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DIGIGROW – FRÅN INSIKT TILL HANDLING 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn 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.  

DigiGrow är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av Agnes 
Sävenstedt från Innovation360 Group och har genomförts i samverkan med 
samhällsbyggnadskontoren i Alingsås, Linköping och Umeå. 

DigiGrow är ett utforskande pilotprojekt med syfte att testa vilka verktyg och metoder 
som hjälper kommunala förvaltningar att gå från insikt kring sitt digitaliseringsbehov 
till faktisk handling.  

Stockholm, 31 mars 2021 
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Sammanfattning 

Hittills har många av de digitaliseringsprojekt som kommunerna genomfört fokuserat 
på att digitalisera ärendehanteringsflödet snarare än att skapa nya processer som till 
fullo nyttjar de möjligheter som ett obrutet informationsflöde ger. 

Effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde på digital grund 
kommer att vara nödvändigt för att bygga och förvalta väl fungerande städer och 
infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. 

DigiGrow har genomförts som ett utforskande pilotprojekt med mål att hitta vilka 
verktyg och metoder som fungerar bäst för att etablera det experimenterande 
arbetssätt som används inom näringslivet för att lyckas med mer komplexa 
arbetsuppgifter, att utröna hur silomentalitet bryts och vad som krävs för att 
åstadkomma kulturförändring. 

Projektmålen var: 

1. Deltagande kommuner har testat och implementerat nya arbetssätt inom 
samhällsbyggnadsprocessen  

2. Nya samarbetsformer för att öka samarbetet med aktörer i kommunen ska ha 
testats och utvärderats 

3. En jämförelse mellan nuvarande och de nya arbetssätten har genomförts och 
analyserats med avseende på både effektivitet samt kostnadsbild 

4. Kommunens och/eller förvaltningens innovationsförmåga har mätts före och efter 
projektaktiviteterna 

En tydlig ökning av innovationsförmågan har påvisats både enskilt hos varje 
deltagande kommun; Alingsås, Linköping och Umeå, samt hos alla tre kommunerna 
aggregerat. 

Det arbetssätt som har lett till ökningen i innovationsförmåga och hjälpt 
förvaltningarna att gå från insikt kring digitaliseringsbehov till faktiskt handling, kan 
beskrivas som två parallella årshjul. Där ledningsgruppen i det ena hjulet uppdaterar 
förvaltningens digitaliseringsplan med hjälp av omvärldsbevakning, följt av 
uppdateringen av det målträd som beskriver kritiska framgångsfaktorer och 
nödvändiga tillstånd för att uppnå målen med digitaliseringsplanen. Slutligen används 
nyttorealisering för att stödja prioriteringen av vilka fokusområden som ska utforskas 
ytterligare och vilka som ska digitaliseras under kommande verksamhetsår. 

Det andra årshjulet som föreslås är att innovationsteam arbetar med att utforska de 
områden som prioriterats av ledningsgruppen med hjälp av metoderna digitalt 
testlabb för att utreda och lära om teknikalternativ och designsprintar för att utforma 
framtida arbetsprocesser baserat på lärdomarna från testlabben. 

Stort fokus har lagts på prototyping med syfte att lära snabbt och billigt. 
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Summary 

Historically, many of the digitization projects the municipalities have undertaken have 
focused on digitizing the case management flow rather than creating new processes 
that fully utilize the opportunities that an uninterrupted information flow provides. 

Efficient supply of information using uninterrupted digital flow will be necessary to 
build and manage well-functioning cities and infrastructure from an economical, social 
and environmental sustainable perspective. 

DigiGrow has been carried out as an exploratory pilot project with the aim of finding 
which tools and methods work best to establish the experimental approach to succeed 
with more complex tasks, to explore how silo mentality can be managed and what is 
required to bring about cultural change. 

The project goals were: 

1. Participating municipalities have tested and implemented new working methods 
in the community building process 

2. New ways of working to increase cooperation with actors in the municipality have 
been attempted and evaluated 

3. A comparison between current and future working methods has been carried out 
and analyzed with regard to efficiency and cost perspective 

4. The municipality's and / or the administration's innovation capability has been 
measured before and after the project activities 

A clear increase in the ability to innovate has been demonstrated individually for each 
municipality, Alingsås, Linköping and Umeå, as well as in all three municipalities 
aggregated. 

The approach that has led to the innovation capacity increase and helped 
administrations to go from realizing that they need to digitize to being able to take 
action can be explained in two parallel annual cyles. Cycle one, where the management 
team updates the administration's digitization plan with the help of external analysis, 
followed by an update of the target map that describes critical success factors and 
necessary tasks to achieve the goals of the digitization plan.  

Finally, a value-realization approach is used to support the prioritization of which 
focus areas are to be explored further and which are to be digitized in the coming 
financial years. 

The second year cycle that is proposed is that innovation teams work to explore the 
areas prioritized by the leadership group using the methods digital test lab to 
investigate and learn about technology alternatives and design sprints to design future 
work processes based on the lessons from the test lab. 

A major focus area for the project has been on prototyping to achieve fast learning 
cycles.  
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1 Bakgrund och nuläge 
1.1 Bakgrund 
Hittills har många av de digitaliseringsprojekt som kommunerna genomfört fokuserat 
på att digitalisera ärendehanteringsflödet snarare än att skapa nya processer som till 
fullo nyttjar de möjligheter som ett obrutet informationsflöde ger. 

• Effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde på digital 
grund kommer att vara nödvändigt för att bygga och förvalta väl fungerande 
städer och infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
perspektiv. 

• Aktörer i samhällsbyggnadsbranschen har inte tillgång till kommunens 
digitala material, vilket gör arbetet ineffektivt och bryter informationsflödet. 
Transparensen är låg och det saknas en gemensam kunskapsbas mellan 
kommuner och övriga aktörer i samhällsbyggnadsbranschen. Kommunerna 
har mycket kunskap som inte är tillgänglig för övriga aktörer och som skulle 
vara viktig för dem att känna till i dialogen med kommunen. Det saknas 
möjlighet för byggaktörer att till exempel maskinellt söka ut mark som är 
lämplig för deras identifierade behov.  

• Möjligheten för privatpersoner att förstå vad detaljplanen möjliggör är låg och 
skulle kunna öka genom digitala detaljplaner i 3D, där maximal byggrätt går 
att se tillsammans med befintlig bebyggelse. 3D-represantation skulle 
underlätta för sakägare och ge en mer precis återkoppling till tjänstemän och 
nämnder. I dag tas detaljplaner i de övervägande fallen fram i 2D, vilket 
försvårar möjligheten att bedöma konsekvenserna av planen. 

• Detaljplaner har under de senaste decennierna producerats med digitala 
metoder men den juridiskt bindande planen är fortfarande den analoga 
papperskartan vilket leder till inlåsning av värdefulla data och som hindrar 
utvecklingen av e-tjänster som underlättar bygglovsansökningar. 

• Arkiveringsfrågor och kvalitetsbrister i digital information är hinder som flera 
aktörer i det tidigare Smart Built Environmentsprojektet DigSam arbetspaket 
11 lyft fram. Framförallt begränsas digitaliseringen av bristande samarbete 
och olika tolkningar av regelverken mellan aktörerna. Man bromsas av att alla 
i kedjan inte har kommit lika långt. 

Det finns i dagens situation inom till exempel en stadbyggnadsförvaltning  

• Avsaknad av en tydlig framtidsbild samt brist på helhetssyn av 
samhällsbyggnadsprocessen 

• Hierarkiskt uppbyggd organisation i avgränsande silos  

• Intern positionering mellan olika yrkesgrupper 

• Minimal utvecklingsbudget 

 
1 https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/juridiska-aspekter-
kring-lagring-av-3d-geodata-bim-modeller/ 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/juridiska-aspekter-kring-lagring-av-3d-geodata-bim-modeller/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/juridiska-aspekter-kring-lagring-av-3d-geodata-bim-modeller/
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• Stress, saknar tid och ork samt höga produktionskrav 

. 

1.2 Nuläge 
Idag saknas inte digitala tekniker, kunskaper och processer men dessa är tidvis svåra 
att ta till sig i den dagliga driften av verksamheten. Kunskapsnivån om digitala 
möjligheter brister eller är osynkroniserad. När utveckling mot en digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess nu sker är det i många fall genom eldsjälar inte genom ett 
systematiskt och förankrat arbete.  

Flera kommuner har tillförskaffat sig en god övergripande bild och kunskap om 
digitaliseringens möjligheter men få kommuner har förflyttat sig från insikter till 
praktisk handling 

1.2.1 Vägen framåt 
Pilotprojektet DigiGrow bygger på idén att testa olika verktyg som används för att 
underlätta innovation i näringslivet i en kommunal kontext. Hypotesen är alltså att 
kommunerna ska gå från insikt till handling genom att etablera det experimenterande 
arbetssätt som används inom näringslivet för att lyckas med mer komplexa 
arbetsuppgifter. 

Vidare ska metoder och verktyg testas för att utröna hur silomentaliteten, som upplevs 
som ett stort hinder, bryts. Sammantaget så är vägen framåt att åstadkomma en 
kulturförändring från att uppleva sig pressad och fastlåst i förvaltning till en 
upplevelse av att positiv förändring är möjlig 

1.3 Beskrivning av projektet 
Projektets innehåll och fokus är att bygga förmåga till digitalisering med stöd av ett 
digitalt testlabb med inriktning på plan- och bygglovsprocessen.  

Projektet har arbetat med innovationsmetodik för att kunna driva 
digitaliseringsarbetet parallellt med ordinarie verksamhet. Stort fokus har lagts på 
prototyping med syfte att lära snabbt och billigt. 

Inom projektet har de deltagande kommunala förvaltningarna fått testa digitala 
metoder inom ett befintligt planeringscase i kommunen. Det har till exempel varit ett 
case som redan är färdigbyggt och klart. På så vis har de digitala metoderna kunnat 
ställas mot nuvarande arbetssätt vilket ger en god grund till att analysera metoderna 
utifrån flera synvinklar såsom effektivitet, påverkan på organisation och arbetssätt, 
behov av ny kompetens/rekrytering, samarbetsförmåga och ekonomi samt 
medborgarinflytande. Lärdomarna användes sedan för att ta fram en ny arbetsprocess 
för kommunen. 

1.3.1 Utforskande pilotprojekt 
DigiGrow har genomförts som ett utforskande pilotprojekt med mål att hitta vilka 
verktyg och metoder som fungerar bäst för att etablera det experimenterande 
arbetssätt som används inom näringslivet för att lyckas med mer komplexa 
arbetsuppgifter, att utröna hur silomentalitet bryts och vad som krävs för att 
åstadkomma kulturförändring. Dessa metoder och verktyg ska sedan kunna 
rekommenderas till kommunala förvaltningar som vill öka sitt digitaliseringstempo 
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och förhoppningsvis ska ett DigiGrow 2.0 med fler kommuner kunna genomföras inom 
Smart Built Environment 
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2 Syfte och mål 
Projektet har sitt ursprung i, och bygger på lärdomar från, tidigare fokusområden inom 
Smart Built Environments, Standardisering och Livscykelperspektiv som genomfördes 
under programperiod 2016-2018, där speciellt projekten DigSam2 och Smart planering 
för byggande har legat till grund.  

Genom en sammanställning av underlaget har det tydligt belysts att kommuner saknar 
en tydlig framtidsbild av samhällsbyggnadsprocessen, man arbetar i silos med intern 
positionering mellan olika yrkesgrupper och man har begränsad utvecklingsbudget.  

Flera kommuner har dock skaffat sig en god övergripande bild och kunskap om 
digitaliseringens möjligheter men få kommuner har förflyttat sig från insikter till 
praktisk handling. 

2.1 Syfte 
Syftet med DigiGrow var att hjälpa kommunernas förvaltningar att ta aktiva steg i sitt 
digitaliseringsarbete genom tester i verkliga case (byggprojekt) inom kommunen. 
Därutöver var tanken att projektet skulle ge lokal utbildning och coachning av 
projektets ingående aktörer. DigiGrow som projekt kan beskrivas som ett lokalt 
”DigSam” eller ett lokalt ”Smart planering för byggande”3.  

2.2 Mål 
2.2.1 Projektmål 
1. Deltagande kommuner har testat och implementerat nya arbetssätt inom 

samhällsbyggnadsprocessen  

2. Nya samarbetsformer för att öka samarbetat med aktörer i kommunen ska ha 
testats och utvärderats 

3. En jämförelse mellan nuvarande och de nya arbetssätten har genomförts och 
analyserats med avseende på både effektivitet samt kostnadsbild 

4. Kommunens och/eller förvaltningens innovationsförmåga har mätts före och efter 
projektaktiviteterna 

2.2.2 Effektlogik 
DigiGrow syftar till att bidra till Smart Built Environments effektmål om en 33 
procentig minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 
renovering genom att hjälpa de deltagande kommunerna att ta fram en prototyp på en 
ny detaljplaneringsprocess samt att aktivt coacha mot införande av den nya snabbare 
processen.  

 
2 https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/ 
3 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjni
ng/smart-
planering/#:~:text=Projektet%20syftar%20till%20att%20integrera,i%20en%20idag
%20fragmenterad%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocess. 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/#:%7E:text=Projektet%20syftar%20till%20att%20integrera,i%20en%20idag%20fragmenterad%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/#:%7E:text=Projektet%20syftar%20till%20att%20integrera,i%20en%20idag%20fragmenterad%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/#:%7E:text=Projektet%20syftar%20till%20att%20integrera,i%20en%20idag%20fragmenterad%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/#:%7E:text=Projektet%20syftar%20till%20att%20integrera,i%20en%20idag%20fragmenterad%20samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
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Vidare skall DigiGrow bidra till målet om flera nya värdekedjor och affärsmodeller 
baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
genom att säkerställa att framtagandet av de nya digitala processerna bryter upp silos 
mellan olika förvaltningar och kommunala bolag och på så sätt utvecklas i nya 
konstellationer. 

2.2.2.1 Koppling till mål för temaområdet effektlogik 
Två aktivitetsblock inom den så kallade digitaliseringsresan; 

1. Ta fram detaljplan enligt standard och i 3D och med stöd av till exempel 
parametrisk design och IOT.  

2. Använda den framtagna detaljplanen i 3D och byggherrens BIM modell. 
Undersöka möjligheten till att fatta ett bygglovsbeslut på underlag i 3D  

Syftar till att bidra till två av målen för temaområdet: 

• Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer 

• Ökade integration av BIM och GIS 

Vidare har DigiGrow bidragit till minskad resursförbrukning och spill i processer 
genom att just hjälpa de deltagande kommunerna att ta fram och implementera mer 
effektivare processer inom samhällsbyggnad. 

2.2.3 Effektmål 
1. Effektivisering med hjälp av digitalisering ska ha en förtydligad roll i de 

deltagande kommunernas verksamhetsplaner. 

2. Nya kontaktytor och samarbetsformer har etablerats med hjälp av samarbete i 
nya konstellationer som går på tvären genom tidigare silos. 

3. Användning av en ny digital process ska ha påbörjats i något projekt utöver de 
som ingår i DigiGrow. 

4. Baserat på lärdomar från de tre pilotkommunerna skapas en enkel lathund 
som beskriver goda vanor för att påbörja digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen. 
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3 Projektorganisation och 
genomförande 

3.1 Projektorganisation 
Projektet har varit uppdelat i två block varav ett block i sin tur utgjorts av två enheter.  

- Projektgrupp, utgjordes av medarbetare från Innovation360, BonaCordi samt 
Sweco arkitekter. Då en i projektgruppen bytte till Rise involverades Rise i 
arbetet 

- Projektdeltagare, i två grupperingar, utgjordes av de pilotkommunerna  

o Ledningsgrupp 

o Innovationsteam. 

Projektdeltagande Tabell 3.1 

Roll Aktivitet Förväntad 
insats i 
projektet 

Ledning, per kommun (Alingsås, 
Linköping, Umeå) 

- Bootcamp 

- Coachning ledningsgrupp 

Ca 4 personer 
28 h vardera 

Innovationsteam, per kommun 
(Alingsås, Linköping, Umeå) 

- Workshops 

- Deltagande i designsprintar 

- Coaching Innovationsteam 

Ca 5 personer 
104 h vardera 

Medarbetare 
Samhällsbyggnadskontor, per 
kommun (Alingsås, Linköping, 
Umeå) 

- Besvara enkät för 
innovationsförmågemätning 
(InnoSurvey®) 

Ca 45 
personer 2 h 
vardera 

 

Referensgrupp  

De kommuner som deltog i DigSam arbetspaket 5 men inte blivit utvalda som 
pilotkommuner i DigiGrow blev erbjudna att delta i en referensgrupp för att 
säkerställa allmängiltighet i slutsatser samt bidra till spridning av kunskap och 
insikter. 

3.2 Projektgenomförande 
Projektet har genomförts i tre pilotkommuner under ett år, de övergripande 
arbetsmomenten som ingått i projektet är följande. 
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3.2.1 Bootcamp 
Projektet startade med en bootcamp för alla deltagande organisationer. Bootcampen 
var en lunch-till-lunchworkshop där även aktörernas ledning deltog. Under 
bootcampen tränades deltagarna i metoder för verksamhetsutveckling med fokus på 
digitalisering. Kommunens digitaliseringsstrategi kartlades mot deras förmåga till 
förändring och en handlingsplan togs fram för den del av digitaliseringsresan som 
skulle ske i projektet. Handlingsplanen blev sedan grunden för den coachning av 
ledningsgruppen som skedde på kvartalsbasis. 

3.2.1.1 Uppföljningsbootcamp 
Under uppföljningsfasen hölls en utsparks-bootcamp för deltagande ledningsgrupper 
och innovationsteam. Resultatet av handlingsplanen samt förändringen i 
innovationsförmåga följdes upp. Vidare utvärderades projektet av deltagarna i form av 
vad som hade fungerat bra och var det fanns förbättringspotential. Dessa insikter togs 
med i framtagandet av handlingsplanen för 2021. 

3.2.2 Innovationsmätning 
I projektets första fas så gjordes det en innovationsmätning med verktyget 
InnoSurvey. Syftet med mätningen var mångfacetterat. Mätningen fungerade dels 
som en nollmätning för att datadrivet kunna följa upp effekterna av projektet, dels som 
en grund för att kartlägga organisationens förmåga och strategi för att utforma ett 
program för att öka organisationens innovationsförmåga. I slutskedet av projektet 
gjordes ytterligare en innovationsmätning där deltat mellan den första och andra 
mätningen utgör upplevd förbättrad förmåga. 

3.2.3 Digitalt testlabb 
Ett workshopsformat som genomfördes med kommunernas innovationsteam för 
att testköra hur olika digitala verktyg kan användas i de olika aktivitetsblocken. 
Innovationsteamen fick utbildning och möjlighet till att under en längre tid testa olika 
IT-stöd som ligger i framkant.  

Exempel på dessa är Spacemaker samt Rhino/Grasshopper för parametrisk design och 
Focus detaljplan och Geosecma fysisk planering för digitala detaljplaner. I samband 
med digitaliseringen av detaljplaner fick deltagarna möjlighet till coaching från 
medarbetare i Helsingborg och Sollentuna kommun som båda har kommit långt i sitt 
digitaliseringsarbete gällande detaljplaner. 

I samband med testlabb för ”Framtidens bygglov” fick teamen inblick i användning av 
IT-stödet Spotplacer och för testlabbet ”Dela data” användes Quadri, S-visualizer och 
ArcGIS Urban. 

Testlabben låg till grund för att jämföra hur motsvarande process sker idag samt för 
att designa en grov målbild av hur processen ska se ut i framtiden och förberedde samt 
stärkte innovationsteamen inför den kommande designsprinten. 

3.2.4 Designsprint 
En 4 dagars designsprint genomfördes på våren och en på hösten med respektive 
kommuns innovationsteam. Under sprinten fokuserades det på kommunens målbild 
för digitalisering och en prototyp på en ny, mer effektiv och mer digital process 
utvecklades och testades. 
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3.2.5 Administration och styrning 
För att samverka med alla projektdeltagare och angränsande projekt effektivt, samt få 
en överblick om vad som ska göras och vad som är på gång, har molntjänsten Microsoft 
Teams använts som kommunikationsplattform i kombination med Smart Built 
Environments webbsida för gemensam lagring och åtkomst av dokument.  

Under projekttiden har arbetet koordinerats med andra projekt som pågår inom Smart 
Built Environments fokusområde Informationsinfrastruktur genom kvartalsvisa 
projektledarmöten. I samband med projektledarmöten har trafikljusrapporter skickats 
in till programledningen. DigiGrow är också första utbildning som tas fram inom 
projektet Mikrolärande i Smart Built Environments temaområde Innovationer och 
tillämpningar.  

Hösten 2020 gjordes halvtidsredovisning till Formas och slutredovisningen till Formas 
under andra kvartalet 2021 blir den sista aktiviteten i projektet. 

3.2.6 Ekonomisk uppföljning 
Projektet har omfattat ca 5733 h varav 3313 h är medfinansiering i form av 
kommunernas nedlagda tid, de har alltså valt att lägga ca 200 timmar fler än de timmar 
som var projektåtagande. Timmarna fördelas enligt Tabell 1 nedan. Timkostnaden är 
beräknad på̊ 800 SEK enligt Formas gällande riktlinjer.  

Projektet omfattar tiden från januari 2020 – mars 2021 och har genomförts inom 
tidplan. Projektet är genomfört inom den budgetram som tilldelades på̊ totalt 5 Mkr 
varav 2,5 Mkr bidrag från Formas. Eftersom de flesta projektaktiviteterna genomförts 
digitalt har kostnader kunnat flyttas från resor och lokaler till ökad mängd 
expertkonsulting och coachning för kommunerna. 

Tid nedlagd i projektet Tabell 3.2 
 

Kategori Antal timmar Kostnad 

Coaching 1625 1,3 Mkr 

Projektledning 480 0,4 Mkr 

Expertkonsulter 315 0,8 Mkr 

Deltagande kommuner 3313 2,7 Mkr 
 

3.2.7 Kommunikation 
För att verifiera projektresultat med andra kommuner och sprida lärdomar har fler än 
pilotkommunerna bjudits in att följa projektet via en LinkedInsida och via 
pressmeddelanden och webbinarier. Pressutskicken har lett till tidningsartiklar i minst 
fyra tidningar varav ett par större uppslag i dagspress. Linkedinsidan följs regelbundet 
av 70 personer från 21 kommuner och i webbinarierna har minst 35 kommuner varit 
representerade. 

3.2.8 Samarbeten 
En viktig del i projektet har handlat om att visa kommunerna vilka digitala verktyg 
som ligger i framkant och har visat sig lämpliga för att skapa nytta inom 
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samhällsbyggnadsprocessen. Det har handlat dels om att bidra till omvärldsbevakning 
och ibland som ren inspiration. För inspirationsförläsningar har 3D Interactive talat 
om hållbar upphandling och Broryd Industrier inspirerat kring komplexitetforskning 
och hur komplexitetsbegreppet kan hjälpa oss när vi ska leda och navigera i osäkerhet, 
som ju digitalisering innebär. Vidare har BIM-strategen Michael Thydell hållit föredrag 
och fördjupande workshop om BIM. Adam Sjödin; Sweco Architects, höll en workshop 
om hur BIM/GIS kan användas integrerat i planeringen. 

I de olika digitala testlabben har bland annat datadelningsplattformar testats i 
samarbete med S-Group Solution, Complete 3D och Trimble. Generativ eller 
parametrisk design har testats ihop med Spacemaker och Sweco Arkitekter. 
Digitalisering av detaljplaner har testats i mjukvara från S-Group Solutions och Sokigo. 

Både inom projektets effektmål samt projektmål återfanns olika samarbetsformer som 
en viktig milstolpe att uppnå: 

Effektmål punkt 2: Nya kontaktytor och samarbetsformer har etablerats med hjälp av 
samarbete i nya konstellationer som går på tvären genom tidigare silos. 

Genom den metodik och arbetsform som nyttjades under projektet så krävdes det 
tvärfunktionella team med deltagare från olika delar av kommunernas organisation. 
Ledningsgrupperna utgjordes av olika aktörer inom kommunal förvaltning och de 
innovationsteam som utförde en stor del av det operativa arbetet bestod av personer 
från olika avdelningar, till exempel GIS-ingenjörer, handläggare mark- och miljö, 
trafikplanerare och planarkitekter. Under ordinarie verksamhet kommer inte dessa 
personer i kontakt med varandra utan verkar i sina respektive ”silos”. Flertalet 
deltagare uppskattade möjligheterna att se problematik från andra perspektiv samt att 
lära sig hur andra aktörer inom kommunen arbetade. Genom ökad förståelse för 
varandra så blev samarbetet bättre.  

Projektmål punkt 2: Nya samarbetsformer för att öka samarbetat med aktörer i 
kommunen ska ha testats och utvärderats. 

Den metodik och arbetsform som användes låg även här till grund för att öka 
samarbetet mellan olika aktörer i kommunen genom att vissa arbetsmoment krävde 
extern input. Genom det digitala testlabbet och designsprintarna involverades det 
externa aktörer. 

Alla kommuner fick bekanta sig med Spotscale AB som utvecklar 3D modeller av 
byggnader som kan användas under tex stadsplanering under digitalt testlabb. Vidare 
fick de även kontakt med Talking to me genom ett expertintervjumoment i 
designsprinten. Talking to me använder sig av AI för att utveckla och automatisera 
verbal interaktion med chatbotar som kan stödja personer i tex en bygglovsprocess 
när de interagerar med en kommun.  

Ett annat moment i designsprinten var att innovationsteamen testade sina prototyper 
på ”riktiga användare”. Där ingick allt från privatpersoner till arkitektbyråer, 
entreprenadbolag och byggbolag. Exempel på externa aktörer som deltog i projektet 
var Tengbom Arkitekter, Klövern, Contractor, byggprojektledare Erik Öhgren och 
White Arkitekter. 
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4 Resultat och förväntade 
effekter 

4.1 Resultat per spår 
Den bakgrundsbeskrivning som DigiGrow hade med som en del av resultatet från 
DigSam förmedlade en nulägesbild av kommunernas samhällsbyggnadskontor 
präglade av stressade medarbetare, som arbetade i silos utan en tydlig vision kring 
vart verksamheten strävade. För att möjliggöra att testa vilka metoder och verktyg 
som fungerar bra för att hjälpa kommunerna att gå från insikt till handling inom 
digitalisering så var ett tidigt projektresultat insikten att arbetet behövde bedrivas 
inom tre olika spår: 

• Ett ledningsgruppsspår med syfte att skapa en gemensam vision av vad 
kommunen vill uppnå med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 

• Ett spår, kallat digitaliseringsresan, som syftar till fördjupad insikt kring 
digitaliseringens möjligheter och att skapa en nulägesbild av den egna 
organisationens förutsättningar. 

• Arbetsprocesspåret, med syfte att ta fram prototyper på framtida processer som 
tar tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger. 

Arbetet i de tre spåren skiljer sig i vissa avseenden och därför passar olika typer av 
verktyg och metoder bättre eller sämre in. Bland annat graden av osäkerhet skiljer sig 
kraftigt, där det inom digitaliseringsresan finns tidigare framtagna handböcker och 
rekommendationer som kan följas för att undvika att uppfinna hjul som andra 
kommuner redan uppfunnit, medan det inom arbetsprocessresan inte i samma grad 
går att kopiera andras resultat utan en större grad av utforskande och 
experimenterande behöver göras baserat på den egna kommunens förutsättningar. 
Genom att arbeta med de tre spåren parallellt skapades förutsättningar för att 
metodiskt arbeta igenom ett hinder åt gången och på så sätt åstadkomma den 
kulturförstärkning som skapar förutsättningar för att genomföra digital 
transformation och undvika att enbart digitalisera befintliga arbetssätt. 

4.1.1 Ledningsgruppsarbetet 
För att säkerställa att digitaliseringen ska ge önskad effekt startades projektet med en 
uppdatering av de deltagande organisationernas verksamhetsplan. Syftet var att höja 
blicken och stretcha ambitionsnivån gällande digitalisering. I samband med 
projektuppstart genomfördes en mätning av de deltagande enheternas 
innovationsförmåga (förmåga till förändring). Mätningen fungerade dels som en grund 
för att kartlägga organisationens förmåga och strategi mot deras vision, för att kunna 
undanröja eventuella hinder och bygga på eventuella styrkor. Ett ytterligare syfte med 
innovationsmätningen var som en nollmätning för att datadrivet kunna följa upp 
effekterna av projektet. I samband med projektavslutet mättes innovationsförmågan 
om och jämfördes med nollvärdesmätningen, det övergripande resultatet visade att de 
tre pilotkommunerna förbättrade innovationsförmågan under projektets 
genomförande.  
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4.1.1.1 Plan för digitaliseringsarbetet 
Ledningsgruppernas första aktivitet inom DigiGrow var en bootcamp i 
verksamhetsutveckling. Från lunch till lunch samlades ledningsgrupperna digitalt 
(Umeå) eller fysiskt (Alingsås och Linköping) för att träna på att använda verktyg som 
används för att ta fram digitaliseringsstrategier inom näringslivet. Under bootcampen 
testade ledningsgrupperna att arbeta med omvärldsbevakning med hjälp av PESTLED-
analys. Politiska, Ekonomiska, Sociala, Tekniska, Legala, Miljömässig och Demografiska 
trender kartlades och klassificerades som säkra/osäkra respektive stor eller liten 
påverkan för att sortera ut de potentiella förändringar som 
samhällsbyggnadsprocessen behöver anpassas för att möta i framtiden. Här kan vara 
intressant att lyfta fram att flera kommuner lyfte fram förändrade arbetssätt som 
viktiga trender för sina respektive verksamheter att ta hänsyn till. En vecka in i 
pandemin hade ännu inga rekommendationer om att arbeta hemifrån införts, ändå 
lyftes arbete från hemmet samt ökande kritik gentemot kontorslandskap fram som 
samhällsförändringar att bevaka. 

För att skapa en gemensam bild av hur förvaltningen vill uppfattas i framtiden gjordes 
en övning kallad ”Vem säger vad?” där önskade citat samlas in för kund, politisk 
ledning och medarbetare. 

Omvärldsförändring kartlades mot visionen om hur förvaltningen ska uppfattas för att 
tydliggöra vad förvaltningen vill uppnå. 

Figur 4.1 Ramverk för målarbete 

 

Exempel från bootcamp i verksamhetsutveckling - omvärldsbevakning kombineras med vision för att 
tydliggöra den förändring som behövs. 
För att skapa en karta över vägen framåt byggdes därefter målträd för de prioriterade 
målområdena. 
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Figur 4.2 Målträd 

 

Linköpings kommuns målträd för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Översta nivån 
beskriver målområdet, nivån under visar kritiska framgångsfaktorer för att förändringen ska ha skett och 
tredje nivån består av nödvändiga tillstånd som är en förutsättning för att de kritiska framgångsfaktorerna 
ska nås. 

Figur 4.3 Inzoomat målträd 

 

Linköpings kommuns målträd för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess med delträdet 
kring informationshantering uppförstorat. 
Tjänsteritning (så kallad Service Blueprint) är ett verktyg som inte ingick i 
pilotomgången av DigiGrow men som potentiellt skulle kunna hjälpa till i arbetet med 
att kartlägga hur en framtida digital process fungerar och vilka beroenden som finns 
för att realisera den nytta som digitala verktyg ger. I detta projekt användes istället 
nyttorealisering direkt som ett nästa steg efter målträdsarbetet. 
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4.1.1.1.1 Nyttorealisering 
Bootcampen följdes av coachning av ledningsgrupperna individuellt, syftet var att hitta 
metoder och verktyg för att fortsätta prioritera in digitaliseringsaktiviteter i framtida 
verksamhetsplaner. Mest framgångsrikt visade sig nyttorealisering vara. 
Genomförandet av alla typer av investeringar bör vägas mot den nytta som fås av 
investeringen. Det finns arbetssätt, modeller och rutiner för att arbeta med 
nyttorealisering och till skillnad från vissa andra metoder från affärsvärlden så 
fungerar dem utmärkt för att användas av offentliga aktörer för att systematiskt arbeta 
fram och skapa bättre underlag inför investeringsbeslut. Nyttorealisering som koncept 
handlar om att säkerställa hemtagningen av den förväntade nyttan (effektmålen) av de 
verksamhetsförändringar man vill genomföra. Arbetssättet innebär att man 
specificerar, kvantifierar och värderar de förväntade nyttorna som förändringen ska 
innebära för de olika inblandade intressenterna. Exempel på nyttor som värderades 
högt och där aktiviteten att genomföra förändringen därför prioriterades upp inom 
alla kommuner, var att få ut all bakomliggande data och modeller i samband med 
beställning av analyser. Genom att redan idag börja kravställa att analyser levereras 
med underlag i flera dataformat istället för som rapporter i pdf-format, skapas stor 
nytta snabbt. 

4.1.1.1.2 Innovationsförmåga 
För att säkerställa matchning mellan respektive förvaltnings förmåga och 
digitaliseringsstrategi genomfördes en innovationsmätning med hjälp av InnoSurvey®. 
För de kommuner som genomfört mätning av digital mognad med hjälp av DiMiOs-
mätning tidigare användes de resultaten för analysen och kompletterades med 
InnoSurveydata (som även täcker in innovationsambition). Mätningen genomfördes 
vid projektstart och projektavslut för att kunna utvärdera huruvida de verktyg och 
metoder som lärts ut och använts under projektet verkligen hade ökat 
förvaltningarnas förmåga till förändring (digital eller annan). Innovationsmätningen 
genomfördes genom att ett urval av medarbetare, chefer och externa 
samarbetspartners (till exempel kommunala bolag) svarade på den enkät om 96 frågor 
som utgör InnoSurvey®. Svaren analyseras sedan utifrån ett antal perspektiv, såsom 
till exempel 16 aspekter (Förmåga för att utveckla plattformar, produkter, tjänster och 
så vidare) och Innovationsprocessen (förmåga som krävs för att lyckas med respektive 
fas i innovationsprocessen).  
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Figur 4.4 Samlad innovationsförmåga 

 
Spindeldiagram beskrivande 16 aspekter av innovationsförmåga. Graferna visar de sammanslagna 
resultateten från alla tre kommunernas förvaltningar före (blå 2020) och efter (gul 2021) genomfört 
projekt. 

Figur 4.5 Innovationsförmåga per kommun 

 

Spindeldiagram beskrivande 16 aspekter av innovationsförmåga. Graferna visar resultateten per 
kommun före (blå 2020) och efter (gul 2021) genomfört projekt. 
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Figur 4.6 innovationsförmåga per fas i innovationsprocessen 

 
 Stapeldiagram beskrivande innovationsförmåga per fas i innovationsprocessen. Graferna visar de 
sammanslagna resultateten från alla tre kommunernas förvaltningar före (blå 2020) och efter (gul 2021) 
genomfört projekt. 

 
Ur mätningen plockades även data ut för att kartlägga hur pass redo respektive 
förvaltning är för att certifieras enligt den kommande certifieringsstandard för 
innovationsförmåga ISO 56000 som nu utvecklas. 

Figur 4.7 ISO56000-mognad per kommun 

 

ISO-mognad per kommun mätt före och efter projektet, kategorierna syns tydligare i Figur 4.8. 
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Figur 4.8 ISO56000-mognad Umeå 

 
ISO-mognad Umeå mätt före och efter projektet, exempel från en kommun för att öka läsbarheten. 

 
Sammantaget så framträder en tydlig bild av ökad innovationsförmåga hos alla tre 
pilotkommunerna. En djupdykning i vilka enskilda förmågor som har ökats visar på 
ganska stora skillnader mellan kommunerna, som exempel kan nämnas att 55 % av 
respondenterna i Linköping svarade nej på frågan om medarbetare uppmuntras att ta 
in extern kunskap före projektet medan 90 % svarade att så var fallet efteråt. Att vi 
väljer att lyfta fram just den siffran här handlar om att det illustrerar just den 
kulturförändring som behöver åstadkommas inom förvaltningen för att medarbetare 
ska våga experimentera med nya arbetssätt. Vissa ökningar som går igenom mellan 
kommunerna är mer direkt kopplingsbara till aktiviteter inom projektet som att 
respondenter i alla kommuner i högre grad håller med om att kommunen har en 
process på plats för att prototypa idéer. Två aspekter av innovationsförmågan som har 
ökat men fortfarande inte är en styrka hos någon av kommunerna (se figur 4.4 och 4.5) 
är kundupplevelse och involvering av kunder i innovationsarbetet. Det är en viktig 
insikt att ta med till eventuella framtida DigiGrowomgångar. 
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4.1.2 Digitaliseringsresan 
För att tydliggöra de aktiviteter som ett samhällsbyggnadskontor behöver genomföra 
för att realisera nyttorna som digitalisering ger togs en beskrivning av en möjlig 
digitaliseringsresa fram under projektet. Beskrivningen kan dels användas som en 
handlingsplan och dels som en checklista för att se vilka delar som redan finns på plats. 
Digitaliseringsresan exemplifierar de steg som behöver tas för att digital 
transformation ska uppnås. 

Figur 4.9 Möjlig digitaliseringsresa del 1 

 

Illustration av en möjlig digitaliseringsresa del 1 detaljplan för en kommun som deltar i DigiGrow. För 
flertalet av stegen finns koppling till handböcker från tidigare Smart Built-projekt, se tabell 1. 

 
Figur 4.10 Möjlig digitaliseringsresa del 2 

 

Illustration av en möjlig digitaliseringsresa del 2 bygglov för en kommun som deltar i DigiGrow. 

 
Hänvisning till användning av resultat 
från tidigare projekt Tabell 4.1 

 

Steg i 
digitaliseringsresan 

Material att använda Ursprungs-
projekt 

2 och 3 Digsam, arbetspaket 4 
Handbok för digitalisering av detaljplaner 
https://smartbuilt.se/library/5287/digsam-slutrapport-ap4.pdf 
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsa
m/digital-handbok-for-digitaliserade-och-standardiserade-
detaljplaner/digital-handbok/ 

DigSam 
 

1. Bestäm vilka 
detaljplaner som 
ska digitaliseras

2. Tillsätt en 
projektorganisation 

för detaljplaner

3. Digitalisera de 
utvalda 

detaljplanerna enl 
föreskrifter

4. Visualisera 
detaljplanerna med 

byggrättern i 3D

5. Kartlägg vilka 
sensordata som finns 

tillgängliga i 
kommunen för att 

mäta  flöden

6. Test av 
parametrisk design 
i olika tidiga skeden

7. Test av olika GIS 
analyser med 

användning av digitala 
detaljplaner tex 

outnyttjade byggrätter 

8. Testa att visa en 
detaljplan i volymer 
och använd den i ett 

samråd

9. Bestämr vilka 
byggnadsobjekt som 
ska ingå i testerna för 

bygglovsansökan

10.Samla in design- och 
byggnadsmodeller för 
de utvalda byggloven, 
kontakta byggherrarna

11.Visualisera 
detaljplanerna, 

byggrätterna i 3D med 
byggnadsmodellerna 

inkluderande

12. Testa att leverera 
en 3D byggnadsmodell 
inklusive den digitala 

detaljplanen till en 
byggherre

13. Välj ut några 
bygglovsärenden i 
de tidigare utvalda 

områdena

14. Flyg området 
med drönare alt 

filma med kamera.

15. Test av 
standardiserade 
leveranser med 
stöd av CoClass

16. Implementering 
av ett nytt 
arbetssätt

https://smartbuilt.se/library/5287/digsam-slutrapport-ap4.pdf
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/digital-handbok-for-digitaliserade-och-standardiserade-detaljplaner/digital-handbok/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/digital-handbok-for-digitaliserade-och-standardiserade-detaljplaner/digital-handbok/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/digital-handbok-for-digitaliserade-och-standardiserade-detaljplaner/digital-handbok/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/
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Steg i 
digitaliseringsresan 

Material att använda Ursprungs-
projekt 

4 och 8 Smart planering för byggande, delprojekt 2, 
Detaljplaner i 3D 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/i
nformationsforsorjning/smart-planering/2-detaljplaner-i-3d/ 

Smart 
planering 
för 
byggande 

6 DigSam, arbetspaket 5 
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsa
m/utbildningsseminarier-med-fokus-pa-anvandning-av-
digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/ 
https://smartbuilt.se/library/5288/digsam-slutrapport-ap5.pdf 
 

DigSam 

10-12 Slutrapport delprojekt 3 , BIM för bygglov 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/i
nformationsforsorjning/smart-planering/4-bim-for-bygglov 

Smart 
planering 
för 
byggande 

11-14 Slutrapport Info Spread 
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-
kompetens/info-spread/ 

Info Spread 

 

4.1.2.1 Digital transformation 
Figur 4.11 Illustration av Digital transformation 

 
Illustration av Elisabeth Argus, BonaCordi, för att visa på hur nyttor möjliggörs och realiseras när digital 
transformation genomförs. 

 
För att digitaliseringsaktiviteter ska tillgodogöra sig all den nytta som digitala flöden 
och verktyg faktiskt ger krävs oftast att arbetssätt och processer arbetas om i grunden. 
Då möjliggörs digital transformation, dvs att vi inte bara har tagit hjälp av digitala 
verktyg i en gammal process utan att vår nya digitala process frigör tid och möjliggör 
att handläggarens roll går från den kontrollinstans hen lätt blir idag till att kunna 
använda sin expertis till att agera rådgivande mot kommunens kunder och till kollegor. 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-pa-anvandning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-pa-anvandning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-pa-anvandning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/
https://smartbuilt.se/library/5288/digsam-slutrapport-ap5.pdf
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/informationsforsorjning/smart-planering/
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/info-spread/
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4.1.2.2 Digitala testlabb 
Förflyttningen genom digitaliseringsresan skedde med hjälp av digitala testlabb. 
Testlabben var innan projektet startades tänkta som mobila testlabb som kunde 
byggas på plats hos kommunerna men med de nya förutsättningar som Covid-19 
innebar genomfördes flertalet labb helt digitalt på distans. Alla kommuner deltog inte i 
exakt alla aktiviteter. Nedan exemplifieras Linköpings deltagande i testlabb. 

Figur 4.12 Digitala testlabb Linköping 

 

 

Innovationsteamet i Linköping illustrerar sina erfarenheter och lärdomar från digitaliseringsresan i en 
presentation för resten av förvaltningen. 

 

Arbetet i testlabben följdes av summeringsworkshopar med syfte att sammanfatta 
lärdomar och att extrapolera ut vilka nyttor som skulle kunna realiseras utifall det 
verktyg som testats i testlabbet fanns implementerat i verksamheten. En 
återkommande frågeställning var också huruvida det går att realisera nyttan, eller 
delar av den utan nytt verktygsstöd genom ändrade arbetssätt idag. 

Alla kommuner hittade i samtliga workshops nyttor de kunde realisera redan imorgon 
genom förändrade arbetssätt. Skillnaderna mellan kommunernas förutsättningar gör 
att det är svårt att dra generella slutsatser men nyttor som är möjliga att realisera 
omgående kan exempelvis vara att kartlägga befintligt data och koppla person- eller 
rollansvar till datat, att kravställa leverans av bakomliggande data och inte enbart pdf-
filer vid beställning av till exempel bulleranalyser och att etablera tvärfunktionella 
team som kan fördela omvärldsbevakningsarbetet mellan sig. Genom att låta data vara 
den centrala delen av processen som alla samlas kring skapas förståelse för olika 
skeden och kompetenser samt att tid sparas och kvalitet säkras. Delar av denna 
process kan skapas redan idag, tex genom kravställning av format och 
koordinatsystem i upphandling. Andra delar kräver större förändringar i 
arbetsprocess samt digitalt stöd. 
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Vid flertalet av testlabben som genomfördes inom projektet användes kommunens 
egna data i de applikationer och verktyg som testades. Utöver effekter som att 
verktygen upplevdes mer ”på riktigt” och att det blev enklare att jämföra tidigare 
arbetssätt med de arbetssätt som de nya verktygen ger, så skapades ett stort värde 
genom att kommunernas innovationsteam tvingades leta rätt på de dataset som 
behövdes (utredningar, analyser, grunddata, och så vidare).  

Att inventera vilken data som finns, hur många platser och format det lagras i och hur 
behörigheter hanteras är ett viktigt steg i att förbereda nyttohemtagning av 
digitalisering. Genom att praktiskt sätta sig ned och ”jaga” data och utredningar 
visualiserades flertalet utmaningar som kvalitet, klassning, otydligt ägande, ansvar, 
lagring, upphandling, och så vidare som behöver lösas. Flera nyttor realiserades under 
arbetet, exempelvis att bygglovsavdelning fick insikt i datamängder som finns i 
organisationen och som kan användas redan nu i bygglovsarbetet. Det finns ofta 
kompetens på Geodataavdelning för hur man ska behandla och upphandla data.  

Innovationteamen, de tvärfunktionella arbetsgrupperna som genomför 
DigiGrowaktiviteterna i respektive kommun breddades alltmer efter att projektåret 
löpte på. I början fanns ett motstånd mot att ens försöka frigöra individer med annan 
kompetens från det dagliga arbetet för att delta i workshops. Att försöka motivera 
chefer som ännu inte var insatta i projektet för att äska deltagare så att även till 
exempel Plan-, GIS- eller Trafikenhetens behov belystes och togs tillvara upplevdes 
som en närmast omöjlig uppgift. Motståndet mot att avsätta tid för utveckling känns 
igen från tidigare Smart Built Environmentprojekt som Info Spread4 och DigSam och 
ska troligtvis inte tolkas som ointresse utan ses som ett tecken på de höga 
produktionskrav som ligger på förvaltningarna.  

När teamen väl bemannades brett ökade insikterna kraftigt. I flera av kommunerna 
visade det sig finnas digitaliseringsentusiaster inom flera avdelningar som kämpade på 
med liknande aktiviteter i sina olika silos utan vetskap om varandra. Att arbeta 
tvärfunktionellt kan dels hjälpa dessa individer att hitta varandra men ännu viktigare 
är att hjälpa kommunerna att nå insikt i hur mycket snabbare och effektivare många 
arbetsuppgifter går ifall de kan genomföras parallellt istället för i serie, efter varandra. 

När tvärfunktionella team samlas uppstår vissa följdutmaningar. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen ska domänexperter från flera olika yrkesgrupper 
samarbeta. Varje yrkesgrupp tillför modeller med data i ett format som de är 
högskoleutbildade för att tolka. Risken för otydlighet och missförstånd är stor när 
yrkesgrupper med ibland motsträviga uppdrag ska samarbeta.  

Här är det effektivt att använda metoder och verktyg för visualisering, att 
tillgängliggöra data på ett sätt som fler förstår, en 3D-modell är till exempel lättare att 
förstå än en platt ritning och att promenera runt i VR kräver ännu mindre 
förförståelse. Att visualisera de olika datamodellerna så att olika yrkesgrupper förstår 
varandra underlättar samarbete och är kanske den största vinsten med digital 
transformation. 

 
4 https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/info-spread/ 
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4.1.3 Arbetsprocessresan 
Digitaliseringsresan syftade alltså till fördjupad insikt kring digitaliseringens 
möjligheter och att skapa en nulägesbild av den egna organisationens förutsättningar 
rent tekniskt. Parallellt arbetade innovationsteamen i arbetsprocesspåret, med syfte 
att ta fram prototyper på framtida processer som tar tillvara på de möjligheter som 
digitaliseringen ger. Som huvudsaklig metod har designsprintar testats och varit 
framgångsrikt. Under den första delen av digitaliseringsresan (se figur 1) fokuserades 
arbetet på tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen och prototyper togs fram på 
remisshantering och samverkan i tidiga faser av samhällsbyggnadsprocessen. Under 
hösten tog alla kommuner fram prototyper på framtida bygglovsprocesser som 
tillvaratar de möjligheter som obrutna samhällsbyggnadsprocesser ger. 

4.1.3.1 Designsprintar 
En central del i processen att praktiskt ta en insikt till handling har gjorts genom så 
kallade designsprintar. En designsprint är en 4-dagar lång fokuserad 
innovationsprocess där målet är att man ska tagit en idé eller insikt till något konkret 
och utvärdera det i skarpt läge gentemot en slutkund/användare genom en prototyp. 
En designsprint är i grund och botten ett verktyg för lärande.  

Förenklat så spenderar deltagarna 4 intensiva dagar enligt följande: 

Dag 1: Handlar om att förstå utmaningen. Det görs genom att prata med 
domänexperter inom utvalt område, definiera målbild med sprinten, identifiera 
potentiella hinder samt gör en ”karta” på hur man kan ta sig till målet. 

Dag 2: Fokuserar på att bredda synsätt och öka innovationshöjden genom att först 
undersöka alternativa/konkurrerande vägar för att nå det definierade målet för att 
sedan välja endast ett av alternativen. Kreativitet är ett nyckelord. Dagen avslutas 
genom att alla möjliga vägar utvärderas och det ”bästa” alternativet röstas fram av 
deltagarna. Vinnande alternativ utgör grunden till nästkommande dag. 

Dag 3: Fullt fokus på prototyp. Hela dagen ägnas åt att bygga en prototyp baserat på 
allt lärande som skett de tidigare dagarna. Prototypen är en sammantagen produkt av 
allt som producerats av deltagarna under dag 1 och 2. 

Dag 4: Test i skarpt läge gentemot slutanvändare/slutkund. Sista dagen ägnas åt att 
samla in så mycket information som möjligt från ”verkligheten”. Testpersonernas input 
från prototypen utgör ett starkt underlag för att ge en indikation på om man har tänkt 
rätt eller fel. Allt dokumenteras, sparas och utvärderas.  

Inom projektet har tvärfunktionella team med både interna och externa aktörer 
deltagit i sprintarna. Det har varit allt från GIS ingenjörer till landskapsarkitekter och 
byggföretag. Den tvärfunktionella aspekten i en designsprint ökar kreativiteten hos 
deltagarna samtidigt som det ger en ökad förståelse gentemot andra aktörer. 

Ett återkommande citat från deltagare under sprintarna lyder ungefär ”varför har vi 
inte gjort det här tidigare?” Nu när jag förstår vad ni faktiskt gör (på er avdelning) så 
kan vi ju göra processen så mycket bättre”.  

Som nämnts ovan handlar en designsprint om lärande. Om man jämför resultatet från 
mätningen 2020 med 2021 så har inlärningsförmågan varit den aspekt som 
organisationerna har förstärkt mest. 
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Figur 4.13. Sammanställd innovationsförmåga  
 

 
Underliggande värden inom ”Learning Capabilities” utgörs av tvärvetenskapligt– och tvärdisciplinärt 
lärande, lärande från slutkund/användare, förmåga att utvärdera insikter och innovationsinitiativ bland 
annat 
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5 Slutsatser och 
rekommendationer 

Efter ett otroligt givande projektår kan vi konstatera att det med relativt enkla medel 
går att sätta digitaliseringsarbetet i rullning på ett samhällsbyggnadskontor. Utan att 
påstå att det är ett enkelt jobb som ligger framför förvaltningarna, så finns ett antal 
slutsatser och rekommendationer kring både metoder, arbetssätt och verktyg som 
tydligt kan underlätta arbetet genom att antingen skapa långsiktiga förutsättningar för 
arbetet eller att förenkla olika moment i arbetet.  

Förutsättningarna för att lyckas med digitaliseringsarbetet ökar kraftig om det finns 
förankring i ledningen i form av en gemensam vision om målet, uppfattning av vägen 
dit och vilka nyttor som kommer att realiseras längs med resan. Då arbetet idag ofta 
sker i silos medan lyckad digitalisering kräver en obruten digital 
samhällsbyggnadsprocess så är en viktig nyckel att arbeta i tvärfunktionella team 
redan under utvecklingsprocessen. Att använda kommunens egna lokala data under 
test av mjukvaror och annat utredande arbete minskar behovet av abstraktion och 
ökar insikterna från testerna, samtidigt som datainsamlandet i sig är en viktig aktivitet 
på vägen mot ett obrutet informationsflöde. En av de stora vinsterna med digitalisering 
är att det förenklar prototyping och visualisering som i sin tur kan minska kostnader 
och öka kvalitet på och nytta från slutprodukter som detalj- eller trafikplaner.  

5.1 Ledningsgruppsarbetet 
Framgångsfaktorer för digitaliseringsarbete är långsiktighet och delegering så att 
arbetet kan ske parallellt i flera processer. En tydlig bild om vart man är på väg och 
varför är en förutsättning för både framgångsrik delegering och uthållighet. Därför är 
förankring och förståelse i ledningsgruppen av största betydelse. Efter att ha testat 
olika metoder och verktyg under pilotprojektet kommer här ett rekommenderat 
arbetsflöde för ledningen att följa i digitaliseringsarbetet, eller annat 
utvecklingsarbete. 

5.1.1 En gemensam vision 
Ledningsgruppen ansvarar för att peka ut riktningen för utvecklingsarbetet och för att 
besluta gemensamma resurser ska prioriteras. För att välja riktning krävs förståelse 
för hur omvärlden kommer att förändras. 

5.1.1.1 Omvärldsbevakning 
Inga metoder i världen kan skapa fri sikt in i framtiden men med ett effektivt 
omvärldsanalysarbete kan flera möjliga framtidsscenarier skissas fram och de mer 
sannolika användas som underlag för målarbetet. Att genomföra en PESTLED-analys 
som uppdateras årligen inför verksamhetsplaneringen rekommenderas starkt. 
Spaningsarbetet kan gärna pågå under hela året och med fördel kan flertalet 
kommuner samla trendspaningar i samma databas för att gemensamt skapa större 
nytta för offentliga medel. PESTLED-analysen ger ledningsgruppen en gemensam bild 
av hur omvärlden kommer att förändras.  
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Nästa steg är att fråga sig hur förvaltningen vill uppfattas i framtiden. Övningen ”Vem 
säger vad”, beskriven under 4.1.1.1 kan användas eller annan övning. Slutresultatet ska 
vara ett antal förbättringar som ska ha uppnåtts ifall en lyckad digitalisering har 
genomförts.  

5.1.1.2 Målträd 
Att använda målträd (se hur under 4.1.1.1) är ett verktyg som pilotkommunerna 
upplevde att det var enkelt att komma igång med. Målträdet uppdateras och 
förtydligas kontinuerligt under verksamhetsåret. Allteftersom innovationsteamen 
kommer längre med utvecklingsarbetet kan ny kunskap och ökade detaljer lyftas in i 
målträdet.  

5.1.2 Nyttorealisering 
Efter lyckade digitaliseringsprojekt flyttas ofta kostnader i form av resurser till tidigare 
skeden i de nya processerna och nyttan av förändringen hamnar inte alltid där 
utvecklingskostnaden uppstått. Det gör att nyttorealiseringsanalyser bör ske på 
ledningsgruppnivå för att ligga till grund för prioritering av gemensamma resurser. 

Figur 5.1 Förflyttning av resurser 

 
Illustration av Andreas Huss, RI.SE, på hur resurser som investeras tidigare skapar större nytta och den 
totala kostanden på så sätt blir lägre. 

5.1.3 Årshjul 
Insiktsarbete är färskvara och behöver uppdateras på årsbasis vilket kan ske som en 
del av verksamhetsplaneringen. Där ledningsgruppen årligen uppdaterar 
förvaltningens digitaliseringsplan med hjälp av omvärldsbevakning i form av 
PESTLED-analys, följt av uppdateringen av det målträd som beskriver kritiska 
framgångsfaktorer och nödvändiga tillstånd för att uppnå målen med 
digitaliseringsplanen. Slutligen används nyttorealisering för att stödja prioriteringen 
av vilka fokusområden som ska utforskas ytterligare och vilka som ska digitaliseras 
under kommande verksamhetsår. 

5.2 Innovationsteamet 
Innovationsteamet rekommenderas att arbeta främst med att utforska de områden 
som har prioriterats för att de beräknas ge stor nytta men fortfarande präglas av hög 
osäkerhet gällande hur den digitaliseringen ska ske just i den egna förvaltningen. Det 
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är här det experimenterande utforskande arbetssättet kommer mest till sin rätt. En 
möjlig slutleverans från ett innovationsteam är en prototyp som beskriver ett framtida 
arbetssätt och som kan fungera som underlag för ett verksamhetsprojekt närmare den 
ordinarie verksamheten. 

5.2.1 Tvärfunktionella team 
5.2.1.1 I utvecklingsarbetet 
Den insyn i varandras vardagsssilos som arbetet i de tvärfunktionella teamen har 
inneburit har lyfts fram som en av de största vinsterna med deltagandet i 
DigiGrowprojektet. Ett innovationsteam bör representera alla processer och 
yrkesroller inom förvaltningen plus representanter från kommunala bolag. Att alla 
medlemmar deltar i alla aktiviteter är knappast ekonomiskt försvarbart utan för varje 
delprocess som ska digitaliseras kan teamet delvis bemannas om, visst överlapp 
rekommenderas dock för att inte tappa information mellan spåren. En samordnare till 
exempel en utvecklings- eller digitaliseringledare bör också följa alla delprojekt från 
ett helikopterperspektiv Det är en fördel om den här individen kan delta i både 
innovationsteams- och ledningsgruppsarbetet. 

5.2.1.2 I framtida processer 
Flertalet nya processer som kommunerna utvecklat under DigiGrowprojektet har 
inneburit ökad samverkan mellan förvaltningar. På så sätt kommer de tvärfunktionella 
teamen att även finnas kvar efter genomfört projekt som ett viktigt resultat och en 
förutsättning för att nyttan i de nya digitala arbetsprocesserna ska realiseras. 

5.2.2 Visualisering och prototyping 
5.2.2.1 Visualisering i utvecklingsarbetet 
Att använda kommunens egna, lokala dataset i samband med test av digitala verktyg 
rekommenderas starkt. Utöver den minskade abstraktionsnivån som det innebär är 
själva arbetet med att kartlägga vilken data som finns och i vilka format en viktig 
förutsättning för att lyckas med digitaliseringsarbetet. 

5.2.2.2 Prototyping i utvecklingsarbetet 
En samhällsbyggnadsorganisation består av flertalet välutbildade yrkesgrupper med 
expertkunskap inom olika områden och en stor vana vid att tolka data i sina egna 
format. Det är en stark grogrund för missförstånd och samarbetsutmaningar. Därför 
rekommenderas att utvecklingsarbete sker i hårt styrda processer så som 
designsprintar där risken att fastna i diskussioner och låsta positioner minimeras. 

När en prototyp färdigställts i samband med en designsprint bör den även förankras 
hos ledningsgruppen. En effektiv övning att göra gemensamt mellan representanter 
från innovationsteam och ledningsgrupp är att kartlägga hur prototypen skulle fungera 
i verkligenheten med hjälp av en så kallad tjänsteritning. 

5.2.2.3 Visualisering i framtida processer 
Umeå kommuns bild nedan exemplifierar styrkan av visualisering med hjälp av digitala 
hjälpmedel – i det här specifika fallet gäller det bulleranalys i ett tidigt skede. 
Bulleranalys är ett komplicerat moment som återfinns bland annat i större 
stadsplaneringsprocesser och är i detaljplaneprocessen en obligatorisk analys. Buller 
har en stor inverkan på allmäntrivsel och hälsa.  
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Figur 5.1 Jämförelse resultat av bulleranalys med olika metoder  

 

Med hjälp av digitala verktyg kan man snabbt och automatiserat modellera en bulleranalys med hög 
kvalitet. Bild till vänster är modellerat av i programmet Spacemaker baserat på deras nationella vägdata 
och bilden till höger är en bulleranalys utförd av en konsult baserad på lokala data.  

 
I Umeås jämförelse mellan dagens arbetssätt och ett framtida arbetssätt med hjälp av 
digitala hjälpmedel sjunker tidsåtgången från dagar till minuter med en relativt sett 
liten kvalitetsförlust. Men framförallt illustrerar det hur det är möjligt att göra 
bulleranalys på många fler alternativ i ett tidigare skede. Jämfört med att göra 
motsvarande analyser i ett senare skede på det sätt som det görs idag finns det 
kostnadsbesparingar att hämta genom att tidigt kunna få en överblick på om 
bullernormer kan uppfyllas i projektet. Analysen är inte fullständig men ger en god 
fingervisning om vilken design som är lämplig. 

 

5.3 Medskick 
Fördelen med att introducera verktyg för visualisering av data i tidiga skeden av 
samhällsbyggnadsprocessen är många: 

• Man kan snabbt och billigt jämföra flera förslag samtidigt 

• Handläggningen blir mer effektiv när fler förstår samma underlag och kan 
arbeta parallellt istället för efter varandra 

• Modelleringar kan enkelt användas för att underlätta dialog med intressenter 
och allmänhet 

En förhoppning från rapportförfattarna är att om den här rapporten ska förmedla 
endast två saker så är det som läsaren minns att störst nytta ger digitaliseringen när 
den används för att visualisering och att tvärfunktionella team är nyckeln till lyckade 
digitaliseringsprojekt. 
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