomföras och slutföras och det kräver engagemang genom hela processen. Där-
för är det nödvändigt med realistiska och tydliga mål för förändringen. För att hålla självför-
troendet uppe är det väsentligt att lyckas med det som tas an (Angelöw 1991). Förändringen 
kan göras realistisk genom information och kunskap om organisationens eller förändringens 
förutsättningar. Trygghet innefattar att ha förtroende för sig själv och de i sin omgivning. 
Alla förändringar leder ofta till någon form av otrygghet och den stora utmaningen ligger i 
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att förändra ångesten till en drivkraft för förändringen. Det i sig kräver en grundkänsla av 
trygghet (Angelöw 1991). 
 
Principiellt kan sägas att det finns tre olika strategier för förändring; den toppstyrda, den 
representativa och den delaktiga (Angelöw 1991). Vid den toppstyrda förändringsstrategin 
initieras och definieras förändringen av organisationsledningen och har så få inblandade som 
möjligt. Denna strategi utgår från att ledningen innehar de objektivt bästa lösningarna 
(Angelöw 1991). Anställda informeras om åtgärderna för att de inte ska ta åtgärderna för 
ogenomtänkta och därmed göra motstånd. Däremot stöter den här strategin inte sällan på 
motstånd. Motståndet grundar ofta sig i att medarbetare inte fått vara delaktiga vid arbetet 
med problemformulering och åtgärdsförslag. Viljan hos medarbetare att genomföra föränd-
ringarna kan därför vara låg (Angelöw 1991). Vid den representativa förändringsstrategin 
formuleras problem och åtgärdsförslag av en projektgrupp bestående av representanter från 
alla berörda grupper. Resterande medarbetare från kontinuerligt uppdateringar och inform-
ation om projektet. Resultatet blir ofta att antingen accepteras åtgärderna, eller så rinner pro-
jektet ut i sanden (Angelöw 1991). Den tredje förändringsstrategin är den delaktiga och in-
nebär att samtliga påverkade är involverade i förändringsarbetet. Denna strategi är den mest 
tidskrävande och innebär många inblandade, men innebär också större förändringsvilja och 
engagemang än de två föregående strategierna (Angelöw 1991). Problemformulering och åt-
gärdsförslag planeras, genomförs och följs upp av de som berörs. Eftersom alla inblandade är 
aktörer för förändringen och är ansvariga för att åtgärder vidtas, skapas goda förutsättningar 
för att förändringsarbetet kan bli en naturlig del av det vardagliga arbetet (Angelöw 1991). 
 
John Kotter, ledarskapsexpert vid Harvard Business School, menar att framgångsrika föränd-
ringar sker i åtta steg, dessa illustreras i Figur 2. Steg ett till tre syftar till att skapa ett gott 
klimat för förändring, steg fyra till sex om att engagera medarbetare och steg sju till åtta 
handlar om att implementera och behålla förändringen (Kotter 2014; Kotter & Cohen 
2002). 
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Figur 2. Åtta steg för ett framgångsrikt förändringsarbete (Översatt efter Kotter 2014). 

 
Det första steget är angelägenhet och innebär att de anställda måste förstå varför förändringen 
är angelägen och viktig här och nu. Det kan exempelvis göras med ett inspirerande uttalande 
som förmedlar varför organisation bör agera nu (Kotter 2014; Kotter & Cohen 2002). Steg 
två syftar till att en styrgrupp bör med driv och kunskap vägleda alla berörda genom föränd-
ringen. För ett framgångsrikt förändringararbete är det viktigt att alla aktiviteter kommuni-
ceras till de anställda (Kotter 2014; Kotter & Cohen 2002). Vid det tredje steget ska styr-
gruppen definiera hur framtiden kommer skilja sig från det som är nu och hur denna framtid 
ska bli verklighet genom att definiera initiativ och strategier för att nå visionen (Kotter 2014; 
Kotter & Cohen 2002). 
 
Steg fyra handlar om att nå ut med visionen till de anställda och kommunicera precis vad 
som kommer att ske. Alla medarbetare måste röra sig i samma riktning och engagera sig för 
att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt (Kotter 2014; Kotter & Cohen 2002.). För att 
möjliggöra handling är det också enligt steg fem viktigt att alla onödiga hinder elimineras. 
Hinder kan exempelvis utgöras av regler, tekniska problem eller system och bör elimineras 
för att undvika att det ursprungliga arbetssättet tas tillbaka (Kotter 2014; Kotter & Cohen 
2002). Steg sex innebär att fira delsegrar. Att uppmärksamma framsteg visar medarbetarna 
att förändringsarbetet är på rätt väg, vilket kan vara motiverande. Om resultat tidigt och ofta 
uppmärksammas och kommuniceras kan medarbetarna upprätthålla den energi som krävs 
för att genomföra förändringen (Kotter 2014; Kotter & Cohen 2002). 
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Steg sju syftar till att fullfölja förändringen. För att de gamla metoderna inte ska ta sig tillbaka 
är det väsentligt att fortsätta arbetet tills förändringen är fullt implementerad (Kotter 2014; 
Kotter & Cohen 2002). Till sist är det viktigt att förankra. För att de gamla metoderna inte 
ska komma tillbaka är det väsentligt att medarbetarna håller fast vid, och inspireras till, de 
nya arbetssätten. Detta tills det nya blir starkt nog att ses som standard (Kotter 2014; Kotter 
& Cohen 2002). 
 
Vid tillämpning av ett nytt arbetssätt till följd av en ny förståelse blir medarbetaren på vis 
åter nybörjare. Arbetet kan en tid utföras långsammare och produktiviteten sjunker på grund 
av att tid och energi måste läggas på att reflektera kring och använda angreppssätt de inte har 
vana för. I detta skede är risken stor att medarbetaren börjar tvivla på sin förmåga och förstå-
else och istället gå tillbaka till det gamla tillvägagångssättet (Sandberg & Targama 2013). I 
en tid är det därför viktigt som ledare att ha förståelse för minskad produktivitet när en för-
ändring implementerats i organisationen. 
 
3.1.2   Motivation enligt Herzberg 
Det saknas en entydig definition av vad motivation är eller innebär. Samtidigt finns det få 
som skulle säga att bästa möjliga resultat kan uppnås utan att de involverade var motiverade. 
Därför är en väsentlig del av uppdraget som ledare att motivera sina medarbetare (Hedegaard-
Hein 2012). Att vara motiverad kan innebära många olika saker; att ha lust och vilja, att ha 
beslutat sig för eller att känna behov eller drivkraft till att genomföra en viss sak är några 
exempel (Hedegaard-Hein 2012). På motsvarande sätt kan det finnas olika innebörd i vad 
ledare vill uppnå med att motivera sina medarbetare; som att göra dem glada och nöjda, få 
dem att genomföra saker de annars inte skulle eller att framkalla ett visst beteende hos med-
arbetarna (Hedegaard-Hein 2012).  
 
Hur ledare motiverar medarbetare och hur ledare får medarbetare att göra det ledaren vill är 
för Herzberg två helt olika frågor och han menar att det finns stor vinning i att fokusera på 
den förstnämnda (Hedegaard-Hein 2012). I artikeln ”One more time: how do you motivate 
employees?” ställer sig Herzberg frågan hur en ledare på enklaste vis kan få sina medarbetare 
att utföra en uppgift (Herzberg 1968). Frågan kan ha många svar så som att säga vad som 
ska göras, att visa hur det ska göras och att fråga om det kan göras. Det mest effektiva sättet 
att få en person att utföra något är däremot med den metod som förkortas KITA och som 
Herzberg själv utvecklar till ”kick in the pants” (Herzberg 1968). Herzberg menar dock att 
även om en spark, mer lön eller högre status medför att en medarbetare utför sitt arbete, ökas 
inte motivationen (Herzberg 1968). 
 
Grundbudskapet i Herzbergs motivationsteori är att det går att skilja mellan två olika faktorer 
av motivation; hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Hedegaard-Hein 2012; Herzberg 
1968). Hygienfaktorerna är relaterade till förhållanden kring arbetets utförande. Dessa fak-
torer leder i sig själva sällan till extra motivation eller tillfredställelse i arbetet, men är de 
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vanligaste orsakerna till missnöje. Tvärtom är motivationsfaktorerna starkt kopplade till ar-
betet och medför ofta ökad motivation och tillfredsställelse, medan frånvaro av dem sällan 
leder till missnöje (Hedegaard-Hein 2012). Herzberg menar att motivationsfaktorerna är de 
som kan förbättra den anställdes motivation, men att även hygienfaktorerna måste tillfreds-
ställas (Herzberg 1968). Herzberg identifierade 14 olika faktorer som ofta påverkar medar-
betarnas beteende, tillfredsställelse och motivation i arbetet. Av dessa 14 relaterades nio av 
faktorerna i större utsträckning till missnöje - det vill säga hygienfaktorer, medan de reste-
rande fem snarare ledde till ökad motivation och tillfredsställelse, så kallade motivationsfak-
torer. Utgångspunkten här innebär att motsatsen till arbetstillfredsställelse är ”ingen arbets-
tillfredsställelse” och motsatsen till missnöje med arbetet är ”inget missnöje med arbetet” 
(Herzberg 1968). De faktorer som Herzberg identifierade redovisas i Tabell 2 (Herzberg 
1968): 
 
Tabell 2. Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. 
Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 
Företagspolitik Prestation 
Ledning Bekräftelse 
Lön Själva arbetet 
Interpersonella relationer Ansvar 
Arbetsförhållanden Befordran 
Utvecklingsmöjligheter  
Privata faktorer  
Status  
Anställningstrygghet  

 
 
Genom att tillgodose hygienfaktorerna kan ledare förebygga missnöje och bristande motivat-
ion hos medarbetarna, men de kan inte öka motivationen eller göra medarbetarna nöjda 
(Hedegaard-Hein 2012). Tvärtom gäller för motivationsfaktorerna som är starkt samman-
kopplade med medarbetarnas behov av att förverkliga sig själva och prestera i arbetet (Hede-
gaard-Hein 2012). Att som medarbeta känna att man är betydelsefull, att ha tillfört och utfört 
något viktigt och att dessutom få bekräftelse och mer ansvar över sitt arbete är enligt Herzberg 
mycket mer motiverande än förmåner som exempelvis högre lön (Herzberg 1968). 
 
 

3.2   Spridning av innovationer 
 
Det finns många olika definitioner av vad innovation är och det breda begreppet skiljer sig 
också brett i innebörd (Innovationsrådet ud.; Loosemore 2014). I enkla termer kan en inno-
vation sägas vara den process som för kreativa idéer till verklighet (Loosemore 2014). Detta 
kan innebära helt nya idéer som förändrar och revolutionerar, men en innovation kan också 
vara mindre märkbar genom att uppstå av ren tillfällighet eller som en lösning på ett specifikt 
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problem (Innovationsrådet ud.). En innovation behöver inte heller nödvändigtvis vara en 
nyhet för alla (Loosemore 2014). Exempelvis kan inte en smartphone i sig räknas som en 
innovation år 2018, medan användandet av smartphones i arbetet i ett specifikt fall lokalt 
kan räknas som en. Spridning av innovationer (eng. innovation diffusion) är den process då 
en innovation sprids till alla medlemmar i ett visst socialt system genom specifika kanaler 
(Loosemore 2014; Rogers 1995). I innovationsprocessen refereras ofta spridningen till kom-
mersialiseringsfasen, där idéer tas från laboratoriet till marknaden (Loosemore 2014). Inno-
vationsspridningen är av speciell karaktär eftersom denna kommunikation innebär att en ny 
idé eller ny information kommuniceras och processen innefattar därför alltid någon typ av 
osäkerhet (Rogers 1995). Osäkerhet i detta fall är synonymt med brist på struktur, inform-
ation och förutsägbarhet. För att reducera och eliminera osäkerheten krävs information och 
en god kommunikation mellan deltagarna för att uppnå en lika förståelse (Rogers 1995). 
 
Innovationsspridning kan sägas innebära en typ av social förändring. Konsekvenser kommer 
alltid uppstå då en ny idé uppfinns, sprids och antingen blir antagen eller ratad (Rogers 
1995). När en innovation börjar spridas kommer inte alla medlemmar i ett socialt system 
samtidigt ta till sig innovationen direkt. Hur en innovation sprids och antas finns det många 
modeller för och en mycket använd modell för detta formulerades av Everett M. Rogers år 
1962 (Loosemore 2014). Modellen kan beskrivas med en S-kurva och användarna av en in-
novation kan delas in i fem olika kategorier beroende på när i spridningsprocessen de tar sig 
an innovationen, se Figur 3 (Loosemore 2014). 
 

 
Figur 3. Innovationsspridning enligt Everett M. Rogers (1962). Från Loosemore 2014. 

 
 
De fem olika kategorierna, som framgår av figur 3, är innovatörer (innovators), tidiga tilläm-
pare (early adopters), tidig majoritet (early majority), sen majoritet (late majority) och efter-
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släntrare (laggards). Den första gruppen är innovatörer. Denna grupp karaktäriseras av djärv-
het och ses ibland som besatta med innovationer på ett nästan dumdristigt sätt. Innovatören 
måste ha förutsättningarna att kunna hantera en stor mängd osäkerhet och vara villig att 
acceptera misslyckanden om en innovation inte slår igenom. Av det sociala system en inno-
vation ska spridas i utgör innovatörerna ungefär 2,5 % (Rogers 1995). Nästa grupp kallas för 
tidiga tillämpare och anses vara mer integrerade i den stora gruppen än innovatörerna och är 
därför mer respekterade. Medlemmarna i denna kategorin är ofta de bästa på att föra åsikter 
vidare och senare grupper vänder sig gärna till de tidiga tillämparna med frågor och för råd. 
De tidiga användarna utgör ungefär 13,5 % av gruppen (Rogers 1995). 
 
Den tredje gruppen kallas för den tidiga majoriteten och medlemmarna där i ses som reso-
nerande. De går sällan i spetsen för sin åsikt, men antar innovationer och nya idéer precis 
innan den genomsnittliga medlemmen i systemet. Den tidiga majoriteten funderar och reso-
nerar ett bra tag innan en innovation antas och beslutsperioden är således längre än för de 
två föregående grupperna. Den tidiga majoriteten ses som en nyckelperson i spridningspro-
cessen då deras position ligger precis mellan de mycket tidiga och de sena att ta sig an en 
innovation. Denna kategori är, tillsammans med den sena majoriteten, den största gruppen 
i systemet och utgör ungefär en tredjedel (34 %) av den totala gruppen (Rogers 1995). Ka-
tegori fyra, den sena majoriteten ses som skeptiska och antar nya idéer strax efter att den 
genomsnittlige medlemmen i ett system gjort så. Innovationer antas inte sällan efter exem-
pelvis sociala påtryckningar eller av ekonomiska orsaker. Den sena majoriteten är vaksam och 
skeptisk och kräver motivation från föregående grupper för att genomföra förändringen. Osä-
kerheter måste elimineras innan den antas av den sena majoriteten som utgör, precis som 
föregående, ungefär 34 % av den totala gruppen (Rogers 1995). 
 
Den sista gruppen är de traditionella eftersläntrarna. Eftersläntrarna kan ofta vara isolerade i 
det sociala systemet. De är inte sällan misstänksamma mot innovationer och deras referens-
punkt befinner sig alltid i dåtid och till beslut som tidigare tagits. Eftersläntrarna måste vara 
säkra på att ingenting kan gå fel innan de antar en innovation och beslutsprocessen blir därför 
väldigt lång. Namnet ”eftersläntrare” kan låta negativt, men att implicera eller tro att efter-
släntrare har och gör fel för att de är sist med att ta sig an en innovation är ett misstag. 
Eftersläntrarna utgör ungefär 16 % av det sociala system som innovationen ska spridas i (Ro-
gers 1995). 
 
 

3.3   Digitalisering i byggbranschen 
 
 
Digitaliseringen i den svenska byggsektorn har, i jämförelse med många andra branscher, 
länge varit låg. Enligt Vismas digitaliseringsindex från 2016 ligger byggverksamhet på plats 
16 av 20 med ett digitaliseringsindex på 33 % (VISMA 2016). Denna andel kan jämföras 
med offentlig förvaltning och försvar på första plats med 52 % och kultur, nöje och fritid 
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med lägst digitaliseringsindex på 25 % (VISMA 2016). Under 2017 genomförde Industri-
fakta AB på uppdrag av svensk byggtjänst en undersökning om digitaliseringen i byggbran-
schen. Undersökningen innefattade intervjuer med 300 chefer inom byggentreprenörs- och 
installationsföretag samt bostadsbolag med representativ spridning gällande företagsstorlek 
och geografisk placering i landet (Svensk Byggtjänst 2017). Nulägesbilden visar en låg digi-
taliseringsgrad inom hela byggsektorn, trots det svarar cirka 60 % att de är väl införstådda i 
begreppet. Många anger att den interna utbildningsnivån inom digitalisering är låg och att 
tillräcklig intern kunskapen saknas för att kunna göra en god bedömning av företagets digi-
taliseringsnivå. Endast 35 % anger att företagets verksamhets- och affärsplaner stödjer ett 
aktivt arbete med digitalisering (Svensk Byggtjänst 2017). 
 
En mer positiv sida av undersökningen visar att stora insikter finns gällande behovet av och 
möjligheterna med en snabbare utvecklingstakt inom digitalisering. Ungefär 25 % av företa-
gen anger att de befinner sig i digitaliseringens startgrop medan cirka 70 % anger att de 
kommit halvvägs eller längre (Svensk Byggtjänst 2017). Carola Lissel, VD för VISMA Soft-
ware, menar att företag med lägre digitaliseringsindex ofta är sådana som de senaste åren 
upplevt stora omställningar och pressad lönsamhet och därför saknat medel till stora digita-
liseringsprojekt (VISMA 2016). Gerbert et. al (2016) menar att glappet mellan de digitala 
ledarna och de som hamnar efter bara blir större. Företag inom samhällsbyggnadsbranschen 
behöver utveckla nya färdigheter, affärsmodeller och processer nu. Samtidigt måste leveran-
törer av tekniska lösningar möta dessa behov och innovation bör uppmuntras från statligt 
håll (Gerbert et. al 2016). 
 
Undersökningen från svensk byggtjänst från 2017 visar en tilltagande utveckling av digitali-
seringen inom byggbranschen. Majoriteten av respondenterna ser en accelererande satsning 
på digitalisering under kommande år och bedömer att de inom tre år ska ha kommit en bra 
bit på vägen (Svensk Byggtjänst 2017). Företagen ser även flera fördelar med en ökad digita-
lisering; 50 % av respondenterna anser att det ger en bättre tjänst emot kund och lika många 
anser att en ökad digitalisering i hög grad främjar samarbete såväl internt som externt (Svensk 
Byggtjänst 2017). Då tidigare undersökningar visat att bristande kommunikation årligen kan 
kosta bygg- och förvaltningssektorn 60 miljarder kronor, kan en ökad digitalisering med 
andra ord ses som en möjlighet att även effektivisera samverkan och dialog i byggprocessen 
(Svensk Byggtjänst 2017). 
 
 
3.3.1   Hinder & praktisk nytta 
Olle Samuelson (2010) presenterar i sin avhandling ”IT-innovationer i svenska bygg- och 
fastighetssektorn – en studie av förekomst och utveckling av IT under ett decennium” skäl 
till användning eller icke-användning av IT inom byggbranschen. Samuelson (2010) menar 
att den främsta orsaken till att använda digital teknik verkar vara om tekniken stöttar en 
befintlig rutin eller process. Om tekniken förutsätter helt nya arbetssätt och inte tillför indi-
viden något är systemen däremot ofta svåra att implementera. I yrkeskategorin arkitekter och 
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tekniska konsulter har implementeringen av olika digitala projekteringsverktyg kommit 
långt, detta då verktygen i mångt och mycket effektivt stödjer deras verksamhet (Samuelson 
2010). Entreprenörens verksamhet å sin sida bygger på att montera fysiskt material på en 
fysisk och tillfällig arbetsplats. Detta stöds inte i sig av några digitala verktyg. Istället används 
program som kan underlätta projektets processer såsom kostnadsstyrning, tid- och resurspla-
nering och inköp i olika utsträckning. Något som styrs av nytta och behov i det specifika 
projektet (Samuelson 2010). Ju mer hantverksmässig verksamheten blir, menar Samuelson 
(2010), desto mindre kan nyttan av digitala verktyg anses vara. 
 
Såväl entreprenörerna själva som andra aktörer i branschen hävdar att entreprenörernas ge-
nerella kunskap och kompetens om digitala verktyg är låg (Samuelson 2010). Verksamheten 
på en byggarbetsplats fungerar i flera avseenden som alltid, med gamla hantverksmässiga me-
toder. Ett digitalt verktyg kan i sig inte underlätta monteringen av fysiskt material och ger 
således inte stöd för den direkta verksamheten (Samuelson 2010). Digitala verktyg kan istället 
innebära nya arbetsuppgifter och därmed uppfattas mer som en belastning. Verktyget ger 
snarare effekt för hela projektet än det ger nytta till den enskilde platschefen eller hantverka-
ren, vilket kan leda till ovilja att lära sig och där med även lägre prioritet (Samuelson 2010). 
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4.   Empiri 
 
 
Detta kapitel redovisar resultatet av studiens insamlade empiri. Empirin är insamlad genom se-
mistrukturerade kvalitativa intervjuer samt skriftligt material tillhandahållen av fallföretaget. 
 
 

4.1   Förhandsinformation & utdelat material 
 
Mobiltelefonerna delades ut till yrkesarbetarna vid ett platsbesök av en tjänsteman från kon-
toret i Lund. Författaren deltog inte vid utdelningen av mobiltelefonerna. I samband med 
detta gavs också information om mobiltelefonernas syfte och vilka funktioner som primärt 
ska användas. Vid tillfället startades telefonerna upp och yrkesarbetarna fick hjälp med att 
komma igång. Innan utdelning av mobiltelefonerna ska varje platschef ha fått information 
om projektet och utefter det informera yrkesarbetarna. I vilken utsträckning yrkesarbetare 
och platschefer fått information om mobiltelefonerna på förhand framgick i intervjuerna, se 
avsnitt 4.2. 
 
Ett antal instruktioner har tagits fram av företagets kommunikationsavdelning, vilka ska väg-
leda användaren i mobiltelefonens olika funktioner. Dessa instruktioner har använts vid upp-
startstillfället då mobiltelefonerna delades ut till yrkesarbetarna. Instruktionerna finns också 
tillgängliga via företagets intranät. De tillgängliga instruktionerna är följande: 
 

•   Uppstart av telefon samt riktlinjer: Beskriver hur mobiltelefonen startas för första 
gången och presenterar företagets riktlinjer för användning av företagsmobilen. 

•   Lönerapportering: Beskriver hur inloggning i lönesystemet går till och hur tid- och 
reserapportering fungerar. Stegvis beskrivning med exempelbilder från skärmbilder. 

•   Tillbudsrapportering: Beskriver hur inloggning in i systemet fungerar och hur ett 
tillbud ska rapporteras. Stegvis beskrivning med exempelbilder från skärmbilder. 

•   Förmånsportalen: Beskriver steg för steg hur inloggning i och användning av syste-
met med de anställdas förmåner fungerar. Stegvis beskrivning med exempelbilder 
från skärmbilder. 

•   Sjuk- och friskanmälan: Beskriver i punktform hur sjuk- och friskanmälan samt an-
mälan av vård av barn fungerar. 

•   Komma åt intranät i mobilen: Beskriver hur företagets intranät enklast nås via en av 
mobilens förinstallerade applikationer. Beskriver även hur exempelvis mail och ka-
lender nås därigenom. Stegvis beskrivning med exempelbilder från skärmbilder. 

•   Ansluta sin företagsmail till telefonen: Beskriver hur företagsmailkontot kopplas till 
telefonens mail-applikation. Stegvis beskrivning med exempelbilder från skärmbil-
der. 
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•   Skapa ett privat Google-konto: Beskriver hur ett privat mailkonto skapas. Detta an-
vänds för exempelvis nedladdning av applikationer i Google play samt för privata 
ärenden som inte berör arbetet och företaget. 

 
Mobiltelefonerna ska primärt användas till tidrapportering, tillbudsrapportering, att ta emot 
information via e-post samt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget genom 
intranätet. Utöver det kan telefonnummer till företagets samtliga anställda enkelt finnas ge-
nom en sökfunktion i mobiltelefonen. Mobiltelefonen kommer med ett abonnemang som 
inkluderar fria samtal, fria sms samt 1 GB surf och den får användas privat. Mobiltelefonen 
är en Android av märket Samsung. 
 
 

4.2   Intervjuer 
 
Här nedan presenteras den empiri som samlats in genom intervjuerna. Empirin redovisas på 
ett sådant sätt att den lätt ska kunna kopplas till och i senare kapitel besvara studiens fråge-
ställningar. Avsnitten Telefonanvändning och Information är sammanlänkade med studiens 
första frågeställning och i avsnittet Attityder och inställning ligger fokus på frågeställning två 
och tre. Avsnittet Platschefens roll ämnar ge en övergripande bild av den funktion platschefen 
har för sina anställda och implementeringen av mobiltelefonerna i stort. 
 
 
4.2.1   Telefonanvändning 
Då mobiltelefonerna endast använts under drygt två veckors tid vid intervjutillfället är det 
bara två yrkesarbetare, C.YA5 och B.YA3, som har rapporterat lön i den nya telefonen. 
C.YA5 säger att programmet är smidigt att använda men att då han tidigare lönerapporterat 
med sin privata mobiltelefon, upplevdes egentligen ingen skillnad. B.YA3 tycker att det var 
okej att använda mobiltelefonen för lönerapportering med att allt blir väldigt litet på den lilla 
skärmen. Tidigare har B.YA3 rapporterat lön på den dator som finns på byggarbetsplatsen. 
Tio yrkesarbetare anger att de hädanefter vill rapportera lönen med mobiltelefonen, om det 
fungerar som det ska. Fyra av de tio har tidigare tidrapporterat på dator och två andra använ-
der sen tidigare sin privata mobiltelefon. Av de sju som inte tänker använda mobiltelefonen 
för tidrapportering anger flera stycken att skärmen är för liten och att de därför kommer 
fortsätta att använda dator eller surfplatta för tidrapporteringen. Av de som i dagsläget tidrap-
porterar på papper eller genom sin platschef anger alla att de nu kommer använda telefonen 
istället. 
 
En yrkesarbetare, C.YA5, har vid intervjutillfället rapporterat ett tillbud i sin mobiltelefon 
och anger att det var väldigt smidigt. C.YA5 och tio andra anger att de hädanefter vill an-
vända mobiltelefonen när ett tillbud uppstår. Av de sex som inte planerar att använda mo-
biltelefonen för tillbudsrapportering säger fyra att de aldrig själva rapporterar några tillbud, 
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utan att de vänder sig till arbetsledare eller platschef. De sista två säger att så länge det går att 
rapportera tillbud med penna och papper kommer de fortsätta att göra det så. 
 
Av alla 17 respondenter anger 15 att de mer eller mindre kontinuerligt kollar sin e-post. Vissa 
säger att de kollar varje dag, andra kollar när de ser att de kommit något nytt och en anger 
att han kollar e-posten när arbetskamraterna säger att de fått ett meddelande. En klar majo-
ritet tycker att det är positivt att ta emot information från företaget via e-post och säger att 
det är smidigt att alltid veta var informationen finns. Av de två som inte använt e-posten 
anger den ena att det är på grund av att det inte fungerat att koppla företagsmailen till mo-
biltelefonen och den andra anger att det inte är av intresse att använda mobiltelefonen över-
huvudtaget. Ingen har hittills skickat någon e-post själv, men B.YA4 säger att han inom en 
snar framtid kommer boka en utbildning genom att svara på ett ingående meddelande. 
 
Intervjuerna visar att med mobiltelefonerna har besöken på företagets intranät ökat. Åtta 
respondenter säger att de sedan de fick mobiltelefonen varit inne på intranätet kontinuerligt 
och de flesta säger samtidigt att de aldrig tagit till sig information därifrån tidigare. Endast 
två respondenter, A.YA1 och A.YA3, angav att de innan de fick mobiltelefonen hade läst 
information från intranätet och de båda säger att de då sett den på en TV i arbetsbodens 
matsal. Resterande nio respondenter har varken planer på att gå in på eller har varit inne på 
intranätet tidigare. 
 
Totalt säger åtta yrkesarbetare att de har användning för telefonen och resterande nio tycker 
att de klarar sig lika bra utan. Några menar samtidigt att de än så länge haft telefonen under 
så kort tid att det är svårt att veta hur stor användning de kommer ha av telefonerna i fram-
tiden. Men flera yrkesarbetare säger också att de vill kunna rapportera sin egen tid och själv-
ständigt kunna rapportera in tillbud när de uppstår. En del säger också att det ligger rätt i 
tiden att de ska få mobiltelefoner, men att de inte själva vet vad de ska ha dem till. För att 
lära sig telefonen och dess funktioner säger några få yrkesarbetare att de kollat på mobiltele-
fonen och alla funktioner hemma, medan andra har kollat lite på rasten. 
 
Av alla 17 respondenter är endast fem vana vid en Android-telefon sen tidigare, medan de 
andra tolv är vana vid iPhone, se Figur 9. Det är dock få som tycker att det har varit ett 
problem. Majoriteten säger att det var lite krångligt precis i början, men att det går att vänja 
sig fort. Av iPhone-användarna är det fyra som anger att de tycker att det är ett problem att 
de fått just en Android och tre av dem säger att de hade använt telefonen i större utsträckning 
om de istället hade fått en iPhone. Den sista yrkesarbetaren, C.YA7, säger att det för hans del 
inte är relevant vilken telefon det gäller utan att det är intresset för och kunskapen om mo-
biltelefoner generellt som saknas. 
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4.2.2   Information till yrkesarbetarna 
Hur yrkesarbetarna fått information om att de ska få en mobiltelefon skiljer sig brett mellan 
individerna och inget samband kan ses mellan källan för eller mängden information och pro-
jekt. Sex individer anger att de fått informationen under ett möte i höstas och ytterligare sex 
säger att de fått informationen från sin platschef. Två yrkesarbetare anger att de har fått reda 
på att de ska få en mobiltelefon genom en kollega, två har fått informationen då telefonerna 
delades ut och en nyanställd yrkesarbetare fick informationen i samband med kontraktsskriv-
ning. Det är något osäkert exakt vilken information yrkesarbetarna fått, men få verkar veta 
precis vad syftet med mobiltelefonerna är. Flera stycken hävdar att de endast fått information 
om att de ska få mobiltelefoner, men inte precis vad de ska användas till. 
 
Vid tillfället då mobiltelefonerna delades ut till projekt A och B uppstod tekniska problem. 
Problemet innebar att yrkesarbetarna enbart såg presentationen av de olika funktionerna, 
men kunde inte själva testa i sin egen mobiltelefon samtidigt. Samtliga yrkesarbetare från 
projekt A och B deltog vid samma tillfälle. Åtta av tio respondenter från projekt A och B 
anser att de inte fått tillräcklig information om hur telefonerna ska användas och hur de olika 
funktionerna fungerar. Fyra stycken anger att de hade velat ha genomgången i mindre grup-
per för att det då hade varit lättare att lära sig. Fyra andra säger att de hellre hade velat ha 
informationen utskrivet på papper så att alla hade kunnat ta det i sin egen takt. B.YA2 säger 
att det vid utdelningen var mycket information på en gång och att om alla instruktioner inte 
fastnar så blir man ställd när det ska göras på egen hand. B.YA2 säger vidare att det var 
anledningen för hans del till varför telefonen inte startats överhuvudtaget och menar att in-
struktionerna hade behövts på papper. Många anser att det både är instruktioner om mobil-
telefonens funktioner och om mobiltelefonerna i sig som saknas. A.YA1 säger att det är trå-
kigt att ett sådant stort och kostsamt projekt kommer med så lite information och menar 
vidare att det hade varit önskvärt att varje individ hade fått en ordentlig genomgång. A.YA1 
menar också att han själv har ganska lätt för att förstå mobiltelefonen men förstår samtidigt 
att det finns andra som både har det lättare och svårare att lära sig mobiltelefonen och dess 
funktioner. Av de två som från projekt A och B anser att informationen varit tillräcklig säger 
A.YA3 att informationen var tillräcklig då det vid uppstartstillfället fanns en fysisk person att 
ställa sina frågor till. B.YA4 säger att informationen hade varit tillräcklig om allt hade funge-
rat som det skulle vid uppstartstillfället men anser personligen att det ändå inte saknades 
några instruktioner alls. B.YA4 säger samtidigt att han förstår att andra kan behöva mer 
strukturerad information.  
 
Vid utdelningen av mobiltelefonerna till yrkesarbetarna i projekt C uppstod inga tekniska 
problem. Där tyckte samtliga yrkesarbetare att informationen och instruktionerna som pre-
senterades till mobiltelefonens funktioner var tillräckliga. Den allmänna inställningen är att 
presentationstillfället gav en bra överblick eftersom alla applikationer och program gicks ige-
nom och ingen efterfrågar mer information om telefonens funktioner. Endast en yrkesarbe-
tare, C.YA7, angav att han personligen hade behövt en grundlig genomgång av själva telefo-
nen. 
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Många av mobiltelefonens funktioner kräver inloggning och i alla tre projekt finns yrkesar-
betare som tycker att det har varit krångligt att veta vilket användarnamn och lösenord som 
ska användas var. De säger att de gärna sett en sammanställning av dessa så att det hade varit 
enkelt att gå tillbaka och kolla upp användaruppgifterna. Ett annat irritationsmoment som 
flera nämner är att de inte uppfattat att de får lov att använda telefonerna privat. Telefonbo-
ken med samtliga anställdas telefonnummer är också den en funktion som flera hävdar att de 
inte fått information om, men att den visat sig vara mycket smidig och välanvänd efter det 
att någon upptäckte den. 
 
 
4.2.3   Inställning & attityd 

 
Jag vet inte riktigt vad man ska göra för att alla ska använda dem men… De har 
redan fått en telefon med abonnemang, jag menar vad mer kan man begära? Alltså 
jag menar samtidigt som jag förstår grejen med varför man får dem så är det ju 
ganska så generöst också.  
 

Yrkesarbetare, projekt A 
 
Inställningen till och synen på mobiltelefonerna varierar stort bland respondenterna. I pro-
jekt A kan tre individer anses ha en positiv inställning till mobiltelefonen, en är negativ och 
två ställer sig neutrala, se Figur 10. A.YA1 menar att det ligger helt rätt i tiden att alla yrkes-
arbetare får en egen mobiltelefon och säger vidare att han tror att mobiltelefonen bara kom-
mer användas mer och mer i arbetet. A.YA1 använder i dagsläget främst telefonen för att 
kolla upp saker på internet, för att läsa nyheter på intranätet och på nyhetssiter under rasten 
samt för att ringa med. Att alla anställdas telefonnummer finns lättillgängliga i telefonen är 
en stor fördel, något som flera yrkesarbetare lyfter som positivt under intervjuerna. A.YA1 är 
tacksam för att ha fått en mobiltelefon av företaget och tycker att hela projektet är mycket 
generöst. Han säger också att han inte förstår varför hans kollegor inte vill använda telefo-
nerna och tycker själv att det är dålig stil att inte använda en mobiltelefon i arbetet när före-
taget står för kostnaderna för den. A.YA3 är också positiv till mobiltelefonen och säger att 
det är ett jättebra initiativ från företagets sida. Han tycker framförallt att det är bra att inte 
behöva utnyttja och slita på sin privata telefon under arbetstid. Även A.YA4 är positiv och 
tycker att det är jättebra att ha en arbetsmobil, exempelvis för kommunikation med arbetsle-
darna när man behöver information ute på arbetsplatsen. Han ställer sig däremot tveksam 
till om alla yrkesarbetare verkligen behöver en egen mobiltelefon och säger att han tror att 
det vore smidigare med en allmän dator eller liknande tillgänglig i arbetsboden för tid- och 
tillbudsrapportering. A.YA6 är varken positiv eller negativ till mobiltelefonen. I dagsläget 
ligger telefonen bara i fickan men han tycker att det är bra att ha möjlighet att nå och bli 
nådd av arbetsledningen. A.YA6 säger vidare att det är jobbigt att ha två mobiltelefoner och 
säger att han önskat att mobiltelefonen fick användas privat. Informationen att telefonen får 
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användas för privat bruk har således inte nått alla yrkesarbetare. Även A.YA2 har en neutral 
inställning till mobiltelefonen och också han ser den främst som en möjlighet att nå arbets-
ledningen. Att alla yrkesarbetare ska ha en egen mobiltelefon ser han dock inte poängen med. 
A.YA5 är mer negativ till mobiltelefonen. Han tycker att telefonen är helt onödig då han 
ändå bara använder sin privata telefon för att ringa de samtal han vill ringa. Tidrapporte-
ringen gör han för närvarande med en surfplatta och han har inga planer på att använda 
telefonen istället. A.YA5 ser generellt inte varför alla yrkesarbetare skulle behöva en egen 
mobiltelefon och tycker att exempelvis tillbudsrapportering kan skötas av skyddsombuden. 
 

Egentligen skulle jag inte vilja ha den utan jag skulle vilja ha samma funktioner i 
min egen telefon. Så egentligen tycker jag inte om att vi får en till. Det blir jobb nog 
att hålla en laddad. 

     
Yrkesarbetare, Projekt B 

 
I projekt B är inställningen mer negativ där tre yrkesarbetare är negativa och en ställer sig 
neutral, se Figur 10. B.YA1 tycker det är helt meningslöst och vet inte alls vad mobiltelefonen 
skulle användas till. Han säger att allt han behöver kan göras med den egna telefonen eller 
med papper och penna och hittills har telefonen inte använts till något mer än att kolla e-
posten när en kollega sagt att det kommit något. B.YA2 har liknande åsikter och säger att 
han inte använt telefonen till någonting. B.YA2 säger vidare att han inte tycker om att behöva 
hålla två mobiltelefoner laddade och att han istället hade velat ha samma applikationer och 
funktioner i sin privata telefon, en åsikt som flera yrkesarbetare håller med om. Även B.YA3 
säger att han inte har någon användning för mobiltelefonen och ser ingen fördel med att 
använda arbetstelefonen för exempelvis tidrapportering. B.YA3 säger också att han inte är 
van vid eller gillar att använda en Samsungtelefon och menar att han hade använt mobiltele-
fonen ifall det hade varit en iPhone. B.YA4 har en mindre negativ inställning till mobiltele-
fonen. Han tycker inte att han direkt har användning av telefonen då han använder sin pri-
vata, men tycker samtidigt att det är smidigt att kunna kolla sin företagsmail och att alla 
anställdas telefonnummer finns lättillgängliga. Han säger också att det är fin gest från företa-
get men att han egentligen inte ser någon anledning till varför alla yrkesarbetare ska ha en 
egen telefon. 
 

Alltså, det är väl bra på ett sätt men jag tycker också som jag sa innan att jag har 
min egna mobil och det hade varit mycket bättre att få en app som man kunde köra 
på sin egna telefon, faktiskt. […] Jag tycker fortfarande att den är ganska överflödig. 

     
Yrkesarbetare, Projekt C 

 
I projekt C är den allmänna inställningen till mobiltelefonerna mer positiv och endast en 
yrkesarbetare, C.YA3, kan anses ha en negativ inställning till mobiltelefonen. C.YA3 säger 
sig inte ha någon användning alls för mobiltelefonen då han i nuläget tidrapporterar i sin 
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privata mobiltelefon, där även alla nödvändiga telefonkontakter redan ligger inlagda. C.YA3 
säger vidare att han sällan är inne på intranätet på grund av att det aldrig står något där som 
känns relevant och dessutom har det i dagsläget bara varit problem med att nå e-posten. 
C.YA6 har en mer neutral syn på mobiltelefonen och säger att det är en god tanke från före-
taget och kan vara bra för de som inte har en egen smartphone eller för att locka potentiella 
arbetstagare till företaget. Själv ser han dock hellre att applikationerna hade kunnat installeras 
på den egna mobiltelefonen för att det känns onödigt och överflödigt att gå runt med två 
telefoner. Även C.YA7 säger att mobiltelefonen är onödig och anger att han inte tycker att 
han har användning av den. Samtidigt menar C.YA7 att han gärna vill lära sig telefonens 
funktioner för att kunna rapportera tid och tillbud själv. C.YA7 tillägger att hans generella 
intresse för tekniska prylar är litet. Resterande fyra yrkesarbetare är positiva till mobiltelefo-
nen. 
 
C.YA1 säger att alla borde ha användning av telefonen, inte minst för tillsbudrapportering 
som annars lätt glöms bort. Han säger också att det är roligt att ha lätt åtgång till intranätet 
och uppskattar att det är väldigt smidigt att hitta alla kollegors telefonnummer i mobiltele-
fonen. C.YA2 tycker att mobiltelefonen underlättar arbetet och lyfter främst upp telefonbo-
ken. Han säger också att det för hans del redan från början känts som en bra idé att utrusta 
alla yrkesarbetare med en mobiltelefon. C.YA4 tycker att mobiltelefonerna är bra och ser 
fram emot att kunna använda den för att rapportera sin tid och tillbud. Han säger också att 
han tror att många tycker att det är jobbigt att behöva gå runt med två mobiltelefoner och 
att många därför bara vill ha sin privata. Att kunna ta emot information direkt via e-posten 
menar C.YA5 är en av mobiltelefonens bästa styrkor och säger att information ibland annars 
inte nått fram till yrkesarbetarna. C.YA5 tycker också att det är smidigt att rapportera sin tid 
med telefonen men tillägger att han från början var tveksam till mobiltelefonen. Då funkt-
ionerna och applikationerna visade sig vara mycket enkla att använda ändrades dock inställ-
ningen och han säger att allting nu fungerar bra. 
 
 
4.2.4   Platschefens roll 
Informationen om mobiltelefonerna, dess funktioner och lansering har på olika sätt nått pro-
jektens platschefer. Platschefen på projekt A, A.PC, anger att det generellt kommit väldigt 
lite information. A.PC menar att det har pratats om mobiltelefonerna internt under lång tid 
men att ingenting riktigt har hänt förrän mobiltelefonerna bara dök upp en dag. Det har 
varit stora förseningar med lanseringen och A.PC säger att det hade underlättat om det hade 
funnits och levererats en tidplan för projektet. A.PC säger vidare att han hade trott och önskat 
att han hade fått mer information om mobiltelefonernas syfte och användningsområden för 
att bättre kunna svara på frågor från yrkesarbetarna. A.PC säger att det hittills inte varit några 
direkta reaktioner på telefonerna, varken positiva eller negativa, men tror att de flesta kom-
mer tycka att det är bra att ha mobiltelefonen när de vant sig. Han säger vidare att det till 
mångt och mycket handlar om att yrkesarbetarna ska lära sig själva telefonen och att han själv 
måste vara på dem och påminna att det förväntas av dem att de ska använda mobiltelefonen. 
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A.PC tillägger att han förstår att det inte är lätt eller känns kul att tidrapportera i en mobil-
telefon om det på egen hand inte ens går att reglera skärmens ljusstyrka. För egen del hade 
A.PC önskat en ordentlig genomgång av mobiltelefonens funktioner och applikationer för 
att kunna hjälpa till om något inte fungerar. I nuläget sköter A.PC tidrapporteringen åt ett 
antal yrkesarbetare samt all tillbudsrapportering och hoppas på att se en förändring nu när 
det ska hanteras med mobiltelefonen.  
 
I projekt B har platschefen på förhand inte fått någon information alls. Det var från början 
meningen att projektet endast skulle ha inhyrd personal men när detta förändrades uteblev 
ändå informationen om mobiltelefonerna. B.PC har därför inte alls kunnat förbereda sina 
yrkesarbetare på att de ska få mobiltelefoner, dess funktioner eller syftet med dem. B.PC säger 
att det hittills inte kommit någon respons alls med vad som fungerar bra och vad som fun-
gerar mindre bra. Han tror dock att yrkesarbetarna är misstänksamma och kan tycka att det 
är onödigt och han säger också att han inte vet hur många som ens startat sin mobiltelefon. 
B.PC gör inte tidrapporteringen åt någon av sina yrkesarbetare, men kan hjälpa dem att göra 
rapporteringen på en dator. Tiden för att administrera dessa uppgifter kommer således inte 
att förändras. 
 
I projekt C har platschefen fått information om mobiltelefonerna dels genom protokoll via 
e-post och dels genom diskussioner på möten. Med den informationen har yrkesarbetarna 
förberetts med ungefär när mobiltelefonerna ska komma och vad de förväntas använda dem 
till. Den information som funnits tillgänglig anser C.PC har varit fullständig och tillräcklig. 
Hittills har C.PC inte upplevt några direkta reaktioner på mobiltelefonerna men säger att 
känslan är att hälften är positiva och hälften inte vet vad de ska ha den till. För egen del tycker 
han att det är smidigt att kunna nå alla, även om det fungerat bra att nå dem på deras privata 
telefoner innan också. Om det uppstår frågor om hur mobiltelefonerna fungerar så tycker 
C.PC att han till viss del kan hjälpa till. Han menar att han kan funktionerna för exempelvis 
tid- och tillbudsrapportering, men att eftersom han själv aldrig haft en Android inte kan 
hjälpa till med mer allmänna frågor om själva telefonen. 
 
I dagsläget gör C.PC tidrapporteringen åt drygt hälften av yrkesarbetarna men menar att i 
och med mobiltelefonerna är det nu slut med det. Alla yrkesarbetare har vid ett möte blivit 
informerade om att C.PC inte kommer göra tid- och tillbudsrapportering åt dem längre och 
han ser fram emot att slippa lägga ner den extra tid som det innebär. Uppskattningsvis tar 
tidrapporteringen två timmar att göra varje månad och C.PC tror att den tiden kan minskas 
till en halvtimma när det bara är att granska det som yrkesarbetarna själva lagt in. Tillbuds-
rapporteringen har hittills också enbart skötts av platschefen och även där är förhoppningen 
att nedlagd tid ska kunna minskas rejält. 
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5.   Analys 
 
 
I kapitlet analyseras och diskuteras den insamlade empirin i förhållande till det teoretiska ram-
verket. Författaren redogör för egna reflektioner kring studiens resultat och en diskussion om stu-
diens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet presenteras. 
 
 

5.1   Analys 
 
Här nedan presenteras den analys som är baserad på studiens empiri och det teoretiska ram-
verket. Analysen är strukturerad så att det ska vara lätt att se sambandet mellan analys och de 
slutsatser som presenteras i senare kapitel. Det första avsnittet ska leda till ett svar på studiens 
första frågeställning, det andra avsnittet leder till frågeställning två och avsnitt tre fokuserar 
på att besvara den tredje och sista frågeställningen.  
 
 
5.1.1   Hur upplever yrkesarbetarna användandet av mobila enheter? 
Hur mycket mobiltelefonerna blivit använda och vilka funktioner som yrkesarbetarna tror 
att de kommer använda varierar mycket. Det går att dra paralleller mellan de som aktivt 
försökt sätta sig in i och lära sig mobiltelefonen och dess funktioner och den grupp i ett 
innovationsspridningssystem som Rogers (1995) kallar för tidiga tillämpare, se Figur 3 (av-
snitt 3.2). Individerna i denna grupp är de som antingen redan tidrapporterat eller tillbuds-
rapporterat med mobiltelefonen och tänker fortsätta med det, eller som på jobbet eller 
hemma lagt ner en del tid på mobiltelefonen. Samtidigt som de tidiga tillämparna är integre-
rade med resten av gruppen befinner de sig i framkant och kan anses ha stor möjlighet och 
potential till att påverka sina kollegor. Mobiltelefonerna har hittills använts under kort tid, 
men det finns anledning att tro att genom att fortsätta använda mobiltelefonerna och svara 
på frågor från sina medarbetare kan de tidiga tillämparna inspirera fler att följa efter. 
 
Den grupp av yrkesarbetare som än så länge är tveksamma till mobiltelefonen och inte ser 
något användningsområde för den kan ses tillhöra den tidiga eller sena majoriteten enligt 
Rogers (1995). Dessa grupper är mer tveksamma till att ta sig an ny teknik och nya arbets-
metoder. Majoriteten behöver fundera länge, inga hinder får stå i vägen och inte sällan krävs 
påtryckningar från omgivningen. En sådan påtryckning hade kunnat vara ifall möjligheten 
att göra tid- och tillbudsrapportering på papper eller via arbetsledningen togs bort. Om inget 
annat alternativ fanns tillgängligt är det rimligt att tro att denna grupp skulle använda mo-
biltelefonerna istället, åtminstone för tillbudsrapportering. Inget i empirin visar att det gene-
rellt finns ett samband mellan ålder och attityden till eller användandet av mobiltelefonen. 
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Gällande tidrapportering gör majoriteten av yrkesarbetarna den idag digitalt; antingen på 
dator, surfplatta, privat mobil eller i arbetstelefonen. Så länge momentet utförs digitalt kan 
det anses oväsentligt precis vilket verktyg som används. Om möjligheten inte fanns skulle de 
resterande som idag antingen överlämnar tidrapporteringen helt eller på ett papper till sin 
platschef inte längre ha det alternativet och på så vis vända sig till ett digitalt arbetssätt istället. 
De yrkesarbetare som inte använt mobiltelefonen alls och som inte har planer på att göra det 
kan liknas vid Rogers (1995) eftersläntrare (avsnitt 3.2). De baserar sina åsikter på tidigare 
beslut och tycker att så som de alltid gjort fungerar bra. När mobiltelefonerna använts ett 
tag, om yrkesarbetarna får chans och hjälp med att lära sig mobiltelefonerna, om alla inle-
dande problem eliminerats och om papper och penna inte längre är ett alternativ är det inte 
omöjligt att även denna grupp kan börja acceptera mobiltelefonerna och använda dem. 
 
Samuelson (2010) menar att det kan vara svårt, inte minst inom entreprenörsverksamhet, att 
implementera digitala verktyg då de inte stöttar den huvudsakliga verksamheten (avsnitt 
3.3.1). Att fysiskt montera material på arbetsplatsen underlättas endast indirekt av mobilte-
lefonen, vilket kan vara en anledning till att majoriteten av yrkesarbetarna inte tycker att de 
har någon användning av den. Men empirin visar också att majoriteten av yrkesarbetarna är 
positiva till applikationen för tillbudsrapportering. Denna applikation är också den enda som 
direkt kan underlätta en arbetsuppgift. Att direkt rapportera uppkomna tillbud i en appli-
kation på mobiltelefonen är för de allra flesta både lättare och mer effektivt än att gå in i 
arbetsboden och rapportera på papper. Då krävs dock att mobiltelefonen och programmet 
fungerar samt att det inte ska vara nödvändigt att leta reda på användaruppgifter för att ap-
plikationen ska kunna användas. Förutom applikationen för tillbudsrapportering är e-post-
funktionen den funktion de flesta yrkesarbetare både använder och är nöjda med. Funkt-
ionen i sig stödjer inte yrkesarbetarnas arbetsuppgifter, men att själv ta del av och ha översikt 
över den information man delges verkar värdesättas hos yrkesarbetarna. Att få ta mer ansvar 
över sitt arbete, som yrkesarbetarna får genom att använda mobiltelefonen, är en motivat-
ionsfaktor enligt Herzberg (1968) (avsnitt 3.1.2). Det är intressant att reflektera kring hur 
många yrkesarbetare som i detta fall värdesätter det ökade ansvar som mobiltelefonerna bi-
bringar. Att några yrkesarbetare säger att de gärna vill vara självständiga i arbetet med tidrap-
porter och tillbud tyder på att de värdesätter att själva ta det ansvaret. Men samtidigt finns 
det också de som mer än gärna lämnar över uppgifterna till arbets- och platsledning så länge 
den möjligheten finns.  
 
För fortsatt och ökad användning av mobiltelefonerna krävs att alla hinder och problem som 
idag finns elimineras. Till exempel behöver de yrkesarbetare som har svårt för själva mobil-
telefonen hjälp med att lära sig den, de som haft problem med programvaror och andra åt-
komstproblem behöver komma åt alla funktioner och det är önskvärt att det skulle finnas en 
lättåtkomlig sammanställning av alla användarnamn och lösenord till de olika programmen. 
Då platschefen är den person som många yrkesarbetare vänder sig till är det väsentligt att de 
har den kunskap om telefonerna som krävs för att kunna svara på frågor om allt från lösenord 
och justering av textstorlek till hur applikationen för tidrapportering fungerar. Om inte svar 
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och hjälp finns nära till hands är risken stor att yrkesarbetaren istället lägger undan telefonen, 
återgår till att tycka att den är onödig och fortsätter att rapportera sin tid på en papperslapp. 
 
 
5.1.2   Vad finns det för attityder, barriärer & möjligheter? 
Det som enligt Angelöw (1991) krävs för ett gott och framgångsrikt förändringsarbete är 
vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information, kunskap och trygghet (avsnitt 3.1.1). 
På flera av dessa punkter finns brister i hur mobiltelefonerna har implementerats hos yrkes-
arbetarna, inte minst gällande vilken information som nått dem och hur. Men mobiltelefo-
nerna också tagits emot väl. Totalt anses sju yrkesarbetare vara positivt inställda till mobilte-
lefonerna, fem stycken är varken positiva eller negativa och resterande, fem stycken, är nega-
tiva. Det innebär att majoriteten av yrkesarbetarna, 12 av 17, antingen har en positiv eller 
neutral inställning till mobiltelefonen. Det i sig tyder på att vilja och självförtroende som 
Angelöw (1991) menar är nödvändigt för ett positivt förändringsarbete finns bland yrkesar-
betarna, men med tydligare kommunikation hade fler kunnat inspireras.  
 
Attityden till mobiltelefonerna varierar stort hos yrkesarbetarna och är, för många, starkt 
sammanbunden till den information om syftet med och användningsområden för mobilte-
lefonen som varje individ anser sig ha fått. Genom att inspirera de anställda och förklara 
varför en förändring är viktig kan enligt Kotter (2014) en känsla av angelägenhet skapas. För 
att fler yrkesarbetare skulle se syftet med mobiltelefonerna hade mer, tydlig och enhetlig in-
formation från företaget centralt behövts ha delgetts yrkesarbetare, platschefer och de tjäns-
temän som fått uppdraget att dela ut mobiltelefonerna. Studien saknar empiri gällande den 
kommunikation med projektets syfte och vision som företaget tagit fram centralt, men inter-
vjuerna ger en tydlig bild av att det inte har varit uppenbart för yrkesarbetarna exempelvis 
vem informationen är från och vad företagets egentliga vision och syfte med mobiltelefonerna 
är. 
 
För att skapa ett gott klimat för förändring menar Kotter (2014) att utöver att skapa en känsla 
av angelägenhet behövs en grupp som med kunskap och driv tar alla genom förändringen 
och delger information kontinuerligt genom processen (avsnitt 3.1.1). Men en grupp som 
genom implementeringen kontinuerligt uppdaterat och engagerat yrkesarbetarna saknas i 
projektet. En mer strukturerad och tydligt riktad information från central nivå ut till region-
erna och till produktionen hade gett bättre förutsättningar för att fler yrkesarbetare skulle 
förstå syftet med telefonerna och där av också förmodligen få en mer positiv inställning till 
att använda dem. Enligt Angelöw (1991) (avsnitt 3.1.1) kan en förändring tas emot på sex 
olika sätt där ett av alternativen är att förändringen accepteras av vissa individer, men inte av 
alla. Kanske är det så att några yrkesarbetare aldrig kommer acceptera mobiltelefonen som 
arbetsredskap och kanske kan det godtas. Ifall så är fallet kan det vara värt att jobba med den 
majoritet som faktiskt accepterar mobiltelefonerna och inte lägga för mycket fokus på de få 
som är väl bestämda i sin mer negativa åsikt.  
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I empirin kan ett samband utläsas mellan platschefens inställning till den information som 
kommit ut och inställningen hos yrkesarbetarna i det projektet. I projekt B, där platschefen 
inte fått någon information på förhand, var ingen yrkesarbetare positivt inställd till mobilte-
lefonerna. Samtliga tycker att mobiltelefonen är onödig och de tycker inte de har någon an-
vändning för den. I projekt C ser inställningen helt annorlunda ut. Där tycker platschefen 
att han fått all information han behöver för att kunna informera sina yrkesarbetare både om 
att de ska få mobiltelefoner och vad de ska användas till. Han har dessutom gjort det tydlig 
att han härefter inte kommer utföra arbetsuppgifter åt yrkesarbetarna eftersom de nu kan 
använda mobiltelefonen. Det är tydligt att C.PC är positivt inställd till den information han 
fått och hur den kommunicerats till honom. I projekt C är majoriteten, fyra yrkesarbetare, 
positiva till mobiltelefonen. Även de två som är neutralt inställda till mobiltelefonen anger 
att de tycker att syftet är bra men att det är jobbigt att behöva ha två telefoner. 
 
Platschefen i projekt A tycker inte att han har fått tillräcklig information om mobiltelefo-
nerna eller projektets tidplan. A.PC är uppenbart missnöjd med att ha fått så lite information 
och menar att han i princip inte kunnat förbereda sina yrkesarbetare alls. I projekt A är yr-
kesarbetarnas inställning till mobiltelefonerna väldigt varierad, men såväl de som är positiva 
till mobiltelefonen som de som inte alls tycker den är användbar anser att det saknas inform-
ation. Dessa samband visar tydligt platschefens roll i att delge yrkesarbetarna information. 
Det är viktigt att platschefen, som är yrkesarbetarnas närmsta chef, har ordentlig kunskap 
och information. Platschefen blir, enligt steg tre, fyra, sju och åtta i Kotters (2014) modell 
för förändring (avsnitt 3.1.1), den ledare som ska inspirera och leda medarbetarna genom 
förändringen. Detta genom att vara den person som yrkesarbetarna i första han vänder sig 
till med frågor och då krävs att rätt och riklig information nått dit. 
 
Att många yrkesarbetare tycker att mobiltelefonerna är onödiga kan bero på den förändrings-
strategi som genomsyrat projektet. Inga av de som ytterst påverkas av förändringen, det vill 
säga yrkesarbetarna, kan sägas ha inkluderats i beslutsprocessen eller utvecklingen av pro-
jektet. Istället kan man se paralleller till den strategi som Angelöw (1991) kallar för den topp-
styrda strategin. Där initieras och definieras förändringen av organisationsledningen och 
kommuniceras sedan ut till medarbetarna (avsnitt 3.1.1). Metoden stöter ofta på problem då 
det är vanligt att de medarbetare som påverkas av förändringen inte känner sig delaktiga och 
kanske därför inte håller med om att förändringen är nödvändig. Tendenser som också kan 
ses här. Yrkesarbetarna har inte haft möjlighet att vara med och påverka projektet och många 
ser inte heller varför de ska ha mobiltelefonen. Om yrkesarbetarna istället hade inkluderats i 
beslutsprocessen är det rimligt att de som grupp hade känt sig mer hörda och delaktiga och 
således också mer benägna att acceptera förändringen. Flera yrkesarbetare kom under inter-
vjuerna med olika synpunkter och önskemål. Många är positivt inställda till att läsa e-post 
och att rapportera tid och tillbud i en mobiltelefon, men önskar samtidigt att de istället haft 
möjlighet att installera de applikationer som krävs på sin privata telefon. För många är det 
snarare jobbigt att gå runt med två telefoner än att utföra uppgifterna digitalt. Om syftet från 
företagets sida är att digitalisera och yrkesarbetarna inte är emot just digitalisering är frågan 
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om det är nödvändigt att alla ska få mobiltelefoner. Om det funnits möjlighet att istället 
använda sin privata mobiltelefon kanske fler hade varit positivt inställda till och använt funkt-
ionerna. Kanske hade det varit möjligt att endast erbjuda en mobiltelefon till de som inte har 
en smart telefon sedan innan samt till de yrkesarbetare som hellre utför arbetsuppgifter på en 
arbetstelefon. Och om det är nödvändigt att arbetsuppgifterna utförs just med en arbetstele-
fon, hade det varit önskvärt att syftet hade kommunicerats till yrkesarbetarna på ett sådant 
sätt att det framgår att och varför det är viktigt. Som Sandberg och Targama (2014) poäng-
terar (avsnitt 3.1.1) är det inte säkert att nya direktiv ovanifrån ses som önskvärda och att 
som ledare ha en uppfattning om varför individer, det vill säga de anställda, gör som de gör 
är således väsentligt. I detta projekt har kommunikationen brustit mellan den organisation 
som tagit fram och beslutat om mobiltelefonerna och de som i slutändan ska använda dem – 
yrkesarbetarna. 
 
Värt att ha i åtanke är att det vid intervjutillfället enbart gått drygt två veckor sedan yrkesar-
betarna fick sina mobiltelefoner. Många av de barriärer som lyftes fram under intervjuerna 
kommer med stor sannolikhet att elimineras med tiden. Exempel på sådana barriärer är de 
tekniska problem som gjort att några yrkesarbetare inte kommit åt vissa funktioner eller att 
funktionernas många olika inloggningsuppgifter är svåra att hålla koll på. Som angett i avsnitt 
5.1.1 kan den grupp yrkesarbetare som idag är positiva till och använder mobiltelefonen mest 
anses tillhöra Rogers (1995) tidiga tillämpare och ju längre tiden går är det troligt att den 
tidiga majoriteten, den sena majoriteten och till sist förhoppningsvis även eftersläntrarna 
kommer efter. För att möjliggöra att mobiltelefonerna till slut används av hela gruppen är 
det viktigt att eliminera barriärerna. Detta genom att lösa de tekniska problemen och genom 
att sammanställa alla olika användaruppgifter samt göra dem lättillgängliga. Barriärerna kan 
också elimineras genom att ge support till och engagera yrkesarbetarna till att ge mobiltele-
fonen en chans till samt kontinuerligt uppdatera med information om mobiltelefonernas 
syfte och ge feedback för de framsteg som görs enligt steg sex i Kotters (2014) förändrings-
modell, att uppmärksamma delsegrar. Att veta vilka positiva effekter förändringen har är ett 
betydelsefullt steg på väg mot målet att fullfölja och förankra förändringen (steg sju och åtta 
(avsnitt 3.1.1)). 
 
Mobiltelefonerna för också med sig många möjligheter. Trots att yrkesarbetarna endast an-
vänt mobiltelefonerna i drygt två veckor är redan majoriteten positiva eller neutralt inställda 
till att använda dem. De flesta yrkesarbetarna angav att programmen de varit inne i är lätta 
att förstå och så gott som alla tycker att e-posten är ett bra sätt att få information från företa-
get. Alla som inte redan rapporterar sin tid digitalt angav att de kommer testa funktionen i 
mobiltelefonen och många menar också att de kommer använda mobiltelefonen och appli-
kationen för tillbudsrapportering. Dessutom har användandet av företagets intranät ökat. 
Detta är tydliga konkreta exempel på den potential som mobiltelefonerna har och tyder på 
att rapportering av tid och tillbud med tiden helt kommer kunna digitaliseras. När det kan 
uppnås är dock för tidigt att säga i dagsläget. Den ökade digitaliseringen ligger helt i linje 
med den undersökning som utfördes för Svensk Byggtjänst under 2017 (avsnitt 3.3). Den 
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visar bland annat att en ökad digitalisering kan effektivisera byggprocessen, kommunikation 
och minska kostnader (Svensk Byggtjänst 2017). Och mobiltelefonerna medger en effektivi-
sering exempelvis genom att minimera pappersanvändning för tid- och tillbudsrapportering 
samt att låta platscheferna lägga sin tid på sina egna arbetsuppgifter istället för att utföra 
yrkesarbetarnas. 
 
Herzberg (1968) menade att det mest effektiva sättet för en ledare att få sina medarbetare att 
utföra en arbetsuppgift är att ge vederbörande en spark där bak (avsnitt 3.1.2). Men att bild-
ligt sparka yrkesarbetarna och enbart säga åt dem att använda mobiltelefonerna kommer inte 
öka deras motivation till att faktiskt göra det. Sannolikheten är istället att med ökad mobil-
telefonanvändning kan också yrkesarbetarnas självförtroende öka. En möjlighet är att yrkes-
arbetarna då känner sig mer självsäkra med mobiltelefonen och på egen hand hittar fler an-
vändningsområden för den. Exempelvis angav några yrkesarbetare att de börjat använda mo-
biltelefonen för att ringa till arbetsledarna då det uppstår frågor på arbetsplatsen istället för 
att gå in i arbetsboden och någon menade också på att det är smidigt att ta en bild för doku-
mentation och vid funderingar. Ett självständigt utnyttjande av mobiltelefonen medger en 
känsla av ansvar och kan ge mer mening till själva arbetet. En ökad känsla av motivation kan 
då uppnås genom att uppmuntra och bekräfta yrkesarbetarna och ge feedback på det arbete 
de gör med mobiltelefonerna. Därigenom nås de faktorer som Herzberg (1968) kallade mo-
tivationsfaktorer, en metod för ökad positiv syn på mobiltelefonerna som bör vara mer effek-
tiv än en spark. 
 
I ett längre perspektiv är användningsområdena för mobiltelefonerna oändliga. I framtiden 
skulle mobiltelefonerna exempelvis kunna användas på byggarbetsplatsen för visualisering 
med VR (virtual reality) eller AR (augmented reality), det vill säga förstärkt verklighet.  
 
Till sist ska det, återigen, understrykas att mobiltelefonerna vid intervjutillfället endast an-
vänts under mycket begränsad tid. Möjligheten är stor att med fortsatt information och en-
gagemang kommer mobiltelefonerna användas, både till det som i dagsläget är syftet, men 
också i framtiden till ännu mer. Sandberg & Targama (2014) poängterar vikten av att låta 
en förändring ta tid (avsnitt 3.1.1). Och det är således viktigt att låta yrkesarbetarna ta tid på 
sig att förstå mobiltelefonen, vänja sig vid de nya arbetssätten och ge dem den utbildning och 
de instruktioner som behövs. Inledningsvis är det också viktigt att ha förståelse för att tid- 
och tillbudsrapporteringen tar lite längre tid, blir fel ibland eller kräver extra stöttning.  
 
 
5.1.3   Implementering av digitala verktyg i framtiden 
Som undersökningen från Svensk Byggtjänst (2016) visar (avsnitt 3.3) ökar såväl graden av 
som hastigheten på digitaliseringen inom byggbranschen. Och implementering av olika di-
gitala verktyg som stöd för och effektivisering av verksamheten är just nu ett högaktuellt 
ämne. Det är därför högst troligt att fallföretaget i framtiden på olika sätt kommer imple-
mentera fler digitala verktyg som kommer påverka yrkesarbetarnas arbetsvardag. Att svara på 
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frågeställningen ”Vad behöver yrkesarbetarna för att mobiltelefonerna ska användas i enlighet 
med företagets syfte?” anser författaren, i det här fallet, innebär att besvara frågan ”Hur bör 
digitala verktyg i framtiden implementeras inom byggproduktionen för att användas i enlig-
het med företagets syfte?” 
 
Genom att ta fram åtgärdsförslag för en förändring med en delaktig eller representativ för-
ändringsstrategi (Angelöw (1991), avsnitt 3.1.1) skapas bättre förutsättningar för ett fram-
gångsrikt förändringsarbete än vid den toppstyrda strategin. Den delaktiga förändringsstra-
tegin är mycket tidskrävande men är också den strategi där alla påverkade också är medver-
kande och är således ansvariga för att åtgärder faktiskt vidtas.  Om alla är delaktiga och an-
svariga skapas bäst förutsättningar för störst engagemang och förändringsvilja. Vid den re-
presentativa strategin arbetar en projektgrupp med representanter från alla berörda grupper 
med att ta fram strategier och åtgärdsförslag. Fördelen är att metoden ger input från alla olika 
håll medan den är inte är alls lika tidskrävande som den delaktiga, men nackdelen är att alla 
inte får sin röst hörd och att det kan vara svårt att implementera de förslag som tas fram ifall 
de inte accepteras direkt (avsnitt 3.1.1). 
 
Det är i praktiken omöjligt att samla alla yrkesarbetare och deras åsikter för att sedan ta fram 
ett åtgärdsförslag som passar alla. Men ett möjligt alternativ är att anordna workshops eller 
liknande tillfällen där en vision presenteras och alla deltagande sedan kan lämna sina åsikter 
och förslag på hur visionen kan nås. Genom att involvera yrkesarbetarna i visionen och istället 
för att tala om för dem vad som ska göras och hur, ställa frågan ”det här vill vi uppnå, hur 
tror vi att vi kollektivt kan nå dit?” kan ett klimat för förändring skapas. Detta i enlighet med 
Kotters (2014) tre första steg i förändringsstrategin. Under intervjuerna kom flera yrkesarbe-
tare med både konstruktiva och väl genomtänkta idéer och argument. Förutom sin hant-
verksmässiga kompetens sitter de inne på stor potential och det är synd att inte ta vara på 
den. Förslaget är således att till större grad inspireras av de som påverkas mest av förändringen 
och ta vara på deras idéer. Något som kan genomföras antingen genom en workshop eller 
något annat forum där alla har möjlighet att lämna sin åsikt. 
 
Men det är samtidigt väsentligt att kommunicera företagets övergripande syfte och förmedla 
en vision så att alla känner igen sig i den. En yrkesarbetare sa under intervjun att det är tråkigt 
att ett sådant stort och kostsamt projekt kommer med så lite information. Eftersom ett pro-
jekt blir dyrare och mer komplext att ändra och rätta till ju längre det fortskrider blir det i 
slutändan bättre att göra rätt och tillräckligt från början. Att lägga tid och pengar på att ta 
fram och implementera en förändring bör vara såväl billigare som mer värdefullt än att ha 
köpt in ett digitalt verktyg med diverse tillhörande kostnader till yrkesarbetare som inte för-
står varför och därför inte tänker använda dem. Mer framgångsrikt vore istället att utnyttja 
de idéer, de krafter och den kollektiva intelligens som finns inom företaget. En blomma gör 
ingen bukett, ju fler kockar desto bättre soppa.  
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5.2   Trovärdighet 
 
För att kunna göra en bedömning av studiens trovärdighet följer här en kort diskussion gäl-
lande validitet och reliabilitet, studiens generaliserbarhet samt huruvida mättnad uppstod vid  
insamling av data. 
 
 
5.2.1   Validitet & reliabilitet 
I denna studie genomfördes alla intervjuer vid ett personligt möte, något som enligt 
Denscombe (2016) styrkes dess validitet (avsnitt 2.5). Dessutom spelades alla intervjuer in 
och det har därför varit möjligt att i efterhand gå tillbaka till inspelningarna för att höra varje 
respondents exakta ordval och röstlägen. En nackdel är däremot att det inte går att kontrol-
lera att allt respondenten säger stämmer överens med det faktiska handlandet. Ingenting i 
denna studie tyder dock på att respondenterna skulle tala osanning. Tvärtom fanns det till-
fällen då respondenterna angav att de inte kunde eller ville svara på frågan då de tyckte att de 
använt mobiltelefonen för lite för att kunna ha en egentlig åsikt. En annan nackdel kan vara 
att respondenten tolkar frågan på ett annat sätt än vad intervjuaren (i detta fall författaren) 
menade. Inte heller detta anses ha utgjort något problem. Vid något tillfälle ställdes en extra 
kontrollfråga för att validera att respondent och intervjuare syftade på samma sak. 
 
Reliabiliteten ska beskriva studiens pålitlighet och vara ett mått på huruvida samma resultat 
hade uppnåtts igen om studien upprepats (Ejvegård 2009) (avsnitt 2.5). Då en social situat-
ion inte kan rekonstrueras är det, för en samhällsvetenskaplig studie, inte möjligt att mäta 
reliabiliteten på ett sådant strikt sätt. En svaghet i studiens reliabilitet är att intervjuerna ge-
nomfördes snart efter att yrkesarbetarna fått sina mobiltelefoner. Med hänsyn till det kan 
man diskutera huruvida den insamlade empirin är för tunn för att kunna dra några egentliga 
slutsatser. Det är troligt att empirin hade skilt sig genom att intervjuerna hade genomförts 
någon månad senare. På grund av tidsbrist inom ramen för detta examensarbete var det dock 
inte möjligt att genomföra intervjuerna vid ett senare tillfälle. Med hänsyn till detta utforma-
des intervjufrågorna med ett fokus på den inställning och de tankar som uppkommit initialt. 
Även i analysen har detta faktum tagits hänsyn till och diskuterats grundligt. I enlighet med 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) (avsnitt 2.4.1) är en styrka i studien att relativt många 
respondenter intervjuats för denna typ av studie.  
 
 
5.2.2   Generaliserbarhet 
Huruvida studien är generaliserbar är även den en viktig aspekt att diskutera. Som angivet i 
avsnitt 2.5 menar Wallén (1996) att en kvalitativ studie i princip inte kan uppfylla strikta 
krav på generaliserbarhet och det är istället väsentligt att reflektera över studiens specifika 
förutsättningar och hur de kan påverka generaliserbarheten. I detta fall är det troligt att em-
pirin inte väsentligen hade skilt sig om den samlats in på en geografiskt eller företagsmässigt 
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annan plats. Det som däremot utgör mer specifika förutsättningar är den tid som yrkesarbe-
tarna haft möjlighet att använda mobiltelefonerna på, förutsättningarna vid tillfället då mo-
biltelefonerna delades ut samt mängd och källa för den information som varje individ har 
fått och tagit till sig.  
 
 
5.2.3   Mättnad 
Begreppet mättnad introducerades i avsnitt 2.4.1. Mättnad kan i denna studie anses delvis 
ha uppnåtts. Intervjuerna genomfördes på tre olika projekt och inom varje projekt var det 
flera yrkesarbetare som hade liknande åsikter och inställning. Vid intervjuerna med yrkesar-
betarna inom ett och samma projekt började svaren kännas igen efter ett antal intervjuer i 
samtliga tre fall. Det är således av stor betydelse för mättnaden vilket projekt som avses. Om 
ytterligare ett projekt hade inkluderats i intervjustudien är det däremot inte omöjligt att andra 
åsikter kommit upp, som inte framkommit i dessa tre projekt. Det går därför att kalla det för 
en relativ upplevd mättnad. 
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6.   Slutsats 
 
 
I studiens avslutande kapitel besvaras de uppställda frågeställningarna. Vidare presenteras förslag 
på vidare studier. 
 
 
Initialt har yrkesarbetarnas upplevelse av användandet av mobiltelefonerna varierat. Somliga 
yrkesarbetare har börjat använda mobiltelefonens funktioner och aktivt försökt sätta sig in i 
och lära sig mobiltelefonen. Andra är mer tveksamma till mobiltelefonen och har svårt att se 
något användningsområde för den. Det är i nuläget för tidigt att säga hur många yrkesarbe-
tare som faktiskt kommer använda mobiltelefonen i sitt arbete, men det är sannolikt att fler 
och fler kommer acceptera det nya arbetssättet med tiden. För att få fler yrkesarbetare att 
snabbare övergå till att rapportera tid och tillbud digitalt krävs incitament och påtryckningar. 
Att ta bort möjligheten att utföra uppgifterna på papper eller helt överlämna arbetsuppgiften 
till arbetsledare eller platschef är exempel på sådana påtryckningar. 
 
Yrkesarbetarna kan hittills anses vara mest positiva till att rapportera tillbud i mobiltelefonen 
samt få information via e-post. En slutsats av detta är att applikationen för tillbudsrapporte-
ring är den funktion som mest konkret underlättar och effektiviserar en av yrkesarbetarnas 
arbetsuppgifter. Att ta emot information via e-post uppskattas också då många av yrkesarbe-
tarna värdesätter att själva ha överblick över den information som delges dem. Däremot har 
många redan innan utfört sin tidrapportering digitalt, och mobiltelefonerna har därför inte 
bidragit till någon förändring ur den aspekten. 
 
Studien visar att i uppstartsfasen har en del problem uppstått och för fortsatt och ökad an-
vändning av mobiltelefonerna är det väsentligt att dessa elimineras. Yrkesarbetarna behöver 
en sammanställning av alla olika inloggningsuppgifter som de olika funktionerna kräver, de 
som är ovana vid att använda en smartphone eller en Samsung-telefon behöver hjälp med att 
lära sig själva telefonen. Dessutom behöver platscheferna mer information och kunskap för 
att kunna besvara eventuella frågor från yrkesarbetarna. 
 
 
Yrkesarbetarnas attityd till mobiltelefonerna kan sägas vara starkt sammankopplad till den 
information de fått och huruvida de känner sig ha användning av mobiltelefonen. Även om 
majoriteten av yrkesarbetarna antingen är positiva eller neutralt inställda till mobiltelefonen 
är det samtidigt flera som anser mobiltelefonen vara totalt onödig. Det saknas kommunikat-
ion om syftet och visionen med mobiltelefonerna och flera yrkesarbetare känner sig inte del-
aktiga i den förändring de nu ska förhålla sig till. Men långt ifrån alla är negativa till mobil-
telefonen. Flera ställer sig positiva till att få en egen mobiltelefon och tycker också att det är 
en fin gest från företaget.  
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Studien har också påvisat vikten av att engagera platschefen vid ett förändringsarbete. Det 
finns ett samband mellan informationen som platschefen fått, hur den förmedlats vidare och 
attityden hos yrkesarbetarna. I det projekt där platschefen var mest positiv till mängden och 
källan för delgiven information var också de flesta yrkesarbetarna positiva till mobiltelefo-
nerna. 
 
Förutom bristen av information och förståelse för syftet med mobiltelefonerna är de största 
barriärerna i nuläget av praktisk karaktär och som med hög sannolikhet kommer ha lösts 
inom en snar framtid. Dessa barriärer är funktioner som inte har fungerat i enskilda telefoner 
och svårigheter med att komma ihåg vilka användaruppgifter som ska användas till vilka 
program. 
 
Studien har också visat att mobiltelefonerna har många möjligheter. Många yrkesarbetare 
angav att de tycker att funktionerna i mobiltelefonen är enkla att använda och det ger goda 
förutsättningar för att tillbuds- och tidrapportering i framtiden enbart kommer hanteras di-
gitalt. Vidare är många positiva till att få information via e-post. Man kan då dra slutsatsen 
att det kommer vara lättare att sprida information genom organisationen till yrkesarbetarna 
nu när den är riktad direkt till dem och de själva kan läsa den i mobiltelefonen. I ett längre 
perspektiv kommer de allra flesta yrkesarbetare med stor sannolikhet ha accepterat mobilte-
lefonerna och kan då också känna sig mer självsäkra i sitt arbete med mobiltelefonen. Den 
kan komma att bli en naturlig del av arbetsvardagen. När så är fallet kan andra användnings-
områden upptäckas, både från yrkesarbetarna själva och från företaget. 
 
 
Att svara på studiens tredje frågeställning är det samma som att besvara frågan ”Hur bör 
digitala verktyg implementeras inom byggproduktionen i framtiden för att användas i enlig-
het med syftet?”. Och det finns några nyckelaspekter som med fördel kan tas hänsyn till i 
framtida projekt med implementering av digitala verktyg. Eftersom många yrkesarbetare inte 
förstått vad de ska ha mobiltelefonerna till är det i framtida projekt önskvärt att på något sätt 
inkludera yrkesarbetarna när åtgärdsförslag ska tas fram. Genom att tydligt förmedla en vis-
ion och ett syfte som alla kan känna sig delaktiga i och sedan nyttja den kollektiva intelligens 
som finns inom alla yrkesgrupper i företaget är det mer troligt att de som påverkas av föränd-
ringen känner sig engagerade och därmed tar ansvar för förändringsarbetet. 
 
 

6.1   Förslag på vidare studier 
 
I denna studie har enbart yrkesarbetarnas inställning till att använda mobiltelefoner för spe-
cifika ändamål undersökts. Det hade emellertid varit intressant att studera denna yrkesgrupps 
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inställning till diverse andra digitala verktyg som idag används ute i byggproduktion. Exem-
pelvis vid användning av digitala ritningar istället för pappersritningar eller vid användning 
av BIM (Building Information Modelling) på byggarbetsplatsen. 
 
Med hänsyn till det begränsade användandet av mobiltelefonerna innan genomförandet av 
intervjuerna hade det också varit intressant att vid senare tillfälle genomföra en uppföljande 
studie. Vilka faktiska effekter som mobiltelefonerna fört med sig hade då kunnat undersökas, 
något som inte varit möjligt i detta tidiga skede. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor - yrkesarbetare 

 
•   Hur många år har du i branschen? 
•   Vad är din yrkesbefattning? 
•   Hur gammal är du?	  

 
•   Har du använt telefonen? 
•   Hur upplever du funktionen tidrapporteringen? 

o   Hur lång tid tar det för dig att tidrapportera nu? Förut? 
•   Hur upplever du funktionen för tillbudrapportering? 
•   Hur upplever du att använda kalender och e-post för till exempel bokning av utbild-

ningar? 
•   Hur upplever du det är att ta till dig information från intranätet med mobiltelefonen? 

o   Hur gjorde du för att få information från intranätet tidigare? 
 

•   På vilket sätt har du fått information om att du ska få en egen smartphone till ditt 
arbete? 

•   Vad tycker du om hjälpmedlen (ex lathundar & instruktioner) som lämnats ut? (Har 
de varit tillräckliga, bra, dåliga, otillräckliga?) 

•   Har informationen varit tillräcklig? Varför/varför inte? 
•   Har du fått den tid du behöver att lära dig telefonens funktioner? På vilket sätt? 
•   På vilket sätt känner du att du har/inte har användning av telefonen? 
•   Hur är funktionerna att använda? 

 
•   Använder du telefonen till något annat i ditt dagliga arbete? Hur har det påverkat 

ditt arbete? 
•   Hur påverkar telefonen din fritid? (raster, utom arbetstid etc) 
•   På vilket sätt skulle du beskriva din syn på telefonen nu jämfört med precis när du 

fick den? 
•   I hur stor utsträckning har du använt en smartphone tidigare? Android eller iPhone? 

 
Intervjufrågor - platschef 

•   Hur har du förberett YA på att de ska få och använda telefonerna? 
•   Hur har du upplevt reaktionerna? 
•   Vilka problem har uppstått? 
•   Vad verkar fungera bra? 
•   Har du den kunskap om telefonerna och dess funktioner som du behöver? Utveckla! 
•   Gör du arbetsmoment åt YA som de egentligen ska göra själva med sin telefon? 

o   Vilka? 
o   Varför? 
o   Skillnad innan och efter mobil? 

•   Lägger du mer eller mindre tid på att administrera YA-uppgifter nu? 


