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BAKGRUND – dagens situation
• Avsaknaden av en tydlig framtidsbild samt brist på helhetssyn 

av samhällsbyggnadsprocessen

• Hierarkiskt uppbyggd organisation i avgränsande silos 

• Intern positionering mellan olika yrkesgrupper

• Minimal utvecklingsbudget

• Stress, saknar av tid och ork samt höga produktionskrav



SYFTE
• Syftet med DigiGrow är att hjälpa kommunernas förvaltningar

att ta aktiva steg i sitt digitaliseringsarbete genom tester i
verkliga case (byggprojekt) inom kommunen. 

• Därutöver ska projektet ge lokal utbildning och coachning av 
projektets ingående aktörer. DigiGrow ska hjälpa kommunerna
att gå från insikt till handling. 



Målet: Ett nytt arbetssätt

Källa: Elisabeth Argus, Bonacordi AB



ARBETSSÄTT



PROJEKTGEMENSAMMA 
AKTIVITETER
Tre aktiviteter genomförs tillsammans med alla tre deltagande kommuner:

BOOTCAMP
Verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering för att skapa utrymme för 
nya processer i verksamhetsplanen. Framtagande av digitaliseringsstrategi / 
handlingsplan för 2020.

SPRIDNINGSKONFERENS
Delning av lärdomar samt gemensam workshop

UPPFÖLJNINGSBOOTCAMP
Resultatet av handlingsplanen samt förändringen i innovationsförmåga följs 
upp, och en ny handlingsplan sätts för 2021.



KOMMUNSPECIFIKA 
AKTIVITETER
WORKSHOP I DIGITALT TESTLAB

Workshop med kommunernas projektgrupp (innovationsteam) för att testköra en helt digital 
version av aktuell process. 

DESIGN SPRINT
4 dagars innovationsprocess genomförs med kommunens projektgrupp (innovationsteam). 
Under sprinten fokuseras projektets målbild för den nya processen och en prototyp på den 
nya mer effektiva (och potentiellt mer digitala) processen utvecklas och testas.

COACHING
Ledningsgruppen coachas på kvartalsbasis kring genomförandet av digitaliseringsstrategin 
och innovationsteamet coachas på månadsbasis på att gå från prototyp till implementerad 
process inom det aktuella aktivitetsblocket



DIGITALT TESTLAB
Testworkshop för att förstå vad som är 
möjligt inom digitala detaljplaner 
respektive bygglov idag.

Vi samlar de kompetenser som behövs 
för just det här fokusområdet och provkör 
gemensam planering.

Förberedelse:
Tänk igenom vilken information du i din 
roll behöver ta med in i samplaneringen.

Photo by Alice Dietrich on Unsplash

https://unsplash.com/@alicegrace?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hand-in-paint?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DESIGN SPRINT

Dag 1
Definiera 

utmaningen

Skapa många 
lösningar

Dag 2
Kombinera ihop 

och välj den 
bästa lösningen

Utveckla 
storyboard för 

prototypen

Dag 3
Bygg prototypen

Förbered 
användartesterna

Dag 4
Testa prototypen 

på riktiga 
användare

Använd feedback 
från testerna för 
att sätta planen 
för nästa steg

Webinar om Designsprintar i offentlig sektor 4 december kl 9 



@agnespagnes



INNOVATIONSMÄTNING
• För att säkerställa matchning mellan innovationsteamets förmåga 

och digitaliseringsstrategin genomförs en innovationsmätning 
(InnoSurvey®)

• För de kommuner som genomför DiMiOs-mätning används de 
resultaten för analysen men kompletteras med InnoSurvey (som 
även täcker in innovationsambition) för projektdeltagarna

• Mätningen genomförs vid projektstart och projektavslut för att kunna 
utvärdera projektresultat 



FOKUSOMRÅDEN



TVÅ ARBETSOMRÅDEN – för
det kommunspecifika arbetet
DETALJPLAN

Mars – Maj
Digitallab + Design sprint
April – Juni
Coachning innovationsteam

BYGGLOV

Sept – Nov
Digitallab + Design sprint
Okt – Dec 
Coachning innovationsteam



Parametrisk design

• Rhino Grasshopper • Spacemaker



• Jämföra många förslag i tidigt skede

• Effektivare handläggning

• Underlätta dialog med allmänhet och 

sökande

Men… 

• Kräver ett förändrat arbetssätt

• Förutsätter att det finns digital information

Generella lärdomar med parametrisk design



LINKÖPING



Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Patrick Maskåll, verksamhetsutvecklare inriktning digitalisering

Parametrisk design



Fokusområde – Parametrisk design

• Vad är parametrisk design?

• Vad ska vi ha det till och vilken nytta skapas? 

• Hur arbetar vi idag och hur kan vi arbeta på annat sätt?

• Vad är nästa steg, hur tar vi vidare arbetet inom vår organisation?

Digitalt testlabb
Aktivitet inom 

DigiGrow



Vad är parametrisk design?
Datadriven designprocess

För att uppnå mål och effektivitet

Möjliggörare (”data” och teknik)

Analysera valda parametrarna på samma gång och snabbt 
komma fram till den optimala lösningen. 

Exempel på parametrar
Soljusfaktorer på fasad eller innergård

Dagsljusfaktor

Bullernivåer vid fasad

Exploateringsgrad

Vindförhållanden

Översvämningsytor

Vattenflöden



Varför och nytta – Ingångsvärden
• Ger oss möjligheten att ta fram ett obegränsat antal förslag att välja bland, 

nästan omgående. 

• Ger oss stöd i avancerade analyser och uträkningar med fler parametrar, 
såsom sol, vind, antalet våningar, väderstreck och klimatpåverkan.

• Krav och mål omsätts till parametrar – Vad är viktigt i vår kommun att 
uppfylla. Analys baseras på exakt data istället för antaganden. 

• Tidseffektivt sätt generera lösningsförslag utifrån valda parametrarna på 
samma gång och snabbt presentera den optimala lösningen. 



Insikter efter genomförd testlabb



Dagens arbetssätt / Problembild

• Bollande mellan kommun, konsult och exploatör. Mycket tid till 
administration vid upphandling, granskning av utredningar och 
komplettering till bebyggelseförslag.

• Beställda utredningar lämnar mindre rum och möjlighet för kreativa och 
flexibla lösningar. Varje parameter analyseras enskilt i respektive beställd 
utredning.

• Brist på samverkan - Planhandläggare avväger intressen på sitt håll och 
exploatören uppdaterar skisser och bebyggelseförslag på sitt håll. 

• Arbetssätt – Filer skickas fram och tillbaka. Slutprodukt ofta en pdf. Svårt 
att återanvända information vidare i processen. 



Nya arbetssätt skapar följande nyttor

• Tillsammans titta på olika bebyggelseförslag och hur de påverkas i 

realtid av olika parametrar – och möjlighet att studera 

bebyggelseförslag visuellt i 3D i realtid.

• I tidigt skede välja ut rätt förslag att gå vidare med och göra relevanta 

utredningar direkt. Vi minskar onödigt ”bollande”. 

• En tydlig Samordningsvinst – ha en plattform där bebyggelseförslag 

kan visualiseras och presenteras både internt och externt.



Nytt arbetssätt kräver
Samverkan i team

• Bred kompetens med olika verksamhetsperspektiv

Ø GIS ingenjör

Ø Trafikingenjör

Ø Detaljplanarkitekt

Ø Bygglovsarkitekt

Ø Landskapsarkitekt

Ø Projektledare 

Ø Extern deltagare (kommunalt bostadsbolag)

Teamet som utses ska täcka in alla perspektiv och gemensamt arbeta fram 
analysförslag och ta det vidare inom samhällsbyggnadsprocessen.

Syfte och mål! 
Vad ska vi göra?, 
Varför?,
Vilka ska vara med?

Vi skapar 
detta team



PRAKTIKEXEMPEL – Kv. Eddan i Linköping



PRAKTIKEXEMPEL – ANALYS 



PRAKTIKFALL – REFLEKTION 



FÖRSLAG OCH RESULTAT –VISUELL KOMMUNIKATION



Vad händer nu då… Hur tar vi 

hand om våra nya kunskaper och insikter?



FRAMTIDENS 
SAMVERKANSPROCESS



Vi kommer därför bland annat jobba för…
• Att införskaffa sig en gemensam heltäckande digital 

plattform (Strukturerad och samlad information). 

Ø Parametrisk design blir en delmängd.

• Viktig insikt! Ha tillgång till rätt informationsmängder 
utifrån våra behov. Viktigt att möjliggöra att informationen 
sedan flödar obrutet i vår samhällsbyggnadsprocess.

• Ny teamsammansättning som följer och arbetar i 
processerna.

Ø Överenskommelser (sätta rätt förutsättningar från början).
Ø Mänsklig samverkan / Tvärfunktionella team.
Ø Teknisk samverkan / Rätt verktyg.
Ø Sätta nya arbetssätt.
Ø Kompetens.

Verks
amhetsp

lan

2021



Patrick Maskåll

Verksamhetsutvecklare, inriktning 

digitalisering

Linköpings kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Patrick.Maskall@linkoping.se
Tack för att ni lyssnade!

mailto:Patrick.Maskall@linkoping.se


Från insikt till handling
Agnes Sävenstedt
VD Innovation360 Sweden
agnes.savenstedt@innovation360group.com


