
Projektresultat GoDigital !

En öppen plattform för fallstudier av samhällsbyggnadsbranschens

digitaliseringsprojekt

Av Daniel Borg, 2018-10-02



w w w . e i c o r n . c o m

G Ö T E B O R G

S T O C K H O L M

L O N D O N

 Grundat 2015 i Göteborg

 Grundarna är 

serieentreprenörerna Linus Bille 

och Christian Lauritzen

 Huvudkontoret ligger i Göteborg



Projektparter



Bakgrund



Målsättning

Att utveckla en fallstudiemetod och 

plattform för att främja lärandet om 

digitalisering mellan aktörerna i 

byggbranschen
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Kunskap i fallstudieformat
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Intervjuer med industriledande bolag



Summering av lärdomar från intervjuer

Det måste finnas incitamentet för att dela kunskap

Utmanande att extrahera erfarenheter

Svårt att systematiskt sprida kunskap

Saknar konsekvent implementeringsstöd

Risk för kunskapsdränering; personberoende

 Ineffektivitet; ”uppfinner hjulet igen”

Underutnyttjande av befintlig kompetens 
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Resultat från efterforskningar

Positivt management 

Låg grundnivå på teknisk kunskap

Strukturella förutsättningar bromsar

Begränsad förståsele för teknik och 

affär

Svaga incitament



”Digitaliseringsledare i Projekt”



Ta ansvar för innovation i projekt

Förstärka projekt

Utveckla strukturkapital

Främja kunskapsdelning

Digitaliseringsledare – en ny operativ 

ledarroll inom byggbranschen



Process för att fånga upp och omsätta kunskap

1. Inhämta / Avkoda Kunskap

Exempelvis:

• Fallstudier

• Lessons Learned

• Extern kunskapsinhämtning

2. Sprida / Dela Kunskap

Exempelvis:

• Bootcamps och workshops

• Master-class videos

• E-learnings

3. Applicera Kunskap

Exempelvis:

• Coaching

• Implementeringsstöd

Strukturkapital

för lärande

A

B



Källa: Författare: Jeffrey Pfeffer & Robert I. Sutton, Utgivningsår: 2000, Utgivare: Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts

“Vad”

“Hur”  

“Varför” 

är inte 

tillräckligt

Applicering av 

kunskap i 

praktiken är 

nyckeln



1. Inhämta / 

Avkoda Kunskap

3. Applicera 

Kunskap

2. Sprida / 

Dela Kunskap

Hög

Låg

Medel

Förmåga

Förmåga att fånga upp och omsätta kunskap i praktiken



Vi vill gärna ha er hjälp!

Skicka gärna era kontaktuppgifter om 

ni kan tänka er att bidra med era idéer 

och er kunskap för den fortsatta 

utvecklingen av våra projekt



Ha nu en riktigt grym 

fortsättning på veckan!

Daniel.borg@eicorn.com

0735 03 40 37

www.eicorn.com

Tack för mig!


