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Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på hur 
samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt 
föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart 
Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra 
samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan 
många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter 
som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter 
och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 

• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 

• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 

• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 

I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi den 
kunskap som tas fram i programmet.  

”Att gå från ord till handling” är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det 
har letts av Professor Henrik Linderoth och har genomförts i samverkan med 
Jönköpings Läns Byggmästareförening som har bidragit med 50% av projektets 
finansiering. 

Jönköping september 2021 
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1 Sammanfattning 

Detta projekt tog sin utgångspunkt i observationen att nyutexaminerade studenter kan 
utgöra en viktig källa till att främja innovation i organisationer. Det finns en föreställning 
att digitaliseringen skulle kunna transformera byggbranschen, men traditionellt har 
spridningen av digitaliseringsdriva innovationer varit långsam inom branschen. 
Samtidigt har det dock visat sig att nyutexaminerade studenter som kommer till 
branschen har en relativt hög IT-mognad. Mot denna bakgrund var forskningsprojektets 
övergripande syfte att öka förståelsen hur organisationer inom byggbranschen kan dra 
nytta av potentialen hos nyutexaminerade studenter för att främja en 
digitaliseringsdriven innovation. För att uppnå studiens syfte har en kombination av 
datainsamlingsmetoder används. 18 nyutexaminerade studenter med ett till sex års 
arbetslivserfarenhet intervjuades, samtidigt som sex stycken seniora chefer 
intervjuades. Därefter genomfördes fokusgruppintervjuer, dels med en grupp 
nyutexaminerade, dels med en grupp chefer. Syftet med dessa fokusgruppintervjuer var 
att diskutera och analysera de resultat som kommit fram under intervjuerna. 
Avslutningsvis genomfördes en fokusgruppintervju där både nyutexaminerade och 
chefer deltog. Syftet med denna fokusgrupp var att diskutera lösningar kring hur 
nyutexaminerades digitala kompetenser kan tas tillvara. 

En slutsats som ka dras är att de nyutexaminerade kan ta rollen som digitala 
ambassadörer som stöttar med att sprida användningen av digitala verktyg inom 
organisationen. Visserligen har det inte funnits någon uttalad strategi i de studerade 
företagen för hur nyutexaminerades digitala kompetenser skall kunna tas tillvara. 
Däremot har den befintliga strategin att para ihop de yngre oerfarna- med de äldre 
erfarna medarbetarna fungerat som en möjliggörare för ett omvänt mentorskap. För att 
detta skall fungera måste dock de nyutexaminerade själva våga ta initiativ till att visa 
sina mindre teknikmogna kollegor hur digitala verktyg kan användas, främst genom 
enkla exempel där den omedelbara nyttan är uppenbar. För att bättre ta till vara de 
nyutexaminerades digitala kompetenser är ett viktigt första steg att chefer explicit 
uppmuntrar de nyutexaminerade att ta initiativ till att visa mindre teknikmogna 
kollegor hur digitala verktyg kan användas. D v s, de nyutexaminerade får ”leda kon till 
vatten och milt doppa huvudet”. Samtidigt skulle de mindre teknikmogna medarbetarna 
uppmuntras till att ta mod till sig och be de nyutexaminerade visa vad man kan göra med 
digitala verktygen. Ytterligare en positiv effekt om de nyutexaminerade uppmanas att 
dela med sig av sina digitala kunskaper är det snabbare känner att de tydligt bidrar till 
arbetet. 

För att de nyutexaminerade skall kunna vara med och bidra till en digital transformation 
av byggbranschen finns det dock två generella hinder. För det första konstaterar de 
nyutexaminerade att tar tid att lära sig hur branschen fungerar och hur affärer görs, d v 
s hur verksamheten organiseras. Detta innebär att det blir svårt att se hur 
digitaliseringen kan påverka organisering på en mera övergripande nivå. Men det skall 
samtligt understrykas att de nyutexaminerade relativt snabbt kan bidra med kunskap 
kring hur processer i deras dagliga arbete kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg. 
För det andra, de som besitter kunskapen om hur affärer görs och hur branschen 
fungerar, med andra ord chefer på olika nivåer har för lite generell kunskap om 
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digitaliseringen. Detta innebär att förmågan saknas att kunna koppla ihop hur 
digitaliseringen kan var del av lösningen på upplevda problem, eller vilka 
utvecklingsmöjligheter digitaliseringen kan ge. Ett första steg mot att hantera detta 
hinder skulle kunna vara att skapa gemensamma arenor där chefer och mera ”IT-
mogna” kan mötas för att diskutera upplevda problem i verksamheten och hur 
digitaliseringen skulle kunna vara en del av problemlösningen. Dessa arenor skulle 
kunna fungera som en katalysator för att skapa insikter om vilka möjligheter och 
begränsningar digitaliseringen ger för verksamhets- och affärsutveckling. 
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2 Summary 

This project was based on the observation that newly graduated students can be an 
important source for promoting innovation in organizations. There is a perception that 
digitalisation could transform the construction industry, but traditionally the diffusion 
of digitization-driven innovations has been slow in the industry. At the same time, it has 
been shown that newly graduated students who come to the industry have a relatively 
high IT maturity. Against this background, the overall aim of the research project was to 
increase understanding of how organizations in the construction industry can take 
advantage of the potential of newly graduated students to promote a digitalisation-
driven innovation. To achieve the purpose of the study, a combination of data collection 
methods has been used. Eighteen newly graduated students with one to six years of 
work experience were interviewed, and six senior managers were interviewed. 
Thereafter, focus group interviews were conducted, one with a group of recent 
graduates and one with a group of managers. The purpose of these focus group 
interviews was to discuss and analyse the results from the individual interviews. Finally, 
a focus group was conducted where newly graduated, and managers participated. The 
purpose of this focus group was to discuss solutions for how new graduates' digital skills 
can be utilized. 

One conclusion that can be drawn is that the newly graduated can take on the role of 
digital ambassadors who support the diffusion of the use of digital tools within the 
organization. However, there has been no stated strategy in the companies studied for 
how the digital skills of newly graduates can be utilized. On the other hand, the existing 
strategy of pairing the younger inexperienced- with the older experienced employees 
has served as an enabler for a reversed mentorship. For this to work, the newly 
graduates themselves must have the courage take the initiative to show their less 
technologically mature colleagues how digital tools can be used, mainly through 
showing them simple applications where the immediate benefits are obvious. To make 
better use of the new graduates' digital skills, an important first step is for managers is 
to explicitly encourage the newly graduates to take the initiative to show less 
technologically mature colleagues how digital tools can be used. That is, the new 
graduates are allowed to "lead the cow to water and gently dip their heads". At the same 
time, the less technologically mature employees would be encouraged to take courage 
and ask the newly graduates to show what can be done with digital tools. Another 
positive effect if the newly graduates are encouraged to share their digital knowledge is 
that they more quickly feel that they can contribute to the work. 

However, if the newly graduates would be able contribute to a digital transformation of 
the construction industry, there are two general obstacles. First, the newly graduates 
state that it takes time to learn how the industry functions and how business is done, i.e. 
how the business is organized. This means that it will be difficult them to see how 
digitalisation can shape the organizing on a more general level. But it should be 
emphasized that the newly graduates can relatively quickly contribute with knowledge 
about how processes in their daily work can be developed with the help of digital tools. 
Second, those who possess the knowledge of how business is done and how the industry 
works, in other words, managers at different levels have too little general knowledge 
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about digitalization. This means that there is a lack of the ability to connect how 
digitalisation can be part of the solution to perceived problems, or what development 
opportunities digitalisation can provide. A first step towards dealing with this obstacle 
could be to create common arenas where managers and more "IT-mature" can meet to 
discuss perceived problems in the business and how digitalisation could be part of the 
problem solving. These arenas could function as a catalyst for creating insights into the 
opportunities and limitations that digitalisation provides for business- and 
organizational development.  
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 Inledning 

Forskningsprojektet vars resultat presenteras i denna rapport fokuserar övergripande 
på nyutexaminerade studenters roll när det gäller digitaliseringsdriven innovation i den 
svenska byggbranschen. Mer precist studerades de sätt som några stora svenska 
byggföretag arbetar för att (om möjligt) dra nytta av nyutexaminerades förmågor för att 
stödja digitaliseringsdriven innovation. 

Det är välkänt att innovation rent generellt främjar företagstillväxt och lönsamhet. 
Nyutexaminerade studenter inom byggbranschen har visat sig kunna utgöra en viktig 
källa till sådan innovation (Manley & Mcfallan 2006, Wright et al, 2008).  Manley och 
Mcfallan (2006) identifierade exempelvis rekrytering av nyutexaminerade studenter 
som en av de tre viktigaste innovationskällorna, tillsammans med införandet av ny 
teknik och utveckling av förmågan att dra nytta av denna teknik. Författarna konstaterar 
i sina förslag till branschen att “… businesses wishing to improve their uptake of 
innovations can usefully focus on employing new university graduates” (Manley and 
Mcfallan, 2006:917). 

Att dra nytta av nyutexaminerade studenters förmågor är speciellt relevant i förhållande 
till digital teknik och digitaliseringsdriven innovation. Anledningen till detta är att 
spridningen av digitaliseringsdrivna innovationer historiskt sett har varit relativt 
långsam inom byggbranschen samtidigt som studier har visat att nyutexaminerade 
studenter har en relativt hög IT-mognad (Fox, 2014; Linderoth m fl., 2017). I en studie 
av Linderoth m fl. (2017) visades även att sistaårsstudenter på byggingenjörsprogram 
såg betydligt större möjligheter med nya digitala tekniker som 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM), i jämförelse med personer som arbetade med 
BIM i medelstora entreprenadföretag. I grund och botten utgör nyutexaminerade 
studenter därmed inte bara en potentiell möjlighet till nytänkande och innovation 
genom sin relativt sett höga IT-mognad, de är också rent generellt mer positiva till ny 
digital teknik än mer etablerad personal. 

Men att gå från ord till handling och verkligen lyckas med att dra nytta av denna 
potential är dock lättare sagt än gjort. När de nyutexaminerade studenterna anställs och 
kommer ut i den dagliga verksamheten så saknar de först och främst oftast makt att 
påverka existerande praktik vilket kan innebära att deras förmågor inte tillvaratas (eller 
riskerar att inte tillvaratas) fullt ut. Vidare existerar mera strukturella hinder som 
avsaknad av incitament till ökad digitalisering samt en i branschen institutionaliserad 
förändringströghet (Jacobsson and Linderoth, 2010, Jacobsson m fl, 2017). Utöver detta 
påpekas ofta att branschen har en utbredd ”doer-mentalitet”, det vill säga ett allmänt 
stort fokus på att få saker och ting att hända, snarare än ett reflekterande över varför 
man gör som man gör (Löwstedt och Räisänen, 2014). Detta har sammantaget lett till 
att användningen av ny teknik snarare har förstärkt ett status quo än lett till förändring 
och utveckling (Jacobsson and Linderoth, 2012). Vidare riskerar nyutexaminerade 
studenter över tid även att bli insocialiserade i denna ”doer-mentalitet” och befintliga 
förändringsobenägna tankemönster och strukturer (Porac m fl., 1989). Med andra ord 
riskerar de att mer eller mindre omedvetet anpassa sig till ovan beskrivna kultur som 
betonar ”att det är bra som det är” när det gäller användningen av ny digital teknik 
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(Jacobsson and Linderoth, 2012:339). Den beskrivna situationen är av naturliga skäl 
problematisk för branschen om målet är att en digitaliseringsdriven innovation skall 
leda till nya affärsmodeller och arbetssätt. Med utgångspunkt i detta så var 
forskningsprojektets övergripande syfte att öka förståelsen hur organisationer inom 
byggbranschen kan dra nytta av potentialen hos nyutexaminerade studenter för att främja 
en digitaliseringsdriven innovation. 

För att uppnå detta syfte så operationaliserades projektet genom tre forskningsfrågor: 

− # 1: Baserat på observationen att nyutexaminerade har en outnyttjad potential, 
var första frågan hur organisationer inom sektorn i praktiken (idag) drar nytta 
av de nyutexaminerades förmågor? 

− # 2: Givet att hinder existerar och att nyutexaminerade riskerar att bli 
socialiserade in i befintliga (ofta förändringsobenägna) tankesätt, var andra 
frågan hur de nyanställdas mentala modeller (sätt att tänka) förändras över 
tiden med avseende på digitaliseringsdriven innovation? 

− # 3: Då det även från en organisatorisk utgångspunkt finns utmaningar i att dra 
nytta av nyutexaminerades förmågor var sista frågan hur nuvarande praktik 
kan förändras för att överbrygga existerande hinder? 

Givet detta syfte och beskrivna forskningsfrågor designades projektet som en kvalitativ 
studie för att på djupet kunna analysera och förstå hur organisationer kan dra nytta av 
potentialen hos nyutexaminerade för att därigenom öka sin förmåga att arbeta mera 
innovativt med digital teknik. Arbetet har vidare utgått från en så kallad praxisbaserad 
ansats och kombinerat semistrukturerade intervjuer med tre omgångar fokusgrupper. 
Studien har genomförts i nära samarbete med Jönköpings läns byggmästareförening 
(JLB) och dess medlemsföretag där JLB’s styrelse har fungerat som referensgrupp för att 
löpande förankra projektets praktiska relevans och ge återkoppling och spridning av 
resultaten. 

 Bakgrund 

2.1 Förutsättningar för digital transformation 

Det är välkänt att digitalisering är en av vår tids största förändringsfaktor. Ny digital 
teknik är central för innovation och bidrar till ökad effektivitet i nästan alla branscher. 
Inom byggbranschen har nya digitala tekniker som Virtual reality (VR) och 3D-
visualisering exempelvis förändrat allt från kundkommunikation till beslutsprocesser. 
Ett annat exempel är BIM som ofta beskrivs som en potentiellt revolutionerade teknik 
för många branschaktörer med potential att förändra allt från arbetsmetoder till 
samverkansklimat (Sebastian, 2011). 

Mer generell forskning kring digitalisering och digital transformation har emellertid 
under åren visat att framgångsrik spridning och implementering av ny digital teknik 
(som faktiskt leder till transformation) är beroende av flera sammanhängande aspekter 
(Orlikowski, 1992, 1996). Nedan kommer vi att beskriva en tredimensionell bild av 
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framgångsrik digital transformation som inte bara positionerar studien i samtida 
forskning men även visar på betydelsen av de bidrag som görs. De tre dimensioner är; 
1) framgångsrik teknikimplementering, 2) framgångsrik organisationsanpassning, 3) 
framgångsrikt nyttjande av anställdas förmågor och kompetenser. 

2.1.1 Framgångsrik teknikimplementering  

Det är relativt uppenbart att en framgångsrik användning av ny digital teknik är 
beroende av en lyckad teknikimplementering, såtillvida att berörd organisation måste 
ha förmåga och resurser att investera i och integrera ”rätt” typ av teknisk lösning. Detta 
är idag oftast inget större problem (åtminstone inget kunskapsproblem) mot bakgrund 
av den uppsjö av både standardiserade och kundanpassade system som existerar. 
Vidare leder lyckad teknikimplementering mer eller mindre automatiskt till att vissa 
befintliga processer kan automatiseras och effektiviseras. Kollisionskontroller med 
hjälp av BIM är ett sådant exempel, vilket har visat sig leda till direkt och synlig nytta i 
termer av minskade kostnader och ökad kontroll. Denna direkta nytta har även varit 
branschens primära motiv för att investera i ny digital teknik (Jacobsson och Linderoth, 
2010).  

Forskningsmässigt har dock de flesta forskare som är intresserade av den 
transformativa kraften hos ny digital teknik breddat sitt fokus, från att bara fokusera på 
tekniken och dess funktionalitet till att istället betona förutsättningarna och 
sammanhanget för användning (Orlikowski, 1996), såväl som de enskilda aktörernas 
roll för att genomföra teknikdriven förändring (Orlikowski, 1992). 

2.1.2 Framgångsrik organisationsanpassning 

För att kunna dra nytta av ny digital teknik så krävs dock, utöver en lyckad 
teknikimplementering, även en organisatorisk anpassning. Forskningen under de 
senaste årtiondena har relativt entydigt visat på att framgångsrik användning av ny 
teknik är beroende av djupgående organisatoriska förändringar och anpassningar, 
potentiellt innefattande allt från förändringar av företagsstrategier och 
organisationsstruktur till anpassning av arbetsprocesser, regler och 
organisationskultur (Orlikowki, 1992; Brynjolfsson och Hitt, 2000). Utifrån 
byggbranschens förutsättningar kan detta te sig som en stor utmaning, där en strategi 
hos dess aktörer har varit ”becoming to remain the same” (Löwstedt och Räisänen, 
2014). Trots detta finns belägg för att det näst intill är omöjligt att skörda de långtgående 
fördelar som ny digital teknik kan ge. Uttryckt på ett annat sätt, för att möjliggöra 
transformativa effekter av digital teknik (att göra nya saker på ett nytt sätt), är det 
nödvändigt att ny teknik sprids ”in an encompassing and integrated use among actors in 
the construction process”, som Bosch-Sijtsema m fl. (2017:2) uttryckte det. I praktiken 
innebär detta att organisationsstrategier, rutiner och processer måste vara i linje med 
ny teknik. Men organisatorisk anpassning som genereras genom eller utlöses av digital 
teknik, kan fortfarande begränsas av aktörernas befintliga sätt att tänka, vilket leder oss 
till den tredje dimensionen, framgångsrik nyttjande av anställdas förmågor. 
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2.1.3 Framgångsrikt nyttjande av förmågor  

I rapportens inledning beskrevs hur nyutexaminerade både hade en generellt högre IT-
mognad men även såg större möjligheter med digitala tekniker än mer etablerade 
medarbetare. Men att framgångsrikt dra nytta av anställdas förmågor kräver mera än 
IT-mognad och en positiv syn på tekniken (Linderoth m fl., 2017). Nyutexaminerade 
som anställs i en organisation kan ha förmågan, i termer av digital mognad, kompetens 
och vilja, men de saknar oftast möjligheter (makt) att främja förändring. Med andra ord 
saknar de viktiga förutsättningar för att omsätta sin förmåga till praktisk handling. 
Chefer å andra sidan har möjligheter (och makt) att främja förändring, men som vi visat 
i en tidigare genomförd studie (Jacobsson & Linderoth, 2018), saknar cheferna oftast 
kunskap om vad som kan göras med en ny teknik och hur den kan användas för att 
utveckla verksamheten. Cheferna besitter en kunskap om hur affärerna kan drivas och 
om denna kan kombineras med en kunskap om hur ny teknik kan användas kommer 
innovation och utveckling att främjas (Armstrong och Samabamurthy, 1999). 
Nyutexaminerade kan därigenom sägas ha förmågan, men sällan makten, kraften och 
möjligheten att skapa förändring. Med andra ord har de inte förutsättningarna att 
omvandla sina förmågor till praktik. 

Innan vi går in på beskrivningen av hur studien designats och genomförts så är det på 
sin plats att kort beskriva projekt- och referensgrupp. 

2.2 Projektdeltagare och referensgrupp 

Projektgruppen som arbetat med detta projekt bestod av två erfarna forskare med 
komplementära kompetenser; Professor Henrik Linderoth och Docent Mattias 
Jacobsson. Professor Linderoth har varit projektledare och så kallat principal 
investigator (PI). 

Linderoth, som tog sin doktorsexamen år 2000 i företagsekonomi, arbetar idag som 
professor i byggnadsinformatik vid Tekniska Högskolan, Jönköpings universitet. Under 
de senaste 20 åren har han studerat IT-stödda förändringsprocesser och sedan 2006 
främst fokuserat på digitalisering inom byggbranschen. Linderoth har djupgående 
kunskap och ett mycket stort nätverk inom områdena informatik, Construction 
management och organisationsforskning. Under de senaste 10 åren har Linderoth 
publicerat omfattande med ett tydligt fokus på användningen av digital teknik inom 
byggsektorn. Några tidskrifter där Linderoth har publicerat är, Automation in 
construction, Journal of Housing and the Built Environment, Visualization in engineering, 
och Construction Management and Economics. 

Docent Jacobsson, disputerade 2011 även han i företagsekonomi, och har sedan dess 
intresserat sig för projektorganisering, praktikstudier och digitalisering, främst med 
fokus på byggbranschen. Under åren har han skaffat sig en mycket omfattande 
forskningserfarenhet och vid ett flertal tillfällen fått utmärkelser för sin forskning. Bland 
annat har han fått ett Outstanding Paper Award, och ett Highly Commended Paper 
Award, vid Emerald Literati Network Awards for Excellence. Jacobsson har även han ett 
stort nätverk och omfattande internationell erfarenhet. Under 2010–2011, och återigen 
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under 2012–2013, var Jacobsson exempelvis gästforskare vid RMIT University 
(Melbourne, Australien) och 2014–2015 var han gästforskare vid institutionen för 
Management, Pamplin Business School, Virginia Tech, (Blacksburg, USA). Jacobsson 
delar idag sin tid mellan Handelshögskolan vid Umeå universitet och Tekniska 
Högskolan vid Jönköpings universitet. Jacobssons återfinns i tidskrifter såsom 
Management Decision, Business Horizons, Project Management Journal, International 
Journal of Project Management, Engineering Construction and Architectural Management, 
International Journal of Managing Projects in Business, och Construction Management and 
Economics.  

Även om de två projektdeltagarna var för sig har stor erfarenhet av forskning kring 
digitalisering och innovation i byggbranschen, så ligger den verkliga styrkan i deras 
kollektiva kompetens och deras tidigare framgångsrika samarbeten. Under året har 
Jacobsson och Linderoth på ett framgångsrikt, vid flera tillfället, genomfört 
forskningsprojekt tillsammans. Se exempelvis Jacobsson och Linderoth (2018) för 
tidigare genomförd studie inom ramen för Smart Built Environment.  

Som referensgrupp till projektet har styrelsen för medfinansiären Jönköpings Läns 
Byggmästareförening (JLB) knutits. Referensgruppen har löpande under projektets 
gång informerats om progression och både i samband med projektets initiering och 
avslut erbjudits möjlighet att ge feedback på innehåll och resultat. Huvudsaklig kontakt 
för JBL har varit Mattias Carlsson, Byggmästareförenings ordförande tillika VD för Blue 
Wall Construction.   

 Genomförande 

För att öka förståelsen hur organisationer inom byggbranschen kan dra nytta av 
potentialen hos nyutexaminerade studenter för att främja en digitaliseringsdriven 
innovation (projektets syfte), så valde vi att operationalisera studien genom tre 
forskningsfrågor (se inledning) och en kombination av semistrukturerade intervjuer 
och fokusgrupper med tre grupper av nyutexaminerade studenter samt en grupp av 
chefer. Studien genomfördes dessutom från en så kallad praktikbaserad ansats.  

3.1 En praktikbaserad ansats 

I linje med tidigare beskrivning av behovet att förstå de möjligheter och hinder som 
finns när det gäller att omsätta nyutexaminerades förmågor i praktiken så utgick studien 
från en så kallad praktikbaserad ansats. En praktikbaserad ansats kan ses som ett meta-
teoretiskt ramverk som hjälper till när det gäller att förstå samverkan mellan enskilda 
individers handlingar och de kollektiva strukturer som styr dessa handlingar (Feldman 
& Orlikowski 2011; Vaara & Whittington 2012). Inom tidigare forskning inom detta 
område, med fokus på strategi (benämnt strategy-as-practice), argumenterar 
Jarzabkowski (2005) att strategi inte bara är något företag har, utan något företag gör. I 
linje med hennes argumentation kan man således säga att de strategier som byggföretag 
använder sig av för att dra nytta av nyutexaminerades förmågor inte är något 
byggföretagen bara har, utan något de gör. Följaktligen är det dagliga arbetet hos både 
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nyanställda (nyutexaminerades) och chefer centralt att förstå. Det är exempelvis lätt för 
HR-avdelningar och högre chefer att beskriva hur de har en strategi för att dra nytta av 
potentialen hos nyanställda, men svårare (och ofta kanske en helt annan sak) att 
genomföra denna strategi i praktiken.  

3.2 Studiens kontext  

För att kunna genomföra datainsamlingens olika delar valde vi att bjuda in respondenter 
från ett geografiskt begränsat område, närmare bestämt Jönköpingsregionen. 
Huvudskälet till detta val var att underlätta genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 
utifrån att de medverkande inte skulle behöva tacka nej till deltagande på grund av långa 
restider. Konsekvensen blev dock att de medverkande i huvudsak arbetar på en 
geografisk marknad som kan karaktäriseras som större medelstor stad—den kategori 
av städer som har runt 100 000 invånare. Detta kan även ses som en begränsning när 
det gäller genomförd studie. Samtliga respondenter kommer emellertid från tre stora 
byggföretag (Peab, NCC och Skanska) som alla är verksamma på den lokala-, regionala-, 
nationella marknaden. 

3.3 Urval av respondenter 

Val av deltagare (vidare benämnt respondenter) baserade sig vidare på tre kriterier; 1) 
erfarenhetsnivå, 2) tjänsteprofil, samt 3) vilja och engagemang att delta. Att 
respondenterna bör ha relevant erfarenhetsnivå och rätt tjänsteprofil för att delta i 
studien är rätt självklart, speciellt med tanke på att studiedesignen byggde på intervjuer 
med både olika erfarenhetsnivåer och tjänstetyper. När det gäller just denna 
studiedesign där intervjuer kombineras med fokusgrupper så är det tredje kriteriet 
(vilja och engagemang) emellertid minst lika viktigt för ett framgångsrikt resultat. 
Anledningen till detta är att studiens två delar (intervjuer och fokusgrupper) hänger 
samman på så vis att respondenterna först intervjuas och senare inbjuds att delta i 
fokusgruppintervjuerna för att gemensamt reflektera över valda delar av resultaten från 
intervjuerna. Saknas vilja och engagemang att delta i fokusgrupperna så riskerar 
därmed hela studiedesignen att fallera (Krueger och Casey, 2014; Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren). Avhopp mellan de två delarna var således mycket viktigt att undvika. 

Mer specifikt så genomfördes urval av chefer med stöd från befintliga kontakter 
(gatekeepers) inom de tre företagen. Eftersom förverkligandet av företagens strategi 
kring nyanställda (hur man försöker dra nytta av nyutexaminerades förmågor) är något 
som sker på flera nivåer, etablerade vi kontakt och intervjuade totalt 6 chefer, vara 3 
platschefer och 3 chefer med mer övergripande ansvar. Urval av nyutexaminerade 
studenter baserades på deras utbildningsbakgrund och erfarenhetsnivå. Vi satte mer 
specifikt upp kriterier för deltagande där de nyutexaminerade, förutom att de är 
anställda vid ett av de tre företagen, skulle ha studerat kurser relaterade till användning 
av digital teknik som omfattar minst 20 högskolepoäng. Kurskravet var ett sätt att 
säkerställa att respondenterna hade den förväntade kompetens och potentiella 
förmågan som identifierats som central för studien. För att försöka förstå hur 
respondentens tankesätt eventuellt förändras över tid, samt hur upplevelsen av 
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praktiken formar förståelsen för hur digital teknik kan användas, valde vi respondenter 
med olika erfarenhetsnivå. De kategorier vi använde var; examen högst 2 år gammal (0-
2 år), examen 2 till 4 år gammal (2-4 år) och examen 4 till 6 år gammal (4-6 år). Totalt 
genomfördes intervjuer med 12 nyutexaminerade (4 personer från varje 
erfarenhetskategori). Access underlättades av befintliga kontakter med tidigare 
studenter vid Jönköpings Tekniska Högskola, vilket också säkerställde kriterierna för 
relevant utbildningsbakgrund. 

3.4 Intervjuer 

Inom ramen för studien genomfördes totalt 18 semistrukturerade intervjuer, 6 
intervjuer med två grupper av chefer och 12 intervjuer med de ovan nämnda 
erfarenhetskategorierna av nyutexaminerade. I linje med vedertagen praxis så skedde 
samtliga intervjuer (utom två) på respondenternas arbetsplats för att främja öppenhet 
och trygghet (Bryman och Bell, 2015). De undantag som gjordes var för att tillmötesgå 
två av respondenterna som befann sig på föräldraledighet. Samtliga intervjuer 
genomfördes under perioden januari till och med juni 2019 och utgick från två olika 
intervjuguider, en för de nyutexaminerade och en för chefskategorin. 

Några dagar innan varje intervju skickades ett kort informationsmail ut till respektive 
respondent. Som introduktion till själva intervjun så presenterades forskningsprojektet, 
dess kontext och övergripande fokus. Samtycke till att spela in intervjuerna 
efterfrågades också av respektive respondent. Samtliga respondenter godkände 
förfrågan. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Sammantaget 
uppgick aktiv/inspelad intervjutid till ca 13 timmar, vilket motsvarar cirka 400 sidor 
transkriberat material. När intervjuerna transkriberats så skickades de även ut till 
respektive respondent för validering och godkännande. Ingen respondent hade mer än 
några få mycket små kompletteringar i form av exempelvis korrigerade av årtal eller 
precisering av tidigare vaga formuleringar. I tabell 1 nedan finns en översikt över 
respondenterna, deras roll, intervjuernas omfattning och respondenternas 
organisationstillhörighet. Framhållas bör att samtliga respondentens namn har tagits 
bort för att tillgodose anonymitet. Resultaten kommer vidare, av samma anledning, att 
presenteras utan referenser till respondenternas organisationstillhörighet. 

Intervjuöversikt Tabell 1 

 

Respondenter Roll Organisation Längd 

0-2 år Biträdande projekteringsledare Skanska 00:44:54 

0-2 år Arbetsledare Peab 00:32:04 

0-2 år Biträdande arbetsledare NCC 00:37:36 

0-2 år Entreprenadingenjör NCC 00:29:44 

3-4 år Projektingenjör Skanska 00:58:21 

3-4 år Arbetsledare Peab 00:50:08 
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Respondenter Roll Organisation Längd 

3-4 år Entreprenadingenjör NCC 00:47:53 

3-4 år Arbetsledare Skanska 00:35:13 

5-6 år Platschef NCC 00:36:24 

5-6 år Platschef NCC 00:51:35 

5-6 år Anbudsledare NCC 00:40:44 

5-6 år Entreprenadingenjör NCC 00:33:30 

Tjänsteman Produktionschef Skanska 00:33:32 

Tjänsteman Stabschef NCC 00:51:18 

Tjänsteman Distriktschef Skanska 00:41:55 

Tjänsteman Distriktschef Peab 00:42:49 

Tjänsteman Platschef Peab 00:41:37 

Tjänsteman Senior Lead VDC manager NCC 00:46:49 

 

3.5 Fokusgrupper 

Förutom intervjuer genomfördes fokusgruppsintervjuer i tre omgångar. I linje med de 
praktiska förslag som bland annat presenterats av Krueger och Casey (2014) så valde vi 
en “fler-kategori design” som möjliggör jämförelser av olika perspektiv och idéer. Mer 
praktiskt innebär en sådan design att ett antal personer från “homogena grupperingar”, 
i detta fall ett urval av de nyutexaminerade och ett urval av cheferna, först träffas och 
diskuterar en fråga. Mot bakgrund av resultatet från dessa fokusgrupper sätts sedan en 
”heterogen” grupp samman som får i uppgift att diskutera och reflektera över resultaten 
från de tidigare fokusgrupperna. I praktiken innebar detta att den första 
fokusgruppsintervjun genomfördes med 3 nyutexaminerade, den andra med 3 chefer 
och den sista fokusgruppsintervjun med en blandning av nyutexaminerade och chefer.  

I linje med vedertagen praxis vad gäller en “fler-kategori design” (se Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren, 2017; Krueger och Casey 2014) presenterades samma (specifika) tema för 
de första två fokusgrupperna. Temat för dessa fokusgrupper relaterade till den 
inskolnings- och insocialiseringsprocess som vi identifierat från intervjuerna samt 
respektive grupps syn på de utmaningar dessa processer bär med sig. Den tredje 
fokusgruppintervjun fokuserade, till skillnad från de två första, på möjliga lösningar och 
hur nuvarande praktik skulle kunna förändras för att överbrygga existerande hinder. 
Enkelt uttryckt kan man säga att innehållet i de första två fokusgrupperna var mer 
problemorienterat medan den sista fokusgruppen mer lösningsorienterad. Värt att 
framhålla är att utöver beskrivna möjlighet med lösningsorientering bidrar 
fokusgruppsintervjuer med ett viktigt lärtillfälle och en feedback-loop för 
studiedeltagarna och deras organisationer (Dahlin-Ivanoff och Holmgren, 2017). 
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Förarbetet till fokusgruppsintervjuerna följde samma tillvägagångsätt som vid de 
individuella intervjuerna. Några dagar innan respektive tillfälle skickades ett kort 
informationsmail ut till samtliga deltagare som utöver inbjudan även uppmanade dem 
att reflektera över några, för fokusgruppsintervjun relevanta, frågor. Under upptakten 
till varje fokusgruppsintervju efterfrågades även samtycke till att spela in samtalen 
vilket samtliga respondenter godkände. Inspelat material, vilket uppgick inspelad tid till 
3 timmar transkriberades vilket resulterade i cirka 100 sidor transkriberat material. 

3.6 Analys av materialet 

Med allt material transkriberat och godkänt av respondenterna påbörjades 
analysarbetet. Analysarbetet kan delas in i två olika steg. Det första steget bestod av en 
så kallad “omedelbar analys” vilket syftade till att fånga upp det direkta intrycket av 
respektive intervju (individuella och fokusgruppsintervjuer). Att individuellt eller i 
grupp reflektera över en intervju i direkt anslutning till genomförandet har tidigare visat 
sig vara en lämplig strategi om det förväntas bli ett tidsmässigt glapp mellan 
genomförande och slutlig analys, vilket var fallet för denna studie. Det andra steget 
utgjordes av ett mer traditionellt och strukturerat arbete. Som bas för arbetet och för att 
parallellt kunna arbeta med flera vetenskapliga artiklar, så beslutades att analysen 
skulle genomföras som en så kallad tematisk analys på latent nivå (Braun och Clarke, 
2006). Som stöd i analysarbetet användes delvis Nvivo för Mac och Windows. Styrkan 
med en tematisk analys utgörs av möjligheten att kombinera flexibilitet och stringens 
(Braun och Clarke 2006). Stringens uppnås genom att det finns ett strukturerat 
arbetssätt som guidar forskaren från ett tidigt skede till färdig rapport. Flexibilitet 
uppnås genom att en tematisk analys tillåter parallellt arbete samt möjliggör för 
forskaren att gå bortom de explicita svaren och tolka materialet på en så kallad latent 
nivå (Braun och Clarke, 2006). Enkelt uttryckt besvara frågan, “vad innebär det att 
respondenten gett ett specifikt svar” och således gå bortom bara det som explicit 
uttryckts. För en översikt av de sex steg som en tematisk analys består av, se tabell 2. 

Översikt av dataanalys Tabell 2 

 

# Fas Beskrivning av analysprocess 

1 Bekanta sig med materialet Transkribering och inläsning av materialet. 
Identifikation och nedteckning av initiala idéer. 

2 Generera initiala koder Strukturerad kodning av materialet (i vårt fall 
med hjälp av Nvivo). 

3 Sökande efter teman Sammanställning av koder till potentiella teman. 

4 Granskning av teman Jämförelse mellan teman och koder (utifrån citat 
och beskrivningar). 

5 Definition och benämning av teman  Kontinuerligt analysarbete för att förfina och 
specificera respektive teman. 

6 Produktion av rapport Konkludering av analys, val av representativa 
citat och beskrivningar, slutlig genomgång av 
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# Fas Beskrivning av analysprocess 

valda citat, återkoppling mellan analys, 
forskningsfråga(or) och litteratur. 

 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten från studien att presenteras. Inledningsvis 
presenteras resultaten från intervjuer med de nyutexaminerade, samt de seniora 
ledarna. Därefter redovisas en modell för hur företagen kan dra nytta av de 
nyutexaminerades digitala kompetenser, samt i vilken mån de kan vara en källa för 
digitaliseringsdriven innovation. Slutligen följer en presentation och genomgång av de 
vetenskapliga bidrag (artiklar) som studien utmynnat i, samt övriga resultat. 

4.1 Nyutexaminerade – Att hitta sin yrkesroll 

Baserat på intervjuerna med de nyutexaminerade studenterna kan tre allmänna 
utmaningar identifieras som de har upplevt under de första åren. För det första, under 
det första året går det åt mycket tid till att försöka förstå företaget och bekanta sig med 
befintliga rutiner och arbetsmetoder. En intervjuad konstaterar att det tog tid att förstå 
"var jag är, vad jag borde göra, vad alla andra gjorde och vad jag kunde bidra med". En 
annan av de intervjuade konstaterar att eftersom han arbetar i stort företag så finns det 
både kompetenser och övriga resurser inom företaget, men som ny tar det ett tag innan 
man hittar det man söker. För det andra, de intervjuade som inte hade någon tidigare 
erfarenhet av branschen, som t ex snickare, konstaterade att det tog tid att ”lära sig 
bygga”. Några av de intervjuade förklarade att det finns utmaningar med att tillämpa det 
man lärt sig under utbildningen, eftersom de äldre kollegorna har sina egna idéer om 
hur saker och ting skall göras, samt att företagen har sina egna etablerade praxis. För 
det tredje, en av de intervjuade som tog examen för 5-6 år sedan konstaterar att det tog 
lång tid att förstå förhållandena mellan de olika aktörerna i branschen. Med andra ord 
att bekanta sig med branschens logik och komplexitet, samt olika avtalsformer och deras 
konsekvenser för ett projekt.  

Gemensamt för de nyutexaminerade är att de beskriver en kontinuerlig process där man 
förstår företaget mer och mer, samt gradvis utvecklar sin professionella roll. De 
intervjuade konstaterar att det tar ungefär ett år innan man känner sig bekväm i sin 
yrkesroll, eller som en intervjuade uttryckte det, ”tills det kändes ok”. Eftersom alla 
intervjuade arbetar inom de stora entreprenadföretagen, så har företagen etablerade 
strukturer för att integrera de nyutexaminerade, som t ex mentorer, skrivna 
instruktioner, traditionella- och nätbaserade utbildningar. Hur väl dessa strukturer 
fungerar i praktiken, beror i början på engagemanget från de mera seniora kollegorna 
och de närmaste cheferna. Dessa kan vara mera eller mindre drivande, men under det 
första året finns det en struktur inom företagen för hur introduktionsutbildningen läggs 
upp. När de nyutexaminerade efter något år börjar att bli mera självgående, blir det 
mera deras behov och efterfrågan som styr den vidare fortbildningen. Men, som de 
intervjuade konstaterar, det är aldrig något problem om man vill gå en utbildning för att 
fortbilda sig inom något område. Under intervjuerna kan dock en skillnad skönjas 
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mellan de som arbetar direkt i produktionen och de som arbetar på kontoret. Den först 
nämnda gruppen känner att det inte alltid finns det tidsmässiga utrymmet att gå alla 
fortbildningar man skulle vilja. 

4.2 Digital kompetens – Genvägen till en yrkesroll 

Det finns dock en faktor som påskyndar de nyutexaminerades utveckling av yrkesrollen: 
deras digitala kompetenser, i synnerhet de som har en examen från de tre till fyra 
senaste åren. De nyutexaminerades digitala kompetenser möjliggör för dem att ta 
ansvar relaterat till användningen av olika digitala verktyg, så som BIM. Detta gör att 
man snabbare växer in i sin yrkesroll. Flera av de intervjuade konstaterar att de kan 
bidra med något och att de har en kunskap som de äldre kollegorna sätter värde på. 
Vidare konstaterar de intervjuade att det har skett en snabb utveckling under den 
senaste två, tre åren när det gäller inställningen till användningen av digitala verktyg, 
samt att det finns mängder av appar på intranätet, som en intervjuad konstaterar. Men 
som en av de nyutexaminerade med längst erfarenhet uttrycker det så har det tagit lite 
tid: 

”Då hade vi gjort en modell, och så hade vi en sån dator inomhus där gubbarna kunde gå 
in och kolla på modellen hur det såg ut och alltihopa. Och så sa vi, vi kan även ta dit några 
plattor ni vill ha med er ut och så där då. Men det finns inget … vissa är intresserade, men 
absolut inte många. Och då ska man inte säga att det är de unga snickarna som är 
intresserade. Nej, nej, nej, det kan vara såna här medelålders som kommer och vill greja 
med det. Men det är så trögt, så man kan tjata och gnata hur mycket man vill, men har 
man inget intresse så går det inte. Men nytta finns det med det absolut, det är bara det att 
det tar tid att få alla att inse att det faktiskt hjälper” 

Under intervjuerna med nyutexaminerade och mera seniora respondenter, uttrycker 
alla en förståelse för att man måste anpassa sig till att utnyttja digitala verktyg mera 
under hela byggprocessen. En av de intervjuade seniora ledarna, som bl a har ansvar för 
att sätta samman projektteam, konstaterar att man försöker ha yngre medarbetare i alla 
projekt, samt uppmuntra dem att sprida ett mera digitalt arbetssätt. Men en av de 
nyutexaminerade som har några års erfarenhet konstaterar att hur man säljer in ett 
mera digitalt arbetssätt är en mycket delikat uppgift. Den intervjuade konstaterar att:  

”Om man ska sälja in det så måste man verkligen tänka igenom innan och så visa, den här 
grejen, om vi bara gör så här. Det räcker med att du går in här och klickar här så är allting 
klart. Jaha. Gud, vilken bra grej [säger dom]. Så för att sälja in det så måste man visa.” 

Vidare konstaterar den intervjuade att många av de seniora kollegorna är öppna för att 
använda digital teknik, men att det kan vara lite jobbigt att ta de första stegen om inte 
någon som kan det digitala verktyget går före och visar. Vidare konstaterar flera av de 
intervjuade nyutexaminerade att även om digitalisering inte hör till deras primära 
intressen, så är arbetet med digitala verktyg en naturlig del av arbetet och de hjälper 
gärna kollegor som inte är så vana att använda dessa verktyg. Men som de intervjuade 
samtidigt konstaterar, en nyckel till framgång är att kunna visa på nyttan med att 
använda det digitala verktyget och att det inte är krångligt och tar tid att lära sig. Men 
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även för de nyutexaminerade som varit arbetat i några år och blivit mera involverade i 
arbetet dyker nyttoaspekten upp när det handlar om att göra nya saker: 

”Man ska också kunna ta sig tid och känna att det ska vara värt det och då är det ibland 
lättare att säga nej till vissa saker, för att det tar tid och ork som man inte har.” 

De nyutexaminerade som har kommit in sin roll återkommer hela tiden till vikten av att 
visa de mera seniora kollegorna vad man kan göra med digitala verktyg och sedan låta 
dem prova på egen hand. De intervjuade konstaterar att även om inte alla seniora 
kollegor, både tjänstemän och yrkesarbetare, inte vill prova själva, så kan man bara 
genom att visa en 3D-modell skapa ett intresse hos dem att lära sig mera. T ex beskriver 
en av de intervjuade hur hon visade några detaljer i en 3D-modell för en inte allt för 
entusiastisk yrkesarbetare, som efter ett tag frågade han om han inte kunde få titta i 
modellen igen. Den intervjuade konstaterar att de mera seniora kollegorna gillar de 
digitala verktygen och ser fördelarna, men dom kan inte riktigt hantera den tekniska 
sidan, så ibland är det bäst om man själv trycker på knapparna åt dom. Men som en av 
de intervjuade konstaterar så finns det vissa skillnader i hur uppskattade olika digitala 
verktyg är: 

Just till själva 3D-modellen, jag tror 99 % hade väldigt bra inställning till. Till och med våra 
yrkesarbetare som är väldigt duktiga och som är vana med 2D-ritningar, då. Ändå, de 
insåg att det är bra att se den där slutprodukten, kan man säga. Alltså, färdig produkt. Så 
det var inga konstigheter med det. Däremot användning av iPad, kanske. Och all 
administration som man kan sköta direkt i iPad ute på arbetsplats. Det kanske många 
upplever lite svårt eller att det tar lite lång tid. Och en del kanske backar lite från det. 

Vidare konstaterar några av de intervjuade att dom förväntas ha digitala kompetenser 
när dom kommer direkt från studierna, men det är oftast upp till dem själva att dra nytta 
av dessa kompetenser. Man önskar att ledningen ibland kunde vara lite mera proaktiv 
och mera tydligt ge dem ansvaret för uppgifter som har att göra med användandet av 
digitala verktyg. En intervjuad konstaterar att det finns ett klart intresse från ledningen 
i företaget och att den alltid har uppmanat de nyutexaminerade medarbetarna att arbeta 
med BIM, men samtidigt är ledningen inte speciellt involverad i arbetet med BIM. Dom 
arbetar med beställarrelationer, ekonomiska frågor och procent, som den intervjuade 
uttrycker det. 

4.3 ”Har jag tid att utforska de digitala verktygen? 

Under intervjuerna med de nyutexaminerade framträder det att hur väl den digitala 
kompetensen kan utnyttjas beror på vilken roll man har. Arbetar man på 
byggarbetsplatsen handlar uppgifterna huvudsakligen att ta ut information från en BIM-
modell, samt visa de mer seniora kollegorna hur digitala verktyg, så som BIM, kan 
användas. De intervjuade som arbetar i de tidigare skedena, eller utanför den direkta 
produktionen har större möjligheter att utnyttja sina digitala kompetenser. En 
intervjuad konstaterar att man har mycket större möjligheter att vara med och påverka 
hur en BIM-modell skall se ut om man jobbar i de tidiga skedena: 
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”När jag är på byggarbetsplatsen, då har jag en färdig modell, då gör vi ingenting mer med 
den. Det är det här vi har att jobba med. Och sen så kan jag bara göra förbättringsförslag 
till nästa gång vi ska göra en ny modell. Och det är det jag gör på kontoret då. När jag har 
varit med nu från början och fått bestämma hur modellen ska se ut.” 

Den intervjuade konstaterar även det finns en skillnad mellan att jobba ”ute och på 
kontoret”, när det gäller möjligheterna att planera sina arbetsuppgifter när man inte 
befinner sig direkt i produktionen: 

”Ja, det är väldigt tydligt när man har varit ute och kommer in. Så är det. När man är ute 
är det mer så här ”ja, nu måste vi lösa det här. Vi har två timmar, så jag kommer med 
betongbilen nu”. Är man på kontoret ’nej, men det kan jag ta nästa vecka’ [skratt ]” 

Under de intervjuer som har genomförts med de nyutexaminerade framträder det även 
andra skillnader mellan den som arbetar ”ute” eller ”på kontoret”. Främsta skillnaden 
har varit kring de svar som ges på frågan om den intervjuade har några idéer och tankar 
hur BIM eller annan digital teknik skulle kunna användas för att utveckla verksamheten. 
Som framgått drar intervjuade som arbetar direkt i produktionen nytta av sina digitala 
kompetenser genom att använda de digitala verktyg som finns tillgängliga. De försöker 
även involvera sina kollegor i användningen genom att visa enklare tillämpningar. Men 
när det kommer till att utveckla användningen har de inte alltid så mycket tid att 
reflektera över hur användningen kan utvecklas. De intervjuade som inte är direkt 
involverade i produktionen har däremot haft lite flera idéer kring hur processer kan 
utvecklas genom användningen av BIM andra digitala verktyg. Föregående citat från en 
intervjuad som har erfarenhet av att arbeta direkt i produktionen och i stödfunktioner 
visar ganska tydligt på att det finns mera utrymme för reflektion över hur de digitala 
verktygen kan användas för att utveckla processer. Avslutningsvis kan vi konstatera att 
nyutexaminerade kanske inte riskerar att bli socialiserade in i befintliga (ofta 
förändringsobenägna) tankesätt, med avseende på digitaliseringsdriven innovation. Det 
handlar snarare om att de blir mer och mer involverade i verksamheten. Beroende på 
vilka typer av arbetsuppgifter man har, så finns det mer eller mindre utrymme att 
reflektera över hur användningen av digitala verktyg kan utvecklas. 

4.4 Seniora ledare – ”Vi förutsätter att de är 
digitaliserade” 

De nyutexaminerade beskrev att det har skett en snabb utveckling inom användningen 
av digitala verktyg under de senaste två till tre åren. Detta är en bild som delas med de 
mer seniora ledarna i företagen. Två distriktschefer konstaterar att detta inte minst 
märks om man jämför olika projekt. Projekt som startades upp för några år sedan har 
generellt sett en mindre användning av digitala verktyg, jämfört med projekt som 
nyligen har startats upp. Några av de intervjuade seniora ledarna konstaterar att 
utvecklingen går snabbt och det är svårt att hinna med i förändringen. En intervjuad 
konstaterar att: ”Det kommer något nytt idag och imorgon kommer det något ännu 
nyare”. Men den intervjuade konstaterar samtidigt att man inte kan ignorera 
utvecklingen, utan att detta [den digitala utvecklingen] är något man måste anpassa sig 
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till. Samtliga intervjuade seniora ledare är även överens med de nyutexaminerade när 
det gäller att se nyttorna med den digitala tekniken. 

När det gäller frågan hur snabbt de nyutexaminerade kommer in i sin yrkesroll så finns 
det en samsyn mellan de nyutexaminerade och de mera seniora ledarna, det tar ungefär 
ett år för dem att komma in i rollen. En platschef konstaterar att man sköter 
integreringen genom att ge de nyutexaminerade mer och mer ansvar i små steg, så att 
de känner att de kan klara av en uppgift, så att de känner att de växer in i rollen. Vidare 
konstaterar platschefen att man måste både acceptera och tillåta att det blir fel ibland, 
men då löser man det mellan ”två par ögon” så att man inte hänger ut den nyanställde 
offentligt. 

Samtidigt har även företagen obligatoriska introduktionsprogram där de 
nyutexaminerade får lära sig hur företaget fungerar. Skall man sedan byta roll, så finns 
det kurser för kompetensutveckling där man får lära sig vad den nya rollen innebär. 
Samtidigt erkänner de seniora ledarna att de inte helt har koll på vilka kompetenser de 
nyutexaminerade har när de kommer ut från sin utbildning. De anställer en 
nyutexaminerad byggingenjör som antas ha en viss kunskapsbas och vissa förmågor, 
samt eftersom personen är ung förväntas hen ha ospecificerade digitala kompetenser. 
Men, motivation och engagemang är den allra viktigaste egenskapen när någon skall 
anställas. Vidare konstaterar en intervjuad att den s k ”Näringslivsförlagda kursen” som 
studenterna är ute på i företaget, fungerar som en 7-8 veckor lång anställningsintervju. 
Om sedan studenten gör sitt examensarbete hos företaget, då får man en mycket bra bild 
av den personen, konstaterar den intervjuade. 

När det kommer till att utnyttja de nyutexaminerades digitala kompetenser, konstaterar 
en intervjuad att man egentligen inte har någon strategi för hur man skall dra nytta av 
dessa kompetenser. Men en indirekt strategi har funnits när man har satt samman 
projektteamen, eftersom man traditionellt har försökt att para ihop unga och oerfarna 
medarbetare med äldre erfarna medarbetare. Men numera när projektteamen sätts 
samman har man börjat fundera i termer av ömsesidiga lärprocesser, där den 
nyutexaminerade bidrar med sina digitala kompetenser, medan den mer seniora 
kollegan bidrar med sin yrkesmässiga erfarenhet.  

En platschef med mer än 40 års erfarenhet bekräftar bilden av det ömsesidiga lärandet. 
Han konstaterar att ”ungdomarna” har det dom (mera seniora medarbetarna) saknar, 
nämligen datorkunskapen som han utrycker det. Denna ömsesidighet skapar även två 
fördelar. För det första, platschefen konstaterar att han måste ha medarbetare med 
datorkunskap i sitt projekt, annars kan han lika gärna stänga ned projektet. För det 
andra, “ungdomarna”, som han utrycker det, får arbetsuppgifter som de känner att de 
behärskar och de kan känna att de är behövda i organisationen. Platschefen konstaterar 
att han numera kan hantera en modell och komma åt den information som han behöver, 
men den yngre kollegan gör det tio gånger snabbare. Platschefen konstaterar också att 
om han skall sitta i ett möte och navigera i modellen för att visa de övriga deltagarna 
något, blir det ett stressmoment och de övriga kanske kommer med syrliga 
kommentarer i stil med ”ska vi inte gå ut och arbeta och göra någon nytta snart”. Därför 
är det en stor fördel att det finns en yngre kollega med på mötet som snabbt kan navigera 
i modellen. 
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En av de nyutexaminerade konstaterade att företagets ledning uppmuntrar 
användningen av digital teknik, men man vet inte riktigt hur de skall ske när det kommer 
till den dagliga användningen. En av de intervjuade ledarna konstaterar att han ligger 
mittemellan den yngre digitaliserade generationen och den äldre generationen 
bekräftar bilden: 

”Jag förstår ju nyttan, men jag vet ju inte vad som finns. Så på något sätt så måste det 
komma underifrån. Och det är lite som vi försöker jobba. De som är intresserade, låt dem 
då springa, så kanske de springer på någon boll för mycket, men det är väl fine då, då har 
vi testat det i alla fall. Och sen så kommer det upp någonting som … så kan ni visa det för 
platschef X och mig här, att ”ja, men det här har vi kört”, ”wow, häftigt, det där måste vi 
köra i alla projekt”. 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns en öppenhet från de mera seniora 
ledarna till att låta de nyutexaminerade undersöka de olika digitala verktygen. Denna 
öppenhet kan sägas vara grundad i två orsaker. För det första, det som konstaterades i 
citatet ovan är att man på ledningsnivån ovanför projektorganisationen ser nyttan med 
digitaliseringen, men man vet inte riktigt hur frågan skall drivas och då är det bättre att 
låta någon som kan hantera verktygen undersöka möjligheterna. För det andra, som en 
platschef konstaterade, han kunde lika gärna gå hem om han inte hade de digitala 
verktygen i sitt projekt, men det går betydligt snabbare att låta en nyutexaminerad 
hantera modellen. 

4.5 Hur dra nytta av nyutexaminerades digitala 
kompetenser? 

När intervjuerna med de nyutexaminerade och de mera seniora ledarna analyseras med 
syfte att förstå hur företagen kan dra nytta av de nyutexaminerades digitala 
kompetenser, utkristalliseras tre grupperingar som är centrala i processen: De 
nyutexaminerade själva, ledare, samt mindre teknikmogna medarbetare. Fungerar 
samspelet väl mellan dessa tre grupper kan de nyutexaminerades självförmåga komma 
stärkas och de mindre teknikmogna medarbetarnas digitala självförmåga kan stärkas. 
Självförmåga, eller ”self-efficacy” är ett begrepp från psykologin och refererar till 
individens tilltro till att själv klara av en specifik handling i en särskild situation, d v s att 
man tror sig kunna. Den upplevda självförmågan är avgörande för om individen tar 
initiativ till en handling och hur bra individen klarar av att fortsätta försöka klara av 
handlingen om individen stöter på motstånd. Från intervjuerna och fokusgrupperna 
framgår det att denna självförmåga kanske ibland saknas hos de nyutexaminerade, p g 
a att de upplever att man inte kan praktiken tillräckligt bra. I andra fall har de 
nyutexaminerade berättat om när den digitala självförmågan har stärkts, t ex när man 
har tagit initiativ till att visa ett digitalt verktyg för en motsträvig medarbetare som då 
har sett fördelarna med verktyget. Men även hos en del av de mera seniora ledarna 
saknas den digitala självförmågan, eftersom man upplever att man kan inte kan tekniken 
tillräckligt bra.  

Utifrån analyserna av intervjuerna går det att identifiera hur den digitala självförmågan 
skulle kunna stärkas hos de tre grupperna (se figur 2). 
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Figur 2. Uppbyggnad av digital självförmåga 

För de nyutexaminerade gäller att de måste våga att ta initiativ. Men för att komma 
dithän måste de känna att de får ansvar och stöd från sina chefer. Stödet handlar då bl a 
om situationer där man inte utfört en uppgift tidigare och där det finns ett glapp mellan 
det man har lärt sig under utbildningen och där utbildningen inte kan täcka in alla 
situationer som finns i varje företag, eller projekt. De nyutexaminerade måste också 
känna tilltro till sina chefer, bl a genom att de nyutexaminerade tillåts att misslyckas. En 
av de mera seniora ledarna uttryckte det som att ”kanske de springer på någon boll för 
mycket, men det är väl fine då, då har vi testat det i alla fall”, när det gäller att prova 
tillämpningar med digitala verktyg. Men tilltron stärks även genom att de 
nyutexaminerade ges ansvar för vissa uppgifter som de känner att de kan klara av, t ex 
stötta mindre teknikmogna medarbetare. Genom att man får ansvar för olika uppgifter 
och känner att man kan klara av dem stärks den upplevda självförmågan och man börjar 
våga ta mera initiativ. Vidare är det viktigt att det finns ”forum för likasinnade”, d v s en 
mötesplats, där man kan dela kunskap och lära av varandra. Det mest frekventa 
exemplet de nyutexaminerade lyfter fram är hur man efter olika kurser med andra 
nyanställda försätter att hålla kontakten för att kunna diskutera sina erfarenheter och 
hur man löser olika uppgifter.  

Går vi över till de mindre teknikmogna medarbetarna så behöver det inte vara seniora 
medarbetare, utan det kan vara medarbetare som känner att digitala verktyg inte är 
deras ”grej”. D v s dom valde inte arbeta i ett entreprenadföretag för att de var 
intresserade av digitala verktyg. Det bör finnas mera uppmuntran att koppla samman 
dessa medarbetare med de nyutexaminerade som har viljan och intresset att använda 
digitala verktyg. För att utrycka det metaforiskt så handlar det om att leda kon till 
vattnet och kanske till och med ”doppa huvudet”. Att få den mindre teknikmogna 
kollegan att känna att ”åhh tusan, jag har ju nytta av det där. Jag trodde inte det”. Man 
blir milt tvingad en gång, men inser helt plötsligt att det inte var så svårt och att man 
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faktiskt hade nytta av det. D v s, man skall inte tillåtas bara smita undan ibland. Som det 
framgår av intervjuerna, så inser den som har provat, eller visats hur man löser en 
enklare uppgift med ett digitalt verktyg att, ”Aha, det där har jag nytta av i min vardag”. 
Då blir man mera benägen att ta till sig ett nytt arbetssätt. Men detta kräver också att 
den nyutexaminerade vågar ta initiativ i rätt situation och visa en enkel tillämpning för 
den mindre teknikmogna kollegan och låta honom/henne prova. På så sätt kan även den 
digitala självförmågan stärkas hos de mindre teknikmogna medarbetarna. 

En av de viktigaste uppgifterna för den tredje kategorin, chefer, är att föra samman de 
nyutexaminerade med de mindre teknikmogna medarbetarna, samt explicit uppmuntra 
och ge stöd till de nyutexaminerade så de känner att det är deras uppgift att visa mindre 
teknikmogna medarbetare vad man kan göra med digitala verktyg. D v s, uppmuntra till 
ett omvänt mentorskap. Som de mera seniora ledarna har konstaterat måste de ge 
utrymme och stöd, tillåta misslyckanden, att man får göra fel, eller ”springa på fel boll” 
utan att det straffar sig. D v s, det måste finnas tid för att ge stödet, samt förlåtande 
kultur. Slutligen måste även chefer tillhandahålla, eller möjliggöra att det finns olika 
former av forum där de nyutexaminerade kan utbyta erfarenheter. Det kan t ex handla 
om en sådan enkel sak som att uppmuntra den som skall delta i en kurs att knyta 
kontakter för att kunna utbyta erfarenheter. 

Sammanfattningsvis framgår det i detta avsnitt vilka aktiviteter som behövs på 
mikronivå, i den dagliga verksamheten, utifrån de tre kategorierna för att på sätt skapa 
den digitala tilltron till att man faktiskt kan göra något som man har nytta av med nya 
tekniken. 

4.6 Nyutexaminerade – En källa för 
digitaliseringsdriven innovation? 

I rapportens inledning konstaterades det att nyutexaminerade studenter inom 
byggbranschen har visat sig kunna utgöra en viktig källa till innovation (Manley & 
Mcfallan 2006, Wright et al, 2008). T ex har rekrytering av nyutexaminerade 
identifierats som en av de tre viktigaste innovationskällorna, tillsammans med 
införandet av ny teknik, samt utveckling av förmågan att dra nytta av denna teknik 
(Manley och Mcfallan, 2006). Innan diskussionen går vidare om hur de 
nyutexaminerade kan vara en källa för digitaliseringsdriven innovation, skall 
innovationsbegreppet kort beskrivas. Rogers (1995) definierar en innovation som en 
idé, ett objekt eller ett sätt att utföra en uppgift som uppfattas som nytt av en individ 
eller en grupp. En innovation behöver med andra ord inte vara något som aldrig har 
existerat förut. Van de Ven (1986) hävdar att så länge som idén uppfattas som ny av de 
inblandade personerna är det en innovation, även om den av andra kan uppfattas som 
en imitation av något som existerar någon annanstans. Så vad en innovation är kan 
spänna över ett vitt fält, t ex från att göra kollisionskontroller med hjälp av BIM till att 
distribuera och konsumera musik via Spotify. I första fallet handlar det om att göra 
gamla saker på nya sätt, i det andra fallet handlar det om att göra nya saker på nya sätt. 
Ett sätt att klassificera innovationer blir då ”hur man gör”, metod och vad man gör, 
uppgift (figur 3). 
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Figur 3. Klassificering av innovation. 

Var byggbranschen befinner sig denna klassificering och hur nyutexaminerade 
studenter bidrar till att man rör sig bort från att göra ”gamla saker på gamla sätt” beror 
på vilka delar av byggprocessen man studerar, samt vilka aktiviteter man studerar. T ex 
kan det hävdas att en nyutexaminerad som får rollen som BIM-koordinator bidrar till 
att göra nya saker på nya sätt. Att lägga samman 3D-modeller från olika discipliner är 
en uppgift som inte har funnits förut, samtidigt som samgranskingen har 
automatiserats, ”hur man gör”.  

Återvänder vi till de nyutexaminerade studenterna och deras främsta bidrag till 
innovation i företagen, framträder rollen som digitala ambassadörer. D v s, de 
nyutexaminerade spelarar en central roll i spridningen av ett mera digitalt arbetssätt till 
de mindre teknikmogna kollegor. Även om någon av de intervjuade tycker att 
spridningen går trögt, så finns det en samsyn i att utvecklingen går framåt.  

Förklaringarna till att de nyutexaminerade är relativt framgångsrika i sin roll som 
digitala ambassadörer kan vi hitta i den klassiska litteraturen om innovationsspridning 
(se t ex Rogers, 1995). Den främsta framgångsfaktorn som de nyutexaminerade lyfter 
fram är att de mindre teknikmogna kollegorna ser nyttan med det digitala arbetssätt 
som visas för dem, d v s, de ser en relativ fördel med det nya arbetssättet. 
Förutsättningen för att se den relativa fördelen som de nyutexaminerade betonar är att 
det skall vara något som är enkelt att förstå, d v s innovationen får inte uppfattas som 
komplex, vara svår att förstå eller använda. Komplexiteten i sin tur reduceras av att det 
de relativa fördelarna är observerbara och provbara. D v s, när de nyutexaminerade visar 
ett moment i det digitala arbetssättet, blir fördelen lätt att observera och den mindre 
teknikmogna kollegan kan själv testa under överinseende av den yngre kollegan. 
Sammantaget gör detta att de mindre teknikmogna medarbetarna kan se de omedelbara 
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fördelarna, vilket i tidigare studier av användningen av digital teknik har visat sig vara 
en central framgångsfaktor (se Jacobsson och Linderoth, 2010; Jacobsson m fl, 2017). 
Från intervjuerna med de seniora ledarna framgår det även att det finns en sakta 
framväxande strategi för att sprida ett mera digitaliserat arbetssätt, att låta 
förändringen komma underifrån genom att de nyutexaminerade både agerar som 
digitala ambassadörer, men även testar vad man kan göra med den digitala tekniken. 

Men om företagen strävar efter en digital transformation, att göra nya saker på nya sätt, 
måste ”nerifrån och upp” strategin kompletteras med ett par avgörande pusselbitar. 
Under intervjuernas gång och även under den avslutande fokusgruppsintervjun har 
frågan ställts kring hur digitalisering kan transformera branschen, d v s göra nya saker 
på nya sätt, t ex hur processer organiseras. Paralleller har även dragits till andra 
branscher som har genomgått en radikal transformering. I samtliga fall har det inte 
kommit upp några spontana idéer om en genomgripande transformation. Ett exempel 
på detta skulle kunna vara att generera företagets materielbehov från BIM och sedan 
koppla ihop sig med materialtillverkare för att på så sätt effektivisera materialflöden. 

När digitaliseringsdriven innovation har diskuterats är det de nyutexaminerade som 
jobbar på kontor som har haft flest idéer, främst kring hur olika aktiviteter kan 
utvecklas. Som de intervjuade beskriver så beror detta på att man har lite mera tid att 
testa och prova nya saker. Är man däremot ut på en arbetsplats så finns ofta inte dessa 
tidsluckor för att undersöka vad man kan göra med digitala verktyg. Däremot så drar 
den nyutexaminerade nytta av sina digitala kompetenser när hen kommer ut på 
arbetsplatsen, samt att man även kan visa sina kollegor hur man arbetar digitalt. 
Ytterligare en sak som framgår under intervjuerna med de nyutexaminerade som är ute 
på arbetsplatsen är att de blir mer och mer involverade i verksamheten och får mera 
ansvar över tid. Denna observation går lite på tvärs mot föreställningen att de 
nyutexaminerade skulle socialiseras in befintliga och förändringsobenägna tankesätt. 
Snarare blir de mer och mer involverade i verksamheten, men det är en verksamhet som 
ger lite utrymme för att reflektera över hur digital teknik kan utveckla verksamheten. 

Som framgår av resultaten har de nyutexaminerade förmågan att hantera de digitala 
verktygen, samt visa på fördelarna för de mera seniora kollegorna. Men samtidigt 
konstaterar de att det tar tid att lära sig hur företaget och branschen fungerar, vilket gör 
det svårt att koppla möjligheterna med digitalisering och en transformering av 
branschen. Av naturliga själ är det svårt förmedla mera djuplodande kunskaper under 
ett treårigt utbildningsförlopp kring hur underliggande branschstrukturer främjar eller 
bromsar en digitaliseringsdriven utveckling, eftersom fokus ligger på att utbilda 
byggingenjörer. Men även om de nyutexaminerade efter ett par år skulle ha förmågan 
att ser hur digitaliseringen skulle kunna transformera branschen, är frågan vilken makt 
dom har att påverka utvecklingen? Om vi går till de seniora ledarna så är de eniga om 
nyttan med digitaliseringen, men som både de själva och några ”erfarna” 
nyutexaminerade konstaterar, så har de seniora ledarna inte riktigt kunskapen om hur 
man kan dra nytta av digitaliseringen, mer än att man kan göra det. Inom forskningen 
kring digitaliseringsdriven transformation av företag och branscher är det väl känt att 
en viktig drivkraft är att företagens ledningar måste förstå hur man kan dra nytta av 
digitaliseringen för att utveckla en verksamhet, eller en bransch. Så en möjlig väg mot 
en digitaliseringsdriven transformation av branschen är de som ansvarar för 
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organiseringen av verksamheten och hur affärer görs, kopplas samman med de 
medarbetare som har digitala kompetenser. På så sätt skulle ledningen få inblick i vad 
som kan göras med olika digitala verktyg, samtidigt som man kanske skulle börja tänka 
om kring hur man kan göra affärer, samt organisera verksamheten. 

4.7 Vetenskapliga bidrag 

Utöver de ovan redovisade deskriptiva resultaten så har projektmedlemmarna arbetat 
med ett par vetenskapliga bidrag som från olika perspektiv analyserar och belyser 
studiens övergripande frågeställning. Ett av dessa bidrag presenterades vid ARCOM 
(The Association of Researchers in Construction Management) 2020 som arrangerades 
digitalt i början av september månad i Glasgow. Det andra bidraget har publicerats i den 
akademiska tidskriften Construction Management and Economics.  

4.7.1 Nyutexaminerades potential 

Den första artikeln och bygger på de övergripande empiriska resultaten från ovan 
redovisad studie och behandlar därmed nyutexaminerads potential när det gäller 
digitaliseringsdriven innovation. Fullständig titel är “Towards digital transformation in 
the construction firms: Tapping the potential of new graduates”. Artikeln presenterades 
vid ARCOM 2020 (Association of Researchers in Construction Management) Författare: 
Mattias Jacobsson och Henrik Linderoth. 

Engelsk sammanfattning: Research have illustrated the importance of 
digitalization driven innovation to foster firm growth. Newly graduated 
students are shown to be potential contributors to such innovation based 
on their relative high IT-maturity and their ability to transfer knowledge. 
In practice, firms however struggle to tap this potential. The purpose of this 
paper is therefore to increase the understanding about how construction 
firms can utilize the potential of new graduates to foster digitalization 
driven innovation. The study takes on a practice-based approach and 
combines semi-structured interviews with focus groups with former 
students and construction managers. Three age groups of former students 
(0-2, 3-4 and 5-6 years after graduation), were invited to participate to 
detect differences in involvement in digital change processes. The paper 
shows how an experience gap between theory and practice, in combination 
with time pressures, forces newly graduated students to prioritise urgent 
issues over important issues. It is illustrated how this situation, at best, lead 
to firms only exploring the competencies of their young employees by 
having them promote use and help experienced staff to see the immediate 
benefits of new digital technologies. This implies that old tasks are done in 
a new way, but the exploration of digital technologies, that actually leads 
digital transformation, is hampered. It is concluded that construction 
managers need to create space and strengthen the technological self-
efficacy among staff—the belief in one's ability to successfully perform a 
technologically sophisticated new task in a specific situation—to tap the 
potential of their new graduates. 
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4.7.2 Nyutexaminerades involvering 

Den andra artikeln är mer teoretisk driven och behandlar förutsättningarna för 
att dra nytta av de nyutexaminerades digitala kompetenser. Fullständig titel är 
“Newly graduated students’ role as ambassadors for digitalisation in construction 
firms”. Artikeln har publicerats i Construction Management and Economics. 
Författare: Mattias Jacobsson och Henrik Linderoth 

Engelsk sammanfattning: This study furthers the understanding of newly 
graduated students’ role in construction firms’ efforts to better use digital 
technologies. The aim is to increase the understanding of the role that 
newly graduated students play in digital transformation in construction 
firms. The study is based on 18 semi-structured interviews and three focus 
group interviews with new graduates and construction managers in 
Sweden’s three largest construction firms. The results show that despite 
having relevant skills, new graduates play a limited role when they are first 
recruited, as they struggle to close the “knowledge-experience gap”. 
Gradually, whilst familiarizing themselves with how things are done, they 
act as ambassadors for digitalization and contribute to the modification of 
senior colleagues’ beliefs about how technology could be used. However, 
this development is hampered by them getting caught-up in messy 
everyday activities, which forces them – like other staff – to prioritize 
urgent issues over important ones. An observed lack of established 
practices for how to make use of students’ skills hampers their involvement 
further. It has been suggested that urgency might not only be a problem, 
but a solution in that it is possible to increase the sense of urgency around 
new way of working with digital technologies. 

4.8 Övriga bidrag 

P g a det rådande pandemiläget har det ännu inte varit aktuellt med några seminarier 
där students resultat har presenterats. Detta kommer dock troligen att ske under andra 
halvåret 2021. Hittills har dock delar av studiens resultat redovisats under möten med 
IQ-Samhällsbyggnads nyttiggörandeutskott. 

I likhet med tidigare projekt som har genomförts, har en direkt återkoppling av 
projektresultaten skett till utbildningen på grundläggande nivå, samt på det nystartade 
masterprogrammet “Sustainable Building Information Management” vid tekniska 
högskolan i Jönköping. På den grundläggande nivån används resultaten främst som 
empiriska exempel på hur branschens aktörer kan arbeta för att sprida användningen 
av digitala verktyg, samt vilka hinder och drivkrafter som finns för en 
digitaliseringsdriven branschutveckling. På den avancerade nivån fördjupas analysen 
ytterligare och resultaten kopplas mot olika teoretiska ramverk som kan användas för 
att analysera hinder och drivkrafter för förändringsfickornas genomslag. Vidare har och 
kommer de publikationer som genereras utifrån från projektet att användas som en del 
av kurslitteraturen på den avancerade nivån. På den grundläggande nivån används 
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dessa publikationer främst inom ramen för examensarbetet i de fall arbetet behandlar 
relevanta aspekter av digitalisering av branschen. 

 Slutsatser 

Detta projekt tog sin utgångspunkt i observationen att nyutexaminerade studenter kan 
utgöra en viktig källa till att främja innovation i organisationer. Det finns en föreställning 
att digitalisering skulle kunna transformera byggbranschen, men traditionellt har 
spridningen av digitaliseringsdriva innovationer varit långsam inom branschen. 
Samtidigt har det dock visat sig att nyutexaminerade studenter som kommer till 
branschen har en relativt hög IT-mognad. Mot denna bakgrund var forskningsprojektets 
övergripande syfte att öka förståelsen hur organisationer inom byggbranschen kan dra 
nytta av potentialen hos nyutexaminerade studenter för att främja en 
digitaliseringsdriven innovation. 

Forskningen och litteraturen kring digitalisering och digital transformation har under 
åren visat att framgångsrik spridning och implementering av ny digital teknik (som 
faktiskt leder till transformation) är beroende av flera sammanhängande faktorer. För 
att uppfylla studiens syfte utgick vi i detta projekt från tre sammankopplade 
dimensioner som påverkar digital transformation: 1) framgångsrik 
teknikimplementering, 2) framgångsrik organisationsanpassning, 3) framgångsrikt 
nyttjande av anställdas förmågor och kompetenser. Framgångsrik 
teknikimplementering innebär att ”rätt” typ av teknisk lösning måste finnas på plats. För 
att dra nytta av tekniken måste det dock ske en organisationsanpassning. Om en digital 
transformation skall ske, måste aktörerna börja tänka i nya banor kring hur man kan 
organisera verksamheten utifrån de möjligheter och begränsningar en ny teknik ger. 
Annars sker kanske enbart en automatisering av befintliga processer. Men för att tänka 
nytt kring hur verksamheten kan organiserats utifrån de möjligheter och begränsningar 
digitalisering ger måste de anställdas förmågor och kompetenser tas tillvara.  

Utifrån de intervjuer som har genomförts kan det konstateras att det finns ingen brist 
på digitala verktyg i de studerade företagen, snarare finns fler än vad de 
nyutexaminerade studenterna kan överblicka. Samtidigt konstaterade de 
nyutexaminerade att det finns stöd för att hitta det man behöver och de digitala 
verktygen upplevs inte vara alltför komplicerade att använda. Utifrån dessa 
observationer kan det konstateras att dimensionen ”framgångsrik 
teknikimplementering” är uppfylld. Går vi till dimensionen ”framgångsrikt nyttjande av 
anställdas förmågor och kompetenser”, så kan det konstateras att det inte har funnits 
någon uttalade strategi för hur nyutexaminerades digitala kompetenser skall kunna tas 
tillvara. Däremot har den befintliga strategin att para ihop de yngre oerfarna med de 
äldre erfarna medarbetarna fungerat som en möjliggörare för ett omvänt mentorskap. 
Men för att detta skall fungera måste de nyutexaminerade själva våga ta initiativ till att 
visa sina mindre teknikmogna kollegor hur de digitala verktygen kan användas, främst 
genom enkla exempel där den omedelbara nyttan är uppenbar. Mot denna bakgrund kan 
då slutsatsen dras att det inte har funnits någon medveten organisationsanpassning för 
att dra nytta av de nyutexaminerades kompetenser. Ett första steg mot en sådan 
anpassning skulle vara att chefer explicit uppmuntrar de nyutexaminerade att ta 
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initiativ till att visa mindre teknikmogna kollegor hur digitala verktyg kan användas. D 
v s, de nyutexaminerade skulle ”leda kon till vatten och milt doppa huvudet”. Samtidigt 
skulle de mindre teknikmogna medarbetarna uppmuntras till att ta mod till sig och be 
de nyutexaminerade visa vad man kan göra med de digitala verktygen. 

Utifrån detta projekt kan slutsatsen dras att de nyutexaminerade studenterna i 
dagsläget kan ta rollen som ett slags digitala ambassadörer som stöttar med att sprida 
användningen av digitala verktyg inom organisationen. Men för att de nyutexaminerade 
skall kunna vara med att bidra till en digital transformation av byggbranschen finns det 
ett antal hinder. För det första konstaterar de nyutexaminerade att tar tid att lära sig hur 
branschen fungerar och hur affärer görs, d v s hur organiseringen ser ut. Detta innebär 
att det blir svårt att se hur digitaliseringen kan påverka organisering på en övergripande 
nivå. För det andra, när de nyutexaminerade kommer in i sin roll blir de även mer och 
mer involverade i verksamheten. Speciellt de som är ute på en byggarbetsplats 
konstaterar att det inte finns mycket tid att reflektera över hur användningen av digitala 
verktyg kan utveckla verksamheten. Här kan vi även konstatera att bilden av att 
nyutexaminerade riskerar att bli socialiserade in i befintliga (ofta förändringsobenägna) 
tankesätt inte helt stämmer. Det handlar snarare om en djupare involvering där 
utrymmet för reflektion krymper, eftersom det hela tiden händer något på 
byggarbetsplatsen. Däremot har de nyutexaminerade som arbetar på kontor lite mera 
tid över för reflektion hur man kan dra nytta av de digitala verktygen. För det tredje, de 
som besitter kunskapen om hur affärer görs och hur branschen fungerar, med andra ord 
chefer på olika nivåer har för lite generell kunskap om digitaliseringen. Detta innebär 
att förmågan saknas att kunna koppla ihop hur digitaliseringen kan vara del av 
lösningen på upplevda problem, eller vilka utvecklingsmöjligheter digitaliseringen kan 
ge. Ett första steg mot att hantera detta hinder skulle kunna vara att skapa gemensamma 
arenor där chefer och mera ”IT-mogna” kan mötas för att diskutera upplevda problem i 
verksamheten och hur digitaliseringen skulle kunna vara en del av problemlösningen. 
Dessa arenor skulle kunna fungera som en katalysator för att skapa insikter om vilka 
möjligheter och begränsningar digitaliseringen ger för verksamhets- och 
affärsutveckling. 
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