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Sammanfattning 
 

Den här studien undersöker hur 3D-visualisering underlättar arbetet med brukare i 
produktbestämningsskedet. Den fokuserar på hur 3D-visualisering kan förbättra kommunikationen 
mellan projektaktörer och vårdverksamhet. Undersökningen gjordes på Centralsjukhuset i Karlstad med 
Landstinget i Värmland som uppdragsgivare och ByggDialog AB som handledare. I detta projekt som är 
benämnt CSK 2013 användes byggnadsinformationsmodellering, BIM. Främst i form av en gemensam 
objektbaserade 3D-modell där alla tekniska discipliners ritningar ingår. 

Problemet som ligger till grund för studien är hur kommunikationen med verksamheten och deras 
förståelse för utformningen kan stärkas. Detta för att minska mängden fel som behöver åtgärdas efter 
produktion  

Vilket leder till målen; (i) Utforma ett granskningsmöte av bygghandlingar med vårdverksamheten med 
avsikt att få kvalitativ återkoppling på projektet genom att öka deras förståelse med hjälp av 3D-
visualisering. (ii) undersöka om 3D-visualisering i produktbestämningsskedet underlättar arbetet och 
kommunikationen mellan vårdverksamheten och projektorganisationen.  

Ett effektivt kommunikationsflöde mellan brukare och projektaktörerna gör att fel och brister kan 
upptäckas i ett tidigare stadium, vilket minskar kostnaderna för projektet.  

Undersökningen bestod av intervjuer, observationer och analys av det utformade granskningsmötet där 
3D-visualisering användes. Utformningen skedde genom att ett antal åtgärder togs fram till mötet 
tillsammans med de ansvariga i projektorganisationen. Brister i existerande mötesmodell upptäcktes 
genom observation av ett tidigare granskningsmöte och intervjuer. Åtgärderna syftade till att lösa dessa 
problem bland annat genom en tydlig mötesstruktur. Målgruppen för intervjuerna var vårdverksamheten 
och anställda inom landstinget och andra projektaktörer. Intervjuer gjordes både före och efter mötet för 
att utvärdera resultatet av 3D-visualiseringen och de framtagna åtgärderna.  

Resultatet för undersökningen visar att 3D-visualiseringen underlättar verksamhetens förståelse avsevärt 
jämfört med 2D-ritningar. Förbättringar som fås av 3D-visualisering är att verksamheten får en tydligare 
bild av utformningen, brister som behöver åtgärdas upptäcks lättare och användbara lösningar kan tas 
fram direkt på möten. Dessa förbättringar leder till slutsatsen att 3D-modeller är ett bättre 
beslutsunderlag än 2D-ritningar på granskningsmöten. Den framtagna mötesmodellen åtgärdade 
existerande brister, skapade en tydlig struktur och en väl fungerande 3D-visualisering. Samtliga 
intervjuade tyckte mötet var en förbättring mot tidigare. Det har uppkommit under studien att 
verksamheten har svårigheter med att förstå 2D-ritningar och de upplevde att 3D-visualiseringen 
förenklade arbetsprocessen. Även projektorganisationen uppgav att 3D-visualiseringen tillsammans med 
mötesmodellen var en förbättring. Dessa förbättringar implementerades direkt i projektorganisationen. 
Utifrån de framtagna åtgärderna för mötet togs det fram generella hjälpmedel som projektorganisationen 
lätt kan använda i den fortsatta arbetsprocessen. 

Enligt slutsatsen av den här studien rekommenderas det att använda 3D-visualisering i arbetet med 
brukare i produktbestämningsskedet.  

Nyckelord: 3D-visualisering i produktbestämningsskedet; BIM; brukare; vårdverksamhet. 

 



Abstract 
 

This study examined how 3D visualization can facilitate work with users in the product determination 
stage. It focuses on how 3D visualization can improve the communication between a projects 
organization and healthcare. The study was conducted at the Central Hospital in Karlstad, the study was 
made for the Värmland County Council and ByggDialog AB was preceptors. In this project called CSK 
2013 building information modeling, BIM, was used. Mainly in the form of a joint object-based 3D 
model where all the different technical disciplines blueprints are included. 

This study´s underlying problem is how the communication with the healthcare and their understanding 
of the projects design can be strengthened. This is to reduce the amount of errors that need to be 
addressed post-production. 

Which leads to the objectives of the study: (i) design a review meeting of construction documents with 
the healthcare with the intent to obtain qualitative feedback on the project by increasing their 
understanding by using 3D visualization. (ii) examine if the use of 3D visualization facilitates the work 
and communication between the healthcare and the projects organization. 

An effective communication between users and a projects organization makes it possible to detect 
problems and flaws in the design at an earlier stage, thus reducing costs for the project. 

The survey consisted of interviews, observations and analysis of the designed review meeting where 3D 
visualization was used. The design was done through a number of actions that were developed together 
with projects managers. Shortcomings in the existing meeting model was discovered by an observation 
of an earlier review meeting and interviews. The actions were aimed at solving these problems by 
creating a clear structure for the designed meeting. The target group for the interviews were the involved 
healthcare personnel, employees of the County Council and other project participants. Interviews were 
conducted both before and after the meeting to evaluate the performance of 3D visualization and the 
developed actions. 

The result of the study shows that 3D visualization facilitates the healthcare personnel’s understanding 
significantly compared with 2D blueprints. 3D-visualization results in several improvements; the 
healthcare gets a clearer picture of the design, flaws that needs corrections are detected more easily and 
useful solutions can be found immediately at meetings. These improvements leads to the conclusion that 
3D models are a better basis for decisions at review meetings than 2D blueprints.  

The developed meeting model solved the existing flaws, created a clear structure and an efficient 3D 
visualization. All interviewees thought the meeting was an improvement on the past. It has emerged 
during the study that the business has difficulty understanding 2D drawings and they felt that 3D 
visualization simplified work process. Although the project organization stated that 3D visualization 
along with meeting the model was an improvement. These improvements were implemented directly in 
the project organization. Based on the obtained measures for the meeting some general aids were 
produced that the project organization easily can use in their further work. 

The conclusion of this study, it is recommended to use 3D visualization work with users in product 
determination stage. 

Keywords: 3D-visualization in the product determination stage; BIM; users; healthcare. 

  



Begreppsförklaringar 
 

BIM  – Byggnadsinformationsmodellering 

Produktbestämningsskedet – Är samma sak som det tidiga skedet i ett projekt. 

CSK 2013 – Är ett projekt som innebär omlokalisering av verksamheter, modernisering av lokaler samt 
renovering av byggnader på Karlstad Centralsjukhus. 

LiV  – Landstinget i Värmland 

Modellansvarig – Personen som ansvarade för 3D-modellen före och under det utformade 
granskningsmötet av bygghandlingar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Byggbranschen är under ständig förändring och en av de viktigaste i dagsläget är den ökade 
användningen av BIM, Byggnadsinformationsmodellering. Inom BIM finns många olika aspekter som 
kan undersökas då det kan användas i byggprocessens samtliga steg. Den här rapporten fokuserar på 
kommunikationen mellan projektets aktörer och verksamheten med hjälp av visualisering av 3D-
modeller. Undersökningen görs på Centralsjukhuset i Karlstad med Landstinget i Värmland som 
uppdragsgivare och ByggDialog AB som handledare. Undersökningen kommer att fokusera på om 3D-
visualisering underlättar arbetet mellan projektaktörer och verksamhet. En viktig del i undersökningen 
kommer vara planering och utformning av ett verksamhetsmöte. Mötet kommer att fungera som ett 
verktyg för att utvärdera 3D-visualiseringen. Nyttan med effektiv kommunikation med brukarna 
återfinns i alla skeden i byggprocessen genom möjlighet att få återkoppling, kritik och förslag på 
projektet. Ett effektivt kommunikationsflöde mellan brukare och projektaktörerna gör att fel och brister 
kan upptäckas i ett tidigare stadium, vilket minskar kostnaderna under projektets gång. Risken att halka 
efter i tidplanen minskar också. Även byggherren tjänar på detta genom högre kvalité i bygget, nöjdare 
brukare och färre dyra ändrings- och tilläggsarbeten. 

Landstinget i Värmland 

Landstinget i Värmland är politiskt styrt och ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård. Det finns ett 
trettiotal vårdcentraler i Värmland samt sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby. Dem har också fyrtio 
tandvårdskliniker. Utöver vården så ansvarar LiV både för kollektivtrafiken och äger Region Värmland 
tillsammans med de berörda kommunerna. Landstingsfastigheter är den del av LiV som ansvarar för de 
ägda fastigheterna. Landstingsfastigheter har sedan 1998 genomfört den största delen av sina ny- och 
ombyggnationer i partneringform. (Landstinget i Värmland 2013a) 

ByggDialog AB 

ByggDialog är ett byggföretag med säte i Karlstad. De är ett relativt nystartat bolag och använder sig av 
moderna arbetsmetoder som partnering och BIM. Målsättningen för företaget är att vara 
samarbetspartners i hela byggprocessen genom att ha totalentreprenadansvar och använda partnering 
som samarbetsform. Partnering kom till Sverige strax före milleniumskiftet och har ökat i omfattning 
sen dess. Det är en samarbetsform som passar en byggherre som vill vara med och påverka i 
byggprocessen och ha en resursnål produktion med flexibel affärsmodell. Kommunikationen mellan 
aktörerna i projektet är kärnan i partnering vilket gör BIM till ett centralt och viktigt verktyg i företagets 
partneringprocess. ByggDialog arbetar med att införa BIM i alla projekt och att använda en mångfald av 
tillämpningar i partneringprocessens olika skeden från produktbestämning och produktion till 
förvaltningsskedet. (ByggDialog 2013) 

CSK 2013 

Centralsjukhuset i Karlstad omfattar 145 111m2 och är länets största arbetsplats med ca 3 750 anställda. 
Det görs ungefär 400 000 besök per år vid sjukhusets olika mottagningar och det finns närmare 600 
vårdplatser. Centralsjukhuset i Karlstad fungerar i dagsläget som länssjukhus för hela Värmland samt 
som närsjukhus för närliggande kommuner. (Landstinget i Värmland 2013b) 
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Vårdverksamheterna inom CSK har under en lång tid varit hämmade i sitt utvecklings- och 
förändringsarbete på grund av den lokalbrist som rått i anläggningen de senaste 20 åren. CSK 2013 är ett 
projekt som innebär omlokalisering av verksamheter, modernisering av lokaler samt renovering av 
byggnader. 

Renoveringen av sjukhuset, CSK 2013, består alltså av många delar som ligger i olika skeden i 
byggprocessen. Projektet är upphandlat i totalentreprenad med partnering som samarbetsform. Projektet 
har som mål att BIM används som arbetsmetod i samtliga skeden. Alla underentreprenörer har krav på 
sig att samordna i en gemensam 3D-modell. 3D-modellerna som ingår i BIM är användbara verktyg för 
kommunikation mellan olika parter i projektet. 

I ett så stort och komplext projekt som CSK 2013 är det viktigt att ha bra dialog och stort 
hänsynstagande mellan alla aktörer vilket gör att partnering passar väl in i projektets utformning. 
Eftersom många av avdelningarna på sjukhuset har unika behov och speciella krav på arbetsmiljön så 
krävs en väl fungerande dialog med verksamheten. De har den största kunskapen om vårdverksamheten 
och hur den ska detaljutformas. 

Verksamhetsmöte 

Ett verksamhetsmöte är ett möte där projektets aktörer och representanter för verksamheten möts för att 
hålla en dialog om projektet. Syftet är att ge verksamheten en god inblick i projektet och möjlighet att 
påverka och få sina åsikter hörda. Samtidigt ger det även projektaktörerna möjlighet att få förståelse för 
deras behov. De kan också fråga verksamheten om problem eller oklarheter som finns. Ett exempel på 
ett verksamhetsmöte är då bygghandlingarna granskas i projekteringens slutskede. Ett problem som 
finns i vårdrelaterade byggprojekt är att vårdpersonalens arbete kräver så pass mycket tid att det är svårt 
att avara tid för möten med projektaktörerna. Detta gör verksamhetsmötena viktiga då det är en av få 
tillfällen då de har tid avsatt för medverkan. För ett önskat resultat är det därför viktigt att noggrann 
planering och utformning av mötet har gjorts. Till exempel förberedelser av det som ska visas, på vilket 
sätt det ska visas , hur agendan för mötet ser ut och om det kan finnas några hjälpmedel för 
verksamheten att använda under mötet som ökar deras förståelse för vad som visas.  

ByggDialog arbetar med att införa 3D-visualisering vid verksamhetsmöten för att underlätta förståelsen 
mellan verksamheten och projektdeltagarna och för att förbättra dialogen på mötena. På grund av att 3D-
visualisering är ett relativt nytt verktyg i kontakten med vårdverksamheten är det viktigt att se vilka 
förbättringar det kan medföra. 

 

1.2 Vad är BIM? 

 

BIM kan beskrivas som en metod för att hantera informationen genom hela byggprojektet och även 
förvaltningen. Kärnan i BIM är den virtuella modellen dit all information om ett projekt länkas, samlas 
ihop och lagras under dess livscykel. En stor fördel som BIM-modellen för med sig är möjligheten att 
göra kollisionskontroller med alla involverade tekniska discipliner. Kollisionskontroller går till som så 
att när alla systemritningar är färdigställda sammanställs de till en modell där eventuella kollisioner 
upptäcks automatiskt. Om kollisioner inträffar ändrar de berörda disciplinerna i modellen för att åtgärda 
felet. Modellen är objektbaserad och den uppdateras och modifieras för att alltid vara aktuell. Med 
objektbaserad modell menas att varje komponent i modellen har en specifik beteckning med egenskaper 
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som plats och material länkade till sig. Som exempel vet 3D-programmet att en vägg i modellen 
motsvarar en viss väggtyp och därmed vad den består av. Detta skilljer sig från en traditionell 3D-modell 
av en 2D-ritning som endast fungerar som en visualisering. En annan fördel med att använda 3D i 
projektets inledning är att personer utan ritningsvana har lättare att sätta sig in i hur det kommer se ut 
och fungera. Detta gör det lättare att involvera beställare och brukare tidigt i projektet. Med BIM blir 
simuleringar mindre resurskrävande och en korrekt modell leder till bättre uppskattning av kostnader, 
mängder och tidsåtgång. (Granroth 2011) 

BIM är alltså ingen teknik, men ett 
samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett 
systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. (Jongeling 2008:2) 

 

Orsaken till att 3D-modeller inte används oftare i projekteringsprocessen tros bero på oviljan att visa 
icke genomarbetade idéer. En modell bör inte endast ses som en visualisering utan också som en 
referens för vart i processen som projekteringen befinner sig just nu. Den stora fokusen idag ligger på 
tekniken och hur den används i stället för samordning och kommunikation inom projektorganisationen. 
Det är inte tekniken i sig som begränsar utveckligen inom byggprojektering utan det är viljan att 
använda den som gör det. (Nilsson 2011) 

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur kan visualisering av 3D-modeller stärka dialogen mellan projektets aktörer och vårdverksamheten i 
produktbestämningsskedet? 

 

1.4 Syfte 
 

• Att stärka dialogen mellan projektets aktörer och vårdverksamheten i produktbestämningsskedet 
med visualisering av 3D-modeller. 
 

• Öka möjligheterna att upptäcka fel i produktbestämningsskedet som annars skulle upptäckas i 
senare skeden eller när byggnationen är färdigställd.  

 

1.5 Mål 
 

• Utforma ett granskningsmöte av bygghandlingar med vårdverksamheten med avsikt att få 
kvalitativ återkoppling på projektet genom att öka deras förståelse med hjälp av 3D-visualisering. 
 

• Ta reda på om 3D-visualisering i produktbestämningsskedet underlättar arbetet och 
kommunikationen mellan vårdverksamheten och projektorganisationen. 
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1.6 Avgränsning 
 

Undersökningen sker i vårdverksamhet i projektet CSK 2013 på Karlstad Centralsjukhus.  

Undersökningen avgränsas till arbetet med verksamheten i produktbestämningsskedet då 3D-
visualisering används.  

Målgruppen för intervjuerna kommer att vara vårdverksamheten och anställda inom landstinget och 
andra projektaktörer. 

Den del av projektet som undersöks är ombyggnationen av hus 6 plan 4. 

Alla förslag till förändringar och verktyg till mötesrutiner ska vara tillgängliga för ByggDialog och deras 
samarbetspartners. Förslagen ska inte medföra användning av ny programvara eller upplevas som för 
tidskrävande av de berörda.  
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2. Teori 

 

2.1 Aktionsforskning 
 

Aktionsforskningsmetodik används vid arbete som har till syfte att lösa ett problem eller förbättra något 
samtidigt som ämnet studeras. Metodiken passar till examensarbeten med problemlösande karaktär och 
beskrivs ibland som en version på fallstudie. Stegen i hur en aktionsforskning utförs liknar den 
arbetsmetod som används vid kvalitetsförbättring. 

Stegen kan beskrivas så här: 

• Planera: Studera ämnet och identifiera problemet med hjälp av observationer, intervjuer eller 
andra metoder.  

• Gör: Utarbeta ett förslag på en lösning eller förbättringar till problemet och genomför dem. 

• Studera: Analysera och utvärdera lösningen eller förbättringarna som genomfördes.  

• Lär: Var genomförandet lyckat ska lösningen eller förbättringarna som togs fram tas i bruk i den 
fortsatta verksamheten. Det här steget är oftast upp till företaget/organisationen när det handlar 
om studier utförda som examensjobb. (Höst et al. 2006) 

 

2.2 Informationssamlande 
 

Informationssamlande kan delas upp i indirekta och direkta metoder. Grovt sett är observationer en 
direkt metod där information tas in direkt från verkligheten och intervjuer och andra frågemetoder är 
indirekta metoder. De går ut på att samla in information och erfarenheter som redan finns. Direkta och 
indirekta metoder kan sedan delas in i lågstrukturerade och högstrukturerade. Enkäter är exempel på 
högstrukturerade intervjuer och exempel på lågstrukturerade är fria intervjuer som bara har ämnet 
bestämt men inte frågorna.  En fri intervju är användbar om ett okänt ämne berörs eller subjektiva åsikter 
önskas. Det blir också enkelt att fördjupa sig i intressanta ämnen som kommer upp under intervjun. 
(Ekholm & Fransson 2002) 

 

2.3 Observationer 
 

För att studera en händelse kan direkta observationer användas. En observation innebär att data samlas in 
genom att något studeras med antingen ögon och öron eller tekniska hjälpmedel. Det finns två faktorer 
som varierar och bestämmer vilken sorts observation som sker. De är Interaktion och Kunskapen om att 
vara observerad. Beroende om dessa två är höga eller låga fås fyra olika typer av interaktion: 

• Observerande deltagare: Hög interaktion, hög kunskap. En observerande deltagare har som mål 
att vara så delaktig som möjligt i gruppen och gruppen vet att observationen pågår. 
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• Fullständig deltagare: Hög interaktion, låg kunskap. Observatören deltar fullt ut i gruppen men 
gruppen har ingen kännedom om observationen.  

• Deltagande observatör: Låg interaktion, hög kunskap. Observatören är inte delaktig i gruppens 
aktiviteter men gör inget för att dölja närvaron utan observationen är helt öppen.  

• Fullständig observatör: Låg interaktion, låg kunskap. Den observerande deltar inte i gruppen och 
syns heller inte för gruppen. En observationsmetod som inte syns passar då bäst. Exempelvis 
dold kamera eller mikrofon. (Höst et al. 2006) 

  

2.4 Intervjuteknik 
 

Intervjuer är nyttiga verktyg för att skaffa både objektiv information och subjektiva åsikter och 
erfarenheter. Forskningsintervjuer har flera likheter med medieintervjuer men med vissa skillnader. Den 
största är att forskningsintervjun inte är anpassad till åskådare och har därför inga krav på sig att vara 
lättförståelig och sammanhängande för utomstående. Det är också hårdare krav på vilka metoder som 
används och kräver ofta mer förberedelse och efterbearbetning. Metoden och intervjuresultatet måste 
sparas och finnas tillgängliga för granskning. Det görs vanligtvis flera intervjuer på samma ämne men 
med olika personer för att få trovärdigare resultat och större möjligheter att dra slutsatser utifrån flera 
svar. (Jacobsen 1993) 

Ett sätt att beskriva intervjuer är vilken sorts frågor som används. Det skiljs på öppna och bundna. 
Bundna är med svarsalternativ, alltså högstrukturerad. När öppna frågor används får personen som 
intervjuas forma sina egna svar. Vid bundna frågor ställs höga krav på formuleringen av frågorna och 
kännedom om intervjuobjektets kunskaper krävs. De passar bäst till att utöka redan känd information 
ytterligare på detaljnivå. Vid intervjuer med syftet att ta fram åsikter, erfarenheter och värderingar passar 
det bäst med öppna frågor. (Ekholm & Fransson 2002) 

Tre typer av intervjuer 

• Öppet riktad. Om syftet är utforskande och svaren som önskas handlar om intervjuobjektets 
upplevelser och åsikter om ett ämne. Upplägget för intervjun består av intervjuguide med öppna 
frågor inom valda ämnen. Detta ger en kvalitativ intervju. Den här typen av intervju ger stor 
möjlighet att gå in djupare på frågor som den intervjuade har mycket åsikter eller kunskaper om. 
Det gör den flexibel med möjlighet att det kan komma fram mer resultat än bara svaren på 
intervjuarens grundfrågor. En nackdel kan vara att intervjuobjektet får stor frihet att styra 
intervjun. En öppen intervju bör spelas in på ett ljudmedium. 

• Halvstrukturerad. Om syftet med intervjun är att förklara och/eller beskriva något. Fasta frågor 
med bundna svar blandas med öppna frågor. Det ger både kvalitativa och kvantitativa svar. Om 
flera intervjuer görs är kontinuitet i de fasta frågorna viktig. 

• Strukturerad. Här används enbart fasta frågor med bundna svar för att söka svar som beskriver 
eller förklarar något. Fungerar som en muntlig enkät. (Höst et al. 2006) 

Intervjuns fyra delar 

Första är Sammanhang, där beskriver intervjuaren syftet med intervjun, varför den intervjuade är utvald 
och hur materialet kommer användas senare. Sen kommer de Inledande frågorna vilka är grundläggande 
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om till exempel intervjuobjektets arbetsuppgifter, utbildning och roll. De har till syfte att visa vem den 
intervjuade är och ge en uppvärmning med lätta frågor för båda parter i intervjun. Den tredje och största 
delen är Huvudfrågorna. De ska ställas i en för intervjuobjektet logisk ordning. Efter dem Sammanfattas 
intervjun för att intervjuobjektet ska kunna lägga till om det saknas något eller rätta om något är fel. 
Rutiner för hur materialet hanteras upprepas också. (Höst et al. 2006) 

  

2.5 3D-visualisering 
 

Det är viktigt att kunna visualisera i ett byggprojekt. Genom visualisering skapas en bättre bild av vad 
som byggs och hur det kommer att se ut. Det blir lättare att se om de byggtekniska lösningarna eller de 
ingående systemen i bygget är praktiskt genomförbara. Visualiseringen kan till exempel användas som 
hjälpmedel för att visa för en vårdverksamhet hur deras nya lokaler kommer vara utformade. 

Det finns fördelar med att använda 3D-visualisering vid kommunikationen mellan olika parter i projekt 
jämfört med att använda klassiska 2D-ritningar. Att 3D-visualisering används mer och mer i dagens 
projekt är bra och främjar utveckligen inom branschen. Det finns en del faktorer vid arbetandet med 2D-
ritningarna som kan ställa till problem. Till exempel att en person måste ta till sig flera olika ritningar för 
att kunna få ett grepp om ett projekts helhet. I det exemplet kommer även den mänskliga faktorn in, då 
inte alla nödvändigtvis uppfattar saker och ting på samma sätt. Detta till skillnad från en BIM-orienterad 
modell där projektet som en helhet kan samlas och användas. Vilket minskar risken för att helheten 
tolkas på olika sätt av olika personer i projektet. (Jongeling 2008) 

En positiv effekt som märkts av vid användning av 3D-visualisering i projektering är att 
kommunikationen med icke branschkunniga projektaktörer har förbättrats. (Nilsson 2010) 

BIM-projektering medför en smidig och tids- och kostnadseffektiv 3D-visualisering av projektet. Där 
ingen extra arbetsinsats måste avvaras för att kunna skapa en bra visualisering. Den visualisering som 
skapas i detta arbetssätt är ständigt säkerställd att vara aktuell. Då den utgår direkt ifrån den 
gemensamma BIM-modellen.  Detta till skillnad från projekt där 2D-CAD används. I sådana projekt är 
visualiseringen något som görs som en separat del ofta senare i projekteringen. (Jongeling 2008) 

Enligt Jongeling (2008) tillfrågas beslutsfattande projektaktörer såsom ägare, projektledare och politiker 
om hur de ser på 3D-visualisering. Deras uppfattning är att 3D-visualiseringen blivit en självklar del av 
projekten. Detta på grund av betydande fördelar som märkts av, till exempel tidsbesparingar i förstudien 
genom ökade möjligheter till att skapa en gemensam bild av projektet och förbättrade beslutsunderlag.  
Även tillfrågade teknikkonsulter och arkitekter ser fördelar med att de kan använda 3D-visualisering till 
att presentera lösningar och förslag på ett effektivare sätt än förut. Andra fördelar som arkitekterna 
framhåller är möjligheten att när som helst kunna ta ut en aktuell modell av projektet för presentation 
utan att behöva en parallell modell enbart för visualisering. 

3D-samordning i Navisworks 

Navisworks är programmet som används av ByggDialog och samarbetspartners i projektet för 
samordning av olika dicipliners 3D-modeller. Programmet används alltså inte för att rita 3D-modeller 
utan för att sammanställa redan färdiga modeller till en gemensam modell. Modellen innehåller ritningar 
från A, K, VS, Vent och El-projektörerna. Väl i den gemensamma modellen kan kollisionskontroller 
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utföras för att kontrollera om något inte är på rätt plats. Visar det sig att någon diciplin har ritat fel så får 
den ta tillbaks modellen och åtgärda felet. För att sedan lägga in den i den gemensamma modellen igen. 

Programmet används också för att visualisera modellen. Det går att gå runt inne i modellen och 
programmet är utformat så att det är lätt att manuvrera och åskådligöra hur den planerade byggnaden 
kommer att se ut. För att underlätta en visualisering går det att tända och släcka olika lager eller 
färglägga objektkategorier.1 

 

 

Fig. 1. Exempelbild från Navisworks ur 3D-modellen. Lagren i modellen är anpassade till visning för vårdverksamheten som är 
intresserade av att se utformningen av rum och ingående möblering. (ByggDialog AB) 

 

2.6 Mötesteknik 
 

Enligt Nordstrand (2007) är det viktigt att möten inom projekt är väl planerade med mötesrutiner och 
struktur för protokoll, kallelser, distribution och mötesansvariga. För att upprätthålla en bra styrning av 
ett projekt är det viktigt med en god samordning inom projektorganisationen. Samordningen ska skötas 
med väl planerade och fungerande administrativa rutiner, möten och kommunikationssystem. 

För att kunna utforma och hålla ett väl fungerande möte krävs det insikt kring hur möten fungerar och 
hur de borde planeras. Möten är en viktig del i det vardaglia arbetet och bra möten underlättar skapandet 
av idéer, främjar kommunikation och beslutsfattanden. Ett bra möte klarar i regel av att lösa problem på 
ett effektivare sätt än den enskilde personen själv skulle kunna göra. 

                                                 

1 Roberth Sundhäll Projektingenjör och BIM-samordnare, ByggDialog AB, möte den 18 april 2013. 
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Enligt Rollof (1999) finns det studier som visar att ungefär en arbetstimme i veckan går förlorad på 
grund av ineffektiv tidsanvändning vid möten. Att föra tydliga mötesprotokoll är en av de viktigaste 
byggstenarna till värdefulla möten, för att tydligt kunna se och reflektera över vad som har tagits upp på 
tidigare möten. Även för att veta vad som har beslutats och vad som fortfarande inte har lyckats nå 
beslut. Stommen för ett möte är dock deltagarna, för utan dem finns inget möte. Ansvaret för att ett möte 
ska vara väl fungerande och effektivt ligger både hos mötesledaren såväl som deltagarna.  

Varför ett möte hålls 

Till varje möte bör det finnas ett tydligt syfte som gör det meningsfullt. Syftet ska även ha nått ut till de 
tänkta deltagarna så att inga oklarheter råder till varför dem ska vara närvarande. Det som kännetecknar 
ett dåligt möte är ett sådant som hålls utan ett egentligt behov. Det kan t.ex. vara återkommande möten 
som hålls kontinuerligt varje vecka som redan tidigare avklarat sina uppgifter. Eller möten där det finns 
en dold agenda från mötesledningen som deltagarna inte vet om, att syftet med mötet egentligen är något 
annat än vad som sagts. (Rollof 1999) 

Målet med mötet 

Det bör finnas ett förväntat resultat av mötet för att underlätta utformningen och för att försäkra att 
mötesuppläget styrs i rätt riktning. Ett bra möte ger det förväntade resultatet genom en välfungerande 
dialog. Som tidigare påpekat ska mötet ge uppfattningen om att arbetet underlättats jämfört med om 
deltagarna hade arbetat var för sig. Ett möte som inte ger det förväntade resultatet är i regel inte ett bra 
möte. Det kan bero på dålig styrning av mötet eller att icke relevanta ämnen har behandlats. Ett möte där 
en eller flera deltagare inte känner sig delaktiga eller känner att deras åsikter inte har något värde är 
också ett typexempel. (Rollof 1999) 

Vem som ska vara delaktig på mötet 

Det viktigt att deltagarna på mötet har en relevans till ämnet som behandlas. För stora grupper bör 
undvikas. Rollof (1999) skriver att 6-8 deltagare generellt är optimalt och som mest 12 deltagare. Detta 
beror så klart på mötets omfattning och syfte. Ett bra möte har aktivt deltagande med alla berörda 
dicipliner eller kompetenser som är kopplade till mötesmålet. Det har också en god miljö där alla får 
komma till tals och bli respekterade av andra deltagare. Som motsatts till det skapar onödigt stora 
deltagargrupper, där vissa deltagare saknar relevans eller där viktiga kompetenser saknas, dåliga möten. 
Det samma gäller om vissa inte får göra sina röster hörda, utan att andra tar över mötet och är dem enda 
som för ordet. 

När ett möte hålls 

Tidpunkten för ett möte ska vara passande i förhållande till det eller dem beslut som ska fattas. 
Tidsplanen ska vara utformad i planeringsarbetet på så vis att alla punkter på agendan tillåts nog med tid 
för att behandlas. Det är att föredra färre mer  kvalitativa punkter som genomarbetas ordentligt än många 
punkter som skyndas igenom. Med fördel utses en person som ansvarig för tiden under mötets gång. 
Denne ska se till så att alla punkter på agendan får sin planerade tid så att inte punkter vid mötets slut 
blir lidande av tidsbrist. Det är bättre att ge ut material i förväg än på själva mötet. Ges det ut på plats 
finns det risk att det tar fokus från mötet och slösar bort viktigt tid. Materialet bör vara väl strukturerat 
och innehålla information relevant för mötet. Exempel på mindre bra val av tidpunkt för ett möte är då 
det kommer för nära inpå tiden då mötesbeslutet skulle ha verkställts. Liksom möten blir bättre av god 
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struktur och väl planerad tidplan så blir dem sämre av dålig struktur och av att tider inte följs. (Rollof 
1999) 

Hur ett möte ska hållas 

Fokus läggs på rätt saker, se till att styra mötet mot det tänkta målet. Hur ett bra möte hålls är till stor del 
en samling av föregående förklarad teori. Tänkt resultat uppnås genom väl förberedning och 
genomarbetat material. Deltagandet är aktivit och demokratiskt styrt där alla får göra sina åsikter hörda 
och är nöjda med resultatet. Personangrepp och annat icke konstruktivt beteende förekommer inte. 
(Rollof 1999) 

Var mötet äger rum 

Lokalen där mötet äger rum ska vara väl utformad för mötesverksamhet. Möjligheten att använda 
nödvändig teknisk utrustning är ett måste. Det ligger stor vikt i hur möbleringen är utformad, så som 
placering av bord och stolar. Om mötets fokus ligger på att visa material på projektor eller liknande bör 
inte ett runt bord användas då deltagare får ryggen vänd mot projektorduken. Däremot om syftet är att 
hålla ett kreativt möte med mycket diskussioner är ett runt bord väl passande. (Rollof 1999) 

Agenda 

Strukturera agendan i ordningen så att de viktigaste punkterna kommer först och mindre viktiga senare. 
Att ta upp kontroversiella punkter i slutskedet av mötet är att föredra, då riskerar dem inte att sätta en 
negativ nyans på hela mötet. Det är viktigt att deltagare i förväg får ta del av den tänkta agendan för att 
dem själva ska kunna sätta sig in i ämnena och personligen förbereda sig inför mötet. Angendan hjälper 
mötesledaren att se till så att rätt ämnen behandlas, att diskussioner förs i rätt riktning samt att tidplanen 
följs. (Rollof 1999) 

Förhandsmaterial 

Det kommer alltid att finnas en risk med att förhandsmaterial inte gås igenom på ett seriöst vis av alla 
kommande deltagare. Om materialet upplevs som för tungt och för omfattande är risken att det inte ges 
nog uppmärksamhet eller inte läses alls. För att skapa ett så väl fungerande förhandsmaterial som möjligt 
bör det vara kort och tydligt samt kunna fungera som en guide för det kommande mötet. 
Förhandsmaterial ska helst ges ut minst en vecka före då mötet äger rum. (Rollof 1999) 

Protokoll 

Att föra protokoll är en väsentlig del i ett bra möte. Med protokoll blir det klart och tydligt vad som 
beslutades på mötet och vad som fortfarande behöver bearbetas. Det ska alltid finnas en förutbestämd 
protokollsförare som styr över protokollet. Det bör utnämnas så kallade justeringsmän som ska granska 
protokollet och slutligen godkänna det. Innan det slutliga godkännandet ska det kontrolleras att alla 
deltagare faktiskt godkänner tagna beslut. Rekommenderat är att protokollet skickas ut till alla berörda 
parter så fort som möjligt efter mötet. (Rollof 1999) 
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3. Metod 

3.1 Aktionsforskning som arbetsprocess 
 

Metoden för projektet följer till stor del mallen för aktionsforskningsmetodik. Arbetets ämne studerades 
och en bakgrund skapades. Sedan identifierades problemen genom en observation av ett 
systemhandlingsmöte med vårdverksamheten och ett platsbesök på en nyligen ombyggd avdelning på 
sjukhuset. Sedan gjordes intervjuer, med verksamheten och projektorganisationen, för att förstå och ta 
fram problematiken i ämnet tydligare. Genom gjorda teoristudier grundades lösningar på de problem 
som uppkommit i arbetet. Dessa lösningar testades och observerades på ett bygghandlingsmöte för att 
sedan analyseras och jämföras med tidigare möten. En stor del av grunden till analysen bestod av 
återkopplingsintervjuer med mötesdeltagare från vårdverksamheten. 

 

3.2 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudierna gjordes i flera steg. Den första i inledningen av studien gjordes med syfte att skaffa 
den bakgrundskunskap om undersökningsämnena som skulle behövas. Då fokuserades litteraturstudien 
på definitionen av BIM. Detta för att kunna utarbeta specifikt vad studien skulle beröra. När mål och 
syfte började formas gjordes en informationssökning på 3D-visualisering och förståelsen av det. Sedan 
har det använts litteraturstudier kontinuerligt i arbetet med att ta fram lösningsförslag på problemen som 
undersökningen ska lösa. Det har varit framförallt intervjuteknik och mötesteknik.  

För rapporter och artiklar användes Karlstad Universitets sökfunktion OneSearch på kau.se. Den täcker 
många databaser med facklitteratur. Böcker som använts har lånats på Karlstad Universitets bibliotek. 
De sökord som använts är dessa: BIM, Building information modeling, 3D-visualisering, visualisering, 
mötesteknik, intervjuteknik, 3D-visualisering i produktion, projektering, projekteringsprocessen. 

 

3.3 Platsbesök 
 

En nyligen ombyggd avdelning besöktes under invigningen. På det delprojektet hade 3D-modellering 
använts i projektering och produktion. Syftet var att öka kunskapen om vårdverksamheten och se en 
färdig avdelning i verkligheten. Avdelningen jämfördes på plats med 3D-modellen som användes i 
produktion. Jämförelsen gjordes med hjälp av en Ipad i programmet Navisworks.  

 

3.4 Mötesobservation 
 

I det tidiga stadiet av arbetet gjordes en mötesobservation där systemhandlingar för hus 6 plan 4 gicks 
igenom. Observationen av mötet var en deltagande observation. Syftet med observationen förklarades 
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för mötesdeltagarna vid mötets inledning. Anteckningar fördes över ämnen som togs upp under mötet 
och hur det gick till. Senare gjordes utvärdering och sammanställning av antecknat material. 

Mötet då bygghandlingarna granskades, där de framtagna förslagen testades, observerades på samma sätt 
som systemhandlingsmötet. Det var en deltagande observation och anteckningar fördes över vad som 
hände på mötet. De anteckningar analyserades sedan för att dra slutsatser om mötet. 

 

3.5 Intervjuer  
 

Efter att kunskap om intervjuteknik samlats in och sammanställts, gjordes ett antal intervjuer. Alla 
intervjuer spelades in för att dem skulle flyta på bättre och inte störas av behovet av att anteckna. Efter 
varje intervju lyssnades det inspelade materialet igenom och skrevs ner. För att sedan analyseras och 
jämföras med varandra. 

Totalt intervjuades tre personer inom verksamheten och tre personer inom projektorganisationen. Två av 
intervjuerna gjordes innan bygghandlingsmötet och de resterande efter mötet. En avdelningschef på 
verksamheten intervjuades både före och efter mötet. Detsamma gjordes med projektledaren för tidiga 
skeden i projektet. Detta för att tydligt kunna jämföra uppfattningen om 3D-visualisering innan och efter 
mötet. De två andra ur verksamheten intervjuades endast efter mötet, med samma syfte som den första 
intervjun. Men här kunde ingen återkoppling göras till vad som sagts på en tidigare intervju till skillnad 
mot den första. Alla intervjuer av verksamheten hade ett liknande upplägg där ungefär samma 
frågeställningar användes för att enkelt kunna jämföra resultaten. Ytterligare en projektledare i 
projektorganisationen intervjuades efter mötet.  

Samtliga intervjuer var strukturerade som öppet riktade med öppna frågor. 

Intervjuer innan bygghandlingsmötet 

Den första intervjun gjordes med projektledaren för tidiga skeden. 

I den andra intervjun så intervjuades en avdelningschef för vårdverksamheten. 

Intervjuer efter bygghandlingsmötet 

Efter mötet gjordes den första återkopplingsintervjun med projektledaren för tidiga skeden. 

Den andra intervjun efter mötet gjordes med en undersköterska som varit med på mötet men nyligen 
kommit in i verksamhetens byggrupp. 

Den tredje intervjun efter mötet gjordes med en sjuksköterska som varit med i verksamhetens byggrupp 
från att den startats. 

Den fjärde var återkopplingsintervjun med avdelningschefen som gjordes efter mötet. 

Den femte intervjun efter mötet gjordes med den ansvarige arkitekten för delprojektet. 

Den sista intervjun efter mötet gjordes med en lokalplanerare inom tidiga skeden som inte varit med på 
det aktuella mötet.  
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3.6 Utformningen av mötet 
 

Förslagen på utformningen av mötet togs fram på följande sätt. Efter att existerande brister identifierats 
med hjälp av observation och intervjuer hittades litteratur om mötesteknik. En teori för ett bra möte 
sammanställdes där de viktigaste ingredienserna i ett bra möte togs upp tillsammans med punkter som 
syftade till att åtgärda det observerade mötets problem. Utifrån den teorin och gjorda intervjuer 
formulerades förslagen till hur mötet skulle utformas.  

Förhandsmaterial 

Syftet med förhandsmaterialet var att det skulle underlätta verksamhetens förståelse av 3D-
visualiseringen och förbättra mötet genom att öka förkunskaperna om det. Förhandsmaterialet 
utformades efter mötets innehåll och skickades ut till verksamheten och övriga deltagare cirka en vecka 
före mötet. Innan utskick gjordes en första version som visades för mötesansvariga. Den första versionen 
kompletterades med de mötesansvarigas förslag och åsikter och resulterade i en slutgiltig version som 
sedan skickades ut till verksamheten och övriga mötesdeltagare. 

Agenda 

Vid skapandet av agendan för mötet togs en ny agenda fram från grunden. Det fanns sedan tidigare en 
mall för mötesagenda hos Landstinget som valdes att inte användas. Detta för att inte riskera att den nya 
agendan påverkades av den befintligas struktur. Som bas till den nya agendan användes litteratur om 
mötesteknik som skapade en struktur. Sedan användes insamlad information från intervju av en 
avdelningschef på verksamheten och diskussioner med projektorganisationen och handledaren från 
projektorganisationen. Detta  gav grunden för  vilka ämnen som skulle behandlas. 

3D-visualisering 

Förutom att åtgärda brister som fanns låg fokus på att göra 3D-visualiseringen av modellen lättförståelig 
och användbar som ett effektivt verktyg på mötet. Det som låg till grund för vad som visades på 3D-
visualiseringen var  intervjuer, diskussioner och en observation.
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4. Resultat - Inför mötet 

4.1 Observationer från granskningsmötet av systemhandlingar 
 

• Ett hinder för mötet är verksamhetens tidsbrist och svårighet att avsätta tid åt annat än 
vårdverksamhet. Det märktes på mötet genom att några från verksamheten kom försent och att 
alla inte hade tid att sitta kvar hela mötet. 

• Det observerade mötet hade bristande struktur och styrning. Det fanns ingen klar agenda som 
följdes och ingen tydlig mötesledare. 

• Det var bristande samordning mellan de närvarande inför mötet vilket märktes då ämnen togs 
upp spontant och mötestiden användes till att "kolla av" saker som inte behövde verksamhetens 
uppmärksamhet. 

• Det som togs upp på mötet var upp till de närvarande. Det var inte i förväg bestämda punkter 
vilket gjorde det svårt att uppskatta och styra vilken tid som behövdes till varje punkt. 

• Materialet som granskningen utgick från var en planlösning som de närvarande hade en varsin 
kopia av. Det gjorde det svårt att följa med i rätt rum utan ritningsvana. Vid flera tillfällen 
behövde verksamheten hjälp med vilket rum som avsågs.  

• Inget protokoll fördes vilket gjorde det svårt att dokumentera vad som hände på mötet och vad 
som beslutades. 

• Verksamheten har bara erfarenhet av att titta på ritningar i 2D och har inte sett en 3D-
visualisering förut. 

• Verksamheten är intresserad och engagerad av hur avdelningen utformas. De vill påverka 
utformningen för att få en arbetsplats enligt deras önskningar. 

• Lokalen där mötet hölls passade inte för syftet. Den kunde varit mer anpassad till antalet 
personer och vad som skulle göras.  

Sammanfattning av den här observationen är att mötet har brister gällande struktur och att agenda 
saknades, ingen tydlig mötesledare, ingen protokollförare var utnämd så inget protokoll fördes. Andra 
brister var samordning hos mötesdeltagarna vilket tog tid från verksamheten, att lokalen inte var 
passande till mötet och materialet under mötet inte var lättförståeligt. Något som behöver tas hänsyn till 
är verksamhetens tidsbrist vilket gör mötesmöjligheter begränsade.  

 

4.2 Intervjuer inför mötet 
 

Här sammanfattas de två första intervjuerna, som gjordes inför mötet, av avdelningschefen på 
verksamheten och projektledaren för tidigt skede. Intervjuerna finns som bilagor 1 och 2. 

Processen och arbetssätt 

Kontakten med verksamheten har gått till så att först har krav satts på vad avdelningen behöver i form av 
rum, ytor och rumsfunktioner. Arkitekten har sen gett ett förslag utifrån de kraven. Förslaget har 
diskuterats fram och tillbaka tillsammans med verksamheten på möten. På dessa möten har 
planlösningar och rumsritningar på papper använts. Kontakten med arkitekten har fungerat bra enligt 
verksamheten. Arkitekten beskrivs som lyhörd, bra och har visat intresse. Däremot så håller 
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verksamheten med om att det är deras uppdrag att bistå arkitekten med kunskapen om 
vårdverksamheten. 

Granskningsmöten delas upp i kategorier. Den första är tillsammans med verksamheten där avdelningen 
gås igenom rum för rum för att säkerställa att utformningen är korrekt. Den andra är möten, efter 
granskningen tillsammans med verksamheten, inom projektorganisationen för att säkerställa att 
ändringar från det tidigare mötet med verksamheten går in i bygghandlingarna. 

Förutom för att hitta fel och brister hålls mötena för att skapa en gemensam bild av projektet för 
projektorganisationen och verksamheten. Små fel kommer alltid vara där men förhoppningarna är att de 
är så få som möjligt.  

Brister i dagsläget 

Verksamheten ska klara av att sköta sjukvården samtidigt som dem ska vara med i byggprojektet. Det 
skapar ett tidsproblem, speciellt då verksamheten upplevt förstudien som brådskande och stressig. Både 
projektledaren för tidiga skeden och avdelningschefen uppger att tidsbristen är ett problem då det är 
svårt att hinna mötas så mycket som det behövs. Problemet som projektledaren har är att det är många 
projekt som är igång samtidigt. Alla möten hinns inte med och vissa möten hålls kontinuerligt utan 
någon tydlig funktion. Verksamhetens problem är att byggprocessen blir parallellt med 
vårdverksamheten som ska skötas som vanligt utan mindre arbetsbörda.  

Den största bristen i processen, enligt avdelningschefen, är att en planlösning gjordes som senare inte 
användes. Den planlösningen som arbetades fram tillsammans med verksamheten uppfyllde inte kraven 
utan byttes ut. Problemet med verksamhetens förslag var för stor yta tilldelat till expeditionerna. 
Verksamheten fick inte veta att deras förslag byttes ut förrän efter konsekvensbeskrivningen. 
Konsekvensbeskrivning består av att planlösningen granskas av två personer ur avdelningen som inte 
varit med och utformat planlösningen. Det som det gjordes en konsekvensbedömning på hade inte setts 
av verksamheten tidigare utan var en ny skiss från projektorganisationen. Detta har varit en öm punkt 
och upplevts som onödigt arbete av verksamheten, då deras arbete var förgäves. Premisserna om vad 
som gällde från början i utformningen borde varit mycket tydligare. Nu upplevs det att planlösningen 
inte varit förändringsbar. Även ändringar i utformningen av avdelningen som de inte tagit del av har 
varit ett irritationsmoment. 

Nu låter man oss jobba timme efter timme med nåt som inte är verklighet. Våran tid är ju väldigt 
värdefull, vi satt av rätt så många timmar och så blev det inget av det. Utan nu blir det det här. 

Avdelningschef,  bilaga 2. 

Det som behöver förbättras i processen enligt avdelningschefen är kommunikationen om villkoren som 
gäller och att verksamheten inte var delaktig i vissa beslut som angår dem och att processen tar mer 
hänsyn till verksamheten. Nu upplevdes det som att hela utformningen brådskades fram från 
verksamhetens perspektiv. När dem involverades i processen var det ungefär två månader in i tidplanen 
och då fanns uppgifter som redan skulle varit gjorda. Det kändes konstigt enligt intervjuobjektet att de 
inte kom med i processen från dag ett. 

Ja, det jag skulle önska är att när vi klev in och var på dag ett skulle dem också vara på dag ett. 
Avdelningschef, bilaga 2. 

Åsikter om 3D-visualisering 
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Projektledaren för tidiga skeden har varit med på många granskningsmöten och har viss erfarenhet av 
3D-visualisering. Uppfattningen är att verksamheten förstår mycket lättare med hjälp av 3D-
visualisering men att vissa saker ändå måste förklaras. 

Den intervjuade avdelningschefen tror att om 3D-visualiseringen använts oftare och mer från början 
skulle det förenklat arbetet med utformningen avsevärt. Intervjuobjektet har tidigare privat erfarenhet av 
3D-visualisering i samband med utformning av kök och tror att fördelarna är att det är lättare att se hur 
stort rummet är och vad som går att få in där. Det har varit svårt att skaffa sig en bild av storleken och 
visualisera hur avdelningen kommer se ut med bara 2D-planlösning på papper.  

Nu är det bara kvadratmeter och det säger mig nästan ingenting. Avdelningschef,  bilaga 2. 

Det verksamheten upplever som mest intressant att se på 3D-visualiseringen är expeditionerna men även 
exempel på de andra rummen på avdelningen såsom väntrum, undersökningsrum och reception. Det som 
är mest intressant av inredningen är placering av kontakter, handfat och hur dörrar öppnar sig så de inte 
spärrar vägen. Vanligtvis tas de omfattande eller speciella rummen med i 3D-visualisering. Mängdrum 
så som expeditioner som ser likadana ut behövs det bara visas ett rum av. Detta passar bra in med hur 
verksamheten vill ha det.  
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5. Resultat - Åtgärderna 
 

Mål för åtgärderna 

• Ge mötet struktur för att förenkla och effektivisera mötet. 
• Utnyttja verksamheten bättre under den begränsade tiden då de är tillgängliga. 

• Utforma en metod för att presentera 3D-visualiseringen på ett tydligt sätt för verksamheten. 

 
Förhandsmaterial 

Förhandsmaterialets utformning sammanfattas kort här i resultatet. Men finns i helhet som bilaga 10. 

En generell version av förhandsmaterialet finns också. Den skickas med för att projektorganisationen lätt 
ska kunna använda den som mall vid liknande möten då 3D-visualisering ska användas. Den finns som 
bilaga 11. 

1. Introduktion 
• Syftet med materialet är att förklara hur mötet kommer att gå till och i förväg förenkla 

förståelsen av 3D-visualiseringen av modellen. Förhoppningsvis effektiviserar detta 
mötet. 

• Visningen av modellen kommer att göras på en tv med hjälp av en dator. 
• Visningen kommer att ske utifrån patientens perspektiv. Den utgår från där patienten 

anländer in till avdelningen och fortsätter rum för rum. 
• Det är mest aktuellt att se över utformningen av inredningen och utrustningen och 

placeringen placeringen av dessa. 
• Förändring av rumsfunktioner är inte aktuellt och lokalernas färgsättning behandlas på 

senare möten. 
• Eftersom modellen representerar den slutgiltiga utformningen och är vad som byggs så är 

det viktigt att den är väl genomarbetad och kontrollerad. 
2. 3D-modellen 

• Färgsättningen i modellen gås igenom. En lista över vilka objekt som har vilken färg. 
3. Exempelbilder ur 3D-modellen 

• Exempelbilder ur en tidigare version av modellen visas. 
4. Agenda 

• Den tänkta agendan för mötet, med uppsatta tider för varje punkt. 
5. Uppföljningsintervjuer 

• För att utvärdera om mötet blev lyckat och om 3D-visualiseringen gav önskat resultat 
genom en ökad förståelse, så behövs uppföljningsintervjuer göras. 

Bestämda roller 

Inför mötet sattes tydliga roller upp för mötesledning och protokoll. Projektledaren för tidiga skeden 
blev mötesledare och arkitekten protokollförare. Arkitekten ansvarade också för att förklara för 
verksamheten vad som visades på modellen under visualiseringen. Det utsågs också en modellansvarig 
för styrning av 3D-visualiseringen. 
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Agenda 

En tydlig agenda sattes upp för mötet där alla punkter som skulle behandlas fanns med, med angivna 
hålltider för varje punkt. Varje punkt på agendan innehåller även syftet med den specifika punkten så 
som att informera,diskutera eller besluta samt ansvarig person. Agendan visas som helhet här: 

1. 15.00 - 15.05. Mötet öppnas -  Syfte att informera. Ansvarig: Catarina Harwing. 

2. 15.05 - 15.10. Mötesinformation – Syfte att informera. Ansvarig: Catarina Harwing. 
  

− Presentation av mötesdeltagare   
− Namnlista för närvarande                                                               
− Adress- och distributionslista för protokoll 
− Mötets mål gås igenom 
− Angendan för mötet presenteras 

 

3. 15.10 - 15.15. Information om processen – Syfte att informera. Ansvariga: Catarina Harwing 
och Anders Norlander. 
 

4. 15.15 - 15.20. Uppföljning av systemhandlingsmötet 6/3 – Syfte att informera/diskutera. 
Ansvariga: Catarina Harwing och  Anders Norlander. 

 

5. 15.20 - 15.50. Genomgång av ritningar/3D-visualisering - Syfte att ta beslut/diskutera. 
Ansvarig: Susanne Andersson. 
 
Presentationen kommer att ske utifrån patientens perspektiv. Den utgår från där patienten 
anländer in till avdelningen. Den börjar i korridoren och fortsätter i följande ordning: 

− Reception 
− Väntrum 

− Undersökningsrum 
− Infusioner/akut 
− Läkemedelsrum 

− Expeditioner 
− Resterande rum visas efter önskemål och tid 

 
6. 15.50 - 15.55. Tidplan för projektet - Syfte att informera. Ansvarig: Anders Norlander. 

 
7. 15.55 - 16.00. Driftstartmöten – Syfte att informera. Ansvariga: Catarina Harwing och Susanne 

Andersson. 
 

8. 16.00 - 16.05. Planering av kommande verksamhetsmöten – Syfte att diskutera/ta beslut. 
Ansvarig: Catarina Harwing. 

 
9. 16.05 - 16.10. Övriga frågor . 

 
10. 16.10 - 16.25. Protokollsammanfattning – Syfte att informera/diskutera/ta beslut. Ansvarig: 

Susanne Andersson och Catarina Harwing. 
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− Handlingslista skrivs och för varje punkt i handlingslistan utses en ansvarig person och en 
deadline. 

− Sammanfattning av protokollet, för en gemensam kontroll. 
 

11. 16.25 - 16.30. Utvärdering av mötet – Syfte att diskutera. Ansvarig: Catarina Harwing. 
 

Protokoll 

Ett protokoll skulle föras vid mötet. Detta för att få struktur på vad som behandlats och beslutats. För att 
säkerställa att det som tagits fram på mötet går vidare i processen för att genomföras. Protokollet under 
mötet fördes av arkitekten för delprojektet. Protokollet finns i helhet som bilaga 12. 

Samordning 

Samordning mellan de inblandade i mötet skedde i tre steg som en åtgärd till tidigare problem. Där det 
togs upp vad som behöver tas upp på mötet och hur det kommer gå till. Den första delen i samordningen 
skedde genom den första intervjun av avdelningschefen. Där behandlades vad verksamheten helst ville 
se genom visualiseringen. Informationen från intervjun vidarebefodrades till projektorganisationen som 
tog med den i fortsatt planering. Den andra delen var då arkitekten och projekledarna för tidiga skeden 
och bygg gemensamt gick igenom vad som borde tas upp på mötet och vilka rum visualiseringen skulle 
visa. Den tredje och sista samordningen inför mötet gjordes tillsammans med arkitekten och den 
modellansvarige, utifrån de tidigare utförda samordningarna, gällande vilka rum som skulle visas och 
vilken ordning 3D-visualiseringen skulle ha. Där bestämdes den slutgiltiga ordningen som visningen 
genomfördes i.  

Checklista & tips 

En kort checklista och tips som tagits fram till mötesledaren och protokollföraren inför mötet i samband 
med agendan. Det finns en längre lista med tips som ska fungera som hjälpmedel vid kommande möten, 
som skickas till projektorganisationen. Den finns i helhet som bilaga 9. 

• Ha en bra uppfattning om syftet med mötet och vad som ska göras. 
• Låt inte diskussioner om irrelevanta ämnen ta upp mötestid. Styr mötet i "rätt riktning". 

• Få till en bra stämning med "högt i tak" och välkomna inlägg och förslag. 
• Håll tiderna och börja mötet i tid. Ta hjälp av hålltiderna i agendan. 
• Försök få deltagarna att koncentrera sig på lösningar istället för problem. 

• Det är viktigt att sammanfatta och nå beslut som hela gruppen är med på.  
• När uppgifter delas ut ska det vara tydligt med vad som ska göras till när. 

• Var noga med att viktiga beslut och åsikter dokumenteras och sen skickas vidare till rätt 
personer. 

3D-visualisering 

Modellansvarige anpassade modellen inför visualiseringen för verksamheten genom att färgsätta viktig 
inredning i lila och grönt. 

Exempel på sådant som var av lila färg i modellen: 

• Bord 
• Stolar 
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• Datorer 

• Hyllor & skåp 
• Klädhängare 

• Papperskorgar 
• Handfat 
• Tvål- & handspritsbehållare 

• Toaletter 
• Undersökningsbritsar & annan väsentlig utrustning för rum 

Exempel på sådant som var av grön färg i modellen som visades på mötet: 

• Eluttag 
• Strömbrytare 
• Lampor 

 

 

Fig. 2. Exempelbild ur en tidig version av modellen. Här har eluttag, strömbrytare och lampor ännu inte blivit färgade gröna. Bilden är 
tagen vid ingången till ett undersökningsrum. (ByggDialog AB) 
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Fig. 3. En annan vy  av samma undersökningsrum som i figur 2. (ByggDialog AB) 

Den slutliga ordningen som den planerade visualiseringen fick inför mötet listas nedanför. Där 
utgångsläget var en vy ovanifrån, en planlösning i 3D, som gav en överblick av modellen. För att sedan 
kunna gå ner och vandra runt i rummen. 

1. Startvy 
2. Reception 
3. Väntrum 
4. Undersökningsrum 
5. Infusionsrum 
6. Läkemedelsrum 
7. Expedition – rumsnummer 050 
8. Personalrum 
9. Expedition – rumsnummer 026 
10. Undersökningsrum – rumsnummer 038 
11. Placering desinfektion 
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6. Resultat - Observationer från granskningsmötet av bygghandlingar 
 

• De mötesdeltagarna som närvarade var alla relevanta och hade det beslutsmandat som behövdes 
på mötet.  

• Punkterna på agendan följdes bra och hålltiderna användes så gott det gick men vissa punkter 
drog över tiden så att utvärderingen i slutet på mötet inte hanns med då fokus las på 
granskningen av modellen.  

• Planen som tagits fram till mötet följdes och föreslagna åtgärder användes. 
• Den rutt som modellen visas i utgick från patientens perspektiv när denne kommer till 

avdelningen. Den stämde dock inte riktigt då inte verksamheten tillfrågats hur en patient mottas.  
• Brister i utformningen upptäcktes, exempelvis att eluttag vid fönstren saknades vilket 

verksamheten trodde var standard. Men då det inte syntes i modellen påpekades det och togs med 
som en ändring i protokollet. Det upptäcktes också att vissa skrivbord inte var placerade optimalt 
vilket kunde ändras direkt i modellen och därigenom hittades en lösning snabbt och smidigt.  

I undersökningsrum behöver patienter med anhöriga kunna sitta runt 
skrivplatsen. En vridning av skrivbordet mot fönster ger möjlighet för 
en bättre möblering med hänsyn till detta. Elstaven bredvid skrivbordet 
flyttas till innerhörn för en flexibel lösning. Hyllplan för förvaring ovan 
skrivbord kortas till längd lika skrivbordsdjup och ökas till 2 st hyllplan 
på höjden. – ändring av handling. Utdrag ur protokoll, bilaga 12. 

• En viktig funktion i programmet som 3D-visualiseringen gjordes i var möjligheten att ändra 
position på inredningen. Det gjorde det möjligt att enkelt hitta lösningar på problem enligt 
verksamhetens önskemål.  

• Ett bra exempel på en ändring som gjordes snabbt och smidigt med 3D-modellen som 
beslutsunderlag var att rullstolsanpassa väntrummet. En brist att det inte fanns plats intill väggen 
för rullstolsbundna upptäcktes och åtgärdades genom att ta bort sittplatser längs en lämplig vägg. 

I väntrum skall finnas plats för patienter i rullstol, förslagsvis i inre  
högra hörnet - ändring av handling. Här finns önskemål från 
verksamheten om möjlighet att få brukare att delta i utformningen av 
väntrummet i skedet med möblering och färgsättning. Synpunkten tas 
med till driftstartgruppen för fortsatt behandling. Utdrag ur protokoll, bilaga 12. 

• Det var lätt för verksamheten att upptäcka och behandla aktuella problem och ändringar när de 
såg rummen framför sig i 3D-modellen.  

• Verksamheten kan lätt se om hur stort utrymme som finns i rummen och se om det blir platsbrist 
eller inte. Vid platsbrist kan de lätt se vilka åtgärder som kan göras åt problemet.  

• Det kom inte upp några frågor angående vad olika detaljer var för något inne i modellen. 

• Utformningen av modellen under 3D-visualiseringen fungerar bra. Allt syns tydligt och 
verksamheten ser de relevanta delarna utan att behöva förtydliganden.  

• Det kom upp några spontana frågor som inte hade någon koppling till granskningen under 3D-
visualiseringen. Detta tog tid från själva granskningen.  

• Placeringen av mötesdeltagarna var inte optimal. Deltagarna från verksamheten satt lite väl långt 
ifrån skärmen där modellen visades.  

• Verksamheten svarade, under mötets gång, gemensamt ja på frågan om  3D-visualiseringen 
förenklade granskningsarbetet. 
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• Tydliga saker som gjorde mötet strukturerat och effektivt var en tydlig agenda och tydliga roller 
som mötesledare och protokollförare. 

• Mötet hade ett pressat tidsschema och när hålltiderna drogs över behövde ofta mötesledaren gå in 
och sammanfatta och försöka gå vidare för att hinna med allt. Det gjordes för det mesta bra men 
ibland fick också diskussionen gå ett tag med tidsbrist som följd.  

• Det var oklarheter i rumsutrustningen som verksamheten tog upp allteftersom modellen gicks 
igenom.  

• Protokollsammanfattningen var av stort värde då den gjorde så missar undveks. Till exempel 
hade en tekniker antecknat fel om det skulle monteras lås till kopiatorrummet eller inte. Det 
upptäcktes när protokollet gicks igenom.  Det kom även upp nya frågor när rummen visades en 
gång till under protokollsammanfattningen. 

• För varje fråga som behöver uppföljning utses en ansvarig, ett datum är det ska vara gjort och 
metoden det ska meddelas på. 
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7. Resultat - Efter mötet 
 

7.1 Intervjuer med verksamheten efter mötet 
 

Sammanfattning av intervjuer med verksamheten efter mötet. De intervjuade är en undersköterska, en 
sjuksköterska och avdelningschefen. Intervjuerna finns i helhelt som bilagor 4, 5 och 6. 

Allmänt om mötet 

Svar på frågan om hur mötet upplevdes: 

Jag tyckte det var jättebra. Och så fick jag väldigt klart för mig hur mottagningen kommer se ut. 
Undersköterska, bilaga 4. 

De intervjuade tycker att de fick fram sina åsikter och tror att de andra på mötet också fick sin röst hörd. 
Avdelningschefen tyckte dock det gick snabbt bitvis i visualiseringen och är därför osäker på om alla 
hann reflektera över hela utformningen. Mötet var strukturerat och bra styrt av mötesledaren enligt 
sjuksköterskan och undersköterskan.  

Den intervjuade avdelningschefen tyckte mötet var ungefär som tidigare, det började bra men det blev 
tidsbrist och bråttom i slutet som det brukar bli på mötena som hålls. En tidigare brist på struktur och 
tydliga beslut fanns kvar även på detta möte enligt den intervjuade. Att det blir tidsbrist i slutet och det 
måste hastas upplevs som ett problem och då hade det varit bättre att dela upp mötet eller göra det 
längre. 

Det tänker jag på varje gång, det blir väldigt bråttom. Är inte tanken att vi ska få reflektera av. För oss 
är det ju nytt, vi har inte sett det förut. Ta mindre agenda och ge mer tid till diskussion. Då kommer det 
mer, då blir man klar på mötet. Avdelningschef, bilaga 6. 

Agendan 

Agendan  och tidsdispositionen var bra enligt undersköterskan och det viktigaste var med bland 
punkterna. Avdelningschefen tyckte inte någon punkt var överflödig utan det som var med var bra. 
Sjuksköterskan svarar också att agendan var bra, ingående och tyckte inga punkter saknades eller 
upplevdes som onödiga, dock var det för lite tid för mötet. Sjuksköterskan tror mötet kunnat vara en 
halvtimme längre eftersom det upplevdes som bråttom mot slutet på mötet. Samtidigt säger den 
intervjuade att det är svårt att avvara mer tid från övrig verksamhet.  

3D-visualiseringen 

De intervjuade ur verksamheten hade alla uppfattningen och förhoppningen att 3D-visualiseringen skulle 
innebära en förbättring och göra det enklare att få en bild av hur avdelningen kommer se ut. Det fanns 
ingen tidigare erfarenhet av att jobba med 3D-visualisering bland de intervjuade från verksamheten 
förutom en som använt det privat i samband med köksutformning. Mötet upplevdes som givande när 
resultatet av allt arbete som gjorts på utformningen visades upp i 3D-modellen. Det var en stor skillnad 
mot att se resultatet på pappersritningar enligt den intervjuade sjuksköterskan. Det har varit svårt att 
förstå de 2D-ritningar som använts under arbetet med utformningen då de varit små.  
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Avdelningschefen tyckte det var bra med 3D-visualisering och en förbättring eftersom det gav en 
mycket tydligare bild av utformningen än pappersritningar. Undersköterskan som var med hade ingen 
tidigare erfarenhet av 3D-visualisering men tyckte det gav en bra bild av hur avdelningen kommer se ut. 
På frågan om det var en förbättring gentemot att använda pappersritningar med planlösningen svarade 
den intervjuade att det gav en helt annan bild av utformningen och att planlösning på papper bara blir 
rörig.  

Ja det är skillnad för er som är insatta i det och kan se det på ett annat sätt. En annan ser bara massa 
kvadratmetrar och väggar, streck och hit och dit. Nej det är jättesvårt.  Undersköterska om 2D- 
planlösningar.  Bilaga 4. 

Avdelningschefen beskriver att hon har svårigheter med att skapa sig en bild av utformningen från  
planlösningar i 2D: 

Ja, fast det kan jag inte eftersom jag inte kan kvadratmeter. Jag är inte ett dugg intresserad av det. Jag 
kan liksom inte visualisera, vad är 15 kvm fyrkantigt? Vad är 15 kvm avlångt? Då måste jag liksom se 
det framför mig och då kan man applicera alla grejer. Innan är det ju jättesvårt. För det är skillnad på 
15 kvm fyrkantigt och avlångt på vad du får in. Och här på de här ritningarna går det ut ventilation 
och så är det rummet hur det kommer att se ut. Det kan inte jag fixa i huvudet. Och så ska man få in det 
här och det här och det här och så är det en stor grej i vägen där. Hur påverkar den i relation om man 
ska in med en rullstol? Kommer man in med den? Det tyckte jag blev tydligt med 3D-modellen 
Avdelningschef, bilaga 6. 

På frågan om det tog några minuter att vänja sig vid 3D-modellen eller inte svarade undersköterskan ja 
och att det kanske tog ett rum för att vänja sig. Intervjuobjektet hade dock inte tagit del av 
förhandsmaterialet. Sjuksköterskan och avdelningschefen som tagit del av förhandsmaterialet tyckte det 
var lätt att sätta sig in i modellen och se detaljer direkt men det framhålls att vägledning ändå behövs 
under visualiseringen. Den allmänna uppfattningen var att det var lätt att följa med i 3D-visualiseringen. 
Avdelningschefen tyckte det blev lite snabba hopp mellan rum och ibland fanns det fortfarande frågor på 
de rum som lämnades. Visningen borde ha gjorts lugnare och mer metodiskt enligt den intervjuade.  

Expeditionerna var den delen av utformningen som verksamheten var mest tveksam till då det kommer 
bli små utrymmen med mycket glas som skapar insyn. Därför frågades verksamheten om deras intryck 
av expeditionerna förändrats efter de sett 3D-visualiseringen. Sjuksköterskan som intervjuades var mer 
positiv till utformningen efteråt. Undersköterskans och avdelningschefens uppfattning av expeditionerna 
var oförändrad. Det såg lika trångt ut som avdelningschefen trodde det skulle vara. Avdelningen såg ut 
som de intervjuade förväntade sig. De hade redan innan nog bra uppfattning av utformningen för att de 
skulle känna igen sig och inte bli överraskade av något i utformningen.  

Svar på frågan om 3D-visualiseringen gav en bättre bild av avdelningen än pappersplanlösningar: 

Absolut! Oh ja. Tyckte jag fick ganska klart för mig hur det kommer se ut.  Undersköterska, bilaga 4. 

Ja absolut. Det var väldigt bra, man fick en tydligt bild av hur det kommer att se ut tycker jag. 
Sjuksköterska, bilaga 5. 

Ja, det var en stor förbättring. Avdelningschef, bilaga 6. 

Att det gick lätt att se och åtgärda fel direkt i 3D-modellen under granskningen tyckte undersköterskan 
var bra och en förbättring mot tidigare. Den intervjuade undersköterskan säger att det syntes direkt när 
någon del av utformningen inte fungerade och om det fanns en annan lösning på problemet. Det var även 
lättare att se vad en ändring resulterar i när 3D-visualisering användes.  
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Svar på frågan om den intervjuade tyckte det var lätt att komma på lösningar till de problem som 
hittades tack vare att det visualiserades i 3D och gick att ändra direkt i 3D-modellen: 

Ja, det hade kanske inte kommit fram annars om vi inte hade sett det i 3D. Det är ju inte så säkert. Så 
det var nog tack vare det som vi kanske fick dem här sista justeringarna då, så att dem kom fram. 
Sjuksköterska, bilaga 5. 

Jag tyckte det var jättebra att hon gjorde det. Men det var det enda som jobbigt att titta på. Men annars 
var det jättebra. För vi gjorde om rum med en gång.  Avdelningschef, bilaga 6. 

Den intervjuade sjuksköterskan framhåller att problemen som hittades kanske inte kommit fram om 2D-
planlösningar hade använts istället. Avdelningschefen påpekar att det inte skulle gått att bygga om rum 
på en gång, på det sätt som gjordes, om 2D-ritningar använts istället.  

De intervjuade från verksamheten var nöjda med den ordningen modellen visades i.  

Förhandsmaterialet 

Undersköterskan tog inte del av förhandsmaterialet eftersom hon kom med på mötet som en extra 
deltagare utan att varit med tidigare i processen. Däremot tyckte denne att det var lätt att förstå 
visualiseringen av 3D-modellen. Sjuksköterskan hade tittat igenom förhandsmaterialet som hastigast 
men inte fått information att det var viktigt. Erfarenheten av förhandsmaterialet var att det var tydligt, 
strukturerat, hade relevant innehåll och att mötets syfte klargjordes. Avdelningschefen har tagit del av 
förhandsmaterialet och tyckte det var bra och att det var relevant innehåll även hon.  

Sjuksköterskan tror 3D-visualiseringen var nog tydlig och lättförståelig för att förstå även utan 
förhandsmaterial. Exempelbilderna upplevdes dock som en bra förberedelse inför 3D-visualiseringen. 
Det framhålls också att agendan är viktig att få ta del av i förväg. Avdelningschefen tycker det är svårt 
att veta hur stor betydelse förhandsmaterialet hade för förståelsen av 3D-visualiseringen då det inte finns 
något att jämföra med. Det var dock ett bra förhandsmaterial och självklart hjälper det till förståelsen 
enligt den intervjuade. Det var också lättläst och lagom långt enligt avdelningschefen.  

Svar på frågan om förhandsmaterial är något att satsa på för kommande möten med 3D-visualisering: 

Ja, det är alltid bra att vara bra förberedd. Ofta är det ju så att man kastas in på olika möten och man 
är inte så förberedd. Sen är det upp till dig att läsa det som du får skickat till dig och det försöker man 
ju göra. Även om det kanske inte blir så ingående som man kunde önskat.  Sjuksköterska, bilaga 5. 

Ja, det tror jag. Jag tror det är bra att man fått tänka till lite och sett det här om man inte sett det förut. 
Även vad man kommer få se på visningen. Det tror jag är bra.  Avdelningschef, bilaga 6. 

Allmänt om arbetet i förstudien 

Undersköterskan tyckte att det fungerade bra att jobba med 2D-planlösningar i början av förstudien men 
tror att 3D-modellen kunde varit användbar vid utformningen av utrustningen i rummen. Den 
intervjuade ger förslaget att ett undersökningsrum i 3D kunde använts och så kunde det utrustats och sen 
setts i färdigt skick. Eftersom många undersökningsrum är likadana kunde sedan samma utformning 
använts till fler rum. Sjuksköterskan säger att det absolut skulle varit bättre att använt en 3D-modell 
tidigare i förstudien. Det skulle ha underlättat och gjort skillnad genom utformningen blir tydligare.  

Avdelningschefen säger att på varje möte och genom hela processen har det sagts till verksamheten att 
det kommer bli trångt på den nya avdelningen. Den intervjuade frågar sig om det är det viktigaste 
budskapet som ska ges till verksamheten. Borde inte budskapet istället vara att den nya avdelningen ska 
bli så bra som möjligt inom de förutsättningar som finns.  
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Avdelningschefen tror att 3D-visualisering kommer användas mer omfattande i förstudien i framtiden. 
När det går att utforma en avdelning från början i en 3D-modell kommer arbetet gå snabbare och bättre 
tror den intervjuade. Om verksamheten då sitter med arkitekten och arbetar utifrån en 3D-modell blir det 
enklare att tydligt se hur det kommer se ut och vad som går att flytta av utrustningen och vad som inte 
fungerar.  

7.2 Intervjuer med projektorganisationen efter mötet 
 

Sammanfattning av intervjuer med projektaktörer efter mötet. De intervjuade är arkitekten, projektledare 
tidiga skeden och lokalplanerare tidiga skeden. Intervjuerna finns i helhet som bilagor 3, 7 och 8. 

Allmänt om mötet 

Projektledaren tidiga skeden påpekar att det var en ökad aktivitet på mötet. Då dem som brukar vara mer 
tysta i andra fall, var nu engagerade på mötet. Verksamheten var allmänt mer aktiva. Lösningsförslagen 
som verksamheten kom med på uppmärksammade problem var bra, vilket gjorde både mötet och 
processen efteråt mer effektiviserade. Lösningarna är anammade i protokollet och åtgärdade utifrån det. 
Projektledaren tidiga skeden säger att den här mötesmodellen är något som kommer att fortsätta 
användas med hjälp av 3D-visualisering. Även arkitekten håller med om att verksamhetens 
lösningsförslag var bra och gjorde arbetet smidigt. 

Vid frågan om mötet blev lyckat och som projektledaren tidiga skeden tänkt sig så blev svaret ja och nej. 
Denne valde att korta ned det egna materialet till mötet för att hålla tiden. Det var bland annat sista 
punkten på agendan, utvärderingen av mötet som försvann. Den valdes medvetet bort, om missnöje 
funnits hade det kommit fram ändå. Den intervjuade tyckte att målet med mötet uppnåddes. Sen att 
mötesledarrollen släpptes lite och att den intervjuade höll sig i bakgrunden under visualiseringen var 
också medvetet. Då arkitekten måste få köra sin linje. Sammarbete är viktigt, det går inte att trycka 
undan någon. Det måste finnas fingertoppskänsla. 

Arkitekten tycker överlag att granskningsmötet av bygghandlingar var mycket bättre än det tidigare 
granskningsmötet gällande systemhandlingar. Det var bra att det sammanfattades skriftligt, så att det 
som beslutades tydligt finns nedskrivet. Det är bra då det aldrig går att veta säkert om verksamheten 
förstått allt som beslutats. Arkitekten om mötet: 

Sen pratade jag med en medarbetare till mig som också var med på mötet. Hon tyckte att det var ett 
jättebra möte och hon har gått på väldigt många fler möten än mig. Så det var ju ett bra betyg. 
Arkitekt, bilaga 7. 

Utöver att mötet var bra så önskar arkitekten ändå att det skulle varit mer respons från verksamheten. 
Arkitekten tror att det beror på att denne själv förstår allt som ses men det kanske inte verksamheten gör. 
Det enda sättet att vara säker gällande den frågan är att arbeta mot samma verksamhetsgrupp gång till 
gång, men det fungerar inte. 

Arkitekten säger att nästa möte nu kommer att vara strukuterat på samma sätt som granskningsmötet av 
bygghandlingar. Det projektet är inte ritat i 3D men agendan/dagordningen kommer vara ungefär 
densamma. Så det blir struktur på det, vilket är bra. 

Vid frågan om arkitekten varit med på något tidigare granskningsmöte av bygghandlingar blir svaret nej. 
Men arkitekten har varit med i tidigare projekt där strukturen och granskningen av bygghandlingar 
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tillsammans med verksamheten inte har använts. Det har lett till problem då verksamheten inte tyckt att 
resultat i utformningen motsvarat deras önskemål. Då lät det såhär från verksamheten: 

”Så här ska vi inte ha det, vart har ni fått det här ifrån?”  Bilaga 7. 

Så det här med att granska bygghandlingar tillsammans med verksamheten är ju också ett led i att 
förbättra processen. För att vi ska få fler tillfällen där vi visar verksamheten att så här blir det. Det 
räcker inte med ett tillfälle tror jag utan man måste ha fler tillfällen. För det är så mycket som man ska 
ta in, så det är bra att nöta med dem flera gånger när man projekterar. Arkitekt, bilaga 7. 

 

Förberedelser 

Projektledaren tidiga skeden upplevde inte att det blev mycket extraarbete inför mötet tack vare 
förberedelserna. Både projektledaren tidiga skeden och arkitekten tycker att förhandsmaterialet var bra. 
Det kommer att användas på ett nytt möte på ett annat delprojekt veckan efter intervjun. Den intervjuade 
säger att förberedelserna inför mötet är a och o. Det var lättare att styra mötet när det fanns en tydlig 
agenda, jämfört med tidigare möten. På frågan om någon av förberedelserna ansågs vara viktigare än de 
andra så svarade den intervjuade att det var tydliga roller och att protokoll skulle föras. En sak som var 
viktigt också var överlämningen, den formella, mellan projektledaren tidiga skeden och projektledare 
bygg. Alltså att ansvaret går från tidiga skeden till byggskedet. Något som det ibland slarvas med att 
förtydliga. Projektledaren tidiga skeden tror att förhandsmaterialet hjälpte verksamheten inför mötet, då 
dem verkade pålästa. 

Arkitekten svarar på om det blev extra arbete inför mötet tack vare förberedelserna: 

Det var väl det som var skillnaden att det var bättre förberett och då blir det ju ett bättre möte. Jag och 
projektledarna för tidiga skeden och bygg pratade ihop oss innan om vad vi skulle säga på mötet. Det 
har vi inte heller gjort förut. Utan vi har gått dit var och en och sen har var och en trott att någon 
annan håller i mötet, så har de inte blivit nåt. Så på det sättet så tror jag att det ändå är värt att göra 
det innan. Arkitekt, bilaga 7. 

Arkitekten menar att det kommer att ta mindre tid att förbereda sig allteftersom då förberedelserna blir 
rutin. Förberedelserna har en stor roll. Det viktigaste inför mötet är att vara väl förberedd. Den viktigaste 
förberedelsen anses vara dagordningen, som inte funnits tidigare, för att det är viktigt att ha struktur. 3D-
visualiseringen var en bra förberedelse men det finns andra uppfattningar om det inom landstinget, till 
exempel att det används för tidigt. 3D-visualiseringen borde finnas i varje projekt för en ökad förståelse. 

3D-visualiseringen 

Projektledaren tidiga skeden säger att i 3D syns det exakt vad saker är så som ett skrivbord och en 
bildskärm. Men på en 2D-ritning motsvaras det av ett streck och då ska det förstås vad strecket betyder. 
Det är svårt att ställa frågor på saker som inte förstås. På frågan om det upplevdes att verksamheten 
lättare kunde förstå 3D-modellen jämfört med 2D-ritningar blev svaret ja. Modellen var också ett bättre 
beslutsunderlag än 2D-planlösningen. Projektledaren håller med om att det var lättare för verksamheten 
att upptäcka brister och fel i inredningen när visningen skedde i 3D. Exempel att skrivbordets placering 
ändrades eller att det behövdes en frysdel till medicinkylen. Det upplevdes att verksamheten fick en 
bättre uppfattning av hur den nya avdelningen kommer att se ut. 

Arkitekten tycker att 3D-visualiseringen gav en märkbar skillnad i förståelsen hos verksamheten jämfört 
med 2D-ritningar. Arkitekten tycker inte att det var någon skillnad på verksamhetens frågor under 
visualiseringen jämfört med tidigare möten. Utan att denne själv kanske förklarade bättre till det som 
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visades. Modellen anses var ett bättre beslutsunderlag som också ökade verksamhetens förmåga att hitta 
brister i utformningen av inredningen. På frågan om arkitekten tror att fel, som annars skulle missats i 
granskningen, kom fram tack vare att den gjordes i 3D istället för 2D. Så som sakers relation till 
varandra i rummet så blev svaret: 

Ja precis. En sån grej är när dem kommer ut i rummet när dem håller på och bygger. Att så här kan vi 
inte ha det och så får dem lov att ändra på byggplatsen i stället. Så nu förhoppningsvis så har vi kunnat 
förebygga att det inte behöver gå ut och ändra i bygget. Utan att det blir billigare då att ändra på 
ritningen då. Man får hoppas att de blir bättre, vi tror ju att det blir det. Arkitekt, bilaga 7. 

Arkitekten skulle vilja fortsätta använda 3D-visualisering på framtida granskningsmöten. Upplägget med 
en modellansvarig och en som förklarar till modellen fungerade bra enligt den intervjuade. Som svar på 
frågan om verksamhetens inställning till utformningen av avdelningen förändrades av 3D-visningen 
svarade denne antagligen inte. De har hela tiden sagt till verksamheten att det kommer bli trångt och 
visualiseringen gjorde nog att de insåg detta ännu mer. Det kan dock vara bra för att det inte ska bli en 
chock när inflyttningen sker. Verksamhetens egna önskningar på utformningen var helt enkelt omöjliga 
att passa in på det utrymmet som fanns. Det kan vara så att verksamheten upplever utrymmet på den nya 
avdelningen ännu mindre nu, enligt arkitekten. Men det är inte så mycket att göra åt då utrymmet är 
begränsat.  

Arkitekten frågades vad denne tror om att använda en 3D-modell som underlag, redan från ett tidigt 
skede, vid arbete tillsammans med verksamhet. Den intervjuade säger att det vore den bästa av världar 
om 3D-visualisering kunde användas i hela processen tillsammans med verksamheten. Det som är 
osäkert är dock om fördelarna väger upp den ökade kostnaden att ta fram 3D-modellen. 3D-visualisering 
borde dock använts vid något tidigare tillfälle enligt arkitekten. Den intervjuade uppger även att dennes 
medarbetare, som var med på mötet, tycker samma sak. 

Det är lite för sent i bygghandlingsskedet menade hon, då är det en vecka kvar och sen ska bygget dra 
igång. Vi skulle haft den här 3D-modellen lite tidigare så kunde vi pratat med dem lite mer ingående, 
så absolut skulle jag vilja ha det. Arkitekt, bilaga 7. 

Arkitekten säger att det inte var massor av frågor på vad saker var för något på mötet. Det är svårt att 
säga om verksamhetens förståelse vid visualiseringen beror på att själva modellen är tydlig eller om det 
beror på förhandsmaterialet. Det skulle vara intressant att hålla ett möte utan förhandsmaterialet för att 
se om det blir någon skillnad. 

Intervju med lokalplanerare tidiga skeden 

Den intervjuade är lokalplanerare i tidiga skeden på landstinget och har ungefär samma roll som 
projektledare tidiga skeden. Lokalplaneraren har inte arbetat med projektet som rapporten berör utan 
arbetar på andra projekt i både CSK 2013 och på andra byggprojekt. 

Den intervjuade arbetar med att kommunicera hur utformningen av nya lokaler blir till verksamheten. 
Samt verksamhetens åsikter till projektorganisationen. Om 3D-visualisering används eller inte beror på 
typen av projekt och vilka tjänster som projektorganisationen beställer. Lokalplaneraren säger dock att 
det i många fall är upp till entreprenören och projektören att bestämma om det ska projekteras i 3D men 
att det antagligen kommer bli mer krav på 3D-projektering från landstinget i framtiden. Nu används det 
mest på komplexa eller teknikkrävande projekt. Den handlar mycket om nyttan kontra kostnaden, det 
kostar mycket pengar när det byggs fel eftersom det måste byggas om sen. Därför är det viktigt vad 
verksamheten förstår av utformningen, det är inte bara vad som visas för dem utan vad de förstår av det 
som visas.  
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Dem kan ju säga att någonting ser bra ut men egentligen har de inte fattat vad det är dem ser. Det är 
också ett problem och det kanske är än mer komplext då. Hur säkerställer man den processen, har du 
verkligen förstått det du har sett? Lokalplanerare, bilaga 8. 

Allt som förenklar kommunikationen mellan projektorganisationen och verksamheten förenklar och 
förbättrar arbetet och i slutändan ska det resultera i att felen i det färdiga resultatet minskar. Att 
minimera antalet fel som behöver åtgärdas är målet med arbetet med verksamheten och det är när 
byggnationen är klar som det märks om verksamheten verkligen förstått utformningen. Något kan vara 
tydligt för personer inom byggbranschen som är vana att se ritningar men det är inte lika självklart för 
andra. Det kan vara att det hålls med och intygas att det ser bra ut men att förståelsen för hur det kommer 
se ut ändå inte finns där.  

Om det går att se tydliga samband mellan användandet av 3D-visualisering och mindre fel, så visar det 
sambandet att 3D-visualisering leder till direkt minskade kostnader.  

Den intervjuade har sett den 3D-modell som användes på granskningsmötet och tyckte den var väldigt 
tydlig. Det var en bra nivå med detaljer på den. Detta jämfört med vissa modeller, som kan vara 
anpassade för tekniker, där installationer syns eller genomskinliga våningsplan finns med mera. Då är 
det svårt att förstå för en icke insatt. 

Ja skulle ni ha visat verksamheten sådana saker så skulle dem inte fatta någonting. Då skulle man få 
sitta och nästan peka med en penna på allt och berätta vad det är. Man måste tänka på vilken nivå man 
lägger det, om man pratar med verksamheten eller med teknikfolk.  Lokalplanerare, bilaga 8. 

De fördelar och förenklingar som den intervjuade upplevt med 3D-visualisering är framförallt att det fås 
ett enklare redskap för att kommunicera med verksamheten. Det är under förutsättningen att modellen är 
anpassad för verksamheten. Den intervjuade har tidigare varit med när en tekniskinriktad version av en 
modell använts mot en verksamhet. Det var då inte varit lätt för verksamheten att hänga med. En annan 
fördel som hänger ihop med 3D-visualisering är att ju mer rätt det blir från början desto säkrare blir 
kalkylen och budgeten. Desto bättre underlag tidigt i processen, desto säkrare kalkyler kan fås. Det blir 
högre och högre krav på att budgeten ska hålla och då behöver processen förbättras för att möta de 
kraven.  

De som har mest nytta av 3D-visualisering är helt klart verksamheten och de som ska lösa 
teknikbehovet, alltså de som bygger och utformar installationerna, enligt lokalplaneraren. Beslutsfattarna 
i ett projekt är mer intresserade av kostnaden för projektet och inte detaljerna i utformningen. Sen är det 
ju olika saker som verksamheten och teknikerna vill se i 3D-modellen. I dagsläget tror den intervjuade 
att det är branschfolket som har mest nytta av 3D-visualisering genom användandet av  bland annat 
kollisionskontroller och tydliggörandet av områden med begränsade ytor. Tron är ändå att användandet 
av 3D-visualisering mot verksamheten är framtiden men att byggbranschen är lite trög med att införa 
det. Det är många äldre som kanske upplever den nya tekniken som ett hot då de inte behärskar den. 
Detta upplever den intervjuade som ett hinder för användandet av 3D-tekniken, att den finns där men det 
väljs att inte användas.  

Inställningen till 3D-tekniken i branschen är starkt beroende från person till person. Branschen i helhet 
är väl medveten att utvecklingen behöver drivas framåt och gör också det, bland de stora byggbolagen 
finns en god vilja och ambitioner att utveckla området med 3D-teknik.  

På frågan om vad som skulle tala för att ett byggprojekt skulle använda sig av projektering i 3D svarar 
lokalplaneraren att det beror vilket mål som finns med 3D-modellen. Om till exempel det är ett stort 
projekt med många likadana rum och syftet är att visa hur rummen ser ut för verksamheten. Då är det 
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onödigt att rita alla rummen i 3D när det räcker med ett visningsrum. Är syftet att ta fram en komplett 
3D-modell att bygga utifrån, ja då är det kanske berättigat att rita allt i 3D enligt den intervjuade. 
Skillnaden är alltså om syftet är att få en bra process utifrån tekniken och det som projekteras eller för att 
kunna kommunicera med verksamheten. Frågorna som behöver ställas är: Vad är det vi ska visa till vem 
och varför? Vem har glädje av det? 

Om det skulle bestämmas i upphandlingen av landstinget att 3D-projektering skulle användas i hela 
projektet skulle också landstinget veta att de fick betala extra för det. Då krävs det att det finns en tydlig 
nytta och fördelar med 3D-projekteringen. Det är svårt att motivera att rita allt om det inte används fullt 
ut av alla aktörer med kollisionskontroller med mera. Det är alltid kostnaden kontra nyttan som 
bestämmer vad det ska satsas på.  

Svar på frågan om vad intervjuobjektet tror om att använda en 3D-modell i kontakten med verksamheten 
i hela det tidiga skedet och om det skulle bli färre fel och förenklat arbete: 

Ja, det är en väldigt bra fråga för jag är inte alls säker på att den gör det. Det är inte självklart för om 
man tänker sig självt att man ser in i ett tomt 3D-ritat rum, vad tillför det? Vad är det du ser? Du har 
ju ingenting, det du kan se då är den här översikten över 3D-modellen. Som mäklare brukar göra med 
vägguppställningen. Du kan ju få en tydligare rumsuppfattning än om du skulle se det på papper. Det 
kanske skulle vara det då men jag är inte helt hundra säker på det. Lokalplanerare, bilaga 8. 

Vidare leder svaret in på att 3D kanske försvårar arbetet med att se hur rummen kommer i flöden. Alltså 
hur rum relaterar till andra rum. Till exempel är det viktigt att rum som har funktioner som måste 
angränsa till varandra också gör det. 

För verksamheten handlar mycket om vilket rum ligger vart, både  personalflöde, materialflöde och 
även ett patientflöde givetvis. Hur kommer folk in, hur kommer dem ut, vilka rum ska dem till och hur 
jobbar man som verksamhet. Det är de frågorna som vi sitter och ställer till dem i det här första 
programmet som vi kallar för AFP, som ju är AvdelningsFunktionsProgram, så det är före RFPen, 
(RumsFunktionsProgram). Där sitter vi och diskuterar de här frågorna, flöden, logistik.  
Lokalplanerare, bilaga 8.  

Sammanfattningsvis kan det enligt lokalplaneraren vara ett onödigt arbete att i början av utformningen 
använda sig av 3D-visualisering. Det gör inte någon nytta när det är rumsplacering och flöden i hela 
avdelningen som utformas.  

Jag tror nog att det många gånger är enklare för verksamheten att se på ett papper rakt upp och ner. 
Lokalplanerare, bilaga 8. 

I nästa skede däremot när inredningen ska placeras ut finns det klara fördelar med att använda en 3D-
modell tror den intervjuade. Till exempel att det blir lättare att se hur saker ska placeras i rummet vad det 
går att få in på ett visst utrymme. Om det är ett enkelt rum som ett vanligt kontor kanske nyttan kan 
ifrågasättas. Men så fort det blir ett komplext rum så blir det fördel med en 3D-modell, som ett 
undersökningsrum med utrustning på väggarna till exempel. Som sammanfattning finns det en klar nytta 
med 3D-visualisering när rummen inreds med funktioner, men inte i de tidiga skedena när planlösningen 
bestäms, enligt intervjuobjektet. Ett undantag är om det finns andra anledningar till att projektera i 3D, 
som till exempel att sälja in projektet eller visa upp det för intressenter. Ett exempel på detta är neonatal-
avdelningen som projekterades helt i 3D. Därigenom kunde både 3D-modellen och även slutresultatet 
visas upp för intressenter inom och utanför projektet. Detta gav 3D-modellen ett ytterligare värde 
förutom att användas i utformningen och bygget.   
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8. Analys 

 

8.1 Problem i arbetsprocessen & kommunikationen 
 

8.1.1 Möten 
Det är ett bra upplägg som finns angående granskningsmöten i CSK 2013. Att det först hålls ett 
granskningsmöte tillsammans med verksamheten. Där utformningen noggrant gås igenom rum för rum. 
Sedan hålls ett möte inom projektorganisationen rörande det som beslutats tillsammans med 
verksamheten, för att säkerställa att ändringarna går in i bygghandlingarna. Genom 
projektorganisationen framgår det att granskningsmötena tillsammans med verksamheten är väldigt 
viktiga och att det är stor nogrannhet i genomgångarna av till exempel systemhandlingarna. Samtidigt 
observerades det på granskningsmötet av systemhandlingar en mängd brister i utförandet av och 
planeringen av mötet. De tydligaste bristerna som framkom av observationen var att det inte fanns en 
utnämnd mötesledare och att inget protokoll fördes för de ändringar och beslut som togs. Att 
informationen från mötet med verksamheten säkerställs på ett följande granskningsmöte inom 
projektorganisationen är viktigt. Men hur kunde det säkerställas att informationen som behandlades på 
det mötet var korrekt, när inget tydligt protokoll för det som beslutades på mötet innan hade uppförts. På 
ganskningsmötet av systemhandlingar med verksamheten förde dock arkitekten anteckningar över det 
som sades. Vilket ändå verkar ha lyckats förmedla informationen vidare till projektorganisationens möte. 
Men detta är ändå beslut som ska fattas i ett stort projekt, CSK 2013, som handlar om att renovera och 
bygga ut Centralsjukhuset i Karlstad. Då måste krav kunna ställas på att möten struktureras och hålls på 
lämpliga sätt samt att protokoll förs för att kunna säkerställa processen.  

Hur det då kommer sig att mötet var så pass bristfälligt även fast projektorganisationen tydligt förstår 
vikten av verksamhetens avvarade tid, är en intressant fråga. Det beror troligen på en stor tidspress i 
arbetet hos de mötesansvariga. Vilket även framgår i första intervjun med projektledaren tidiga skeden, 
att alla möten inte hinns med. Men det grundar sig troligen också i oklarheter kring ansvarstagande och 
tydliga roller på möten. Vilket i sin tur kan tolkas som en avsaknad av en tydlig mötesmall att använda 
vid sådana möten, som observerades på systemhandlingsmötet. Samtidigt upplevs det ibland 
problematiskt, enligt projektledaren tidiga skeden, med sedan tidigare inplanerade möten i 
arbetsprocessen. Just för att mötena hålls utan att det finns speciellt mycket att behandla på dem.  Detta 
kan återkopplas till den framtagna teorin i rapporten för mötesteknik avsnitt 2.6. Där framhävs det att 
dåliga möten kännetecknas av möten som hålls utan ett klart syfte. Eller kontinuerliga möten som hålls 
där mötesuppgifterna redan är avklarade i tidigare möten. Exakt vilka möten projektledaren syftar till 
framgick inte under intervjun, men det var möten med verksamheten. Det är en tydlig brist i planeringen 
om möten hålls utan att uppfylla tydliga mål. Speciellt i avseendet att det handlar om arbetet tillsammans 
med verksamheten. Då arbetsprocessen i projektet bör vara en sådan liten belastning för dem som 
möjligt. För att de då istället ska kunna utföra sitt arbete inom vården. Det är därför det var så pass 
viktigt att skapa en tydlig struktur på granskningsmötet av bygghandlingar. För att det tänket och 
strukturen skulle färga av sig in i hela projektorganisationen. 

 

 

 



 

Fig. 4. Illustration över hur  hjälpmedlen skapar lösningen av projektledaren tidiga skedens upplveda problem.

En lösning på problemen är att strukturera upp kommande möten enligt de, i det här examensarbetet, 
framtagna hjälpmedlen. Alltså med hjälp av
rapporten för att ta del av tankegångarna angående de framkomna problemen.

En viktig poäng att tillägga här är att eftersom uppfattningen om bristen i struktur och ledning endast 
grundas i ett observerat granskningsmöte
haft tillsammans med verksamheten, innan granskningsmöt
bristfälliga. 

8.1.2 Kommunikation 
Det framgår i intervjun med avdelningschefen att det har funnits stora brister i kommunikationen från 
projektorganisationen, ur verksamhetens synvinkel. Framförallt vid skapandet av den planlösning som 
arbetades fram tillsammans mellan verksamheten och projektorganis
planlösningen, alltså konsekvensbeskrivningen, framgick att det som granskades inte alls var densamma 
som verksamheten hade suttit och jobbat med. Det berodde på att det utformats allt för stora ytor  till 
expeditionerna, än vad som tilläts, på verksamhetens version. Därför hade projektorganisationen
utformat en helt ny planlösning efter de krav på hur stora ytorna fick vara. Pågrund av detta upplever 
verksamheten att deras långa arbete har varit förgäves. Samt att
förmedlandet av informationen gällande de krav som måste följas vid utformandet. Detta har skapat en 
sämre inställning till processen som helhet för verksamheten. Då det upplevs, från 
perspektiv, att den andra planlösningen skapades utan att dem hade något att säga till om
dem, fram till efter konsekvensbeskrivningen, trodde att den planlösning som skapats av dem själva var 
den aktuella utformningen. Problematiken här är att även om projektorganisationen skulle uppleva att 
informationen förmedlats på ett bra och tydligt sätt så upplever inte verksamheten samma sak. Därav 
bister kommunikationen. Det är trots
den information angående projektet som de behöver. Det framgår
medvetenhet inom projektorganisationen angående hur värdefull verksamhetens tid är, ändå uppstod 
problemet. Vad det beror på är inte lätt a
det inte fanns tydliga roller så som en ansvarig för att förmedla bytet av planlösningen. Det skulle som 
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sagt kunna vara att kommunikationen upplevdes tydligt förmedlad, även fast verksamheten inte 
upplevde det. Eller att det helt enkelt glömdes bort bland de andra fortgående arbetsbördorna. Nu i 
efterhand, för att reda ut exakt vart problemet ligger, så borde även den frågan behandlats i intervjuerna 
med projektorganisationen. För att få deras uppfattning av problemet. 

Verksamhetens delaktighet i processen 

Ett annat problem i arbetsprocessen inom projektet som uppdagades i intervjun med avdelningschefen 
på verksamheten, var tidpunkten då verksamheten blev involverade i arbetet. Den intervjuade upplevde 
att det fanns saker som verksamheten förväntades vara klara med direkt från början vid deras ingång in i 
arbetsprocessen. När verksamheten gick in i arbetet var delprojektet två månader in i processen och 
avdelningschefen säger att det borde väl vara bra om dem också blir involverade helt från dag ett. För nu 
upplevdes allt väldigt pressat och stressigt. Samt att verksamheten fått anpassa sig efter efter CSK 
2013’s process. Det kan såklart ställas krav på att projektet ska anpassas till vårdverksamheten och det 
borde det göras. Projektorganisationen framhåller ofta vetskapen om att projekten måste anpassas efter 
vårdverksamhetens villkor. Men samtidigt skulle det inte vara möjligt för verksamheten att inte uppleva 
något tvång alls till anpassning. Då dem ändå involveras i en utomstående process som kommer att ta 
arbetstid från deras egen process. Det är ändå projektorganisationen som ligger ute med en mängd 
delprojekt och måste passa in allt i den stora projektplanen. Det förringar då inte att anpassning måste 
ske mot vården i så stor utsträckning som möjligt. Vårdverksamheten måste kunna fortskrida felfritt.  

Orsaken till att arbetet upplevts väldigt forcerat för verksamheten, utöver att det är en utomstående 
process, kan vara förändringar i den övergripande planeringsprocessen. Att delprojektet fått en högre 
prioritet och på så sätt dragit igång tidigare än det först var tänkt. Det kan även bero på att ett högre 
tempo genomsyrar hela byggprocessen jämfört med en omorganisering inom den vanliga 
vårdverksamheten. Då byggprocessen är hårt styrd av pengar och därigenom strävar efter tidseffektivitet. 
Det troliga är att det är en kombination av dessa som är orsaken till att processen upplevs stressig från 
verksamhetens sida. Varför avdelningschefen uppfattar det som att verksamheten iprincip skulle ha 
arbetsuppgifter klara från början när dem kom in i processen är svårt att veta säkert. Utifrån en persons 
uppfattning om något är det svårt att skapa en helhetsbild. Det har med stor sannolikhet att göra med att 
processen i delprojektet är så pass hårt tidspressad. Men det skulle också kunna vara för omstrukturering 
i den övergripande processen, som tidigare nämnts. Att just verksamheten, som tillvardags arbetar på 
avdelningen som byggs om, inte känt sig delaktiga från dag ett kan bero på att det omöjliggjorts på 
grund av tidsbrister i planeringen. Eller att det från projektorganisationen och från högre instanser inom 
vården inte ansetts vara nödvändigt att involvera dem tidigare. Då arbetet kanske rör frågor mer 
angående ramar för projektet. Så som övergripande budget och tidplanering och även tillgång till 
arbetsresurser. Men det borde vara viktigt att verksamheten som helhet kommer med i processen från 
början. Till exempel för att kunna lösa planeringen med omformning av arbetsresurser tack vare att en 
del av vårdpersonalen ingår i byggprojektets byggrupp.  Det framgår att om verksamheten tagits med i 
arbetet från start på ett tydligt sätt med god kommunikation, så hade deras inställning gentemot 
projektprocessen varit bättre. 

Platsbrist 

Ännu ett ämne som behandlades i intervjun med avdelningschefen efter mötet var budskapet som 
avdelningschefen uppfattade från projektorganisationen till verksamheten. Att på alla möten säger 
projektorganisationen att det kommer bli trångt på avdelningen. Det ifågasätts om det är det viktigaste 
budskapet verksamheten ska få. Den intervjuade tycker att det istället borde förmedlas att det ska bli så 
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bra som möjligt istället för att påpeka att det kommer bli så trångt. Det kan förstås att det inte är önskvärt 
att hela tiden få berättat för sig att det kommer vara trångt. Men samtidigt så vill projektorganisationen 
förbereda verksamheten om att det faktiskt kommer att vara platsbrist på den nya avdelningen. Så att de 
inte blir chockade när det är dags att flytta in där. Det upplevda problemet här kan också sammankopplas 
lite med bytet av planlösning som projektorganisationen gjorde i början av delprojektet. Efter bytet blev 
verksamhetens expeditioner som sagt små i jämförelse med vad dem trodde att de skulle få. På grund av 
detta så blir påminelsen om platsbristen ett större irritationsmoment. Men det förändrar inte att ytan på 
plan fyra i hus sex är liten för den typ av verksamhet som ska befinna sig där. 

 

8.2 Granskningsmötet av bygghandlingar 
 

Mötet blev lyckat från det perspektivet att åtgärderna och förslagen som tagits fram användes och 
testades. Det blev också lyckat utifrån hur de intervjuade mötesdeltagarna upplevde mötet. Då de tyckte 
det var en förbättring mot det föregående mötet då systemhandlingarna granskades. Målen med 
åtgärderna som användes var bland annat att åtgärda bristerna som fanns på detta möte. En av de 
bristerna var avsaknaden av en tydlig mötesledare vilket gjorde mötet rörigt och ineffektivt. I 
intervjuerna efter granskningsmötet var dock samtliga överens om att mötet var bra styrt och att de 
närvarande fick fram sina synpunkter och åsikter. Slutsatsen av det är att åtgärderna för att lösa det 
problemet fungerade. Detta pekar även observationerna av mötet på. Intervjuerna och observationerna 
stämmer även överens om att mötet hade en bra struktur. Detta var tack vare den väl genomarbetade 
agendan som fungerade som ett stöd genom hela mötet.  

Det enda hindret för att alla skulle få säga sitt var att det uppstod en viss tidsbrist i slutet på mötet. Det 
framgår i intervjuerna om mötet att det upplevdes som ett problem. Det var 3D-visualiseringen som drog 
ut på tiden då diskussionen runt vissa detaljer blev lång. Det ledde till att mötets sista punkter skyndades 
på och utvärderingen för mötet hoppades över. Alla andra punkter på agendan hanns dock med så 
tidsbristen utgjorde inget stort problem. Nu gjordes även intervjuerna som en utvärdering av mötet. Om 
inte det gjorts hade bristen på utvärdering varit ett problem då det är viktigt att få återkoppling från 
deltagarna för vidareutveckling av möten. Mötesledaren medgav att det var synd att den missades men 
visualiseringen var ändå det viktigaste på mötet och fick ta sin tid. Det var den intervjuade 
projektledaren för tidiga skeden som var mötesledare. Det var dock inte mötesledaren som höll i 
visualiseringen utan arkitekten. Mötesledaren ville låta arkitekten förklara visualiseringen utan att störa 
eftersom samarbetet mellan de två är viktigt. Detta var, utöver att verksamhetens gransking av modellen 
som är viktigast, också en orsak till att 3D-visualiseringen drog över den planerade tiden. Det tas upp i 
intervjun med projektledaren att dem är ett team och det går inte att skynda på varandra eftersom 
samarbetet och att ha ett bra lagarbete är viktigt. Det var rätt beslut att låta arkitekten hålla i 
visualiseringen utan att försöka skynda på då det antagligen skulle lett till en rörigare granskning. Under 
planeringen av tiden för mötet sades det också att det var granskningen av modellen som var 
huvudpunkten och om den drog över skulle den få göra det. Hålltiden till visualiseringen var 
svåruppskattad då ingen hade gjort det tidigare på andra möten. Det gör att på kommande möten 
kommer det gå att anpassa sig bättre då erfarenheten blir större. Angående tidsbristen säger 
sjuksköterskan att mötet kunde varit längre och avdelningschefen tyckte det blev bråttom och stressigt 
på slutet. Det är ett problem som funnits på många möten i processen enligt avdelningschefen. Att ha 
längre möte är dock svårt eftersom det skulle vara ännu svårare att hitta tider som verksamheten kunde 
vara med på.  
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Brister 

Det första mötet som observerades hade flera allvarliga brister vilket de ansvariga för mötet höll med 
om. Dessa brister åtgärdades på ett bra sätt på granskningsmötet då varken observationer eller de 
intervjuade från projektorganisationen pekade på någon speciell brist som fanns. Även verksamheten 
tyckte mötet var bra och tydligt utan större brister. Undantaget från de åsikterna är avdelningschefens 
synpunkter på mötet då denne frågades om mötet var en förbättring från tidigare. Svaret var att brister i 
strukturen och otydliga beslut har funnits hela tiden och fanns kvar även på detta möte. Då är frågan 
varför avdelningschefens bild av mötet inte stämmer överens med de andra intervjuobjektens 
uppfattning.  Som framgår tidigare i diskussionen om arbetsprocessen har det funnits brister i 
kommunikationen och verksamheten har varit missnöjd med hur vissa saker fungerat. Om då förtroendet 
som verksamheten har för projektorganisationen har försämrats på grund av att missnöje funnits en 
längre tid så tar det också ett tag att bygga upp det förtroende som förlorats. Det kan möjligtvis göra att 
avdelningschefen inte såg eller ville uppfatta de förbättringar som ändå fanns på mötet. Uppfattningen 
under intervjun av avdelningschefen var att svaren inte bara behandlade granskningsmötet utan även 
tidigare erfarenheter. Den intervjuade hade alltså troligen redan en uppfattning om att mötena var 
bristande i kvalité och endast ett förbättrat möte kunde inte förändra den inställningen. Det kanske tar 
några möten innan inställningen, om hur kommunikationen fungerar, förändras. Därför är det extra 
viktigt att en fast struktur används i samband med möten för att bibehålla kvalitén på en genomgående 
hög nivå. För att kunna bibehålla kvalitativa möten räcker det inte med att använda samma metod för 
varje möte. Det krävs att varje möte utvärderas för att på så sätt kunna leda till förbättring av kommande 
möten. För att undvika den tidsbrist som uppstod skulle mötet kunnat delas upp eller gjorts längre. Det 
hade då varit mest logiskt att dela upp det till ett möte som enbart behandlade 3D-visualiseringen och ett 
senare som tog upp informationspunkterna. Båda lösningarna skulle innebära problem på grund av 
verksamhetens svårighet att avvara tid till annat än vården. Det skulle dock vara att föredra jämfört med 
att inte hinna med alla punkter eller missa delar av granskningen av modellen.  

Protokollets betydelse 

En av de absolut viktigaste åtgärderna som gjordes var att ett protokoll skrevs på mötet. Det var en av de 
största bristerna på det första observerade mötet. En brist på dokumentation kan leda till att beslut inte är 
giltiga, åtgärder som bestäms inte görs eller allmänna oklarheter kring mötet. Åtgärden att utse en 
protokollförare fungerade bra på granskningsmötet och ett fullgott protokoll blev fört över mötet. Detta 
hade stor betydelse i att mötet blev lyckat då de ändringar som hittades dokumenterades där. Dessa 
ändringar var det viktigaste målet med mötet och om de inte blir dokumenterade och gjorda så hade 
mötet varit i onödan. En viktig del i arbetet med protokollet var sammanfattningen som gjordes i slutet 
på mötet. Den var avgörande för att alla närvarande skulle vara överens om protokollet och de beslut 
som tagits på mötet. Detta märktes då det under sammanfattningen kom upp frågor och oklarheter både 
på beslut som tagits och på nya saker som tillkom. Det är en avsevärd förenkling av arbetet att få med 
alla närvarandes synpunkter på mötet istället för att behöva kontakta och revidera protokollet efter mötet 
vilket skulle leda till mer arbete för alla parter. 

Samordning 

Samordningen inför mötet mellan projektledarna för tidiga skeden och bygg samt arkitekten var även det 
en avgörande del i att mötet nådde förhoppningarna. Då dem såg till att stämma av med varandra och 
tillsammans besluta hur mötet skulle gå till och vad som var av mest värde att behandla. Om detta inte 
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hade gjorts är det inte säkert att tydliga roller eller ett gemensamt mål hade funnits. Den här typen av 
samordning var det som brustit i förberedelserna av granskningsmötet av systemhandlingar. 

Mötesmodell 

Ett bra betyg åt den mötesmodellen som användes på granskningsmötet är att samma modell valdes att 
användas av projektorganisationen på det nästkommande mötet med verksamheten från en annan 
avdelning. Förhandsmaterialet och agendan som togs fram till granskningsmötet anpassades för att passa 
det nya mötet. Samma rutiner för granskning av modellen och för protokollförandet användes på detta 
nya möte. I det läget användes och anpassades som sagt det ursprungliga materialet till det nya mötet 
men ett mer generellt utformat material kommer att ges till projektorganisationen. Det generella 
materialet kommer vara lätt att skräddarsy till varje möte och kompletteras med en lista med råd och 
tips. På det sättet får projektorganisationen ett konkret verktyg som kan användas direkt i det dagliga 
arbetet. Förutom rapporten som mer blir en analys av brister och möjligheter i arbetsprocessen samt 
förslag till den.  

Andra faktorer 

Det som också är viktigt för ett framgångsrikt möte är att verksamheten har en vilja att utforma den nya 
avdelningen så bra som möjligt och att de är engagerade på mötena. Det är då de bra lösningarna hittas 
som både minskar arbetet för projektorganisationen och gör verksamheten nöjd. Att ha rätt personer 
ansvariga för rätt områden och mötesdeltagare med de beslutsmandat som behövs är också avgörande 
för att målen för mötet ska uppnås. När viktiga beslut kan tas direkt på mötet går det snabbare att avgöra 
frågor och det krävs minimalt med uppföljningsarbete efter mötet.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att säga att åtgärderna var lyckade och bidrog till att mötet blev 
framgångsrikt. Alla åtgärder fungerade ungefär som planerat och de inblandade i arbetet var nöjda med 
resultatet. Sen är arbetet med att skapa bra möten med verksamheten absolut inte över. Det krävs en 
ständig utvecklingsprocess med utvärderingar efter möten vilket leder till att löpande förbättringar kan 
ske. Speciellt nu när 3D-visualisering är en så pass ny arbetsmetod krävs det ett arbete med att förbättra 
arbetsmetoderna. 
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Samordning
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Fig. 5. Illustration över utvecklingsprocessen för möten.  

 

8.3 3D-visualisering 
 

8.3.1 Förhandsmaterialets inverkan på förståelsen 
Enligt den intervjuade undersköterskan, som inte tagit del av förhandsmaterialet, så tog det några 
minuter att sätta sig in i modellen under 3D-visualiseringen. Jämförs detta med vad avdelningschefen 
och sjuksköterskan tyckte, att det direkt gick att förstå det som visades, så är det värt att fundera över 
förhandsmaterialets inverkan på förståelsen. Undersköterskan hade nyligen innan granskningsmötet av 
bygghandlingar tillkommit till verksamhetens byggrupp. Det kan vara en faktor som utgör en skillnad i 
förståelsen. Att de andra inom byggruppen hade lättare att tolka visualiseringen, på grund av att dem 
varit involverade i arbetet med projektorganisationen längre. På så sätt visste de mer vad dem förväntade 
sig att se. Även arkitekten funderade över om förhandsmaterialet tillförde ökad förståelse eller om 
modellen i sig var nog lätt att förstå. Eftersom att bara ett möte undersökts där förhandsmaterialet delats 
ut inför så är det svårt att veta hur väl materialet uppfyllde sitt mål. Om det hade gjorts en observation av 
ett liknande granskningsmöte, där förhandsmaterial inte skickades ut innan, och intervjuer efteråt så 
hade den frågan kunnat besvarats bättre. Samtidigt kan något inte vara för tydligt och bättre förberedelse 
är alltid bra. Nu när projektorganisationen ändå har ett material som kan skickas ut, så finns det ingen 
anledning till att inte göra det. Även om modellen är nog tydlig så kan förhandsmaterialet starta en 
tankeprocess hos verksamheten som förbereder dem bättre inför ett kommande granskningsmöte. 
Agendan behöver dock skickas ut till verksamheten och övriga mötesdeltagare oavsett. Detta för att 
förbereda dem om vad som kommer tas upp på mötet. 

8.3.2 Åsikterna om 3D-visualiseringen 
Samtliga intervjuobjekt trodde och hoppades att 3D-visualisering skulle underlätta arbetet. Att både 
verksamheten och projektorganisationen  hade sådana förhoppningar kan tyda på att båda parter känner 
ett behov av förenklad kommunikation. Verksamheten har enligt sig själva problem med att tyda 2D-
planlösningar och har därigenom svårt att skaffa sig en tydlig bild av utformningen. 
Projektorganisationen upplever svårigheter med att förmedla utformningen och få tillbaka synpunkter 
från verksamheten. Båda parter har alltså ett behov av att förståelsen hos verksamheten ökar. 3D-
visualisering kan vara ett betydande steg mot att lösa det här behovet. Visualiseringen uppfyllde också 
förväntningarna som intervjuobjekten hade då samtliga från verksamheten tyckte att den förenklade 
arbetet och gjorde det lättare att skapa sig en bild av hur det kommer se ut. Reaktionerna på 
visualiseringen från projektorganisationen var även de genomgående positiva. 

8.3.3 De viktigaste faktorerna till att 3D-visualiseringen ökade förståelsen 
 

Utformning av modellen 

Först och främst är utformningen av modellen avgörande för förståelsen. Den 3D-modell som användes 
var välanpassad till vad verksamheten vill och behöver se. Detta gjorde att de lätt kunde sätta sig in i vad 
de såg utan att behöva förklaringar. Den viktigaste detaljen för att  modellen var lättförståelig var 
antagligen att det som syntes bara var sånt som syns i ett färdigt rum. Om 3D-modellen ej varit anpassad 
till verksamheten skulle installationer i väggar, golv och tak synts. Nu var istället sådana detaljer dolda 
och det som är viktigt för verksamheten syntes tydligt istället. Detta är en förutsättning för en lyckad 3D-
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visualisering. Om en icke anpassad 3D-modell används kan nog effekten bli den motsatta och 
förståelsen blir mindre än om 2D-planlösningar skulle använts. Problemet en icke anpassad modell 
skulle skapa är att till exempel installationer och system skulle synas. Det skulle försämra 
verksamhetens förmåga att urskillja det som är viktigt att fokusera på under granskningen. På så sätt 
skulle det försämra granskningsprocessen och dra ner effektiviteten i hela arbetsprocessen. Därför är det 
viktigt att en kunnig person är ansvarig för modellen till mötet. Både för att förbereda den innan och för 
att styra den på mötet.  

Att verksamheten jobbat med utformningen av avdelningen och hade erfarenhet av den genom 2D-
planlösningar gjorde att de kunde förstå visualiseringen snabbare genom att veta var de befann sig och 
känna igen rum i modellen. Den intervjuade sjuksköterskan säger att förståelsen och igenkänningen i 
modellen var större än väntat.  Detta tyder på att verksamheten ändå hade en bra uppfattning om hur 
avdelningen skulle utformas i stort och att 3D-visualiseringen hjälpte till att visa detaljerna i rummen 
och ge en bättre uppfattning av storleken på rummen. Detta hänger ihop med att verksamheten säger sig 
ha problem med att tänka sig storleken på rum och vad som får plats var och när det blir platsbrist. Det 
är i sådana situationer som 3D-visualiseringen gör mest nytta. Det är alltså när rummen är avancerade 
med mycket utrustning eller om storleken är kritisk för att ett visst moment ska fungera som 
visualiseringen gör mest skillnad mot 2D-planlösningar. Om rummen som ska granskas till exempel är 
standardexpeditioner utan några frågetecken kring inredningen skulle det kunna vara onödigt att 
förbereda de för en 3D-visualisering. Det är ändå ett visst arbetsmoment att anpassa 3D-modellen till 
verksamheten och om granskningen fungerar lika bra med en 2D-planlösning skulle det vara att föredra.  

Lokalen 

Att lokalen, där granskningen sker, är väl anpassad för syftet är ett krav för att 3D-visualiseringen ska bli 
lyckad. Den lokal som användes för granskningsmötet fungerade utmärkt då det fanns en stor tv-skärm 
som kunde användas och sittplatser med bra vy till visningen. Verksamheten borde få de "bästa" 
platserna då det är de ska granska modellen. 

Samordning 

Den samordning som gjordes innan mötet var också avgörande för att visualiseringen skulle bli lyckad. 
Först och främst gav intervjun inför mötet med avdelningschefen nyttig information om vilka rum och 
detaljer som var intressanta för verksamheten. Utan den informationen kunde detaljer missats och  
verksamheten behövt fråga och tänka mer över vad de vill se på mötet istället för att där koncentrera sig 
på att hitta fel. Detta är en samordning som till kommande möten behövs göras av de ansvariga för 
mötet. Det borde dock inte vara ett problem att ta upp detta på till exempel mötet innan 
granskningsmötet. Ett exempel på att det alltid är bra med mer kontakt mellan projektorganisationen och 
verksamheten är den ordning som rummen visades i under visualiseringen. Det var de mötesansvariga 
som hade grundidén att den skulle utgå från patientens väg genom avdelningen. En ordning sattes upp 
men det visade sig direkt på mötet att den var lite fel. Detta var inget allvarligt problem men däremot 
lättåtgärdat om mer kontakt funnits mellan parterna. Verksamheten borde också ha tillfrågats dagarna 
före mötet om det fanns någon punkt som de ville ha med på agendan för att inte för mycket saker ska 
hamna på övrigt. 

Den andra för visualiseringen kritiska samordningen är den mellan den modellansvariga och den som 
beskriver modellen på mötet, antagligen arkitekten. Att dessa två går igenom rutten som modellen ska 
visas i och vilka vyer som ska användas. Det är avgörande för att visualiseringen ska bli bra genomförd 
och därigenom för att verksamheten ska hänga med. Det viktigaste på den samordningen var att det 
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skapades en gemensam uppfattning om hur 3D-visualiseringen skulle göras. Arkitekten fick se hur den 
anpassade modellen såg ut och den modellansvariga fick arkitektens tankar om vad verksamhetens vill 
se och vad som ska visas. Med vilka vyer rummen visas är också viktigt att bestämma i förväg. Dels för 
att möjliggöra snabb navigering i modellen genom genvägar och dels för att arkitekten som "guidar" 
verksamheten själv ska veta vad som visas. Det bestämdes att innan ett rum visades "inifrån" så visades 
en vy ovanifrån som en 3D-dimensionell planlösning. Detta gjorde att verksamheten kunde känna igen 
sig och följa med på vilken del av avdelningen som visades. Den rutten som bestämdes blir mer som en 
riktlinje för vad som ska visas eftersom det inte går att följa den exakt under visualiseringen. Den 
fungerar lite som hålltiderna på agendan, de ska visa ungefär men det kommer alltid avvika något under 
själva mötet. Rutten hölls ändå någorlunda under mötet och även om vissa ändringar tillkom så 
fungerade den bra som en lista för allt som skulle granskas. Det gjorde att inget som var planerat att 
visas missades. 

Rätt person i rätt roll & hur lösningar hittas 

Det var en stor hjälp att den modellansvariga på mötet var projektets modellsamordnare och den som 
hade mest kunnande om 3D-modellen. Det gjorde att det aldrig var några problem med själva modellen 
och att allt gick snabbt och smidigt under visualiseringen. Den modellansvariga kunde också ändra i 
modellen under själva visualiseringen för att hitta lösningar på problem som kom. Detta var inte planerat 
från början utan kom fram när verksamheten gav förslag på hur utformningen borde vara. Det var 
värdefullt för att hitta lösningar som det kunde beslutas om direkt. Att färdiga lösningar kunde utarbetas 
direkt på mötet utan behov av ytterligare arbete var antagligen den mest uppskattade följden av 3D-
visualisering. I vanliga fall när fel upptäcks genom 2D-ritningar av verksamheten så åtgärdar den 
ansvarige det med ett lösningsförslag som senare visas för verksamheten. De måste då förstå vad 
ändringen innebär och se om det löst problemet och antingen godkänna det eller skicka tillbaka det för 
mer bearbetning. Nu kunde istället verksamheten vara med och utforma en egen lösning precis som de 
vill ha det, som direkt kan användas i utformningen. Det leder till färre arbetsmoment, bättre lösningar 
och nöjdare verksamhet då de blir mer delaktiga. Att projektledaren upplevde en ökad aktivitet från 
verksamheten beror antagligen på flera faktorer vilken den största troligtvis var att 3D-visualisering 
användes. Först och främst såg de mer detaljer och förstod vad allt var för något, vilket gjorde att det 
fanns mer saker att fråga på. Att de förstod det bättre gjorde också att de såg vad som inte fanns och 
kunde upptäcka det som saknades. Ytterligare en orsak till mer aktivitet kan vara att granskningsarbetet 
upplevdes som mer givande och roligare med 3D-modellen än med 2D-planlösningar. Att det var lättare 
att hitta lösningar på problem genom att det gick att ändra direkt i modellen ökade nog också viljan hos 
verksamheten att hitta och åtgärda fel.  

Att utformningen är tydligare och att det går lätt att åtgärda problem direkt gör att det antagligen 
kommer fram mer förslag till förbättringar. Detta eftersom inställningen går från att tänka på vad som 
inte kommer fungerar till att istället fokusera på hur något kan förbättras. Det blir alltså lättare för 
verksamheten att se hur de vill ha det istället för att se att något inte fungerar. De går direkt på lösningen 
av problemet istället för att bara se felet och anmärka på det.  
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Fig. 6. Illustration över delarna i en lyckad 3D-visualisering.  

 

8.5 Utvecklingsmöjligheter för 3D i hela produktbestämningsskedet tillsammans med 
verksamheten 
 

En utvecklingsmöjlighet för arbetet med verksamheten är att införa användandet av 3D och 3D-
visualisering i ett tidigare skede än vad som görs idag. Det skulle innebära att arkitekten sitter 
tillsammans med den tänkta verksamhetsgruppen och arbetar fram förslag i en 3D-modell. Detta istället 
för en handritad planlösning eller rumsritningar. Det skulle kunna öka möjligt för verksamheten att i ett 
tidigare skede få en tydligare uppfattning om storlek på ytor och rum. I intervjuerna tror både 
sjuksköterskan, avdelningschefen och arkitekten att det skulle underlätta arbetet om 3D användes 
tidigare. Arkitekten var speciellt positiv till den här frågan och säger att det verkligen skulle vara något 
att föredra i arbetet med verksamheten. Även arkitektens medarbetare tyckte att 3D-visualiseringen var 
något som borde ha nyttjats tidigare och ansåg det vara för sent att börja med det i bygghandlingsskedet. 
Samtidigt påpekar både arkitekten och lokalplaneraren för tidiga skeden att det är styrt av kostnaden i 
förhållande till nyttan det ger. Alltså hur mycket arbete som krävs jämfört med vilken förbättring det 
skulle innebära. 

Skiss-skedet 

En frågeställning är hur mycket arbete det är värt att lägga ner på ett skissförslag innan det presenteras. 
Om 3D-modellen är något som lätt ligger till hands i projekteringen, om BIM-projektering används, bör 
det inte medföra en särskillt mycket större arbetsbörda eller kostnad att använda den tillsammans med en 
verksamhet även i ett tidigt skede. Men som sagt kan det vara svårt att motivera att rita i 3D redan från 
den tidpunkten då det hadlar om en skiss. Eftersom det är planlösningen som ska tas fram så är det 
rimligt att tänka att det är mycket behändigare att rita på papper. Då utformningen med stor sannolikhet 
kommer att förändras många gånger innan det blir den slutgilltiga lösningen. Det som troligen gör det 
lättare att arbeta i 2D istället för i 3D i skiss-skedet är som lokalplaneraren för tidiga skeden säger. Att 
det blir lättare att se flöden mellan de olika rummen, vilket är intressant för verksamheten. Vilket läge 
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rummen har i relation till varandra är det som är avgörande i den tidiga utformningen. Det kopplas 
samman med personalflödet, hur personalen lätt ska kunna transportera sig på verksamheten, samt 
materialflödet. Sist men inte minst patientflödet, som bör anses vara det viktigaste, måste vara väl 
planerat. För att så lätt som möjligt kunna skapa en bild av alla dessa flöden borde det vara bättre att 
använda sig av en 2D-planlösning än att vara i en 3D-modell. Planlösningen ger en klar överblick av alla 
rummen och dess relationer till varandra. På så sätt kan de olika flödena förutses relativt enkelt. Jämförs 
detta med att utföra samma arbete i 3D så kan det vara svårt att orientera sig inne i en modell. Om det 
inte finns en klar uppfattning om hur planlösningen ser ut blir problematiken ännu tydligare. Speciellt 
svårt är det då i detta tidiga skede när rummen inte heller skulle innehålla någon inredning, bara tomma 
rum. Eftersom det skulle handla om en A-modell. Det kan dock vara som lokalplaneraren säger att det 
finns ett värde i att använda 3D-visualisering så pass tidigt i vissa projekt. Om det är ett prestigefyllt 
projekt med många utomstående intressenter som vill se ett tänkt resultat eller om det gäller att sälja in 
projektet.  

Även fast arbetet med verksamheten, i den tidiga fasen av produktbestämningsskedet, inte vinner på att 
använda 3D så är det en fördel för projektörerna. Då de kan sammanställa sina ritningar i den 
gemensamma modellen och utföra kollisionskontroller. Plus att det arbetet generar underlag för 
visualiseringsmöjligheter på ett helt annat sätt än om traditionell projektering används. Detta för att ännu 
en gång återkoppla till fördelarna med BIM-projektering. 

3D-visualisering i utformningen 

Den del av processen som 3D-visualisering otvivelaktigt är bättre i än 2D-ritningar är den senare delen 
av produktbestämningsskedet. Då rummens funktioner ska fastställas och inredningen utformas. I den 
här undersökningen användes 3D-visualisering precis i slutskedet av produktbestämningsskedet. Då 
bygghandlingarna ska granskas tillsammans med verksamheten. Det är rimligt att säga att det även hade 
varit användbart i ett tidigare skede än vad det användes i just denna gång. Detta styrks även av 
intervjuerna. Det syftar då till när inredning för första gången behandlas tillsammans med verksamheten. 
Ett säkert antagande är att det inte kan leda till en försämring utan att det måste underlätta arbetet. Då 
verksamheten får en tydligare helhetsuppfattning av rummen samt kan se ingående möblering och 
tekniskalösningars förhållande till varandra. Sen kan det reflekteras över om en skiss av inredningen 
först borde göras på papper för att säkerställa en möblering som upplevs bra. Detta för att  göra arbetet 
med att sätta in det i modellen effektivare då en mall redan finns. På så sätt undivka att till exempel 
placeringen av det första bordet testats överallt i rummet för att leta efter den bästa placeringen. Om det 
redan finns en ordning för hur sakerna ska stå kan de sättas in i modellen och sedan direkt ge en 
helhetsbild istället, där relationen mellan saker åskådliggörs. Det ger i sin tur lättare uppfattningen om 
hur inredningen borde utformas. I det här delprojektet hade det enligt arkitekten använts rumsritningar i 
kombination med planlösningar för detta. Det arbetssättet hade fungerat bra även det. Men samtidigt 
säger arkitekten i intervjun att verksamheten upplevdes förstå bättre under 3D-visualiseringen på 
granskningsmötet av bygghandlingar. Så det kan ge slutsatsen att 3D-visualisering skulle underlätta 
arbetet även i det tidigare första skedet där inredning behandlas. 

För att besvara frågan om när det är ekonomisktförsvarbart att använda 3D-visualisering i arbetet med 
verksamheten så beror det alltså på hur arbetsprocessen ser ut och i vilket skede det används. Det är en 
avvägning som projektorganisationen får ta ställning till i varje enskillt fall. Dock finns det tydliga 
områden där det medför en förbättring i arbetet, likväl som 2D har sina fördelar. 



 

Fig. 7.  Användningsområden  för  2D och 3D 

Sammanfattningsvis så borde det funnits en möjlighet för verksamheten att ta del av 
den tänkta avdelningen i 3D i ett tidigare skede än vad som gjordes i detta delprojekt. Förslagsvis i 
samband med starten av arbetet som berör rumsfunktioner och inredningen i rummen. I ett tidigare skede 
än så är det svårt att se någon direkt förbättring och i det allra tidigaste skedet, då det handlar om 
utformningen av planlösningen, skulle det

Fördelar med ökad förståelse 

Ett problem som finns i kontakten med verksamheten är att det många gånger är svårt att v
förstått eller inte. Här skulle den ökade förståelsen som 3D
avsevärt. Verksamheten kan vid en granskning instämma och säga att det ser bra ut men kanske ändå 
inte uppfattat hela utformningen då de inte kunn
egentligen när verksamheten ser det färdiga resultatet. Det är alltså ett problem om materialet som visas 
för verksamheten är öppet för olika tolkningar. Då verksamheten inte har någon vana att se på 2
planlösningar kan de vara svåra att tyda. Vilket lämnar det öppet för verksamheten att tolka dem på fel 
sätt. Det kan då vara risk att när verksamheten ser något som de inte förstår så antar de att det stämmer 
fast dem inte ser alla detaljer. Användandet
avsevärt då en tydlig modell inte alls lämnar samma utrymme för tolkningar som en 2D
Detta gör att projektorganisationens och verksamhetens förståelse för utformningen hamnar på en me
gemensam nivå. Att veta mer säkert att verksamheten verkligen förstått vad som visas skulle underlätta 
arbetet med utformning och granskning av handlingar. Dialogen i projektet skulle stärkas av detta och 
möjligheterna till samarbete öka.  

 

8.6 Analys av utförandet 

 

Det undersökta området var smalt och noggrant specificerat vilket medförde både för
svårighet var att hitta litteratur som berörde det aktuella ämnet med relevant information. Eftersom 
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Sammanfattningsvis så borde det funnits en möjlighet för verksamheten att ta del av 
den tänkta avdelningen i 3D i ett tidigare skede än vad som gjordes i detta delprojekt. Förslagsvis i 
samband med starten av arbetet som berör rumsfunktioner och inredningen i rummen. I ett tidigare skede 

ekt förbättring och i det allra tidigaste skedet, då det handlar om 
utformningen av planlösningen, skulle det troligen försvåra arbetet.  

Ett problem som finns i kontakten med verksamheten är att det många gånger är svårt att v
förstått eller inte. Här skulle den ökade förståelsen som 3D-visualisering kan ge kunna hjälpa till 
avsevärt. Verksamheten kan vid en granskning instämma och säga att det ser bra ut men kanske ändå 
inte uppfattat hela utformningen då de inte kunnat tolka rätt. Detta är svårt att veta och märks först 
egentligen när verksamheten ser det färdiga resultatet. Det är alltså ett problem om materialet som visas 
för verksamheten är öppet för olika tolkningar. Då verksamheten inte har någon vana att se på 2
planlösningar kan de vara svåra att tyda. Vilket lämnar det öppet för verksamheten att tolka dem på fel 
sätt. Det kan då vara risk att när verksamheten ser något som de inte förstår så antar de att det stämmer 
fast dem inte ser alla detaljer. Användandet av 3D-visualisering skulle kunna minska den här risken 
avsevärt då en tydlig modell inte alls lämnar samma utrymme för tolkningar som en 2D
Detta gör att projektorganisationens och verksamhetens förståelse för utformningen hamnar på en me
gemensam nivå. Att veta mer säkert att verksamheten verkligen förstått vad som visas skulle underlätta 
arbetet med utformning och granskning av handlingar. Dialogen i projektet skulle stärkas av detta och 
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Sammanfattningsvis så borde det funnits en möjlighet för verksamheten att ta del av utformningen av 
den tänkta avdelningen i 3D i ett tidigare skede än vad som gjordes i detta delprojekt. Förslagsvis i 
samband med starten av arbetet som berör rumsfunktioner och inredningen i rummen. I ett tidigare skede 

ekt förbättring och i det allra tidigaste skedet, då det handlar om 

Ett problem som finns i kontakten med verksamheten är att det många gånger är svårt att veta om de 
visualisering kan ge kunna hjälpa till 

avsevärt. Verksamheten kan vid en granskning instämma och säga att det ser bra ut men kanske ändå 
at tolka rätt. Detta är svårt att veta och märks först 

egentligen när verksamheten ser det färdiga resultatet. Det är alltså ett problem om materialet som visas 
för verksamheten är öppet för olika tolkningar. Då verksamheten inte har någon vana att se på 2D-
planlösningar kan de vara svåra att tyda. Vilket lämnar det öppet för verksamheten att tolka dem på fel 
sätt. Det kan då vara risk att när verksamheten ser något som de inte förstår så antar de att det stämmer 

visualisering skulle kunna minska den här risken 
avsevärt då en tydlig modell inte alls lämnar samma utrymme för tolkningar som en 2D-planlösning gör. 
Detta gör att projektorganisationens och verksamhetens förståelse för utformningen hamnar på en mer 
gemensam nivå. Att veta mer säkert att verksamheten verkligen förstått vad som visas skulle underlätta 
arbetet med utformning och granskning av handlingar. Dialogen i projektet skulle stärkas av detta och 

Det undersökta området var smalt och noggrant specificerat vilket medförde både för- och nackdelar. En 
svårighet var att hitta litteratur som berörde det aktuella ämnet med relevant information. Eftersom 

Rumsfunktioner



44 
 

kontakt med vårdverksamhet bara är en del av en speciell sorts byggprojekt och 3D-visualisering är en 
ny arbetsmetod i det sammanhanget finns inte mycket litteratur om det ämnet att hitta. Det som gjordes 
var att information från flera ämnen som berörde det aktuella användes. Då de kombinerades ihop med 
kunskapen från projektorganisationen blev det en teoretisk grund för undersökningen. Denna metod för 
att hitta teori till arbetet har fungerat bra då det gett konkret användbar information till de lösningar som 
tagits fram. Den skarpa avgränsningen har hjälpt arbetet på flera sätt. Att undersöka ett så specifikt 
område gjorde att det gick att skapa sig en bra uppfattning om området och hitta de problem som fanns. 
Dessa problem kunde analyseras noggrant och lösningar kunde utarbetas och testas tack vare att 
undersökningen var tydligt avgränsad. Om den skulle täckt ett större område skulle inte möjligheten att 
ta fram detaljerade lösningsförslag funnits då tiden inte räckt till.  

Aktionsforskning 

Användningen av aktionsforskningsmetodik passade väl in på det arbete som gjordes. De tre första 
stegen planera, göra och studera gjordes i undersökningen som teorin beskriver dem. Det första i form av 
litteraturstudien, observationen och intervjuerna och gav en bra grund till nästa steg då åtgärderna togs 
fram och testades. Resultatet av dessa analyserades i tredje steget i form av observationerna som gjordes 
och de efterföljande intervjuerna. Sista steget som är att lära av förbättringarna är upp till 
projektorganisationen att fullfölja. Det krävs att förändringarna implementeras i det dagliga arbetet och 
att de fortsätter att utvecklas. Det fortsatta arbetet med att föra in förbättringarna ser positiv ut då de 
redan använts på ett annat möte. Den modellen för att hålla möten som togs fram mottogs alltså positivt 
av projektorganisationen. De hjälpmedel som tagits fram i arbetet med undersökningen kommer också 
göra ett fortsatt arbete med förbättringarna enklare.  

Infromationssamlandet 

Metoden för att undersöka det aktuella området passade väl in i undersökningen då 
informationssamlandet gav en bredd med observation, intervjuer och litteratur som gemensamt hjälpte 
till att skapa en bild av området som undersöktes. Samarbetet med och hjälpen från 
projektorganisationen, där både ByggDialog och Landstingsfastigheter ingår, har varit en förutsättning 
för att arbetet har kunnat utföras.  

Intervjuerna som gjordes är en viktig del av resultatet och ligger till grund för tolkningen av hur 
verksamheten upplevde 3D-visualiseringen. Metodiken för hur de utfördes följde teorin om 
intervjuteknik som tagits fram och typen av intervju valdes till öppen riktad med öppna frågor. Denna 
typ fungerade bra då informationen som söktes handlade om åsikter och hur saker upplevts. Genom att 
ha öppna intervjuer kunde svar som var intressanta leda till följdfrågor och mer detaljerade och djupa 
svar kunde fås. Detta hade varit svårare om fasta frågor använts eftersom svaren då varit givna 
alternativ. Under intervjuerna kom många saker upp som inte det frågats direkt på, i samband med andra 
frågor. Därför var valet att använda öppna frågor viktigt. En förbättring i arbetet kunde varit att bearbeta 
frågorna ytterligare innan intervjuerna. De fungerade oftast bra men ibland behövdes förtydliganden 
göras eller att frågor tolkades fel av intervjuobjekten. Det märktes vilka frågor som gav bra svar och 
vilka som inte var lika givande. Därför skulle intervjuerna bli bättre och bättre om undersökningen varit 
längre med fler intervjuobjekt. Antalet intervjuobjekt var passande i undersökningen sett till 
arbetsbördan och mängd information som gavs. Däremot ger det självklart mer underlag till resultat med 
mer intervjuer. Till exempel hade ytterligare ett undersökt granskningsmöte gett möjlighet till fler 
intervjuer. Det mötet skulle då kunnat gjorts utan förhandsmaterial för att jämföra skillnaden. Då skulle 
mer åsikter kunnat jämföras med varandra vilket skulle gett ett säkrare resultat. Med ytterligare ett 
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undersökt möte hade resultatet av studien blivit mer omfattande och därav bättre. Det fanns dock inte tid 
för att undersöka ett andra möte i undersökningen. Det borde ha gjorts intervjuer av alla i verksamhetens 
byggrupp som närvarade på det aktuella granskningsmöte. Hindret för detta var verksamhetens tidsbrist 
och de avvarade så mycket tid de kunde för projektet och den här studien. Därför kunde inte intervjuer 
göras med fler ur verksamheten. Detta är en brist i studien då underlaget för resultatet kunde varit mer 
omfattande. De intervjuade gav alla relevant information och därför var ingen intervju överflödig. Det 
hade dock varit intressant att intervjua någon som arbetat med 3D-visualisering i kontakt med 
vårdverksamhet tidigare. Detta var tyvärr inte möjligt då ingen person med den erfarenheten hittades 
inom projektorganisationen.  

Ytterligare utvecklingsmöjligheter 

Om studien varit mer omfattande skulle det kunnat vara en fördel att varit med tidigare i processen då 
planlösningen och detaljerna kring den nya avdelningen utformades. Det skulle gett möjlighet till mer 
insikt i arbetsprocessen och observationer att stödja intervjuresultaten med. Det kunde även gett 
möjligheter till åtgärdsförslag till hela processen jämfört med enbart till granskningsmötet. Att även testa 
3D-visualisering tidigare i processen hade varit intressant och kunnat ge värdefull information om hur 
det förändrar arbetet. Detta skulle dock ha krävt avsevärt större arbetsbörda och en längre 
undersökningsperiod.  

 

8.7 3D-visualiseringens förbättringar i produktbestämningsskedet 
 

Sammanfattningsvis har undersökningen har fått fram är att 3D-visualisering ger dessa fördelar: 

• Det gav en tydligare bild för verksamheten av hur avdelningen kommer att se ut. 

• 3D-visualiseringen gjorde det lättare för verksamheten att upptäcka brister i utformningen av 
avdelningen. 

• Vid granskningsmöten går det direkt på plats att visa de tänkta lösningarna på problem i 
utformningen av inredningen. Så som att flytta inredning efter verksamhetens åsikter. 

• Det upplevdes vara ett bättre beslutsunderlag vid mötet jämfört med 2D-ritningar. 

• Kommunikationen mellan projektorganisationen och verksamheten blev tydligare. Då förståelsen 
i arbetet hamnade på en mer gemensam nivå än vid användning av 2D. 

 

8.8 Reflektion om hur undersökningen bidrar till hållbarutveckling 
 

Att byggbranschen utvecklas till att bli mer hållbar är en viktig del i att skapa ett mer hållbart samhälle. 
Den utvecklingen består huvudsakligen av två delar; att minska resursåtgången i produktionen och att 
bygga mer energisnåla hus. Den här undersökningen hamnar i den första delen, alltså produktionen. 
Lösningarna och förslagen som undersökningen har lett fram till påverkar dock enbart en specifik del av 
byggprocessen. Detta leder till att de har liten påverkan på den totala resursåtgången. Om slutresultatet 
av användningen av 3D-visualisering antas ge färre fel som behöver åtgärdas efter byggskedet så är 
minskad materialåtgång en direkt följd. Alltså går det att säga att undersökningen bidrar till minskad 
resursanvändning i produktionen. En annan följd av ökad användning av BIM i ett projekt är att 3D-
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modeller ersätter pappersritningar i många fall. Detta är också positivt för miljön. En ökad digitalisering 
av branschen skulle effektivt minska mängden papper som behövs.  

Den här undersökningen speglar bara en liten bit av hur BIM och 3D-visualisering påverkar ett projekt. 
Den minskade materialåtgången som kan bli till följd av de förbättringar som tagits fram är bara en liten 
del i den stora besparingen som blir till följd av att använda BIM fullt ut i projektet. Då uppstår det 
möjligheter att minska resursåtgången genom hela produktionen samtidigt som 3D-modellen gör det 
möjligt att simulera alternativ för att bygga så energisnålt som möjligt. 

 

 

Fig. 8. Undersökningens bidrag till hållbar utveckling.  
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9. Slutsats 
 

Ett av målen med examensarbetet var att utforma ett granskningsmöte av bygghandlingar med 
vårdverksamheten där avsikten var att få kvalitativ återkoppling på projektet genom att öka 
verksamhetens förståelse med hjälp av 3D-visualisering. Det andra var att  ta reda på om 3D-
visualisering underlättar arbetet och kommunikationen mellan vårdverksamheten och 
projektorganisationen i produktbestämningsskedet. 

Det utformade granskningsmötet uppfyllde det uppsatta målet då: 

• Det tidigare mötets brister åtgärdades genom de framtagna förberedelserna.  
• Granskningsarbetet av bygghandlingarna underlättades tack vare att 3D-visualiseringen ökade 

verksamhetens förståelse för utformningen.  

3D-visualisering underlättar arbetet  

Arbetet med att granska bygghandlingarna och upptäcka fel och brister i dem underlättades på flera sätt 
av 3D-visualisering. Den största förbättringen var den ökade förståelsen hos verksamheten. Den gav i sin 
tur upphov till mer konkreta förbättringar: 

• 3D-visualiseringen gav en tydligare bild för verksamheten av hur avdelningen kommer att se ut. 

• 3D-visualiseringen gjorde det lättare för verksamheten att upptäcka brister i utformningen av 
avdelningen. 

• Användbara lösningar kunde tas fram direkt på mötet med hjälp av 3D-modellen. 

• 3D-modellen upplevdes vara ett bättre beslutsunderlag vid mötet jämfört med 2D-ritningar. 
• Kommunikationen mellan projektorganisationen och verksamheten blev tydligare. Då förståelsen 

i arbetet hamnade på en mer gemensam nivå jämfört med då 2D-ritningar använts.  

Dessa fördelar  gör 3D-modellen till ett bättre beslutsunderlag  än 2D-ritningar. Resultatet i den här 
undersökningen pekar mot att  3D-visualisering leder till färre fel att åtgärda efter byggskedet. Detta i 
sin tur skulle leda till minskade kostnader i projektet. Denna undersökning kan dock inte säga säkert om 
det blir färre fel. För att se detta skulle det krävas att flera projekt som använde 3D-visualisering 
undersöktes fram till att verksamheten flyttade in. Sen skulle antalet fel som behöver åtgärdas jämföras 
med statistik från liknande projekt där 3D-visualisering inte använts för att se skillnaden. Detta vore en 
möjlig utveckling av denna undersökning. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen av undersökningen att 3D-visualiseringen stärker dialogen mellan 
verksamheten och projektorganisationen. En förbättrad dialog i projektet leder till en förbättrad 
arbetsprocess. 
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Fig. 9. Effekterna av 3D-visualisering.  

 

Förbättrad arbetsprocess 

Om de framtagna åtgärderna för möten fortsätter att användas och om mötesmodellen fortsätter att 
utvecklas av projektorganisationen så kommer arbetsprocessen med vårdverksamheten att förbättras. 
Samtliga åtgärder fungerade och var viktiga för att skapa ett välstrukturerat möte. Förhandsmaterialets 
relevans för att förstå 3D-visualiseringen är dock osäker. Det skulle krävas fler undersökta 
granskningsmöten för att utreda vilken påverkan förhandsmaterialet har för förståelsen. Möten där både 
förhandsmaterialet skickas ut i förväg och där det inte används. Detta hade varit en intressant utökning 
av undersökningen.  

För att säkerställa en fungerande arbetsprocess måste projektorganisationen dock vara noga med att föra 
en tydlig dialog med verksamheten. Annars är det stor risk att det skapas missnöje hos dem på grund av 
dålig kommunikation. Detta har framkommit som ett problem från verksamhetens sida i det här 
delprojektet. 

Utökad användning av 3D-visualisering 

Enligt den här rapporten förenklar 3D-visualisering arbetet med verksamheten i 
produktbestämingsskedet. Därför rekommenderas det att använda 3D-visualisering redan i ett tidigare 
skede i projektet, då rumsfunktioner och inredning börjar behandlas.  

Här nedan följer en kort lista angående när det lämpar sig bäst att använda 3D och 2D. 

3D-visualisering är användbart vid behandling av: 

• Rumsfunktionen i specifika rum. 
• Tekniskt avancerade rum. Till exempel rum med mycket utrustning, speciella arbetsmoment 

eller brist på utrymme. 
• Utrymmen där det finns tveksamheter kring utformningen. 
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• Att  visa  för viktiga intressenter utanför eller inom projektet. Exempelvis för att sälja in 
projektet. 

• Om hela projektet projekteras i 3D av byggtekniska skäl finns det inget som hindrar att 3D-
modellen används för visualisering. 

2D-ritningar är användbara vid behandling av: 

• Översikt och relationer mellan rum. 
• Flöden på en avdelning. Så som personal, material och patienter. 
• Enkla rum utan problem kring utformningen. Till exempel ett standardkontor utan 

utrymmesbrist. 
• Många likadana rum. Då behövs bara ett visas i detalj, vilket skulle kunna ske i form av en 

3D-visualisering. 

 

  



 
 

Tackord 
 

Vi skulle vilja tacka vår uppdragsgivare, Landstinget i Värmland, för att de gav oss möjligheten att göra 
det här examensarbetet. Speciellt tack till Lars Nilsson, Fastighetschef på Landstingsfastigheter. Vi vill 
också rikta ett stort tack till ByggDialog och våra handledare där, Roberth Sundhäll och Anna Rhodin. 
Stort tack även till Kenny Pettersson, vår handledare på Karlstads Universitet. Utan deras hjälp skulle 
undersökningen inte varit möjlig. Även ett stort tack till alla i projektorganisationen och 
vårdverksamheten som hjälpt oss och ställt upp på intervjuer eller varit delaktiga i arbetet på något sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervju med projektledare för tidiga skeden 

 

Har ni använt 3D någonting än i arbetet? 

Ja vi jobbar lite med det. Jag kan säga så här att i person så är jag eller vi dåliga, det är väl egentligen 
bara två personer hos oss i tidiga skeden som är duktiga. Det handlar om att det tar för lång tid, men det 
är väl för att jag kan det för dåligt. Men då är det ju Klara Arkitektbyrå som gör det åt oss då, så vi har 
det med när vi jobbar ut mot verksamheten. Då tar vi ut de svåra rummen och mängdrum, typ 
expeditioner och så är ju en standard så då behöver man bara ta ut en av dem. Men de unika rummen är 
dem som är svåra. 

Har du upplevt att det har blivit enklare med 3D? 

Om jag i person har gjort det, när jag har det med mig ut till gruppen och presenterar det? 

Ja precis. 

Det är lättare, det är mycket lättare för dem att förstå. Men ändå så måste man ju förklara. Det finns 
vissa grejer som man måste förklara. Men det är klart att det är lättare att se en bild än en vanlig ritning. 

Vilka problem och hinder har funnits med dialogen med verksamheten? 

Problem?  

Ja generellt alltså. 

Nej jag tycker inte det är svårt. Jag har inga problem med det. Det som är svårt är när du har många 
projekt. Det är att du inte hinner med alla möten. Det är väldigt viktigt att ha kontinuitet i möten. Alla 
gånger har du inte så mycket att säga, men du måste ändå möta dem. För de ser ju inte min 
arbetsbelastning, dem vet om den, men lika lite som jag ser deras. Problemet är ju att dem 
(verksamheten) samtidigt som vi sitter i byggprojekt ska dem också sköta sjukvården. Det är ju det som 
är problemet, tiden. Det är ju en belastning för dem, så jag kan ju tycka att det är vår skyldighet att 
försöka anpassa oss så mycket som möjligt efter deras tid och inte vår. 

Hur har utformningen av tidigare granskningsmöten varit? 

Där går man igenom rum för rum för rum.  

Med verksamheten då? 

Verksamheten är inte med då. Ja granskningsmöte, vi har ett separat där vi träffar verksamheten sen har 
vi ett här också med projektorganisationen för att säkerställa att det vi har sagt med verksamheten går 
rätt in i bygghandling. Granskningsmöte med verksamheten där går vi igenom rum för rum och sak för 
sak. Allt är jättenoga. Så som här kommer eluttag att vara och här kommer datorer att stå, varje grej. 
Detta för att få en gemensam verklighet av det som är på ritningen. 
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För att upptäcka eventuella fel i tid? 

Ja alltid något litet fel finns det ju. Men förhoppningen är att det finns så få som möjligt. Man avsätter 
ungefär två till två och en halv timme för ett granskningsmöte. 
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Bilaga 2 - Intervju med avdelningschef inför mötet 

 

Kontakten 

 Hur har kontakten mellan verksamheten och arkitekterna sett ut? 

Vi har jobbat med ansvariga för förstudien och arkitekten och sett vad som behövs för bedriva 
verksamheten. Och utifrån den rumsfunktionen vad vi behöver så gjorde dom en skiss.  

Ni tog fram krav som de arbetade ifrån? 

Precis, dom gjorde skisser och så tittade vi på dom. Och sen har vi reviderat skissen och så har vi hållit 
på så några möten. Det är ju väldigt bråttom, upplever vi då. Snabba möten och så.  

Hur har verksamhetsmötena sett ut? 

Vi har ju haft flera möten och då har vi varit en arbetsgrupp från mottagningen med verksamhetschef, 
jag som avdelningschef, en sköterska, en undersköterska också fastighet då.  

Då är det planlösningen på papper ni tittar på? 

Ja, antal rum, storlek, hur ser det ut i förhållandet till fönster och såna saker vi tittar på. 

Har du varit med om ombyggnationer tidigare? 

Nej. 

Har 3D-visualisering använts något i processen? Isåfall hur?  

Nej. 

Tror du skulle blivit enklare med 3D-visualisering? 

Ja, jag tror det skulle vara det. Jag har använt det med andra saker. Jag har sett och använt det på det 
viset. När man bygger om och så kan man se kök och köksutrustning. Då använder man 3D, man kan 
snurra runt och flytta och så. Så privat har jag använt det men inte i tjänsten. Jag tror det är en bra grej, 
även här. Jag tror det är lättare att greppa hur stort rummet är och vad man kan få in fysiskt i rummet. Nu 
är det bara kvadratmeter och det säger mig nästan ingenting. När vi ställer in det och det här, hur 
kommer verka i funktion då. Men det ser man ju i 3D, då kan man ställa in stolar och britsar och allt det 
där. Som det här gemensamhetsutrymmet vi ska ha och de fem expeditionerna, hur kommer det se ut och 
hur kommer det fungera i de här expeditionerna. Det är väldigt svårt att se på ett papper. Det är fem rutor 
indelade men hur ser det ut när man tänker.  

Har ni fått påverka det ni velat och varit intresserade av?  

Vi gjorde en skiss som vi ville att vi skulle göra en konsekvensbeskrivning av. Den skissen som man 
gjorde konsekvensbeskrivning av hade inte vi i gruppen sett ens nån gång. Så då hade man gjort en helt 
ny skiss utifrån projektgruppen uppifrån. Så det man gjorde en konsekvensbeskrivning av hade vi i 
gruppen inte sett. Det var en helt ny skiss. Och sen fick vi se den efteråt. För de som gjorde 
konsekvensbeskrivningen var inte från vår grupp. Det var två fristående från personalen som gick in och 
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såg den skissen och gjorde en konsekvensbeskrivning. Så när dom två kom tillbaka till oss och sa, hur 
tänkte ni här, då visste inte vi vad dom pratade om för vi hade inte sett den skissen i gruppen.  

De skulle ju ha reagerat på vår skiss. Så är ju tanken med den här logistiken. Vi gör en skiss, sen går den 
till konsekvensanalys och då tar man två andra ur personalen som inte varit med och gjort den som ska 
se vad det är för risker med den här skissen. Men dom fick se en helt ny skiss som ingen hade sett. Då 
hade man från CSK 2013 gjort om, det får inte se ut så här, expeditionerna får inte se ut så här. Dom ska 
se ut så här istället. Då blir det ju lite fel, det vi har jobbat med flera gånger är inte det vi gör 
konsekvensanalys på. Utan det är på en helt annan skiss. Vi hade gjort den på ett helt annat sätt och då 
tycker jag i så fall att det skulle man sagt från början, de här premisserna får ni jobba ifrån. Nu låter man 
oss jobba timme efter timme med nåt som inte är verklighet.  Våran tid är ju väldigt värdefull, vi satt av 
rätt så många timmar och så blev det inget av det. Utan nu blir det det här. 

Miss i informationen där. 

Jag tycker det borde vara klart och tydligt de  här premisserna får ni jobba utifrån så är det bra med det.  

 Ni fick inte påverka någonting då? Den planlösningen blev satt? 

Ja, det är den vi har nu. Den har inte varit förändringsbar upplever jag. Så ska det va.  

De kraven ni satt från början då? 

Det var mer övergripande hur många rum som behövdes och inte i detalj vad som fanns i dom. Det var 
mer hur många expeditioner behöver jag. Det är expeditionerna det handlar om mycket. För vi kräver 
rätt mycket expeditioner för vi är en stor verksamhet. Och då hade vi tagit för mycket expeditions yta 
och det fick vi inte ha utan det skulle tajtas till. Det borde man kunnat gjort utifrån att vi skrev att vi 
skulle ha så mycket expeditioner. Då borde man sagt redan då att så mycket utrymme kommer vi inte ha, 
ni får tajta till er.  

Då kunde ni ändrat på era villkor? 

Ja, då vi fått veta att det är det här det handlar om. För i början trodde vi det var påverkbart, vi satt ju och 
jobbade på mottagningen och så hade upp det för personalen och såg vad dom tyckte. Och det som blev 
har vi inte ens diskuterat.  

Ja det blev mer jobb för alla då. Ni fick jobba i onödan och sen fick dom göra ett nytt ändå. 

Ja, för det hade varit bra att veta att det inte fanns utrymme.  

Var arkitekten med när ni gjorde ert förslag? 

Ja. Hon var ju med och ritade varje gång.  

Har ni behövt förklara hur arbetsmomenten är i ett specifikt rum för arkitekten? Vilka 
arbetsmoment som görs var osv.  

Vi började i tidigt skede att gå runt på mottagningen så hon såg hur mottagningsrummen såg ut och vad 
vi behöver ha i mottagningsrummen. Och sen har vi gått runt lite efter det och sett vilka utrymmen vi 
behöver ha, vad stort vi behöver för patienter med funktionshinder och rullstolar. Dropprummet har vi ju 
fyra infusionsstolar i, då måste man se hur stort utrymme tar dom. Så man kan jobba runt dom. Det 
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tycker jag dom varit noggranna med. Dom har gått runt och fotograferat och så. Det har dom varit noga 
med tycker jag. Arkitekten har varit väldigt engagerad tycker jag.  

Ja, det är bra det som finns? Det går att överföra den utformningen till det nya? 

Ja, vi har ju grundutrustningen, dom måste ha en brits, bord med alla undersökningsinstrument, dator, 
hylla och stolar, minst två. Det är liksom grundkonceptet, det är det vi måste ha för att bedriva 
mottagning. Sen har vi gjort lite olika storlek, vissa är större.  

Vad har fungerat bra i kontakten med arkitekten? Ni har känt att fått ge nog mycket information 
för att det ska bli bra? 

Ja, det tycker jag. Jag tycker dom varit väldigt lyhörda och bra. Sen kan ju inte dom vårdverksamheten 
men det är ju vårt uppdrag att ge dom det. Jag tycker hon varit bra i kontakten och visat intresse.  

Det kan ju annars vara svårigheten med att utforma de mer avancerade rummen kanske? De vet 
inte exakt vilken verksamhet som försiggår i rummen och hur det används? Vi pratade med 
arkitekten om det också, hon tyckte att det kunde vara svårt att få en bild av momenten som 
utförs i rummen bara genom att se vilken utrustning som fanns där. En liten ändring som inte 
verkar så viktig kan medföra ett stort hinder som är svårt för arkitekten att se. 

Jag tycker vi haft den diskussionen allt efter hand. Vi har bland annat testutrustning som behöver x antal 
meter för att testa. Det är ju sånt vi får ge då. För det kan vi inte förvänta oss att någon arkitekt kan veta. 
Det är ju specifikt för varje verksamhet, vi jobbar inte som infektion till exempel. Det har varit vårt 
uppdrag att försöka förmedla. Sen tror jag 3D varit jättebra då också. Då hade vi fått en bild av det. Det 
här rummet som är 13 kvm, vad får vi in i det rummet. För det är väldigt svårt att säga, vi har väldigt 
stora rum nu. Hur små rum klarar vi oss med för att kunna ha en vettig patientsäker vård.  

Nu har ni använt planlösning på papper? 

Ja, vi har ju använt den här ritningen med kvadrat och utifrån den då försöka tänka sig in i hur stort det 
är. 

Det är alltså svårt att visualisera det själv för att få en bild av det? 

Ja. 

Är det nåt som du inte är nöjd med i utformningen av den nya avdelningen? 

Det är väl det här med att vi gjorde en ritning och så var det inte den som användes, utan den ändrades. 
Det tycker jag är en stor brist. Det förstår ju alla att vi har vissa premisser att hålla oss efter, vi lever ju 
inte i en fantasivärld. Men då hade det varit bättre att gett oss dom premisserna från början. Det kan väl 
vara bra att öppna upp för nytt tänk men vissa saker hade varit bra att sagt med en gång, ni måste 
begränsa er och det här kommer att gälla.  

Sen har vi även det här med att vi har avdelningen på andra sidan korridoren och trapphuset. Och det är 
inte alltid man har samkört mottagningen och avdelningen och vi har inte alltid varit med i fulla 
processen tycker jag. Eftersom man valde att ta bort avdelningschefen på mottagningsplaneringen så har 
jag inte kunnat följt full process där heller. Det har varit väldigt viktigt för gemensamhetsutrymmen vi 
haft.  

Det har varit ändringar som inte ni fått informatio n om? 
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Man tog kuratorsrum till träningsrum och man har gjort om och vissa saker påverkar varann. Det har 
varit viktigt att tänkt en gemensamhetsdel där. När dom strukturerat om skulle dom tänkt allt, hur 
påverkar det här mottagningen?. Vi hade ju tänkt oss en struktur, vissa saker är kvar och vissa är 
förändrade. Men att man ändå skulle tänkt att det här utrymmet är ett gemensamhetsutrymme där både 
mottagningen och avdelningen kommer att jobba. När man jobbat med det utrymmet skulle man plockat 
med någon från mottagningen. Att vi kanske skulle suttit ner och tänkt hur det påverkar alla. När dom 
suttit och ritat på avdelningen och ritat in på  gemensamhetsutrymmet så har vi suttit på mottagningen 
och så har dom tagit bort nåt utrymme för att ge det till avdelningen och så har inte vi varit med i den 
processen på mottagningen.  

Är det något i utformningen som du inte är nöjd med? Det har vi ju tagit upp i och med 
expeditionerna? 

Fast sen vet ju inte vi om det blir dåligt. Det kan ju bli bra. Det har bara inte blivit som vi planerade från 
början, 

Är det någon del av avdelningen som har varit svår att få en bild av och förstå hur det kommer se 
ut? 

Det är ju egentligen hela avdelningen. Jag har ju inte varit på röntgen och sett hur det ser ut nu. Vi har ju 
bara sett en skiss, det här tänker vi oss hur det ska se ut. Tänka sig in i exakt hur det kommer se ut och 
visualisera är ju väldigt svårt. Sen tror ju vi att det kommer att bli bra. Men vi har ju inte sett det men det 
är ambitionen. Visualisera något som man bara sett på papper, det är ju svårt.  

Det skulle verkligen kunna underlätta om man använde 3D-visualisering oftare mer från början 
tror du? 

Ja. 

Är det någon speciell del som är mer intressant än andra? Som du skulle vilja se, hur kommer det 
här se ut? 

Det är väl våra expeditioner som vi upplever blir väldigt små, som vi ska ha väldigt mycket saker. Som 
är standard då. De känns väldigt små, hur kommer dom vara, hur kommer dom fungera, hur kommer 
ljuset vara. Vi har ju varit och tittat på röntgen i hus 2 nu och där upplever vi att det var lite mörkt i dom 
expeditionerna inne i huskroppen.  

Ja, dom har samma utformning som ni kommer få? 

Ja, dom sitter på samma sätt som vi kommer få. Men blir det så för vi kommer få mer direktljus än dom 
för dom har hus så nära. Så det blir ingen sanningsbild upplever vi. Det kanske blir bättre för oss.  Och 
väntrum kontra reception, det är ju såna saker.  

Då blir de viktigt att se lite av varje då, en av alla som blir samma? En expedition, ett väntrum, 
receptionen? 

Ja. 

Är det något speciellt inne i rummen som ni är intresserade av? Kontakter, handfat osv. Det som 
syns på väggarna. Det är att veta för då kan man göra det tydligare i modellen? 



v 
 

Det är i så fall läkemedelsrummet med hyllor och grejer. För det är ett litet utrymme med hyllor och 
skåp. Hur ser det ut?  I övrigt... Det är väl handfat i relation till dörrar. hur öppnar man dörren. Kommer 
dörrarna att gå ihop. Det har man haft problem med i hus 2. Öppnar man dörrar på båda sidorna går dom 
ihop och korridoren blir spärrad. Men vi har ju en rätt stor korridor. Men det är väl mer såna saker, 
handfatsutformningen, sitter dom så dom hamnar bakom dörrar eller sitter dom så dom påverkar 
möblemanget. Sådana saker kan ju bli krångliga på vissa ställen.  

Då kan vi fokusera på att visa sånt. Så vi visar saker ni är intresserade av. 

Ja precis.  

Har du några förslag på förbättringar i utformnings processen eller på vilka delar som behöver 
förbättras? Det som vi tagit upp är ju kommunikationen om vad som gäller från början. 

Ja. 

Gemensamhetsutrymmet så man får vara med om alla ändringar som görs. 

Ja. 

Är det nåt mer förslag? 

Ja att man ser sin egen process. För fastighet har ju gjort en process i vilken ordning vi ska göra olika 
saker. Den fick vi ju från början. När ska funktionsprogrammet vara gjort, när ska konsekvensanalysen 
vara gjord, när ska ritningarna vara klar. Dom har ju en flödesbeskrivning som visades första gången. 
När vi då gick in i det låg vi redan två månader in i deras egen process, då är det väl bra att när vi går in i 
dag ett så går vi in i dag ett i processen. Så vi inte får information om att det här skulle redan varit gjort 
för vi är här nu. Det känns underligt i min värld. Att: "Nu är det så bråttom så ni skulle egentligen varit 
här." Vi har haft jättebråttom, både i mottagning och avdelning för att komma rätt i processen. Jag tycker 
att man inte kan forcera processen när det påverkar så mycket människor. processen i sig tar sin tid men 
vi har en biprocess också. Det är en stor personalgrupp som jag har på avdelning 22 som också ska 
kunna reflektera runt skissen och flytten, även på mottagningen har jag folk som måste det. Det har 
blivit enormt forcerat. Det viktigaste i en sån här process är att alla känner delaktighet. 

Och att det blir bra resultat. 

Ja och då måste man få vara med på banan.  Och det har gått väldigt fort, vi har fått lägga in akutmöten 
och allt möjligt för att få med alla och ändå har vi inte fått med alla tror jag. Det tycker jag är synd och 
det är det jag har mest anmärkning på, att det har varit så bråttom. Och på avdelningen har det varit ändå 
mer bråttom, där skulle det nästan varit klart när det började kändes det som. Då tycker jag inte man 
borde visa ett sånt papper med processen, för då säger man "här är ni i processen, dag ett" och då har vi 
inte gjort något av det här.  

Ja då blir det ju dåliga förutsättningar från börja n. 

Ja, det går liksom för fort. Det tror jag är viktigt att det inte gör. Nu har det ju blivit successivt förlängt 
men man går ut från början med den här tiden har vi på oss, det här, det här. Det blir liksom korta stopp. 
Personalen som snabbt har frikopplats för att gå på möte, det har inte alltid känts som man har anpassat 
sig till vår vårdverksamhet. Vi bedriver ju full verksamhet parallellt med den här processen. Vi 
frikopplas inte för den här processen. Man förväntar sig ju 100 procent verksamhet här också ska vi 
hoppa in i det här också.  
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Ja då borde dom ju anpassa sig efter er? 

Då känner jag att vi fått anpassa oss efter fastighet eller CSK 2013 ´s process för att det har sagts, "så här 
snabbt ska det ha gått nu".  

Det borde ju vara tvärtom, att de anpassar processen efter er och verksamheten då. 

Ja, för alla har vi ju uppdraget att ge patienten en god och säker vård. Då borde ju det vara det första, 
även andra verksamheter som inte är vårdnära måste ju också anpassa sig efter dom som är vårdnära. För 
det är ju vårt uppdrag. Oavsett om det är fastighet, transport eller logistik så är ju vårdnära uppdraget 
vårat centrum. Så det borde vara fokuset tycker jag då. Det är det medborgarna i Värmland förväntar sig 
iallafall.  

Om du fick välja hur förstudien skulle genomförts? Hur skulle du gjort? Det är det vi tagit upp 
också, att de skulle anpassat sig mer efter er verksamhet? Inte stressa och så vidare. 

Ja, det jag skulle önska är att när vi klev in och var på dag ett skulle dom också vara på dag ett. Nu var 
dom kanske på dag sextio. Det är i deras skiss, så här går det till, i ombyggnationen. Ni har ju sett 
planeringen där ordningen på alla ombyggnationer finns? 

Ja. 
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Bilaga 3 - Intervju med projektledare för tidiga skeden efter mötet 

 

Har du varit med på något granskningsmöte av bygghandlingar tidigare? 

Ja många. 

Blev det mycket extra arbete inför mötet eller var det överkomligt? 

I anledning av erat menar du? 

Ja 

Nej. Men det blev ju skillnad för att det var strukturerat. Så det var ju jättebra att vi hade agendan och 
de. Jag hoppas få använda den igen nästa vecka. 

Anser du att mötet blev lyckat och som du tänkt dig? 

Ja, både ja och nej. För att jag kortade ner mitt eget därför att vi skulle hålla tiden. Det var bland annat 
utvärderingen av mötet. Det jag inte gick igenom. För då kände jag att det hade kunnat blivit suck och 
stön. Så därför så valde jag bort den även fast jag vet att det är en viktig punkt. Så kände jag att jag 
klipper där. Jag tänkte att om någon hade varit missnöjd så hade dem sagt det för vi känner varandra så 
bra i gruppen. Så det hade nog kommit fram ändå. 

Men annars om man säger så, det nådde upp till målet? 

Ja, alltså jag tycker att vi nådde mål. Sen kan man ju tänka sig där att den som sitter där som är 
ordförande ska ta tag lite mer och så. Men jag lever i den världen att jag tycker att det viktiga är att 
budskapet kommer fram. Sen om man är ordförande eller inte ordförande, jag tänker på arkitektens och 
min roll. Hon var så inne i sitt med rummen och allt det här och då är det för henne att köra den linjen 
tycker jag. Så då backar jag undan lite. Det viktiga är att man arbetar tillsammans, för hon och jag vi är 
ett  team i teamet om man säger så då. Vilket är viktigt tycker jag. Man kan liksom inte säga nej det är 
min tur nu, det går inte. Man är ju ett team och då måste man ha fingertoppskänsla och köra så. 

Hur stor roll spelade förberedelserna in i att mötet blev lyckat tror du? 

Ja det är a och o alltså. Att man är förberedd inför ett möte. Det är det ju. Många gånger så skakar man 
ur manschetten men det vet man ju att det blir galet, det är ju så. Så förberedelserna är a och o. Sen att 
vara påläst i ämnet 

Var det mer aktivitet från verksamheten på mötet jämfört med tidigare möten? 

Nu har jag ju inte haft något tidigare byggmöte med, eller granskning av bygghandling med den 
gruppen. Men jag tycker nog att dem var med. Framförallt dem som brukar sitta tysta pratade om man 
säger så. Så det tycker jag är bra. Det fanns några som annars brukar vara lite tysta. 

Var verksamhetens lösningsförslag på problem bra nog att användas utan ytterligare arbete från 
er? Alltså ni behövde inte utforma lösningsförslagen själva utan verksamheten kom på det under 
mötet. 
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Ja det gjorde dem ju. Dem kom ju med förslag, konkreta förslag. Dem har vi ju anammat i protokollet 
och även åtgärdat utifrån protokollet. Så det gick väldigt snabbt då. Och det här ligger nu hos 
verksamheten för godkännande så att säga och sen så kommer det tillbaks till mig. Jag har idag på 
projektstyrningsmöte, på förmiddagen, tagit upp precis det här. Där jag sa att jag vill köra den här 
modellen mer och jag vill även ha hjälp med 3D-visning då. Så nästa vecka ska jag få hjälp med styrning 
av modellen för avdelning 9. På samma sätt. 

Var det någon skillnad på frågorna från verksamheten under mötet jämfört med tidigare möten, 
alltså på vilken sorts frågor? Kvalitetsmässigt om man säger så. 

Nej det tycker jag väl inte. Dem pratar ju utifrån sin värld och vi pratar utifrån vår värld och så ska vi ju 
mötas, det är ju det som är syftet liksom. Så nej det tycker jag inte. Men det var mer action om man 
säger så. Dem var med mer. Om vi tar det om skrivbordet till exempel och den här hyllan som 
diskuterades. Så kan man ju tycka att en hylla hit och dit. Men det är viktigt och det är viktigt för dem. 
För oss också att det blir rätt, så vi slipper göra om. 

Frågorna dem ställde handlade de mer om vad dem såg angående själva utformningen än om vad 
saker betyder, om det var lättare att se? 

Ja tyvärr är det väl så att, ja absolut är det lättare att se när man ser det i 3D. Men jag hade en anställd en 
gång som sa till mig att man kan inte veta det man inte vet. Och det är väldigt rätt. En 2D-ritning och så 
förstår man egentligen inte vad man ska se, då är man ju tyst. Då fattar man inte. Men i 3D här nu så ser 
man ju skrivbord man ser att där står det en monitor eller en bildskärm. Men på ritningen i 2D så är det 
bara ett streck och då ska man förstå vad det strecket är. 

Nej och då blir det inte ens frågor på vad det strecket är för något. 

Nej för man vet inte vad man ska fråga. Utan då så säger man att här är en monitor och här är det si och 
här är det så. Man uppfattar ju att så är det men egentligen, jag ska inte säga att alla inte ser, men många 
tror jag inte kan förstå. Däremot i 3D så ser man. 

Var det tydligt att dem lättare kunde sätta sig in i 3D-modellen jämfört med 2D-ritningar? 

Ja svaret är ja. 

Var modellen ett bättre beslutsunderlag jämfört med en planlösning då? 

Ja det tycker jag och det har jag sagt. Framförallt då utifrån de här pappren, alltså protokollen. Har ni sett 
protokollen? 

Ja vi har fått dem. 

Ja det är bra. För att då ser ni att det har satts upp i punktform sen blivit inlagt i handling. 

De borde vi ta med som utdrag som exempel i rapporten. 

Ja absolut det ska ni väl göra. Och gå tillbaka som källa. 

Håller du med om att det var lättare för verksamheten att upptäcka brister och fel i inredningen 
när dem fick det visat för sig i 3D? 

Ja det säger jag. Som hyllan och skrivbordet som exempel och frysen också. 
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Skulle du vilja använda 3D-visualisering på framtida granskningsmöten? 

Ja det har jag redan bestämt. 

Upplevde du att verksamhetens inställning till utformningen av avdelningen förändrades positivt 
när dem såg den i 3D? Att det gav dem en bättre uppfattning av hur det kommer att se ut. 

Ja absolut det tror jag. Man kände sig mer hemma i de rummen man såg och kunde sätta sig i n i att så 
här ska jag jobba. 

Var det enklare att styra mötet när du hade en tydlig agenda? Jämfört med tidigare möten. 

Ja. 

Var agendan bra eller fanns det saker som borde förbättrats? 

Den var jätte bra. Fast vi filade ju lite innan. För ni skickade ju ett utkast och vi svarade så att säga. Vi 
satt och gick igenom tillsammans och så vi var ju också hemma i agendan alla tre. 

Det var lite tight med tid då kanske? 

Jaja, men du menar för mötet att man inte hann med alla punkterna? 

Ja exakt, att det blev för lite tid. 

Ja men om vi säger så här då. Om vi inte hade suttit och engagerat oss så mycket i hyllan, skrivbordet 
och frysen utan det bara hade gått på repet. Då hade vi haft den tiden att utvärdera mötet. Men nu fick 
man liksom ha känslan att vi utvärderade mötet under mötet. Så tillvida att alla var med, alla var 
engagerade och det märker man med erfarenhet. Jag har suttit i så många möten i livet så att det märker 
man. Om det hade varit någon som hade suttit tyst då hade jag gått tillbaks och frågat vad tycker du då? 
Det hade jag gjort. Men det lär man sig. 

Ja det är ju viktigt att lägga tid på det viktigaste, själva granskningen. 

Ja precis för det är därför man sitter där. Och om det skulle vara så att man säger att jag tänkte att vi ska 
summera mötet. Så skulle alla sitta och titta på klockan eller några sitta och titta på klockan. Så smittar 
ju det av sig. Då skulle folk säga att dem tycker lika. 

Upplevdes mötet effektivare i allmänhet än tidigare möten? 

Ja absolut. 

Var det någon speciell förberedelse som du tror var viktigare än de andra? Jag tänker på 
agendan, tydliga roller eller protokoll. 

Ja tydliga roller kan jag väl hålla med om. Protokoll naturligtvis, att vi visste vem som skulle föra 
protokoll. Namnlistan hade vi. Sen vad som var viktigt också som vi ibland han gäspa över lite tyvärr. 
Det var överlämningen, den formella som blev i det projektet mellan projektledaren och mig. Det vill 
säga att nu övergår det ifrån tidiga skeden, som det heter där jag sitter då, alltså från projektledare tidiga 
skeden till projektledare bygg. Sen så verksamhetens frågor går till mig och alla byggfrågor går till 
projektledaren bygg. Att vi synkar oss, det är tycker jag viktigt. Och det tog jag också upp idag på 
förmiddagen att det är viktigt att man går ut med det och att alla vet. Dem som sitter där och ska vara 
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kanalen ut till verksamheten dem får också reda på det. Det tycker jag var viktigt, för det hade vi gjort 
upp när vi planerade. 

Ja det har inte vi tänkt på. 

Nej men då har ni det med er. För det är viktigt. För att det är ju så att projektledare tidiga skeden går 
över och vid bygghandling så börjar man bygga och då kommer man över till byggprojektledaren. Men 
tidiga skeden finns ändå här i bakgrunden samtidigt som byggprojektledaren finns i bakgrunden innan. 
Sen så avslutar man gemensamt och skriver slutrapport.  

Förhandsmaterialet då, vad tyckte du om det? 

Det vi fick från er? 

Ja 

Det var ju bra. Alltså det var bra. Alla punkter fanns med vad vi ändra på var ju liksom, och det förstår 
jag utifrån det mötet ni var med på innan, vi formaliserade ju lite då. Vem formellt ska sitta ordförande, 
vem formellt ska föra protokoll osv. 

Var det något som borde ha förbättrats? 

Uppställningen? 

Ja 

Men den ändrade vi ju inget på. Uppställningen passade jätte bra, det var absolut inget fel på den. Utan 
det var ju vem som göra vad och det kunde ni inte så lätt veta tycker jag. 

Tror du att förhandsmaterialet hjälpte verksamheten inför mötet? 

Det tror jag för dem var också pålästa i det ju. Så det tror jag absolut. 

Dem hade läst det allihopa tror du? 

Det vet jag inte men det tror jag. 

Kommer förhandsmaterial att användas på möten i framtiden, ska ni skicka ut det nu nästa gång? 

Jag ska skicka ut det nu så fort det är så att jag är klar. Så ska jag skicka det till mag-, tarm- & 
lungmottagningen. Där har vi genomgång den 14:e. 

Men ska ni använda samma eller gör ni om lite eller hur tänker ni? 

Nej jag kör samma grej. Det finns ingen anledning i att ändra den. Den använder vi och det enda som jag 
tycker vi har som arbete det är att vi ska kontakta verksamheten och bestämma vilka rum vi ska ta tag i, 
som dem känner. Där har vi då endoskopi bland annat, ett endoskopirum som är tekniskt ganska mycket 
grejer. Det tror jag att dem vill se, men dem måste ju vara med och säga vad dem vill se.  
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Bilaga 4 - Intervju med undersköterska efter mötet 

 

Vad har du för yrkesposition? 

Undersköterska 

Har du varit med från början i verksamhetens arbetsgrupp? 

(Nej hon var enbart med på granskningsmötet) 

Har du någon tidigare erfarenhet av 3D-visualisering? 

Nej. 

Har du varit med om någon renovering inom sjukvården tidigare? 

Nej, ingen ombyggnation. 

(Hon har inte tagit del av förhandsmaterialet eller varit på tidigare möten.) 

Upplevdes det att det fanns en tydlig struktur på mötet jämfört med tidigare möten? 

Jag tyckte det var jättebra. Också fick jag väldigt klart för mig hur mottagningen kommer se ut. Och jag 
är ju den som är ute på mottagningen, jag är ju alltid ute och cirkulerar eftersom jag inte tar prover, så 
jag vet hur vi vill ha det med material, placering av material och så vidare.  

Var det punkter på agendan som saknades eller som upplevdes överflödiga? 

Nej det tycker jag inte. Ni tog med det som var viktigt tycker jag.  

Var det en bra tidsdisposition på mötet?   

Ja.  

Hur tyckte du kommunikationen fungerade på mötet? 

− Fick alla fram de synpunkter de ville ha fram? 

Ja det tycker jag. Det tycker jag absolut.  

Tror du det skulle ha blivit bättre och enklare att förstå om du fått förhandsmaterialet med 
exempel och bilder? 

Jag vet inte, det kanske det gjort men jag tycker jag fick mycket klart för mig ändå. 

Det syns såpass tydligt (i modellen)? 

Det tycker jag var väldigt bra.  

Vi kunde göra ändringar och så. 

Var det en förbättring att använda en 3D-modell i stället för att endast visa 2D-planlösning? 
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Ja ja, man fick en helt annan bild av hur det kommer se ut. En ritning (planlösning) tycker jag bara blir 
rörig.  

Ja det är stor skillnad om man är van. En sak om man jobbar med det men som ni som bara får 
det framför er.  

Ja det är skillnad för er som är insatta i det och kan se det på ett annat sätt. En annan ser bara massa 
kvadratmetrar och väggar, streck och hit och dit. Nej det är jättesvårt. 

Kunde du direkt sätta dig in i 3D-modellen och förstå vad som visades eller tog det ett tag att 
vänja sig? 

Det tog lite tid, men inte mer än någon minut.  

Något rum så innan man börjar se.  

Ja. 

Har du tagit del av expeditionerna med gemensamt utrymme innan, det var ett hett ämne.  

Ja det har varit mycket diskussioner kring det. Mycket reaktioner.  

Hur är din uppfattning av expeditionerna nu, när du sett dem i 3D, jämfört med innan då du bara 
sett planlösningen? Är det någon skillnad? 

Det tycker jag inte.  

− Positiv, negativ eller oförändrad? 

Oförändrat. Vi har varit och tittat på röntgen där det finns sådana moduler. Vi tittade där sekreterarna 
sitter, det är ungefär så det kommer se ut. Den här insynen till varandra, det kommer bli nåt nytt. Det är 
det många reagerar på. De vill helst ha väggar så de kan stänga in sig. Det hörde ni när läkaren sa att hon 
inte ville ha så, hon vill hellre ha väggar så hon kunde sitta ostört. Och det är det många som känner att 
de vill. 

Ja, det beror väl vad man är van.  

Jag har ju mitt rum. Det är ju som en bunker, jag har inga fönster alltså. Det är fruktansvärt (hehe). Det 
är lite öppet högst upp för ventilation men det är fruktansvärt att sitta så. Jag sitter där så lite som 
möjligt.  

Man kan säga att ni fick en bättre uppfattning av hur helheten av avdelningen kommer se ut 
utifrån modellen? 

Absolut! Oh ja. Tyckte jag fick ganska klart för mig hur det kommer se ut.  

 Såg det ut som du hade föreställt dig? 

Ja det tycker jag.  

− Eller var det något i utformningen av avdelningen som såg oväntat ut? 

Nej det tycker jag inte. Såpass mycket har vi gått igenom och pratat om det här som man var förberedd 
på de små rummen och hur det ska se ut. 
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Var det lätt att följa med i modellen under visualiseringen?  

Ja.  

Förstod du alla detaljer som syntes inne i modellen? 

Ja det var inga problem. 

Var det enkelt att direkt komma på lösningar på de fel och problem som hittades tack vare att det 
visades i 3D? Som bordet som flyttades till exempel. 

Ja, det var det som var så bra. Man såg ju ganska bra och vi såg ju direkt att det här var ingen bra lösning 
på rummen med en brits i vägen så fort man kommer in i rummet. Det stoppar upp allt. Så den flyttades 
längre in.  

Så det var bra att det gick lätt att åtgärda problemen direkt man såg dem? 

Ja det var det. 

Det underlättar gentemot om man skulle ha planlösningen på papper framför sig? 

Ja. 

Tror du att det var brister eller fel i utformninge n av avdelningen som hade missats på mötet om 
det hade använts 2D-planlösningar i stället för 3D-modellen? 

Ja det är möjligt. Man såg direkt att det här går inte och att det finns en annan lösning på det. Det kanske 
man inte skulle gjort med en vanlig ritning.  

Det är svårare att föreställa sig hur det blir med en vanlig planlösning.  

Ja.  

Är du nöjd med den ordningen som avdelningen visades i under visualiseringen? 

Ja det är jag.  

Kunde man se det du/ni ville se i modellen? 

Vi gick igenom undersökningsrum, de flesta av dem. Förrådsutrymmen, som vi behöver mycket som 
helst, missades. Hur vi utrustas med det. Detta togs upp på första mötet jag var med på. Att det ska vara 
så mycket vi kan få, när det gäller förrådsutrymmen. Det är så mycket material vi har. Men jag har 
förstått att det inte blir sådär jättemycket.  

Tycker du att visualiseringen av 3D-modellen  hade några brister? 

Nej det tycker jag inte.  

Förbättringsförslag? 

Nja, utrustningen i köket kunde jag känna att... Men det kommer väl sen, då visas väl hur bänkar, 
möbleringen och allt står.  

Omklädningsrummen också.  
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De fick väl inte plats.  

Jag tror inte de får plats någonstans. För läkarna vill ju byta om inne på rummen men det finns inga 
möjligheter för garderober.  

När ni tittade på pappersritningarna, om ni istället hade haft en ofärdig 3D-modell utan inredning 
att titta på från början, tror du det blivit mer rä tt från början?  

Jag vet inte. Jag tyckte vi gick igenom ganska bra med henne för då tog vi upp varje sak för sig. Vad det 
skulle utrustas med och så.  

Ja det kanske är mer utrustningslistor i början. 

Ja vad som ska finnas och efter det gick vi igenom var det ska sitta och placeras i rummen. Det är ju 
mycket att tänka på i undersökningsrum vad som ska vara med.  

Då skulle man kunna haft en 3D-modell, när man placerade ut dem? 

Ja, att man bara haft ett rum. De kommer ju se likadana ut många undersökningsrum, att man bara haft 
ett rum och sen utrustat det och sen kunna se i färdigt skick. Det hade inte varit så dumt. 

Precis, sitta med en dator tillsammans med arkitekten. 

Ja, som när vi bestämde hyllorna i rummen, det hade inte varit så dumt. Men så tänkte man ju inte i 
början. (innan 3D-modellen hade visats) Efteråt när man sett det så.  

Det är då man förstår hur mycket bättre det är med 3D-visualiseringen? 

Ja precis.  

Det var ett bra möte om jag ska avrunda. 
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Bilaga 5 - Intervju med sjuksköterska efter mötet 

 

Förhandsmaterialet såg du det, det som vi skickade ut? 

Ja det gjorde jag. Jag tittade på det, men jag ska inte säga att jag tittade ingående på det. Jag läste igenom 
den som hastigast. 

Vad har du för yrkesposition? 

Jag är sjuksköterska. 

Har du varit med i verksamhetens byggrupp från början? 

Sen den startade ja. 

Har du någon tidigare erfarenhet av 3D-visualisering? Att du har sett det i något annat 
sammanhang. 

Nej. 

Har du varit med om någon renovering inom sjukvården tidigare? 

Inte varit med i planering, nej. 

Trodde du innan mötet och innan du sett förhandsmaterialet, att 3D-visualisering skulle 
underlätta arbetet? Om du visste att vi skulle ha det? 

Absolut, det hade varit bra att haft med lite tidigare ja. Under planeringsarbetet tänker jag. 

Okej ja du tänker så. Jag tänkte mer om du trodde innan mötet var att det skulle hjälpa? Vad du 
hade för förhoppningar om man säger så. 

Ja men det tyckte jag lät väldigt bra. För nu har vi suttit med ganska små ritningar. Så för oss som inte är 
så vana så blir det ganska svårt då att se det här framför sig. Då när det är väldigt litet.  

Hur upplevdes det här senaste bygghandlingsmötet jämfört med tidigare möten som t.ex. 
systemhandlingsmötet? 

Dels så var det många fler som var med och deltog jämfört med tidigare. Sen var det ju så att allt det här 
som vi har jobbat med under hösten och vintern och så det blev som att man fick ett resultat av det som 
vi har suttit och jobbat med på de här små ritningarna. Så fick man då helt plötsligt se det här på ett helt 
annat sätt. Det var stor skillnad på det sättet och att man fick ett, vad ska man säga, resultat av det som vi 
har jobbat med tidigare. 

Upplevdes det att det fanns en tydlig struktur på mötet jämfört med tidigare möten? 

Det har alltid varit struktur på mötena. Men kanske inte riktigt så med agenda med tidsangivelser har det 
väl inte varit tidigare, om man jämför med så som det var nu. Att man hade klockan 15 till 15:10, så har 
det inte riktigt varit. Men det har ändå varit struktur på mötena ja, hela vägen. 

Var mötet bra styrt av mötesledaren? 
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Ja det tycker jag. 

Var agendan väl utformad? 

Ja den var ingående så, men sen vet jag inte om vi höll oss inom tidsplanen där. Ja det gjorde vi 
någorlunda i slutändan, men så där under tiden  måste man väl inte göra det heller. 

Det var inga punkter som saknades eller som upplevdes onödiga? 

Nej det tycker jag inte. 

Var det en bra tidsdisposition på mötet, så som att varje punkt fick sin tid? 

Man skulle säkert kunna suttit en halvtimme till. För det blev lite bråttom mot slutet där. För vi var ändå 
ganska så effektiva tror jag. Det var väl när vi började titta på 3D-visningen då så fastnade vi direkt i det 
första rummet och så började vi gå in på detaljer och så här. Så det tog nog lite längre tid än man hade 
tänkt. När vi började flytta på skrivbord och stolar och sånt här. 

Samtidigt var det ju det som var sjävla poängen med mötet. 

Ja precis. Det måste vi göra för sen är det ju färdigt och då kan vi inte ändra på någonting egentligen. 

Men med tanke då på att man vet att det kommer hända så kanske man måste avsätta ännu mer 
tid till det på mötet. 

Ja vi hade säkert kunnat haft det i en halvtimme till. Men det är ju det också att det är svårt att få till så 
att alla kan vara ifrån övrig verksamhet över en längre tid. 

Hur tyckte du kommunikationen fungerade på mötet, fick man fram de synpunkter man ville få 
hörda? 

Ja det tycker jag. 

*Förhandsmaterialet visas för intervjuobjektet för att denne skall kunna reflektera över 
innehållet* 

Jag hade inte fått någon information om att det här materialet var något som ni hade gjort. Jag visste inte 
att det var studerande eller att det var erat arbete. Jag visste inte att intervjuerna hade med er att göra 
heller. För i så fall så hade jag ju kollat igenom det här mycket mer än vad jag gjorde. 

Ja  vi skrev om hur mötet skulle gå till och vad som skulle tas upp osv. Så beskrev vi 
visualiseringen med vilka färger de ingående delarna skulle ha och vad som syntes. 

Ja väldigt tydligt ja. 

Ja vi försökte göra så att man kunde sätta sig in i det så fort som möjligt på själva mötet. 

Ja precis. 

Så var det även med några exempelbilder och agendan. 

Justja, det var ju den som var så noggrann. 

Hur upplevde du förhandsmaterialet då du läste igenom det, var innehållet relevant? 
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Det var tydligt och väldigt strukturerat och väldigt bra. 

Klargjorde förhandsmaterialet syftet med mötet? 

Ja. 

Upplevde du att förhandsmaterialet hjälpte dig att förstå/tydliggöra 3D-visualiseringen på mötet?  

Jag tror nog kanske att jag hade gjort det ändå. För att det var tydligt, det var inte svårt att förstå när man 
såg det. Man tyckte att det var så mycket enklare än att sitta med de där små ritningarna. 

Gav exempelbilderna i förhandsmaterialet en bra förberedelse för visningen av modellen? 

Ja för då fick man ju ett hum om vad man skulle få se på mötet. Så man var ju mer förberedd absolut. 

Har förhandsmaterialet några brister som borde förbättras? 

Det tror jag inte. 

Saknade du något som borde varit med i förhandsmaterialet? 

Nej det tror jag inte. 

Tror du att förhandsmaterial är något att satsa på i liknande situationer i framtiden när 3D-
visualisering används? 

Ja det är alltid bra att vara bra förberedd. Ofta är det ju så att man kastas in på olika möten och man är 
inte så förberedd. Sen är det upp till dig att läsa det som du får skickat till dig och det försöker man ju 
göra. Även om det kanske inte blir så ingående som man kunde önskat. 

Man kan säga då att agendan är viktig att få i förväg? 

Ja precis för att man ska se vad man ska prata om. 

Var det en förbättring att använda en 3D-modell i stället för att endast visa 2D-ritningar? 

Ja absolut. Det var väldigt bra, man fick en tydligt bild av hur det kommer att se ut tycker jag. Samtidigt 
trots att det varit svårt med dem här ritningarna som vi har suttit med så var det ändå mycket utav det 
man såg där på 3D-visningen som man har haft som en bild i sitt huvud ändå. Man tänker när man sitter 
med den här ritningen att man inte har så stor aning om hur det verkligen ser ut. Men när jag fick se då i 
3D så var det ändå så som jag har tänkt till stor del.  

Ja för ni har ändå vetskap om hur det måste se ut i verkligheten. 

Ja, så det har ju ändå blivit så som vi har utformat det och varit med och utformat det. Så det är väl 
därför då som man har haft en bild i sitt huvud ändå trots att det blev mycket tydligare nu ändå. Man fick 
det bekräftat att det var så. 

Kunde du direkt sätta dig in i 3D-modellen och förstå vad som visades eller tog det ett tag att 
vänja sig? 

Ja jag tyckte att det va lätt. 

Det krävdes inte ett rum först för att vänja sig , utan man kunde se detaljerna direkt?  
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Ja, sen var det väl tjejen som satt och ansvarade för visningen. Hon kanske talade om lite också att nu ser 
vi ovanifrån och nu går vi in i ett undersökningsrum och så. Så det var väl bra i och för sig. Att man fick 
lite vägledning där i vart man  befann sig och det här när man fick se ovanifrån och så förstod man ju. 
Men det är ändå bra att ha lite guidning när man inte har sett det tidigare.  

Hur är din uppfattning av expeditionerna nu, när du sett dem i 3D, jämfört med innan då du bara 
sett planlösningen?  

Ja det är just våra arbetsrum eller vad dem kallas. Är ju det som vi har diskuterat mest på de här mötena. 
Hit och dit och fram och tillbaka hur vi skulle ha det eftersom vi behöver så många rum. Så jag tycker 
ändå att det här med, om det heter så vet jag inte men, sektioner så med som det blir ändå. Där man 
kommer in i ett första rum sen blir det rum åt båda sidor och rakt fram. Det är ändå en bra lösning när 
man måste ha många rum. Att de är små det vet vi ju och har vetat hela tiden att det blir väldigt små 
rum. Samtidigt som jag tror att det kan bli ganska så bra ändå trots att det är så små rum. För att det blir 
ju en del ljusinsläpp med tanke på att det är fönster emellan rummen. 

Du kände ändå att det här kanske är lite bättre än vad jag hade trott? 

Ja men det tycker jag nog. Det kändes lite mer positivt än om när man har pratat om det eller sett det på 
en ritning. 

Fick du en bättre uppfattning om hur avdelningen kommer att se ut efter att ha sett  3D-
visualiseringen? 

Ja 

Såg det ut som du hade föreställt dig, eller var det något i utformningen av avdelningen som såg 
oväntat eller anorlunda  ut mot vad du tänkt dig? 

Nej, det var just det att det såg mycket ut som jag hade föreställt mig av det vi tittade på. Det enda var 
vårat personalrum, att det var utformat så att det kunde fungera som ett konferensrum också. Så det var 
lite anorlunda mot det jag hade tänkt mig då. 

Var det lätt att följa med i modellen under visualiseringen?  

Ja det var det för att det gick ju i lagom hastighet. 

Det var lätt att förstå alla detaljer och det som visades inne i modellen? 

Ja det tycker jag. Sen kanske det var vissa småsaker som man sätter på väggarna som man kanske inte 
hade exakt koll på. Men nu vet vi ju på ett ungefär vad som finns i ett undersökningsrum. För vi har en 
förkunskap och därför blir det inte så svårt då. 

Exakt, det är skillnad för någon som inte vet vad som till exempel behövs inne i ett 
undersökningsrum. 

Nej men precis då har man den förkunskapen så man ser precis vad allting är förutom då kanske nån 
liten handskhållare på en vägg någonstan, men det kan man ju gissa sig till. 

Var det enkelt att direkt komma på lösningar på de fel och problem som hittades tack vare att det 
visades i 3D, så som bordet som flyttades till exempel? 
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Ja det hade kanske inte kommit fram annars om vi inte hade sett det i 3D. Det är ju inte så säkert. Så det 
var nog tack vare det som vi kanske fick dem här sista justeringarna då, så att dem kom fram. Det var väl 
inte tanken att man skulle just då på det mötet ändra plats på möbleringen men nu gjorde hon ju det 
ändå. 

Det var ju ändå möjligt. Så det var bra att det fick att göra. 

Ja precis. 

Det är ju en fördel när man kan se problemet direkt och åtgärda det samtidigt. 

Ja. 

Det hade nog varit svårt att göra om man bara hade haft en 2D-planlösning. 

Ja. Jag tror nog inte att det kanske hade kommit fram då heller. 

Det skulle vara svårt att sätta saker i relation till varandra då också. 

Ja absolut, så är det ju. 

Är du nöjd med den ordningen som avdelningen visades i under visualiseringen? 

Ja den fungerade bra. 

Kunde man se det du eller ni ville se i modellen eller fanns det något som saknades? 

Nu var vi ju inte inne i alla rum i och för sig. Det kanske hade varit bra, om man hade kunnat tagit rum 
för rum liksom. För det gjorde vi inte nu. 

Ja det blev ju mer de speciella rummen nu. 

Ja precis. Jag vet inte om det är nödvändigt men det hade man kunnat göra, men då hade det också tagit 
längre tid. 

Men om tid hade funnits så hade det varit bra om alla rum kunde gås igenom? 

Ja det tycker jag. Det hade varit lite roligt också. 

Tycker du att visualiseringen av 3D-modellen  hade några brister i allmänhet? 

Nej inte utifrån min erfarenhet. Man har ju inget att jämföra med heller så för oss blir det ju väldigt 
tydligt nu när man har suttit med ritningar förut. Svårt att ha något att klaga på. 

Nu när du sett 3D-visualiseringen, tror du det skulle varit bättre om det hade använts i hela 
förstudien om man säger så? Ända från de första mötena, i stället för den här 2D-ritningen. Om 
det kanske hade varit en modell som kanske inte var färdig på samma sätt men som visade hur det 
skulle se ut. Om det skulle vara lättare för er som arbetsgrupp då? 

Ja men det hade det varit absolut. När det hade funnits någonting som vi hade arbetat fram då. För nu har 
man gjort om det här ganska många gånger, den här ritningen på mottagningen över hur det ska se ut. 
Det hade ju underlättat och blivit tydligare och så. 

Om ni hade suttit med en dator tillsammans med arkitekten och kollat på den från början. 
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Ja det hade varit skillnad. 
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Bilaga 6 - Intervju med avdelningschef efter mötet 

 

Vad har du för yrkesposition? 

Jag jobbar som avdelningschef. 

Har du varit med från början i verksamhetens arbetsgrupp? 

Ja. 

Har du någon tidigare erfarenhet av 3D-visualisering? 

Ja. Jag har byggt rum på nätet privat, men inte i arbetslivet. 

Har du varit med om någon renovering inom sjukvården tidigare? 

Nej. 

Trodde du innan mötet och innan du sett förhandsmaterialet, att 3D-visualisering skulle 
underlätta arbetet? 

Ja. 

Hur upplevdes det här senaste bygghandlingsmötet jämfört med tidigare möten som t.ex. 
systemhandlingsmötet? Om du tänker mer strukturmässigt. 

Jag tycker nog det gav lika mycket måste jag säga. Jag tycker dom är lite ostrukturerade och sen helt 
plötsligt blir det väldigt bråttom. På mötena alltså. Jag tycker man ska börja i ena änden, jag vill ha 
struktur, sen går man igenom och så tar vad som behövs efter hand. Jag tycker vi hoppade omkring och 
det gör vi på alla möten. Jag upplever ibland att jag inte vet vad vi bestämt eller vad som är klart.  

Det var ingen skillnad nu tycker du? Att det var lite bättre? 

Nej, jag tyckte det blev... Tanken började väldigt bra med logiken, sen började vi åka omkring och skulle 
bygga om rummen. Sen hoppade vi från personalrum också var vi där. Sen helt plötsligt var vi i ett annat 
rum. Då visste inte gruppen vart vi var. Jag tror inte dom från byggsidan visste vart vi var heller riktigt 
faktiskt.  

Det skulle varit bättre att gått från ett rum till nästa. Gått igenom korridoren och in i rummen. 

Ja. Så man blev färdig där då. För vi var i personalrummet och sen var vi i ett rum raka vägen till 
expeditionerna och vi var fortfarande kvar i personalrummet och frågade om det kunde vara en soffa där. 
Jag har inga problem att hänga med men... Jag tycker ändå att det är viktiga möten och sen ska vi köra 
mejlkontakt efter så nu mejlar vi ju efter. Och det är ju inte hela världen men jag tror det är svårt så att 
alla är med på samma väg så. Och det är ju i början så att, jag har inga problem med det.  

Det kunde ju ändå varit bättre. 

Ja, så får vi jättebråttom och det får vi på alla möten. så då borde man satt en tidsdisposition från början. 
Det här momentet får ta så lång tid, det här momentet får ta så lång tid och sen är vi klara. För helt 
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plötsligt blir det så jättebråttom. Då får vi ta det på mejl efter. Då kanske det är bättre att bryta. Då vet vi 
att det här är klart åtminstone så tar vi ett nytt möte.  

(Vi förklarar hur hålltiderna var upplagda) 

Ja men då ska man lägga mindre (punkter)på mötet eller ta ett möte till eller ta längre tid. Man får inte 
forcera på slutet. Det borde man förstå. Lägger man 40 minuter på en klar visning ska man ju lägga till 
20 minuter på diskussioner runt visningen. Annars ska man ju säga att det inte är öppet för diskussion. 
Man ska inte bjuda in och sen inte ha tid till att bjuda in tycker ja. Så får ju vi tänka när vi bokar möten. 
Har jag då ett 40 minuters program får jag ju lägga till extra. Annars får jag ju säga inga diskussioner 
inga frågor. Man kan inte boka upp hela tiden själv,  man måste kunna ha möjlighet att reflektera från 
gruppen man träffar. För oss var det första gången och vi har självklart frågor runt det.  

Det tänker jag på varje gång, det blir väldigt bråttom. Är inte tanken att vi ska få reflektera av. För oss är 
det ju nytt, vi har inte sett det förut.  

Ta mindre agenda och ge mer tid till diskussion. Då kommer det mer, då blir man klar på mötet.  

Bara ta med det viktigaste? 

Nej, jag menar boka längre tid då. 

Man kanske skulle ha ett möte där man bara går igenom modellen så det inte blir för lång tid? 

Jag tyckte det här var väldigt bra för jag tycker det ger en väldigt bra bild. Man får liksom se, 3Dn visar 
ju verkligen, hur ser det ut och hur ska man tänka och här kommer man. Så det är ingen dum teknik att 
använda men då måste man använda fullt ut. Nu hade man valt ut vissa rum men hamnade ändå i andra 
rum. Och det ville ju vi se.  

Ja alla rum är ju viktiga. 

Ja, för vi vet ju att vi kommer få det trångt. Det är ju det alla säger hela tiden. På alla möten säger man: 
ni kommer få det trångt. Det är det man mal i oss. Det kan man också ifrågasätta, är det det viktigaste 
budskapet vi ska ha. Släpp det nu och säg: vi ska göra det så bra som möjligt.  

Det hade varit bättre att säga? 

Ja, det tycker ju vi. Vi försöker att se att det ska bli så bra som möjligt. Vi vet att det blir trångt, det är vi 
som ska sitta på fem kvadratmeter med varandra, det missar vi inte.  

Var mötet bra styrt av mötesledaren? Höll sig mötesledaren till agendan på ett bra sätt? 

Ja det tycker jag väl. Alla försöker väl hålla sig till agendan. Men det är svårt när inte agendan fungerar. 
När man lagt för mycket på för kort tid, då kvittar det. Då kan man inte hålla ihop det. Det är det här 
med tidsdisposition, det är det man måste lära sig.  

Var agendan väl utformad? 

− Var det punkter som saknades eller som upplevdes överflödiga? 

Det var inga punkter som var överflödiga utan allt var bra som var med.  

Men för lite tid? 
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Ja. 

Hur tyckte du kommunikationen fungerade på mötet? 

− Fick du fram de synpunkter du ville få fram? 

Ja, jag har inga problem att prata så har jag några synpunkter säger jag det.  

Tror du alla fick fram sina synpunkter? 

Jag backar tillbaks till det här, för oss var det första gången och vi har olika lång tid att adaptera det vi 
ser. Så jag är inte säker på att mina kollegor hann reflektera av precis exakt. Hyllor hit och hyllor dit och 
grejer. Det är jag inte säker på. Utan vi kanske skulle ha bromsat upp litegrann.  

Lagt mer tid åt det? 

Ja, jag hoppas de fick möjlighet men jag tror det var tufft att hänga med. Men jag kan bara svara för mig 
själv.  

Har du tagit del av förhandsmaterialet? 

Ja. 

Hur upplevde du förhandsmaterialet då du läste igenom det? 

Jag tyckte det var bra.  

− Var de ingående delarna relevanta? 

Ja. 

Klargjorde förhandsmaterialet syftet med mötet? 

Ja det tycker jag.  

Upplevde du att förhandsmaterialet hjälpte dig att förstå/tydliggöra 3D-visualiseringen på mötet?  

Jag hade det ju redan så det är väldigt svårt att säga. Men självklart hjälper det ju till men jag visste ju 
ändå vad vi skulle få se. Men jag tyckte det var ett bra förhandsmaterial.  

Det gav ändå något och var nyttigt att se i förväg? 

Ja, det tycker jag. Det var ett lagom material tycker jag. 

Ja det är viktigt att det inte är för mycket? 

Ja då ger man ju upp efter ett tag. 

Lättläst? 

Ja det var det. 

Gav exempelbilderna i förhandsmaterialet en bra förberedelse för visningen av modellen? 

Det tycker jag.  
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Har förhandsmaterialet några brister som borde förbättras? 

Inte vad jag kan komma på såhär. Jag tycker det var heltäckande. Det var bra bilder och bra text. 

Saknade du något som borde varit med i förhandsmaterialet nu efter mötet? 

Nej inte vad jag kan komma på.  

Tror du att förhandsmaterial är något att satsa på i liknande situationer i framtiden? (När 3D-
visualisering används) 

Ja det tror jag. Jag tror det är bra att man fått tänka till lite och sett det här om man inte sett det förut. 
Även vad man kommer få se på visningen. Det tror jag är bra. 

 

Var det en förbättring att använda en 3D-modell i stället för att endast visa 2D-planlösning? 

Ja det var en stor förbättring.  

Det var alltså att du förstod bättre och fick en bättre bild av det. 

Ja. För en som inte alls förstår kvadratmeter så säger en planritning ingenting vad stort det är.  

Man måste göra allt i sin egen bild? (I huvudet) 

Ja fast det kan jag inte eftersom jag inte kan kvadratmeter. Jag är inte ett dugg intresserad av det. Jag kan 
liksom inte visualisera, vad är 15 kvm fyrkantigt? Vad är 15 kvm avlångt? Då måste jag liksom se det 
framför mig och då kan man applicera alla grejer. Innan är det ju jättesvårt. För det är skillnad på 15 
kvm fyrkantigt och avlångt på vad du får in. Och här på dom här ritningarna går det ut ventilation och så 
är det rummet hur det kommer att se ut. Det kan inte jag fixa i huvudet.  

Också ska man få in det här och det här och det här och så är det en stor grej i vägen där. Hur påverkar 
den i relation om man ska in med en rullstol? Kommer man in med den? Det tyckte jag blev tydligt med 
3D-modellen. 

Kunde du direkt sätta dig in i 3D-modellen och förstå vad som visades eller tog det ett tag att 
vänja sig? 

Nej jag tyckte det var lätt.  

Det krävdes inget övningsrum? 

Nej.  

Hur är din uppfattning av expeditionerna nu, när du sett dem i 3D, jämfört med innan då du bara 
sett planlösningen?  

Att det kommer bli litet. 

− Sämre eller bättre än du trodde? 

Det såg lika illa ut som jag trodde. Det kommer bli trångt. 5 kvm är 5 kvm. De växer inte. 
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Fick du en bättre uppfattning om hur avdelningen kommer att se ut efter att ha sett  3D-
visualiseringen? 

Jag tyckte det var bra. Nu har jag varit där (på avdelningen innan ombyggnation) på ett annat ärende. Vi 
skulle flytta sköljen. Så nu har jag varit och sett hur det ser ut. Sett korridoren, storleken och fått en sån 
bild.  

Men jag tyckte 3Dn var bra. 

− Det var ingenting som såg oväntat ut eller som du reagerade på? 

Nej allt ser lika trångt ut som man trott. Det enda är att personalrummet ser litet ut och det trodde jag 
faktiskt skulle vara lite större.  

Var det lätt att följa med i modellen under visualiseringen?  

Man blev lite yr i huvudet när hon skulle bygga om. När rummen börjar vända sig åt alla håll. Då blev 
det lite rörigt för ögonen.  

Ja det kanske va lite... 

När hon började flytta om och bygga om i rummena. När det började vända sig. Men i övrigt så var det 
ingenting. 

Förstod du alla detaljer som syntes inne i modellen? Inredningsdetaljer? 

Dom förklarade vad dom fyrkantiga lådorna var för något för det var ju inte lätt att se vilken låda som 
var vad. Men det var inga problem. 

Var det enkelt att direkt komma på lösningar på de fel och problem som hittades tack vare att det 
visades i 3D? Att det gick att ändra direkt i modellen? 

Jag tyckte det var jättebra att hon gjorde det. Men det var det enda som jobbigt att titta på. Men annars 
var det jättebra. För vi gjorde om rum med en gång.  

Tror du att det var brister eller fel i utformninge n av avdelningen som hade missats på mötet om 
det hade använts 2D-planlösningar i stället för 3D-modellen? 

Nej det hoppas jag inte. Inte att det ska hänga på en 3D att det ska bli bra utformning på lokalerna utan 
det finns möjlighet att gå dit och se.  

Jag tänkte att man upptäckte mer saker på en 3D-visualisering än om man använde 2D-
planlösningar? 

Det har jag ju redan svarat på. Att vi byggde om rum med en gång. Det hade vi inte kunnat gjort på en 
2D-ritning. 

Svårt att se kanske, det här i relation till det här hade inte fungerat så? 

Jag är helt övertygad om att man kan bygga om mer vid ritbordet om man använder 3D. 

Är du nöjd med den ordningen som avdelningen visades i under visualiseringen? 

Det var bra, vi började ju vid ingången sen gick vi.  
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Kunde man se det du ville se i modellen? Var det något som saknades som ni inte fick titta på? 

Nej det tror jag inte. Fast jag tror i förlängningen, när man använder det fullt ut, om man nu tänker 
bygge. Då ska man se alltihop i 3D tidigare. Då kan man bygga utifrån 3D mer konkret. Så här kommer 
det se ut. Jag tror, använder du tekniken fullt ut kommer du mycket längre, mycket snabbare. För nu är 
det egentligen ingen som vet, utan nu ska man tillbaka och mäta och kolla. Men lägger man ut hela med 
befintliga väggar och så. Sen börjar man med en gång så tror ju jag iallafall att man kan bygga det 
snabbare.  

Att ni sitter tillsammans med arkitekten och kollar på modellen? 

Ja. Då kan man konkret se, så här kommer det se ut, det här kan vi flytta, det kan vi inte flytta.  

Tycker du att visualiseringen av 3D-modellen  hade några brister? 

Nej, jag tyckte hon ( som styrde modellen) var jätteduktig som fick ihop det här.  

Nu när du sett 3D-visualiseringen, tror du det skulle varit bättre om det hade använts i hela 
förstudien? (T.ex. tittat på en ofärdig modell tillsammans med arkitekten) 

Ja det tror jag.  
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Bilaga 7 - Intervju med arkitekt efter mötet 

 

Vi tänkte fråga vad du tyckte om mötet och så. 

Ja alltså jag tyckte att det var ett mycket bättre möte än det förra mötet som vi hade med dem. Överlag så 
tyckte jag att det från min sida sett ett bra möte. För vi kunde sammanfatta vilka punkter som dem hade 
och så där. Så får vi se, det dyker alltid upp nåt ytterligare sen. Man är inte helt säker på att dem har 
förstått ändå, fast man är väldigt övertydlig. Det är ändå så att det kommer någonting efteråt. Fast man 
tycker att vi sa så. Så på så sätt är det bra att vi har det skriftligt den här gången. Att man verkligen ser 
det här sa vi och det kom vi överens om. 

Och så skickade du protokollet till dem efteråt också då? 

Ja det gjorde jag.  

Då borde dem ju reagera om det är något som är fel. 

Ja. Sen pratade jag med en medarbetare till mig som också var med på mötet. Hon tyckte att det var ett 
jättebra möte och hon har gått på väldigt många fler möten än mig. Så det var ju ett bra betyg.  

Vi ska ha ett möte igen idag där vi använder ungefär samma dagordning. Men vi har inte 3D-
visualisering på detta mötet då, för det är inte ritat i 3D det här projektet. Men vi ska ändå köra samma 
agenda då eller dagordning. Strukturerar upp oss, det är bra det. 

Har du varit med på något granskningsmöte av bygghandlingar tidigare eller var det de första 
med bygghandlingarna? 

Ja, det var nog det första som vi har haft möte med verksamheten med bygghandlingar. Däremot så har 
jag varit med i projekt tidigare som vi har ritat som dem håller på att flytta in i nu. Där vi inte har haft 
den här strukturen och granskat bygghandlingar med verksamheten. Det har ju lett till att när bygget drar 
i gång så har det blivit: ”Så här ska vi inte ha det, vart har ni fått det här ifrån?” Så det här med att 
granska bygghandlingar tillsammans med verksamheten är ju också ett led i att förbättra processen. För 
att vi ska få fler tillfällen där vi visar verksamheten att så här blir det. Det räcker inte med ett tillfälle tror 
jag utan man måste ha fler tillfällen. För det är så mycket som man ska ta in, så det är bra att nöta med 
dem flera gånger när man projekterar. Så det här var nytt för den här etapp B för CSK 2013, att vi ska 
granska bygghandlingar med verksamheten. Så det var det första för mig. 

Nytt med 3D-visualisering och nytt med granskningen då? 

Ja precis, mycket nytt. 

Blev det mycket extra arbete inför mötet eller var det överkomligt? Just det här mötet då, 
förberedelserna. 

Det var väl det som var skillnaden att det var bättre förberett och då blir det ju ett bättre möte. Jag och 
projektledarna för tidiga skeden och bygg pratade ihop oss innan om vad vi skulle säga på mötet. Det har 
vi inte heller gjort förut. Utan vi har gått dit var och en och sen har var och en trott att någon annan 
håller i mötet, så har de inte blivit nåt. Så på det sättet så tror jag att det ändå är värt att göra det innan. 

Att det är värt lite extra ansträngning? 
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Ja precis. Så även om det var lite extra ansträngning så var det värt det. Och det är klart att ju fler gånger 
vi gör det här så behövs det mindre tid att förbereda det. För då blir det en rutin tillslut. Första mötet är 
ju alltid lite mer. Nu inför nästa möte så vi inte alls förberett lika mycket för vi sa att vi kör som förra 
mötet. Vi kör med samma dagordning och så. Så det är mycket arbete som gjordes vi det mötet som vi 
har användning av. 

Det är ju bra. Så kan man göra en standard av det och förbättra lite sen. 

Ja det tar man allt eftersom sen och finjusterar sen. 

Anser du att mötet blev lyckat och som du tänkt dig? 

Ja jag tycker att det var ett bra möte. Sen så önskar man ju alltid att men skulle få lite mer respons av 
verksamheten. Men det är ju för att man är nörd själv. Jag förstår ju vad det är jag ser liksom. Ändå är 
jag inte säker på att dem har förstått riktigt. För att vara säker på de så skulle man ha arbetat med samma 
verksamhet från gång till gång och det gör man ju aldrig. Så man får nog acceptera att dem inte förstår 
allt fullt ut. 

Hur stor roll tror du förberedelserna spelade in i att mötet blev lyckat? 

Ja det är ju en väldigt stor roll. Det är ju det viktigaste att man är förberedd när man går dit. 

Var det någon speciell förberedelse som du tror var viktigare än de andra för att mötet blev 
lyckat? 

Dels att vi hade en dagordning, för det har vi inte haft tidigare, för det är alltid bra att ha en struktur för 
mötet. Sen så tycker jag ju att de här 3D-visualiseringarna är bra. Och jag tyckte att jag märkte på 
personalen att dem fick en annan syn på det när det visades i 3D också. Jämfört med när vi sitter med 
ritningar. Så jag tycker att 3D är bra. Men där vet jag att landstinget är lite olika där, att dem tycker att 
det är för tidigt. Men jag tycker att det är bra. Det borde vara sånt i varje projekt för att få en lättare 
förståelse. 

Var det någon skillnad på frågorna nu när 3D-modellen användes jämfört med om 
pappersritningar skulle användas? Om du jämför med tidigare gånger. Alltså om dem förstod 
direkt och det handlade mer om vad dem såg i stället för vad någonting var? 

Nej så sätt är det nog inte. För när vi har pappersritningarna så är det som ett axonometri i hörnet på 
rummet sen så är det väggvyer på varje för sig och så står det uppe i hörnet exakt vad varje grej är. Sen 
en planritning på rummet. Det är vad vi har haft, så kallade rumsritningar. Det kanske var jag som 
förklarade bättre nu när jag såg 3D-vyn. När jag såg handskhållaren och det där och det där. Jag tycker 
att det var ungefär samma på så sätt. Men jag upplever nog att dem förstod bättre nu. Men det är nog 
samma frågor. 

 

Var det tydligt att dem lättare kunde sätta sig in i 3D-modellen jämfört med 2D-ritningar? 

Ja. 

Var verksamhetens lösningsförslag på problem bra nog att användas utan ytterligare arbete från 
er? Alltså ni behövde inte utforma lösningsförslagen själva utan verksamheten kom på det under 
mötet. 
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Min medarbetare tog ju med sig de synpunkterna som vi hade i protokollet. Och reviderade ritningen 
och skickade över den till verksamheten för att få det okej. Så vi gjorde iprincip som dem sa då. Med 
den möjligheten att dem skulle ha mer fler besökare runt skrivplatsen då. Vi behövde inte bolla med dem 
fram och tillbaksa så då. Utan vi gjorde den lösningen som dem föreslog så var dem nöjda. 

Var modellen ett bättre beslutsunderlag om man säger så, som gav möjlighet till det? 

Att vi kunde gå in i 3D-modellen precis och såg det direkt. Det blir ju rumsligt när man ser det i 3D. Det 
är ju så platt det andra så dem har ju svårt att se hur mycket plats det tar och så. 

Håller du med om att det var lättare för verksamheten att upptäcka brister och fel i inredningen 
när dem fick det visat för sig i 3D? 

Ja precis. 

Tror du att fel som annars skulle missats i granskningen kom fram tack vare att den gjordes i 3D 
istället för 2D? Så som sakers relation till varandra i rummet. 

Ja precis. En sån grej är när dem kommer ut i rummet när dem håller på och bygger. Att så här kan vi 
inte ha det och så får dem lov att ändra på byggplatsen i stället. Så nu förhoppningsvis så har vi kunnat 
förebygga att det inte behöver gå ut och ändra i bygget. Utan att det blir billigare då att ändra på 
ritningen då. Man får hoppas att de blir bättre, vi tror ju att det blir det. 

Skulle du vilja använda 3D-visualisering på framtida granskningsmöten? 

Ja, jag tycker att det är bra. Sen så vet jag ju att det tar ganska mycket tid och att det är avancerat att ta 
upp den här navis eller vad dem kallar den. Och idag så ska vi ju göra ett granskningsmöte på en annan 
verksamhet där det inte är ritat lika mycket i 3D då. Jag tror att installationerna är ritade på inscannade 
ritningar. Så idag ska vi göra en liten halvvariant. För det var lite lyxigt den gången då vi hade allt i 3D. 
Så nu har min medarbetare med sig sin CAD-modell så får vi se om den är lika tydlig eller om den blir 
sämre. Om det är så pass stor skillnad att den behöver rita allt i 3D. Vi får se det. 

Det är lite intressant med två olika då. 

Ja förståelsen och det här. Och se om dem förstår lika mycket nu.  

Då har ni enbart planlösningen kan man säga då i CAD? 

Ja men min medarbetare ritar ju allt i 3D fast det är ju bara A då. Så det är ju inte med elkanaler och allt 
detta som är med i navis. Så vet jag inte hur den här CAD-modellen ser ut. För den som vi hade på mötet 
var ju väldigt tydlig. Så får se om den som ska användas nu är lika tydlig eller hur det kommer att te sig. 
Det ska bli spännande att se. 

Vad tyckte du 3D-visualiseringen gav för positiva effekter? Om det är någon mer än dom vi tagit 
upp? 

Nej det är ju det att det blir rumsligt. Att man ser bättre hur det kommer se ut, det var ju nyttigt för mig 
också. Ja jag tycker den är väldigt mycket tydligare, det är att det blir tydligare.  

Upplevde du att verksamhetens inställning till utformningen av avdelningen förändrades positivt 
när dem såg den i 3D? 
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Nja, fast jag tror, vi har hela tiden sagt att det blir trångt. Och nu tror jag det blir ännu mer visualiserat 
att det blir trångt och det är ju bra att det blir nu istället för som en chock när de står där. Vi har haft 
väldiga problem med att få in alla ytor på den här ytan vi fått tilldelad för den här verksamheten. Dem 
själva har ju valt dem här extremt små expeditionerna. För dem skulle ju som sagt var ha tio 
undersökningsrum som helst var jättestora allihopa plus 22 eller 23 expeditioner och det går inte att få in 
på den här ytan och det förstår dem inte. På det sättet var det ju bra, sen får vi se. Jag tror att det blev 
ännu större fara nu att dom kommer tro att det blir väldigt trångt. Jag tror nog att det blir tvärtom här, att 
dom blir ännu oroligare att det blir för trångt. Men det är ju bra för det är ju jag också, orolig att det blir 
för trångt därborta. Men va ska man göra, om man får en yta där allt ska in. Det går inte på nåt annat 
sätt.  

Man får göra bästa möjliga bara.  

Ja, man måste ju det.  

Hur tyckte du att visningen av modellen för verksamheten fungerade? Att du pratade och Evelina 
styrde modellen? 

Jag tyckte det var jättebra! 

Är det något du tänkte på som borde göras annorlunda nästa möte? 

Nej nej nej , abslolut inte. Jag tyckte hon hängde med och var väldigt flexibel också och försökte ändra 
när dom ville se nåt annat. Hon satt ju här och förberedde vissa vyer innan och sen så blir det ju alltid 
lite annorlunda när man väl kommer dit men jag tyckte hon var väldigt bra på att hänga med ändå.  

Inget annat som du tänkte borde ändras till nästa gång?  

Nej, inget som jag tänkte omedelbart så. Det är ju mycket möjligt att vi kommer finjustera allteftersom. 
Det gör ju jag, mötesansvariga och projektledaren tillsammans då. Sen är det ju så att inget projekt är 
exakt lika ett annat. Det är ju alltid lite variationer mellan projekten, så man får ju försöka anpassa. Men 
det känns ju som den här mötesagendan och det ni kommit fram till här är såpass flexibel att den går att 
applicera på alla verksamheter också. Då får man ju ta upp alla saker som är viktiga i varje projekt för 
sig.  

Och ändra småsakerna som rumsordningen och grejer? 

Ja, ta ut det som är viktigt.  

Vad tror du om att använda en 3D-modell som underlag, redan från ett tidigt skede, när du 
arbetar tillsammans med verksamheten? Att man sitter runt en dator istället för 2D-
planlösningar. 

Ja det är ju den bästa av världar att sitta och kunna styra en sån själv och säga till dem, "så här ser 
skissförslaget ut" och inte bara en handritad planlösning. Men jag förstår ju att det är en kostnad 
förknippad med det. Jag vet inte riktigt hur mycket det är i förhållande till vad man får ut. Jag kan inte 
riktigt jämföra det eftersom jag inte vet vad det kostar att ta fram en sån 3D-modell. För det är ju ändå 
det det står på, hur mycket krut ska man lägga ner på skissförslaget innan man presenterar det. För på en 
planlösning ser dem ju också många gånger, om man ställer in möbler, hur stort det blir. Men i nåt skede 
skulle man ju vilja visa, för min medarbetare sa direkt efter mötet, "detta skulle vi gjort tidigare". Det är 
lite för sent i bygghandlingsskedet menade hon, då är det en vecka kvar och sen ska bygget dra igång. Vi 
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skulle haft den här 3D-modellen lite tidigare så kunde vi pratat med dem lite mer ingående, så absolut 
skulle jag vilja ha det.  

Ja, för när dem ändå gör allt i 3D så finns det alltid någon version av den. 

Ja, precis! Sen är det ju hur mycket arbete det är med att få den till en enkel variant då. Som man kan 
visa för verksamheten. Som jag förstod på de här cad-granskningsmötena dem har på installationer, 
krockar och så där. Då använder dem den här 3D-modellen, men då ser den ju lite annorlunda ut. Så det 
var ju lite arbete  med att göra om den för verksamheten. Jag vet inte hur mycket det är och det kan ju 
säkert vara så att första gången tar det mycket längre tid och nästa gång vet man hur man ska göra så då 
går det jättefort. 

Bara några få steg ja. 

Ja. Min medarbetare sa ju det, "när vi har det här (tillgång till 3D-modell) ska vi definitivt göra det med 
verksamheten tidigare", så vi kan ha nån nytta av 3Dn. Så det blir tydligare.  

Det stora hindret är alltså att det blir en extra kostnad? 

Ja precis. Det ökar ju projekteringskostnaden ja och jag vet inte med hur mycket som sagt.  

Tror du arbetet med utformningen skulle förenklas eller förbättras om 3D-visualisering om det 
användes från början eller oftare? 

Klart att bättre blir det ju. Det blir ju tydligare så man får ju inte de här grejerna ute på bygget sen 
kanske. Om vi lyckas eliminera dem med hjälp av 3D-visualisering blir det ju bättre. Men vi vet ju inte 
säkert om vi gör det, vi får nu uppe på 6:4 se om dem ändå står där och säger, "nej men så här kan det 
inte se ut" trots att vi haft en 3D-visualisering. Då spelar det ju ingen roll.  

Nej man måste ju testa och undersöka. 

Ja precis. Vi vet ju inte det än.  

Blev mötet tydligare och effektivare när en detaljerad agenda användes? Jämfört med tidigare 
möten. 

Ja, jag tyckte som sagt var det var ett bra möte. 

Vad tyckte du om förhandsmaterialet? 

Ja jag tyckte det var väldigt tydligt och bra så. Jag tyckte inte vi hade några frågor på sådana saker under 
mötet. Utan det var ju verksamhetsanknutna frågorna som var. Så det måste varit väldigt tydligt för dem 
också. Om det beror på att modellen redan var så tydlig eller om det beror på att ni skickat ut 
förhandsmaterialet, det är ju jättesvårt att veta.  

Den var bra som den var då och du tänkte inte på några förbättringsmöjligheter? 

Nej, ni hade ju förklarat vad det var man såg och att alla lösa delar var lila så det var väldigt tydligt så.  

Du tror det är värt att satsa på förhandsmaterial inför liknande möten i framtiden då? 

Ja det skulle ju vara roligt att testa utan förhandsmaterialet en gång och se om det kommer mycket frågor 
på varför det ser ut som det gör. Eftersom vi bara haft det här mötet med det här förhandsmaterialet 
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tyckte jag det funkade bra. Det var ju inte massa slöseri med tid med att förklara vad det var dem såg. 
Utan dem såg ju ganska bra med en gång hur det såg ut. Tror jag i alla fall, det var då inga frågor på vad 
det var dem såg.  

Ja man kan ju prova att bara skicka ut agendan då, den är ju ändå bra att ha. 

Ja, precis.  

 



i 
 

Bilaga 8 - Intervju med lokalplanerare efter mötet 

 

Just det här skedet med 3D-biten då, det är ju inte jag så förfärligt insatt i. Jag vet ju att vi jobbar med 
det men vi jobbar inte med det i alla projekt. Vi jobbar med det i CSK 2013 och i hus 60. De andra 
projekten är det inte så mycket sånt i, ännu. Det kanske kommer. 

Men det är som en mindre del då 3D-visualiseringen, en mindre bit av det du håller på med då? 

Ja precis. Den här visualiseringen som vi nu pratar om, 3D-visualiseringen, eller en ritning i 3D för det 
är det ju egentligen. Den ska ju beskriva en verklighet, en sanning. Det är ju inte bara en visualisering 
det ska ju också visa vad som byggs egentligen. Det hör ju till våran process att kommunicera den, det är 
ju vårat uppdrag. Både och att ta fram den med sånna som er eller en arkitekt till exempel. Vi beställer ju 
vilka tjänster som vi anser behövs i vilket projekt. Så kommer det nog att bli mycket i framtiden tror jag.  
Att vi någonstans har en strategi för vilket projekt det läggs det resurser på vad. Man planerar det lite 
mer. Något som är mer teknikkrävande eller krångligt på något vis, då kanske man driver en sån här 3D 
även på något mindre projekt. 

Precis om det är värt det. 

Det handlar mycket om nyttan kontra kostnad. Det tror jag är en stor faktor i det här. Alla vet att det 
kostar väldigt mycket pengar när vi bygger fel, för vi måste bygga om sen. Det handlar inte bara om vad 
vi visar verksamheten utan också om vad dem förstår. Vad kan dem ta in av en ritning, 2-dimensionell 
eller 3-dimensionell eller vilket som. Det handlar om en förståelse, en kunskap från deras sida också. 
Som då aldrig riktigt vi kan garantera. Dem kan ju säga att någonting ser bra ut men egentligen har de 
inte fattat vad det är dem ser. Det är också ett problem och det kanske är än mer komplext då. Hur 
säkerställer man den processen, har du verkligen förstått det du har sett? Det vet vi ju inte riktigt då. 
Även om folk säger ja och sätter en stämpel på en ritning, så här bygger vi, så kan det ändå komma en 
ändring sen. De här frågorna är ju något vi brottas med. Men givetvis att allt som hjälper oss i en 
kommunikation med verksamheten, förenklar och förbättrar ju vårt jobb och ska helst resultera i att vi 
minskar fel. 

Ja precis det är ju det som är målen, om det är värt det. Det är då man får se egentligen om dem 
har förstått det. Om det blev som dem tänkte eller om dem blir överaskade i alla fall. 

Precis. Jag tror att de finns fler dimensioner på det här va, det är det jag är ute efter lite grann här. Att vi 
som är i branschen då och dem som jobbar med det här är det ganska självklart. Men det är inte alls 
självklart för många andra. Kan man se tydliga samband med att vi får mindre fel genom den tekniken så 
ser man ju att pengen blir mindre,för att man har minskat felbyggarprocenten. 

Jag såg den presentationen som ni hade varit med och jobbat med och den var ju väldigt tydlig. 

Modellen ja? 

Ja så det blir väldigt enkelt med den nivån. Men ibland så har man ju modeller med flera våningsplan 
som man ser igenom och liknande. Dem kan ju vara väldigt svåra att förstå om man inte är van och vet 
vad du ska se. 

Ja då kan det bli mer invecklat istället. 
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Ja skulle ni ha visat verksamheten sådana saker så skulle dem inte fatta någonting. Då skulle man få sitta 
och nästan peka med en penna på allt och berätta vad det är. Man måste tänka på vilken nivå man lägger 
det, om man pratar med verksamheten eller med teknikfolk. 

Vad har 3D-visualisering medfört för förenklingar eller förbättringar i ditt arbete? 

Ja de få gångerna jag nu har använt det. Det medför ju ändå det vi pratar om här. Att vi får ett enklare 
redskap framförallt när vi ska kommunicera med verksamhet. Under förutsättning av hur den är gjord 
och hur den ser ut. Vi har ju sett på dem när använder oss av den varianten som är mer för våra 
teknikfack om man säger så. När man ska komma överens om vart man ska dra sina rör. De är ju inte 
helt lätt att förstå för en verksamhet. Vi har försökt och dem har varit med och tittat på sånna på 
granskningsmöten i andra projekt. 

När alla sitter med från teknik och verksamhet? 

Ja precis och det är ju inte helt enkelt va, det har vi märkt. Det beror på vad det är för typ av modell. Det 
behöver man anpassa för vem som är betraktare och vad du vill ha ut av din granskning. 

Sammanfattningsvis då så förenklar 3D utifrån vårt perspektiv, ur min grupp, när man kommunicerar 
med verksamheten för att få saker på rätt ställe. En annan tydlig sak som vi alltid lever med är 
kostnaden.  Ju mer rätt vi tror att vi är från början desto mer säkra är vi på en penning. Vart kalkylen är 
och om den håller. Man skulle ju önska att vi hade ett väldigt bra underlag väldigt tidigt så vi får bra 
överensstämmda kalkyler. Så inte vi åker på några minor. Vården är en otroligt trög organisation, den är 
stor och det är oerhört mycket folk som är med och beslutar och har åsikter, plus att det är politikerstyrt. 
Det har ju varit lite så att det gör inget om det blir lite dyrare ungefär, så har det låtit nästan. Det finns 
väl mer pengar. Men det är tuffare nu, det ställs högre krav på att vi hamnar rätt. Man måste veta vart 
man är på väg. Det ställer då krav på en sån organisation som jag är i då, i tidiga skeden, att vi också kan 
hantera den processen. Ju mer vi kan detaljera ju säkrare är  även vi inåt,inte bara för verksamheten utan 
även bakåt i beställarledet. För vi har en chef som ska stå för vad vi säger. För det finns andra chefer 
över han. Så det finns även en poäng i det och den är minst lika viktig för er också när ni får en 
helhetsbild. 

Ja att det blir rätt åt båda hållen. Inte bara att det blir mindre fel i slutet utan att det blir så rätt 
som möjligt efter planeringen också. 

Ja det är en process som allt ha hänga i. 

När tror du att 3D-visualisering ger störst skillnad eller när det är som mest användbart? 
Beroende på vilken situation det är. Om man ska visa brukare eller sälja in? 

Det är lite intressant det här. För att när vi gör ett ärende eller när någon tycker någonting ska göras. 
Vissa grupper bryr sig inte om hur någonting ser ut. 

Nej precis det var det jag tänkte komma in på lite. Att vissa är mer intresserade av budgetfrågan 
bara och vissa vill se resultatet. 

Ja så är det ju och kommer nog alltid att vara. Men det är också lite intressant att vi fattar ju det och vi 
vet det i branschen. Vi vet ju att ett resultat inte kommer utav sig självt, det är en process. Den här 
processen ser kanske inte dem som sitter på en annan position och bara ska titta på pengarna.  Det är ju 
en svår fråga men egentligen inte. Det är ju givetvis verksamhet och vi som ska lösa deras teknikbehov, 
det är ju där vi har mest nytta. Men beroende på vilken visualisering man ska titta på, om det är 
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visualisering som visar en yta eller en som visar teknik. Hur många lager släcker vi och vad är det vi vill 
se, där kan man ju välja. Jag vet att alla teknikinblandade har en väldig glädje av att kunna se saker i 3D. 
För dem ser kollisioner och problemområden med ytor som är begränsade. 

Det är den största tydliga nyttan då? 

Det skulle jag nog vilja påstå utifrån vårt perspektiv. För verksamheten brukar kunna förstå även en 2-
dimensionell ritning ganska bra. Om inte annat så förstår dem en 2-dimensionell som är till exempel en 
vägguppställning. Ibland kan det till och med vara lättare att förstå. Ska jag säga då så tror jag att det är 
teknikentreprenörerna som har mest nytta av 3D-visualisering. 

Det har gjorts mer i det också. Det är nyare att visa mot verksamheten. 

I 3D då ja absolut, det är någon form av framtid det tror jag. Jag tror ändå att 3D som teknik det är ju där 
vi kan se om vi kan lyckas få ihop det som vi tänkt. Byggbranschen upplever jag är lite trög den med, 
det är en ganska konservativ bransch. Har det varit på ett sätt ska det gärna vara så. Det tror jag också att 
ni som är yngre och som driver och kan tekniken, är också ett hot mot vissa. Att man blir ifrågasatt om 
man är äldre och inte kan.  

Vilja är ett ganska stort hinder också då, tekniken finns där men man måste välja att använda den 
också. 

Ja men så är det ju. 

Jag tror fördelar har det ju, oerhört mycket fördelar. När vi pratar om hela processen och säkra en 
process, det är ju det det handlar om från vårt perspektiv, som äger en planeringsprocess. Det är det min 
enhet gör. Vi äger den tills vi släppt den till en projektledare och även då är vi med. Vi följer ett projekt 
från början, innan ens någon vet att det finns tills det att verksamheten står och packar upp sina lådor, 
även efter det. Det är tänkt att vi finns med i hela processen liksom.  

Det skiftar ju lite i ansvaret men vi finns ju med under projektering och även under produktion för att se 
allt.  

För att verksamheten ska ha samma kontakt? 

Ja och för att göra de förändringar som behöver göras. Det är ju vårt ansvar att ta verksamhetens frågor i 
beaktande så att säga. Tillsammans med byggprojektet givetvis. Vi ska bli en part som enas om ett 
gemensamt mål.  

Hur upplever du den allmänna uppfattningen i branschen? Det har vi redan tagit upp lite men. 
Hur är det med projektledare, beställare, brukare? Vilka är mest för 3D-visualisering och vilka är 
oftast lite.. men det är väl olika till person till person? 

Ja, jag tror det är väldigt personbundet. Vi ska väl inte sitta och sänka en hel bransch här. För jag tror 
ändå byggbranschen vet väldigt mycket att man måste driva en utveckling och det gör man överallt 
egentligen. Våra stora byggbolag till exempel, de vet hur viktigt det är att säkra processer och allt sånt 
här. Att det funkar i hela ledet även för dem. Jag tror det finns en god vilja och ambition om att de här 
teknikområdena ska utvecklas, det tror jag. Men sen finns det givetvis också en del personanknutna 
problem.  
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Hur är det med byggherrar, landstinget till exempel? Är det svårt att sälja in att 3D-visualisering 
ska användas genom projektering i 3D-CAD? 

Det är nog väldigt svårt att svara på. Då borde vi prata med fastighetschefen i så fall för han tar många 
av de besluten. I alla fall nu men det kommer nog bli mer att vi i min grupp planerar vilka satsningar 
som görs beroende på vad vi förväntar oss ur ett projekt.  Nu har det varit så att man gör en upphandling 
av en entreprenör som sköter den frågan och den styr vilka behov som anses finnas. Till exempel 
ByggDialog har ett ansvar att ha en fungerande byggprocess eftersom dom är totalansvariga, den här 
entreprenadformen är ju partnering ioförsig så har man ett gemensamt ansvar men de har ändå 
huvudansvaret. Lika som med Skanska på hus 60 här. Vi sitter nog inte och trycker på att vi ska ha vissa 
saker levererat, det är nog ganska sällan vi gör det. I detaljnivå då, vi sitter nog inte i våran upphandling 
och säger, "här ska ni leverera en fullskalig 3D-modell". Där är vi nog inte idag tror jag men man kanske 
kommer göra det i framtiden. För att också få ett tajtare grepp om kostnaden. Det kanske kommer men 
idag tror jag inte vi gör det, det ligger mer på projektentreprenören så att säga.  

En intressant fråga är ju varför det bara är de två största projekten som 3D används fullt ut. Det kan inte 
jag svara på, det är en egen fråga jag ställer mig själv. Men det är ju lite intressant då för att det innebär 
ju.. Det är det här jag menar när jag säger att vår process i framtiden kommer besluta mer  vilka projekt 
man gör vad i. För att säkerställa vissa funktioner i både den ekonomiska processen men också 
funktionsprocessen. För att få rätt saker men också till rätt pris.  

Vad skulle man kunna tänka sig vara viktigt eller vad talar för att man då skulle välja att 
använda 3D i projekteringen? 

Om man säger så här då. När vi gör vårat rumsfunktionsprogram, är det stora projekt eller är omfattande 
det man gör, 120 expeditioner och 80 vårdrum som alla ser exakt likadana ut. Då kan man ha lite svårt 
att tycka det är rimligt att alla ritas full ut. Är det berättigat då? Jag vet det varit lite så i hus 60, att man 
ritat allt i 3D även om alla rummen är lika. Då ska jag säga att jag inte är insatt i den processen. Men jag 
ställer mig själv frågan; är det rimligt att man gör det? För vad är syftet med det? Är det att ta fram en 
komplett 3D-modell som ju är påbyggbar med alla dess lager och man kan rita allt i. Ja då är det nog 
kanske det som är syftet med den. För att få en hel komplett 3D-modell som man kan rita allt i. Jag vet 
inte, men ur kostnads hänseende, kan man tycka: har man ritat en, är tanken att vi ska få en bra process 
utifrån tekniken och det vi projekterar eller är det för att vi ska kunna kommunicera med en verksamhet.  

Då behöver vi inte allt.  

Nej då behöver vi inte allt! Då behöver vi ett jäkla expeditionsrum. Vi behöver inte ha tjugo eller hundra 
att visa i det läget. Men det kanske krävs från projektets teknikdrivande sidor så att säga. Då får man ju 
se det så här: Vad är det vi ska visa till vem och varför? Vem har glädje av det? 

Ja precis. 

Jag tror det finns många, många svar på samma fråga.  

Beroende på vilka behov som finns i projektet? 

Ja det tror jag. Det tror jag också att min organisation som byggherre kanske behöver bli tydligare med. 
Som du frågar, vi kan ju ställa krav när vi upphandlar, allt ska 3D-modelleras. Det skulle kunna vara så 
att vi gör det. Men då vet vi också att vi får betala för det. Då tycker ju vi så här, är det nödvändigt och 
rita åttio expeditioner? Vad är nyttan med att rita alla expeditioner? Är det för att få fullmodeller färdiga, 
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ja då kanske det är nytta men inte för att enbart visa verksamheten. Då kanske man får tänka i två steg, 
jag vet inte. Eller också tänker man i flera parallella steg. Kanske använder man 2D och gör vissa utdrag 
i 3D.  Men då måste någon sitta och tänka till. 

Och gör man allt i 3D får man med sig visningsversionen automatiskt kan man ju säga. Då kan 
man även göra kollisionskontroller och allting.  

Ja precis och det är det som måste vara vitsen med det då. Annars är det svårt att motivera det. Säger vi 
kostnaden att sitta och rita åttio expeditioner när man kunnat rita en för att visa verksamheten. Det måste 
man motivera för det är rätt mycket timmar som går åt. Det måste finnas ett stort värde i att motivera 
varför det görs i 3D fullständigt. Det tycker jag är bra att ni har med er också. Från vårat perspektiv, för 
vi ska ju ändå vakta våra skattepengar liksom. Det är vi som står för det, det vi och ni som står för 
skatten. 

Det är pengabesparingen som bestämmer då kan man säga? 

Den står alltid hand i hand kan man säga, nytta kontra kostnad. Den har vi ju alltid.  

Om man pratar verksamheten nu. Vad tror du det skulle gett om man använt en 3D-modell i hela 
skedet i arbetet? Det skulle ju vara en mer ofärdig modell i början då.  

Du tänker i de tidigare skedena då man inte har nån inredning egentligen utan man har bara 
rumslösningar.  

Ja precis, om man bara använder A-modellen istället för pappersplanlösningar. Tror det skulle bli 
minskade fel och förenklat arbete? 

Ja det är en väldigt bra fråga för jag är inte alls säker på att den gör det. Det är inte självklart för om man 
tänker sig självt att man ser in i ett tomt 3D-ritat rum, vad tillför det? Vad är det du ser? Du har ju 
ingenting, det du kan se då är den här översikten över 3D-modellen. Som mäklare brukar göra med 
vägguppställningen.  Du kan ju få en tydligare rumsuppfattning än om du skulle se det på papper. Det 
kanske skulle vara det då men jag är inte helt hundra säker på det. Jag är inte så säker på det att det blir 
enklare att se hur rummen kommer i flöden.  För verksamheten handlar mycket om vilket rum ligger 
vart, både  personalflöde, materialflöde och även ett patientflöde givetvis. Hur kommer folk in, hur 
kommer dem ut, vilka rum ska de till och hur jobbar man som verksamhet. Det är de frågorna som vi 
sitter och ställer till dem i det här första programmet som vi kallar för AFP, som ju är 
AvdelningsFunktionsProgram, så det är före RFPen, (RumsFunktionsProgram). Där sitter vi och 
diskuterar dom här frågorna, flöden, logistik.  

Ja då kan man tänka sig det går lika bra med 2D. Det kanske blir ett onödigt arbete som inte 
tillför något extra. Det är i nästa skede då inredningen ska placeras ut som det kan ge något? 

Ja det tror jag. Då har du något att förhålla dig till. Till exempel vart ska dom skåpen stå för att det ska 
fungera logistiskt i rummet. För är du på den nivån när vi pratar om funktionen, när vi säger funktion i 
det första skedet då är det ju vart ett rum ligger i en byggnad, det är inte vad du gör i rummet utan 
rummets placering logistiskt sett och vilket samband det rummet har med ett annat rum möjligtvis. Är 
det två tanter som behöver jobba nära varandra av nån anledning. Det är dom frågorna man tar i det 
första skedet. Jag tror nog att det många gånger är enklare för verksamheten att se på ett papper rakt upp 
och ner.  

Ja det stämmer nog det.  
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Men sen i nästa skede när man ska fylla rummet med sin funktion så att säga och börja testa, håller det 
här rummet för sin funktion. Man vet ju inte exakt storlek kanske om vi inte redan har ett befintligt rum 
vi ska trycka in ett verksamhetsrum i, så är det ju många gånger. Men om vi har den förmånen att vi kan 
bygga om rummet eventuellt eller flytta på en vägg eller så. Då kommer vi till nästa skede för då ska vi 
ju inte med något som fyller det här rummet med en verksamhetsfunktion och vad är det då man gör i 
rummet. Då ska ju det funka. Ska man ha fyrtio såna här skåp på den här ytan blir det lite jobbigt.  

Då blir det enklare att se i 3D? 

Då kan det vara det. Skåpen kanske var ett dåligt exempel men har du olika saker, du behöver ha 
förvaring, det kanske är ett vårdrum, du behöver ha olika saker av komplexitet i tekniken. Jag menar, en 
expedition är ganska enkel, det är ett kontor. Det är ett bord och en bokhylla och så. Det är det jag 
menar, då kan man ifrågasätta, behöver man rita allt eller ska man rita vissa rum. Vissa rum ser man att 
det här är inga bekymmer överhuvudtaget. Vi får plats med sakerna, det ser man mycket väl på en 2-
dimensionell till och med om man ritar in det ovanifrån, så stor är den. Men nästa gång blir det att något 
ska upp på en vägg, något som ska röra sig, flytta på sig kommer det i vägen då. Då börjar vi sen en 
fördel med 3D eller väggvy, 3D är givetvis bättre för då ser man hela rummet. Så det är ju givetvis att 
föredra. Så jag kan nog tycka det, första skedena nej.  

Men när planlösningen är bestämd? Då är det mer värt att gå in med en 3D-modell? 

Ja jag tror det. Om det nu inte är sådana projekt som har ett högt värde av nåt slag då. Som Neonatal som 
var lite upphaussat då, det blev ju ett projekt som ända upp i ledet blev viktigt. Då blir det ju ett annat 
skäl, att man ska kunna kommunicera med alla intresserade. Det har ni ju sett, när man bygger nya 
flashiga hotell eller nåt. När man kan gå in och titta i och så här kommer det se ut. När man ska sälja in 
ett koncept om nåt. Då har man en helt annan sak men då pratar man kanske än tidigare i processen när 
man är ute och ska skapa opinion för sitt projekt.  

Ja då kan det ju vara väldigt värt.  

Ja då har du ett helt annat fokus. Då pratar man inte verksamhet, då är det att du vill sälja in en idé till 
nån. Så här skulle det kunna se ut om vi fick göra det. Och det kan ju vara en process som är intressant 
för oss, för vi driver ju inga projekt själva. Utan det är folk som kommer till oss  och så ska vi bearbeta 
det här och knyta ihop säcken på ett vis. Men i det fallet kan jag tänka mig att det finns eller funnits fall 
där man haft väldigt stor glädje av kunna visa för hela beslutskedjan, alltifrån dom högsta tjänstemännen 
och även till politiken och de styrande där. Så här skulle det kunna vara. Men då är det inte på 
verksamhetsnivå i det skedet. Och då kanske man heller inte visar allt för det gör man inte när man säljer 
in ett koncept. Då visar man en viss del bara som är lite spännande och intressant. Så har man gjort med 
hus 60. Det finns en film från 3D-modellen som visats för landstinget och andra intressenter. 

Så sammanfattningsvis, jag tror det beror på vilket syfte man har. Om vi pratar visualisering så menar 
jag mer för att sälja in en idé eller också för att visa verksamheten. Pratar vi 3D ur teknikfackens syn så 
är det för att lösa en funktion givetvis.  

Precis och då är det ritningsnivå. 

Ja, då är det ritningsnivå på det.  

Jag har ju drivit ett eget företag för ett tag sen. Då jobbade vi mest med belysningsdesign och 
inredningsarkitektur förvisso. Men vi ritade då, eller min sambo var det som kunde det där. Vi ritade i 
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3Dstudiomax bland annat och det var ett väldigt viktigt redskap för oss då. För hade vi en kund då eller 
potentiell kund så kunde vi visa exakt i detaljnivå, om man lade ner lite tid och omsorg på det kunde 
man få det oerhört bra. Och det var en jättehjälp för oss att kunna kommunicera, vi ritade 
restaurangkoncept och allt möjligt och när vi visade så här kan det se ut, sa dom, "aha det här är ju 
skitbra". Så ska man sälja in en idé, nu pratar jag inte landstinget då som har ett eget behov, men pratar 
jag utifrån mitt eget perspektiv tidigare så hade jag en jätteglädje av att kunna visualisera 3-
dimensionellt. Utan det hade vi inte kunnat sålt ett enda projekt. Så det finns ett jättebehov oavsett om ni 
tittar här på landstinget, ByggDialog eller på andra ställen så finns det oerhört behov. Jag har svårt och 
se hur vi skulle klarat det utan 3D-visualisering. Det är klart, vi ritade i 2D också men just för att visa 
någonting, så här kommer det faktiskt se ut. Jag vet inte om ni känner till programmet men det går att 
göra väldigt realistiskt med ljussättning och grejer. Är du duktig på 3Dstudiomax kan du göra det 
fotorealistiskt. Nu var ju inte vi så vassa men det gjorde inte nåt tyckte jag. Jag tycker man ska se att det 
är en visualisering och inte ett foto. Då var varumärket, vilken målgrupp som fanns och vilken nisch 
man ville ha väldigt viktigt. Vi fick ta reda på det och ge ett förslag och arbeta fram något som visade 
det man ville ha.  

För just det här med landstingets roll som köpare så att säga. Vi skulle kunna, jag vet inte riktigt. Vi har 
ju våra projektledare som är med tidigt i processen, tar vi hus 60 till exempel har vi en representant från 
min avdelning. Sen har vi två byggprojektledare som har jobbat med det sen länge. Och där kommer det 
givetvis fram kravnivåer på vad ser vi för nytta med visualisering och på vilket sätt vi ritar. Dom här 
frågorna diskuteras ju tidigt men jag vet inte hur tidigt vi tar beslut eller om det är i samråd med 
entreprenören. Skanska i det här fallet, ByggDialog i det här fallet. Nån form av kommunikation finns 
det ju givetvis. Jag är inte riktigt inblandad i den diskussionen, än så länge på det viset i våran gruppen. I 
vissa fall kan vi vara det, vi kan ju ha synpunkter på vissa saker under processens gång. Men i dom där 
första skedena, vilken strategi har man, det vet jag inte riktigt. Det är ju också en affärsuppgörelse på ett 
sätt. Någon ska ju räkna på vad det kostar att ta fram fullödigt ritningsmaterial. I vissa fall klarar man sig 
att hålla budgeten och i vissa fall drar det ut på det. Vilket det uppenbarligen kan ha gjort lite i  hus 60 i 
den delen så att säga. Och det kanske är svårt att beräkna vilket tid det går åt och där ritar man i 3D så.  
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Bilaga 9 - Checklista & tips 

Förberedelser inför mötet 

De viktigaste ingredienserna i ett bra möte är en tydlig agenda, tydliga roller såsom mötesledare och 
protokollförare, samt att mötets syfte är väl kommunicerat till deltagarna. 

Samordning & kommunikation 
 

• Det är viktigt att dialogen med verksamheten förs kontinuerligt. Inför varje möte bör en 
diskussion med verksamheten föras för att ta reda på vad dem förväntar sig och vad dem vill 
behandla på mötet. 

• Inom projektorganisationen är samordning inför mötet viktigt. Det bör inte finnas några 
oklarheter i vad som ska behandlas på mötet. Alla inom ”mötesledningen” ska prata ihop sig för 
att nå ett gemensamt mål med mötet. 

• Mötesledare och protokollförare ska utses. 
• Samordning mellan modellansvarig och övrig ”mötesledning” måste ske innan mötet. För att 

säkerställa att visualiseringen utförs korrekt. 
 Bestäm vilken ordning ska rummen visas.  

 Ta rummen som det kommer bli mest diskussion kring sist i visualiseringen. 

 Bestäm vilka vyer som ska användas. Till exempel vyer ovanifrån för att få en 

överblick och sen gå ner till "ögonnivå" i rummen. 

 Se så att det inte finns några fel i modellen som kan ställa till det. 

• Alla närvarande på mötet ska ha ett tydligt skäl att vara på mötet. Detta för att onödiga deltagare 
skapar ett ineffektivt möte. 

Förberedelser 

• Lokalen som mötet hålls i måste vara väl utformad för mötets syfte. Möbleringen måste vara 

anpassad så att alla mötesdeltagare ser skärmen som visualiseringen visas på. 

 Testa att koppla in datorn med 3D-modellen i TV:n i förväg för att se så allt 

fungerar. 

• Förhandsmaterialet ska förberedas för att passa det aktuella mötet.  

• Agendan ska samordnas med alla mötesdeltagare så att alla punkter som ska tas upp på 

mötet finns med och kan få en hålltid. 

• Alla mötesdeltagare ska få ta del av den färdiga agendan och mötets syfte genom 

förhandsmaterialet.  

• Förbered 3D-modellen för visualiseringen så att den är lättförståelig. 

  Stäng oviktiga dörrar som normalt inte är öppna. Exempelvis schaktrum.  
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 Det som syns i modellen ska bara vara möblering och utrustning som är väsentlig för 

verksamheten. Det är viktigt eluttag, strömbrytare och lampor är tydligt markerade.  

 Använd 3D-modellen från avdelning 6:4 som mall eftersom den fungerade bra att visa 

verksamheten.  

Under mötet 

• Mötesledaren behöver ha en bra uppfattning om syftet med mötet och vad som ska göras. 

• Låt inte diskussioner om saker som inte ska tas upp på mötet ta upp tid. Styr mötet i "rätt 

riktning". 

• Få till en bra stämning med "högt i tak" och välkomna inlägg och förslag. 

• Håll tiderna och börja mötet i tid. Ta hjälp av hålltiderna i agendan. 

• Det är bättre att boka ett längre möte från början än att riskera att agendan blir tidspressad och på 

så sätt tappa kvalité på mötet. 

• Försök få deltagarna att koncentrera sig på lösningar istället för problem. 

• Det är viktigt att sammanfatta och nå beslut som hela gruppen är med på.  

• Börja med 3D-visualiseringen så tidigt som möjligt då den är viktigast och tar längst tid.  

a. Den som styr modellen och den som beskriver den kan gärna sitta bredvid varandra för 

att förenkla samarbetet.  

b. Håll fast vid den uttänkta rutten så gott det går så det inte blir rörigt av för mycket 

hoppande fram och tillbaka.  

c. Gör klart varje rum och fråga om det finns mer någon mer synpunkt på rummet innan 

nästa. 

• När uppgifter delas ut ska det vara tydligt med vad som ska göras till när. 

• Var noga med att viktiga beslut, åsikter och ansvariga för uppgifter dokumenteras i protokollet 

och att det sen skickas ut till mötesdeltagarna.                                                

• Distributionslista för protokoll ska skrivas. 

• Sammanfattning av protokollet ska göras i slutet på mötet, för en gemensam kontroll att 

allting stämmer. Sammanfatta så tydligt och rakt som möjligt för att inte ge utrymme till olika 

tolkningar.  

• Utvärdera mötet de sista minuterna.  

 Var syftet med mötet tydligt? 

 Var mötet bra? 

 Skulle det behövts mer tid till mötet? 

 Var punkterna på agendan relevanta? 

 Var förhandsmaterialet bra? 
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 Var kommunikationen bra och besluten som togs tydliga? 

 Hur upplevdes 3D-visualiseringen? 

 Hur kan nästa möte utvecklas och bli ännu bättre? 
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Bilaga 10 - Förhandsmaterial 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ........................................................................................................................ 1 

2. 3D-modellen ....................................................................................................................... 1 

3. Exempelbilder ur 3D-modellen .......................................................................................... 2 

4. Agenda ................................................................................................................................ v 

5. Uppföljningsintervjuer ........................................................................................................ 5 
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1. Introduktion 
 

Det här är ett förberedande material inför granskningen av bygghandlingar torsdagen den 25:e april. 
Syftet med förhandsmaterialet är att förklara hur mötet kommer att gå till och i förväg förenkla 
förståelsen av 3D-visualiseringen av modellen. Detta gör att mötestiden förhoppningsvis kommer 
användas mer effektivt.  

Visningen av modellen kommer att göras på en tv med hjälp av en dator i konferensrummet i hus 25 
plan 1. Modellen kommer att gås igenom samtidigt som Susanne Andersson förklarar vad det är som 
visas. Visningen kommer att ske utifrån patientens perspektiv. Den utgår från där patienten anländer in 
till avdelningen och fortsätter rum för rum. Det är mest aktuellt att se över utformningen av inredningen, 
så som placering och utrustning i rummen. Men andra större fel eller anmärkningar som framkommer 
kommer också kunna åtgärdas. Ändringar gällande rumsfunktion är dock inte aktuellt. Exempelvis kan 
inte en expedition ändras till ett undersökningsrum. Färgsättning i lokalerna tas inte upp på det här 
mötet. Det bestäms under kommande möten.  

Eftersom modellen representerar den slutgiltiga utformningen är det viktigt att den blir väl 
genomarbetad och kontrollerad. Fel som inte upptäcks i modellen kommer att medföra fel i verkligheten. 
Dessa fel kommer behöva åtgärdas med ombyggnation vilket kräver mer tid och resurser än om det 
skulle åtgärdas i modellen.  

 

2. 3D-modellen 
 

Färgsättningen i modellen består främst av vitt, grått, lila och grönt. Fönster har en genomskinlig 
blåaktig ton. Dörrar i modellen är vita och genomskinliga. Ingen av färgerna representerar färgsättningen 
i verkligheten, utan är endast där för att göra modellen lättöverskådlig. Möbleringen av rummen i 
modellen är färgad lila för att ge en tydlig bild av vad som kommer att ingå i varje rum. 

Exempel på sådant som har lila färg i modellen: 

- Bord 
- Stolar 
- Datorer 
- Hyllor & skåp 
- Klädhängare 
- Papperskorgar 
- Handfat 
- Tvål- &handspritsbehållare 
- Toaletter 
- Undersökningsbritsar & annan väsentlig utrustning för rum 

Exempel på sådant som har grön färg i modellen: 

− Eluttag 
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− Strömbrytare 

− Lampor 

På exempelbilderna är  dock dessa detaljer inte gröna. 

På golvytan för varje rum finns det text som ger information om rummet. Texten består av tre rader där 
rumsnummer är överst, efter det kommer benämning för det specifika rummet och sist ytan i 
kvadratmeter. 

De små vita trianglarna med utropstecken i som finns på golvet i modellen, är ingenting att bry sig om. 

3.  Exempelbilder ur 3D-modellen 
 

 

Fig. 1. Exempelbild ur modellen för hus 6 plan 4. Här befinner vi oss i dörröppningen in till de 5 mindre expeditionerna. 
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Fig. 2. Här ser man ett bra exempel på vad som kommer att visas inne i modellen och vad som kommer finnas i en av expeditionerna. T.ex. 
Stolar, bord, skåp, hyllor, dator och klädhängare. Själva rumsinformationen ger rumsnummer 057, benämning på rummet är expedition och 
rummets yta är 9,3 kvm. 

 

 

Fig. 3. Bild tagen ur ett undersökningsrum där väsentlig inredning visas. 
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4. Agenda 

 

Tid och plats 
 

Mötet äger rum den 25 april kl. 15.00 i Hus 25 våning 1 i konferensrummet. 

 

Närvarande  
 

Mötesledare: Catarina Harwing. 

Protokollförare: Susanne Andersson. 

Närvarande: Catarina Harwing, Susanne Andersson, Evelina Fredin, Anders Norlander, Monica 
Magnusson, närvarande från verksamhetens byggrupp, Henrik Artursson och Fredrik Åsberg. 

 

Agenda 
 

12. 15.00 - 15.05. Mötet öppnas -  Syfte att informera. Ansvarig: Catarina Harwing. 

13. 15.05 - 15.10. Mötesinformation – Syfte att informera. Ansvarig: Catarina Harwing. 
  

− Presentation av mötesdeltagare   
− Namnlista för närvarande                                                               
− Adress- och distributionslista för protokoll 
− Mötets mål gås igenom 
− Angendan för mötet presenteras 

 

14. 15.10 - 15.15. Information om processen – Syfte att informera. Ansvariga: Catarina Harwing 
och Anders Norlander. 
 

15. 15.15 - 15.20. Uppföljning av systemhandlingsmötet 6/3 – Syfte att informera/diskutera. 
Ansvariga: Catarina Harwing och  Anders Norlander. 

 

16. 15.20 - 15.50. Genomgång av ritningar/3D-visualisering - Syfte att ta beslut/diskutera. 
Ansvarig: Susanne Andersson. 
 
Presentationen kommer att ske utifrån patientens perspektiv. Den utgår från där patienten 
anländer in till avdelningen. Den börjar i korridoren och fortsätter i följande ordning: 

− Reception 

− Väntrum 
− Undersökningsrum 

− Infusioner/akut 
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− Läkemedelsrum 

− Expeditioner 
− Resterande rum visas efter önskemål och tid 

 
17. 15.50 - 15.55. Tidplan för projektet - Syfte att informera. Ansvarig: Anders Norlander. 

 
18. 15.55 - 16.00. Driftstartmöten – Syfte att informera. Ansvariga: Catarina Harwing och Susanne 

Andersson 
 

19. 16.00 - 16.05. Planering av kommande verksamhetsmöten – Syfte att diskutera/ta beslut. 
Ansvarig: Catarina Harwing. 

 
20. 16.05 - 16.10. Övriga frågor . 

 
21. 16.10 - 16.25. Protokollsammanfattning – Syfte att informera/diskutera/ta beslut. Ansvarig: 

Susanne Andersson och Catarina Harwing. 
 

− Handlingslista skrivs och för varje punkt i handlingslistan utses en ansvarig person och en 
deadline. 

− Sammanfattning av protokollet, för en gemensam kontroll. 
 

22. 16.25 - 16.30. Utvärdering av mötet – Syfte att diskutera. Ansvarig: Catarina Harwing. 
 
 

 

5. Uppföljningsintervjuer 
 

För att utvärdera om mötet blev lyckat och om 3D-visualiseringen gav önskat resultat genom ökad 
förståelse, behöver vi göra uppföljningsintervjuer med personer ur verksamheten som var med på mötet. 
Detta krävs även för att vi ska kunna slutföra vårt examensarbete. Intervjuerna ska helst ske på 
tidpunkter anpassade efter verksamheten de närmaste dagarna efter mötet, alltså under vecka 18. 

 

Kontaktuppgifter till ansvariga för förhandsmaterialet och intervjuer: 

Henrik Artursson  073-7688385  henke442@hotmail.com 

Fredrik Åsberg  076-8204742  fredrik.asbrg@gmail.com 

 

Mötesansvarig: 

Catarina Harwing  054-619597  catarina.harwing@liv.se 
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1. Introduktion 
 

Tid för mötet: 

Plats för mötet: 

• Inledningen ska kort beskriva vad förhandsmaterialet är, vad som ska göras på mötet och mötets 
syfte. 

• Det kan också tas upp vilket skede i processen projektet befinner sig.  

Det här är ett förberedande material inför granskningen av handlingar. Syftet med förhandsmaterialet är 
att förklara hur mötet kommer att gå till och i förväg förenkla förståelsen av 3D-visualiseringen av 
modellen. Detta gör att mötestiden förhoppningsvis kommer användas mer effektivt.  

• Beskriv hur visningen går till och  vem som sköter den.  

Exempel: Visningen kommer att ske utifrån patientens perspektiv. Den utgår från där patienten anländer 
in till avdelningen och fortsätter rum för rum. Visningen av modellen kommer att göras på en tv med 
hjälp av en dator. Modellen kommer att gås igenom samtidigt som det förklaras vad det är som visas. 

• Beskriv det som är viktigast att granska i modellen. 

Exempel: Det är mest aktuellt att se över utformningen av inredningen, så som placering och utrustning 
i rummen. Men andra större fel eller anmärkningar som framkommer kommer också kunna åtgärdas. 
Ändringar gällande rumsfunktion är dock inte aktuellt. Exempelvis kan inte en expedition ändras till ett 
undersökningsrum. Färgsättning i lokalerna tas inte upp på det här mötet. Det bestäms under 
kommande möten.  

• Förklara varför mötet och granskningen är viktig. 

Eftersom modellen representerar den slutgiltiga utformningen är det viktigt att den blir väl 
genomarbetad och kontrollerad. Fel som inte upptäcks i modellen kommer att medföra fel i verkligheten. 
Dessa fel kommer behöva åtgärdas med ombyggnation vilket kräver mer tid och resurser än om det 
skulle åtgärdas i modellen.  

 

2. 3D-modellen 
 

• Här ska 3D-modellens utseende beskrivas för att ge en förberedelse för visualiseringen. 
• Kolla så att beskrivningen stämmer med hur modellen som ska användas ser ut.  

Färgsättningen i modellen består främst av vitt, grått, lila och grönt. Fönster har en genomskinlig 
blåaktig ton. Dörrar i modellen är vita och genomskinliga.  

Ingen av färgerna representerar färgsättningen i verkligheten, utan är endast där för att göra modellen 
lättöverskådlig. Möbleringen av rummen i modellen är färgad lila för att ge en tydlig bild av vad som 
kommer att ingå i varje rum. 
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Exempel på sådant som har lila färg i modellen: 

Bord 
Stolar 
Datorer 
Hyllor & skåp 
Klädhängare 
Papperskorgar 
Handfat 
Tvål- &handspritsbehållare 
Toaletter 
Undersökningsbritsar & annan väsentlig utrustning för rum 

Exempel på sådant som har grön färg i modellen: 

Eluttag 
Strömbrytare 
Lampor 

På exempelbilderna är  dock dessa detaljer inte gröna. 

På golvytan för varje rum finns det text som ger information om rummet. Texten består av tre rader där 
rumsnummer är överst, efter det kommer benämning för det specifika rummet och sist ytan i 
kvadratmeter. 

De små vita trianglarna med utropstecken i som finns på golvet i modellen är ingenting att bry sig om. 
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3.  Exempelbilder ur 3D-modellen 
 

• Ta exempelbilder ur den 3D-modell som används om det finns skillnader i utseendet. 

 

Fig. 1. Exempelbild ur modellen för hus 6 plan 4. Här befinner vi oss i dörröppningen in till de 5 mindre expeditionerna. 

 

Fig. 2. Här ser man ett bra exempel på vad som kommer att visas inne i modellen och vad som kommer finnas i en av expeditionerna. T.ex. 
Stolar, bord, skåp, hyllor, dator och klädhängare. Själva rumsinformationen ger rumsnummer 057, benämning på rummet är expedition och 
rummets yta är 9,3 kvm. 
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Fig. 3. Bild tagen ur ett undersökningsrum där väsentlig inredning visas. 
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4. Agenda 
 

Tid och plats 
 

Mötet äger rum den....... i ......... 

 

Närvarande  
 

Närvarande:  

Mötesledare: 

Protokollförare: 

 

Agenda 
 

• Anpassa punkter och hålltiderna efter behov och skriv in klockslag istället. Exempel: 15.00 - 
15.15. 

• Ange syfte till varje punkt: Informera, diskutera eller besluta. 
• Ange ansvarig för varje punkt.  

• Ta bara med de absolut nödvändiga punkterna då agendan är hårt tidspressad utan bufferttid.  
• Tiden för mötet är satt till 90 min.  

 

5 min. Mötet öppnas -  Syfte att informera. Ansvarig: 

5 min. Mötesinformation – Syfte att informera. Ansvarig: 

  

Presentation av mötesdeltagare   
Namnlista för närvarande                                                               
Adress- och distributionslista för protokoll 
Mötets mål gås igenom 
Angendan för mötet presenteras 

 

5 min. Information om processen – Syfte att informera. Ansvarig:  

 

5 min. Uppföljning av föregående möte – Syfte att informera/diskutera. Ansvarig: 

30 min. Genomgång av ritningar/3D-visualisering - Syfte att ta beslut/diskutera. Ansvarig: 
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• Risken är stor att det går åt mer tid till visualiseringen så avsätt en bufferttid för att hinna med 
allt. 
 

Presentationen kommer att ske utifrån patientens perspektiv. Den utgår från där patienten anländer in 
till avdelningen. Den börjar i korridoren och fortsätter i följande ordning: 

Reception 
Väntrum 
Undersökningsrum 
Infusioner/akut 
Läkemedelsrum 
Expeditioner 
Resterande rum visas efter önskemål och tid 
 

5 min. Tidplan för projektet - Syfte att informera. Ansvarig: 

 

5 min. Överlämning till nästa skede i projektet / Kommande driftstartmöten – Syfte att informera. 
Ansvariga: 

 

5 min. Planering av kommande verksamhetsmöten – Syfte att diskutera/ta beslut. Ansvarig: 

 

5 min. Övriga frågor - Syfte att diskutera. Ansvarig: 

 

15 min. Protokollsammanfattning – Syfte att informera/diskutera/ta beslut. Ansvarig: 
 
Sammanfattning av protokollet, för en gemensam kontroll. 
Handlingslista skrivs efter de ändringar som skrivits ner i protokollet och för varje punkt i 
handlingslistan utses en ansvarig person och en deadline. 
 

5 min. Utvärdering av mötet – Syfte att diskutera. Ansvarig:  
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5. Kontaktuppgifter 
 

Kontaktuppgifter till ansvariga för förhandsmaterialet och mötet: 

Förhandsmaterialet: 

Namn:  Tel:  Mail: 

Mötesansvarig: 

Namn:  Tel:  Mail: 
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Bilaga 12 - Protokoll från granskningsmötet 

Sammanträde  
Granskningsmöte Bygghandlingar, Hus 6, plan 4 
NR-mottagning 
 
Dag/Tid Torsdagen den 25/4 2013, kl 1500-1630 
Plats Hus 25, plan1, mötesrum hos NR-mottagningen. 
 
1. Mötet öppnas 
Catarina Harwing hälsade mötesdeltagarna välkomna. 
 
2. A. Presentation av mötesdeltagare 
Enkel personpresentation runt bordet. 
 
B. C. Namnlista (Närvarande vid mötet) 
Närvarande: 
Anna-Carin Nilsson, Sjuksköterska NR 
Rune Johansson, Verksamhetschef NR 
Kristina Lindgren, Läkare NR 
Carina Ohlsson, Vårdadministratörer 
Inger Eriksson, undersköterska NR 
Monica Magnusson, avdelningschef 
Catarina Harwing, lokalplanerare LiV 
Anders Norlander, Projektledare LiV 
Susanne Andersson, Klara arkitektbyrå AB 
Maria Björklund, Klara arkitektbyrå AB 
Håkan Thor, EBAB, El 
Jan Bergström, EBAB, Tele 
Evelina, Plan B-3D, 
Fredrik och Henrik Studenter ex-jobb 
 
3. Information om processen 
Nu överlämnas projektet till fasen för genomförande och 
byggprojektledare är Anders Norlander och kommer att driva bygget från 
start till färdig slutbesiktning. Uppgiften idag är att granska de handlingar 
som tagits fram under processen tidiga skeden och verksamheten skall vara 
trygg i att detta är vad som har diskuterats fram med hänsyn till deras olika 
verksamhetsfunktioner. 
Frågor från verksamheten skall fortfarande ställas till Catarina Harwing 
som förmedlar dessa vidare in i byggprocessen. 
 
4. Uppföljning av mötet genomgång systemhandlingar 
Genomgång av systemhandlingar gjordes den 6/3. Synpunkter som 
framkom på det mötet var att: 
Studera ett undersökningsrum, expeditionsdel och 
infusionsrum i detalj 
Låsning kopiering och signering // Svar JA 
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2013-04-25 2 (3) 
Eluttag vid fönster // svar JA 
 
5. Genomgång ritningar- 3-D visualisering 
En genomgång i modellen med Evelina vid ratten genomfördes och 
synpunkter som framkom var: (punkterna avslutas med en hänvisning till 
tidpunkt när det ska finnas besked framme, alternativt endast ett beslut om 
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ändring/komplettering av föreliggande handling) 
 
�  I väntrum skall finnas plats för patienter i rullstol, förslagsvis i inre 
högra hörnet- ändring av handling. Här finns önskemål från 
verksamheten om möjlighet att få brukare att delta i utformningen av 
väntrummet i skedet med möblering och färgsättning. Synpunkten tas 
med till driftstartgruppen för fortsatt behandling. 
 
�  Mottagningen har mycket informationsmaterial som behöver finnas i 
anslutning till väntrummet. Idag finns dessa i broschyrställ på vägg 
samt i skåp. Dessa föreslås flyttas med och placeras i korridoren i 
anslutning till väntrummet. – handling kompletteras 
 
�  I undersökningsrum behöver patienter med anhöriga kunna sitta runt 
skrivplatsen. En vridning av skrivbordet mot fönster ger möjlighet för 
en bättre möblering med hänsyn till detta. Elstaven bredvid skrivbordet 
flyttas till innerhörn för en flexibel lösning. Hyllplan för förvaring ovan 
skrivbord kortas till längd lika skrivbordsdjup och ökas till 2 st hyllplan 
på höjden. – ändring av handling 
 
�  Behov av taklyftar i något/några undersökningsrum utreds.- svar från 
verksamheten senast torsdag 2 maj 
 
�  Övervakningsutrustning och infusionspumpar placeras i 
infusionsrummet. Normal parkering i anslutning till varje plats. Vid 
behandling hämtas utrustningen vid platsen för att iordningställas på 
läkemedelsrummet.- information 
 
�  Ej behov av narkotikaskåp på läkemedelsrum- ändring av handling 
 
�  Medicinkyl skall också innehålla frysdel och föreslås som ett större 
golvstående skåp, skåpet skall vara utrustat med larm- ändring av 
handling 
 
�  I expeditioner med större glaspartier till gemensamma ytor skall det 
finnas lamellgardiner för möjlighet till avskiljning.- information till 
driftstartgrupp 
 
�  Solavskärmning skall finnas i fönster på utsidan.- information 
 
�  Antalet skrivare och placeringar förutom den som finns i 
kopieringsrummet utreds tillsammans med IT- utreds under 
driftstartprocessen 
 
�  Plats för patchning av journaler skall finnas, behov av höj- och sänkbart 
bord + blankettförvaring.- handling kompletteras 
 
�  Desinfektionsrum har under projekteringen flyttats närmare 
undersökningsrum med samma utrymme och utrustning som tidigare. 
Bedömningen är att med hänsyn till den risk- och 
konsekvensbedömning som gjorts är nya läget en förbättring. - 
information 
 
6. Tidplan för projektet 
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LANDSTINGET I VÄRMLAND 2013-04-25 3 (3) 
Anders redogör för den nu gällande tidplanen. Byggstart är planerad till 20 
maj och inflyttning för verksamheten under första halvan av november 
2013. 
 
7. Driftstartmöten- fortsatt process 
Under byggtid kommer ett fortsatt behov av möten med verksamheten att 
finnas kvar. Det ska tas fram förslag på invändig färgsättning, befintliga 
möbler och gardiner som skall flyttas skall inventeras och behov av inköp 
nya möbler mm utredas. En inventering av datorer och skrivare samt 
eventuell annan utrustning som skall bytas/behållas/köpas nytt skall 
utföras. 
Det ska också planeras för en flytt av mottagningen. 
 
8. Nästa möte 
Nästa möte är ett uppstartmöte och planering inför fortsatt arbetet och är 
den 24 maj kl 13.00. 
De synpunkter som framkom på detta möte och som beslutades med – 
ändring/komplettering handling, skall godkännas av verksamhetschefen 
som underlag för byggstart. Reviderad ritning översändes till samtliga 
deltagare på mötet och Rune återkommer med ett OK till Catarina Harwing 
om verksamhetens uppfattning är att handlingen stämmer överens med 
mötets synpunkter. Besked om OK bör vara Catarina tillhanda senast 
fredag 3 maj. 
 
9. Övriga frågor 
Verksamheten har varit i kontakt med den enhet som skall tilldela 
omklädningsskåp. De har uttryckt att det kan vara svårt att få den mängd 
som efterfrågas. Catarina utreder detta internt och återkommer med besked 
till nästa möte. 
Vid pennan: Susanne Andersson(Arkitekten) 


