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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur aktörerna kommunicerar effektivt med 

verksamheten i projektering med hjälp av en 3D-visualisering.  

Rapporten är resultatet av en fallstudie utförd på skol- och sjukhusprojekt. I fallstudien har 

kvalitativa intervjuer genomförts på respondenter som innehar olika roller inom de studerande 

projekten. Intervjuerna har syftat till att ta reda på om 3D-visualisering har används inom 

projektet och om det har påverkat kommunikationen mellan aktörerna och verksamheten. 

Intervjuerna har även syftat till att ta reda på om en 3D-visualisering bidrar till en större 

förståelse hos verksamheten för projektet.  

Resultatet redovisar att 3D-visualisering används mot verksmaheten i skolprojketet men inte i 

sjukhusprojektet. Resultatet visar även på att en 3D-visualisering kan bidra till en större 

förståelse för projektet hos verksamheten samt aktörernas intsällning till verksamhetens 

delaktighet i projektet och om/hur aktörerna nyttjar 3D-visualisering vid kommunikationen 

mot verksamheten. 

 

 

Nyckelord: 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate if 3D-visualization can affect of effectiveness of 

communication. 

The report is the result of a case study performed on one school- and two hospital project. In 

the case study qualitative interviews with respondents who have different roles in the studied 

project were conducted. The interviews aim to investigate if 3D-visualization affect the 

commutation between the organizations and the other stakeholders in the project. The 

interviews also aim to investigate if the use of a 3D-visualization affects the organizations 

understanding of the project.  

The thesis results shows that a 3D-visualization was used in the school project but not in the 

hospital projects. The results also shows that a 3D-visualization can affect the understandning 

of the project for the organization and the stakeholder’s attitude for the participation of the 

organizations in the project and how/if the stakeholder´s use of 3D-visualization to 

communicate with the organizations. 
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Ordlista 
 

2D-ritningar:  2 dimensionell ritning. 

3D-modell:   Digital 3 dimensionell modell av ett projekt. Ur 3D-modellen går 

  det att plocka ut en 3D-visualisering.   

3D-visualisering:  Digital 3-dimensionell visualisering av ett projekt. 

Autodesk Navisworks:  Digitalt samgranskningsverktyg. Verktyget används för att förstå 

  och granska projekteringen. 

BIM:   Building Information Modell eller Building Information 

  Modelling.  

Verksamhet: Är den verksamhet som bedrivas i lokalerna/byggnaden. 

  Till exempel sjukhusverksamhet eller skolverksamhet. 

Brukare:   Användarna av det färdigställda projektet. 

CAD:   Computer Aided Design. Digitalt skapande av planritningar. 

ÄTA:   Ändring och tilläggsarbeten 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Att uppföra en byggnad eller ombyggnation från idé till verklighet kräver god projektering för 

att slutresultatet för kunden ska bli bra. Det komplexa med att projektera är att det skapas 

tillfälliga organisationer med olika discipliner som måste kunna samarbeta och tillsammans 

uppfylla kundens krav på objektet. (Nordstrand 2009) 

 

Vid om-och/eller nybyggnation för verksamheter som till exempel skola och sjukvård är 

verksamhetens specifika krav mycket viktigt att specificera då lokalerna används till specifika 

ändamål. Kommunikation mellan projektledningen och verksamheten är därför en viktig 

beståndsdel i projektet för att verksamheten ska ha möjlighet att kunna specificera sina 

önskemål och krav för att skapa lokaler som nyttjas på bästa sätt och för att slutresultatet för 

verksamheten ska bli bra. (Nordstrand 2009) 

 

Byggsektorn står inför en förändring då det ställs mer krav på kundnytta, miljö-, energi och 

kostnadseffektivitet. Detta genererar i att arbetssätt också står inför en förändring likväl 

samarbetsformer som attityder och kompetenser. (Karrbom Gustavsson 2012). För att 

optimera en av dessa aspekter, kundnytta, är det viktigt att kunden och projektörerna 

samarbetar och arbetar mot samma mål. Men hur ska en kund som inte besitter en 

byggteknisk bakgrund ha en möjlighet att vara med i projektet och påverka underlaget för att 

utveckla en bra slutprodukt? 

 

  

Detta kapitel syftar till att introducera läsaren i examensarbetet genom en 
bakgrundsbeskrivning och syfte med rapporten. Kapitlet ger även läsaren en 
målbeskrivning med frågor som rapporten ska besvara och de avgränsningar som finns i 
rapporten. 
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Att en kund inte är tillräckligt tydlig med sina krav eller önskemål kan beror på många 

faktorer, så som att kunden inte förstår betydelsen med att vara tydlig från början eller helt 

enkelt inte kan alla led i byggprocessen. Idag finns 3D-visualisering mer tillgängligt och det 

använts i allt större utsträckning men hur används 3D-visualiseringen? Hur kan 3D-

visualiseringen bidra till att effektivisera projektkommunikationen? Modellsamordnare vet att 

en 3D-visualisering inte per automatik leder till en effektivare projektkommunikation. 

(Jongeling 2013) 

 

Examensarbetet sker på initiativ av Plan B BIM AB för att skapa en förståelse för vad effektiv 

projektkommunikation är mellan en aktör och verksamhet/kund samt undersöka 3D-

visualiseringens betydelse för kommunikationen.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka hur aktörerna kommunicerar effektivt med 

verksamheten i projekteringen med hjälp av 3D-visualisering. 

Målet med studien är att undersöka om projektkommunikationen kan effektiviseras mellan 

aktör och verksamhet med hjälp av en 3D-visualisering och om det då kan resultera i en 

effektivare byggprocess inom skol- och sjukhusprojekt. 

Arbetet syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 

1.  Hur kommunicerar aktörerna med verksamheten? 

2.  Hur ger 3D-visualisering en möjlighet till en effektivare kommunikation till 

 verksamheten? 

3.  Hur kan en 3D-visualisering öka förståelsen av projektet hos verksamheten?

  

  



3 
 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie utgörs som ett examensarbete och omfattar 15 högskolepoäng av författarnas 

utbildning.  

Rapporten kommer att avhandla verksamheter från sjukhus- och skolmiljöer ur en 

projektkommunikationssynvinkel.  

I rapporten har examensarbetarna tittat på ett skolprojekt och två sjukhusprojekt. Intervjuer 

har genomförts på respondenter som besitter roller som projektledare, arkitekt, 

installationssamordnare, vårdenhetschef, rektor, biträdande rektor, engelsklärare och 

träslöjdlärare samt en observation under ett visualiseringsmöte.  

Byggprocessen innefattar fyra skeden och denna rapport kommer enbart beröra de två första 

skeden som är programarbetet och projekteringsarbetet. Inom dessa två skeden kommer 

författarna enbart analysera det som berör examensarbetets syfte. Gällande entreprenadform 

kommer de två entreprenadformerna som figurerar i fallstudien bara att beskrivas i denna 

rapport.  

Rapporten avser bara att utreda projektkommunikationen som sker i program- och 

projekteringsarbetet i byggprocessen. Projektkommunikationen som studeras är enbart mellan 

aktörer och verksamheten.  

Rapporten avhandlar också användningen av en 3D-visualisering från BIM-projekt i de 

aktuella projekten som studeras i fallstudien. 3D-visualisering är ett brett begrepp och i den 

teoretiska referensramen kommer en definitionen för vad 3D-visualiseringer är för detta 

arbete presenteras. Rapporten kommer inte behandla BIM. 

I projektet ingår inte att göra kostnads- och tidsanalys.  
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2. Nulägesanalys 

 

2.1 Plan B BIM AB 
Plan B arbetar med att tillämpa BIM inom bygg- och anläggningsprojekt. Plan B BIM AB är 

verksamma i Gamla Stan, Stockholm. Plan B har idag 11 anställda och VD är Rogier 

Jongeling. 

Plan B:s använder sig av BIM i syfte att öka både kvaliteten och effektiviteten i processen, 

som dessutom resulterar i bättre slutprodukter. (Plan B BIM AB 2013). Plan B är medvetna 

om att implementera BIM kräver 90 % fokus på organisationen, processerna och metodik, 

samt 10 % fokus på teknologin. Plan B arbetar med att ta en aktiv roll inom 

projektorganisationers olika discipliner och genom alla faser för slutresultatet ska bli så bra 

som möjligt. 

Plan B erbjuder projektledning BIM inom områdena BIM-implementering, projektledning, 

projekteringsledning, modellsamordning, kostnadsstyrning, energi och miljö samt 

samhällsplanering.  

  

Detta kapitel syftar på att ge en beskrivning på det företag och den arbetsmiljö där 
examensarbetet genomförs. 
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3. Metod 

 

3.1 Arbetsgång 
I figur 1 presenteras en schematisk bild över den arbetsgång som författarna för 

examensarbetet har använts sig av för att besvara arbetets frågeställningar. Examensarbetet 

startade med uppdrag från Plan B BIM AB och en förstudie över problemet genomfördes. 

Nästa steg började med en litteraturstudie för att ge författarna en förståelse och kunskap 

inom arbetsområden som representerar rapportens teoridel. Parallellt med litteraturstudien 

fastställdes vilken metod som examensarbetet bör utformas efter för att besvara 

frågeställningarna. Därefter förberedes och genomfördes intervjuer som sedan analyserades 

med hänseende på teoridelen. Avslutningsvis efter all datainsamling kunde en slutsats dras 

och frågeställningarna kunde besvaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över examensarbetet arbetsgång. (Adolfsson, Eklund 2013) 

Uppdrag från Plan B 
BIM AB 

Rapportskrivning 

Slutsats 

Kvalitativ analys 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som examensarbetet grundar sig på. 

Metodutveckling 

Intervjufas 

Litteraturstudie 

Förstudie 
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3.2 Metodval 
 

3.2.1 Fallstudie  
Författarna av detta examensarbete har valt att basera rapporten på en fallstudie.  

Ejvegård (2009) beskriver en fallstudie som att man tittar på en mindre del i en hel process 

och med den mindre delen får det att beskriva verkligheten, för att sen säga att fallstudien 

motsvarar verkligheten. (Ejvegård 2009) 

Underlaget för fallstudien har varit tre byggprojekt där Plan B har rollen som 

modellsamordnare. Projekten som har studerats är två sjukhusprojekt och ett skolprojekt.  De 

två sjukhusprojekten är ombyggnationer av avdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. 

Ombyggnationerna omfattar en ortopedavdelning och ett patienthotell.  I dessa två projekt har 

en begränsad eller ingen tillgång till 3D-visualisering tillhandahållits för verksamheten vid 

projektering. 

Skolprojektet är beläget i Mellansverige och gäller en om- och tillbyggnation av en 

grundskola. I skolprojektet har en 3D-visualisering integrerats i projektet som ett hjälpmedel 

för verksamheten vid projektering av om-och tillbyggnaden av skolan. 

Fallstudien har i synnerhet genomförts i syfte med att besvara frågorna om hur aktörerna 

kommunicerar med verksamheten och om 3D-visualisering ger en möjlighet till en effektivare 

kommunikation mellan verksamheten och övriga aktörer. Analysen av fallstudien kommer att 

redovisas i kapitel 6 där datainsamlingen från fallstudien kommer att analyseras. 

Insamlingen av data i en fallstudie kan ske via intervjuer, observationer och 

arkivanalys.(Höst, Regnell och Runeson 2006) I denna studie har det genomförts intervjuer 

med ett antal olika personer inom de tre olika projekten vid insamlingen av data. Författarna 

har även använt en observation på ett visualiseringsmöte för insamling av data. Författarna för 

denna studie anser att fallstudien med dess tillhörande datainsamling är det bästa sättet för att 

söka svar på de frågeställningar som arbete är grundat på.  
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3.3 Datainsamling 
Insamlingen av data för studien har utförts på två olika sätt, framförallt via intervjuer men 

även från litteratur. Datainsamlingen gav studien primära respektive sekundärakällor till 

rapporten och intervjuerna representerar de primära och litteraturen den sekundära. Syftet 

med datainsamlingen var att analysera intervjumaterialet med hänseende på litteraturstudien. 

3.3.1 Litteraturstudie  
Som ett första steg i den valda metodiken för detta examensarbete var att genomföra en 

litteraturstudie. Litteraturstudien började med att genomföra litteratursökningar. Författarna i 

detta examensarbete har tagit hjälp av KTH Biblioteket där litteratursökningar har utförts på 

bibliotekets databaser efter tryckt material inom rapportens ämnesområde. De tryckta material 

har varit böcker, artiklar, uppsatser som innehåller fakta om ämnet byggprocessen, 

kommunikation, projektkommunikation och 3D-visualisering. (Ejvegård 2009) 

Syftet med litteraturstudierna var att skapa en förståelse inom ämnets teori samt ge en bra 

grund på hur examensarbete skulle fortskrida och utformas. Litteratursökningen gav även 

författarna en bra insikt och underlag till de intervjuerna som sedan genomfördes i studien. 

Höst m.fl. (2006) förklarar att inledningsvis är litteraturen viktig för att lära sig om ämnet för 

att sen när frågeställningarna har fastställts och avgränsningarna av rapporten blivit tydligare 

kan litteraturstudien ske mer specifikt och fokuserat. (Höst m.fl. 2006) 

Sammanställningen av litteraturstudien redovisas i rapportens teoretiska referensram. 

Analysen som redovisas i kapitel 6 kommer även att stödjas med litteraturen och på så vis 

integreras litteraturen i examensarbetet. 

3.3.2 Intervjustudie  
Nästa steg i den valda metodiken var att genomföra intervjuer. Intervjuerna har utförts på 

personer som innehaft olika discipliner och roller i de olika projekten som har studerats. 

Syftet med intervjun var att skapa en uppfattning om hur projektkommunikationen verkar 

mellan verksamheten och övriga aktörer. 
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3.3.2.1 Halv-strukturerad intervju 

Intervjuerna som genomfördes i studien har varit av karaktären halv-strukturerad vilket 

innebär att en mall med frågor användes som stöd för intervjun där utrymme för fria och 

spontana tankar fanns för både respondenten och frågeställaren. (Höst m.fl. 2006).  

Intervjuerna är av kvalitativ form då intervjuerna har genomförts på ett minde antal personer 

samt att intervjuerna var halv-strukturerade vilket gav respondenten en möjlighet till att ge 

beskrivande svar. Eftersom arbetsuppgifterna varierar hos respondenterna medför det till att 

analysen till största del blev kvalitativt. Analysen av resultatet blev också till en viss del 

kvantitativ då studien har utgått från tre olika projekt som jämfördes med varandra. (Lantz 

2007)  

 3.3.2.2 Intervjustudiens genomförande 
Intervjuerna genomfördes muntligt, därför det ger mest och bäst uttömmande svar. Det gavs 

även möjlighet till följdfrågor för frågeställaren samt möjlighet till förtydligande av frågor för 

respondenten. Intervjuerna spelades även in på författarnas mobiltelefoner för att efter 

intervjutillfället transkribera och sammanställa intervjun i ett dokument. Inspelningen skedde 

med samförstånd med respondenten och dess godkännande. Intervjusvaren kommer att 

presenteras som löpande text, i det empiriska resultatet och analysen. 

De respondenter som har deltagit i intervjustudien är verksamma i de projekten som 

fallstudien grundar sig på. För att få ett resultat som beskrev verkligheten på bästa möjliga sätt 

hade respondenterna olika roller och discipliner i projektet. I samråd med två projektledare på 

Plan B som arbetar med de aktuella projekten kunde författarna av examensarbetet välja ut 

olika respondenter. 

Respondenterna som valdes för studien hade följande roller i de olika projekten: 

• Två projektledare 
• Två arkitekter 
• Två installationssamordnare 
• Fem representanter från verksamheterna 

I intervjustudien har författarna undersökt hur informationen och kommunikationen flödar 

mellan varje aktör i projektet samt varje aktörs intresse över verksamhetens synpunkter och 

medverkan. En ytterligare aspekt var att undersöka hur stor förståelse verksamheten har för 

sin egen beställning. Frågorna som intervjustudien grundar sig på är baserade på de 

litteraturstudier som genomfördes inom ämnet kommunikation men även med underlag från 
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Plan Bs egna tankar och erfarenheter kring kommunikationsproblematiken som uppstår i 

verksamhetsprojekt. Frågorna grundar sig också på författarnas egna funderingar och tankar 

som uppkom under litteraturstudien.  

De intervjufrågor som ställdes till respondenterna varierade beroende på vilken respondent 

som intervjuades. Författarna har använt sig av tre olika intervjuunderlag. (Se bilaga 1,2 och 

3.) 

Underlagen innehöll i stora drag följande: 

• Projektledarens och installationssamordnarens intervjufrågor grundar sig på hur deras 

intresse är för att kommunicera med verksamheten i projektet. Frågorna berörde även 

deras intresse över att arbeta med en 3D-visualisering som ett verktyg i 

projekteringsprocessen mot verksamheten. 

• Arkitektens intervjufrågor grundar sig i hur arkitekten kommunicerar med 

verksamheten för att finna en förståelse på samma nivå trots olika tekniska kunskaper 

samt ifall och hur de använder sig av 3D-visualisering som ett verktyg i 

kommunikationen mot verksamheten. 

• Verksamhetens intervjufrågor har baserats på hur delaktiga de uppfattar sig i projektet 

och förståelse för deras egen beställning. Med delaktighet syftar författarna på om 

verksamheten känner att det kan påverka sin egen beställning på bästa möjliga sätt 

trots saknaden av kunskaper inom byggprocessen. 

 

3.3.3 Observationsmöte  
För att samla in mer information har författarna till detta examensarbete deltagit på ett 

visualiseringsmöte för verksamheten inom projekt A. I den genomförda observationen var 

författarna deltagande observatörer vilket innebar att författarna var närvarande under mötet 

men inte deltog i den diskussion som utövades. (Höst m.fl. 2006) 

Informationen som samlades in under visualiseringsmötet redovisas i det empiriska resultatet i 

kapitel 5 och analyserats i kapitel 6. 
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3.3.4 Analysmetod av kvalitativ data 
 Höst m.fl. (2006) beskriver att kvalitativ data handlar om att granska ord och beskrivningar, 

och att det är existensen av ord, begrepp och beskrivningar som utgör analysen. 

I intervjustudien genomfördes elva halv-strukturerade intervjuer som vardera var cirka 30 

minuter. Då en ordagrann transkribering från varje intervju är en tidskrävande process valde 

författarna för examensarbetet att sammanfatta varje genomförd intervju i ett eget dokument. 

En risk uppkommer dock med en sammanfattning då precisionen och djupet i analysen kan 

försvinna.(Höst m.fl. 2006) 

Analysmetoden av de sammanställda intervjuerna från de olika projekten som studerats kom 

att ske med editerande metod. Med en editerande metod är syftet att skapa kategorier av 

ämnen och att söka efter nyckelord i datamaterialet. Det är författarnas egna tolkningar av 

innehållet och mönstrena som utgör grunden för kategorierna. (Höst m.fl. 2006) 

Den kvalitativa analysen av datainsamlingen har utförts i följande fyra steg: (Höst m.fl. 2006) 

1. Datainsamlingen: De utförda intervjuerna i de studerande projekten sammanställdes i ett 

dokument. Observationsmötet från projekt A har också sammanställts i ett dokument. (Höst 

m.fl. 2006) 

2. Kodning: Dokumenten analyserades sedan för att hitta viktiga utlåtanden eller avsnitt som 

uppmärksammades i dokumentet och som sedan markerades. Utlåtandena och avsnitten var 

sedan grund till de nyckelord som plockades ut. Nyckelorden har varierat då respondenterna 

har innehaft olika roller i projektet och då intervjufrågorna var olika. (Höst m.fl. 2006) 

a. Nyckelorden för de respondenter som representerade teknikkonsulter och projektledare har 

följande ord plockats ut:  

• Hur kommunikationen mot verksamheten sker och verkar. 

• Intresse till att samarbeta med verksamheten. 
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b. Nyckelorden för de respondenter som representerar verksamheter har följande nyckelord 

plockats ut: 

• Upplevelse av delaktighet. 

• Förståelse av byggprocessen. 

• Förståelse av projektet. 

3. Gruppering: Nästa steg var att gruppera texten i dokumenten utefter de nyckelord som 

plockades ut i föregående steg. Textsegmenten studerades och grupperades för att skapa 

parametrar som var baserade på de nyckelord som tidigare plockades ut. (Höst m.fl. 2006) 

• Parametrarna har redovisats i en analysmodell i ett Excel-dokument (Bilaga 4)för att 

hitta mönster och samband utefter de valda nyckelorden. Parametrarna har sedan haft 

en värdering från 1-5 eller Ja/Nej. Värderingen kring den parametern har författarna 

för detta arbete själva värderat utefter tolkning av de genomförda intervjuerna. 

4. Slutsatser: Som en sista steg i analysen kunde slutsatser dras baserade på det grupperade 

data. (Höst m.fl. 2006) 

Eftersom slutsatserna som dras är från kvalitativ data är det av stor vikt att datamaterialet kan 

spåras tillbaka till de uttalanden som ligger till grund i analysen och rapportens 

slutsatser.(Höst m.fl. 2006) I fallstudiens empiriska resultat som redovisas i kapitel 5 finns de 

utlåtanden som analysen och slutsatsen grundar sig på. 

3.3.5 Diskussion kring vald metod 
Fördelen med att använda sig av en fallstudie är att det ger tillfälle att förstå ett fenomen på 

djupet vilket metoden kartläggning inte kan ge. En fallstudie är relativt dynamisk då frågor 

och inriktning kan ändras under studiens framfart vilket ger en flexibilitet i utförandet av 

rapporten. (Höst m.fl. 2006) En ytterligare fördel med att använda sig av en fallstudie är att 

det kan på ett begränsat utrymme ändå ge läsaren en uppfattning om hur något förefaller 

sig.(Ejvegård 2009)  

Nackdelen med fallstudie är att ett fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten och att då 

som författare vara observant på slutsatserna som dras. Slutsatserna ska mer vara antydningar 

och kan kanske styrkas med andra forskningsmetoder.(Ejvegård 2009)  
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Eftersom det är tre liknande projekt som studeras kommer det att öka möjligheten av att få 

slutsatser som bekräftar varandra. Resultatet kommer inte vara statistiskt säkert då varje 

fallstudie är utvald och inte slumpmässigt utvald.(Höst m.fl. 2006)   

3.3.5.1 Diskussion kring den kvalitativa-analysmetoden 
Först och främst bör författarnas genomförande av intervjun granskas kritiskt. Intervjun kan 

omedvetet ha riktats till att söka svar på examensarbetets frågeställningar och på så sätt 

omedvetet ha fört respondenternas svar dit författarna för studien vill komma. Författarna 

använde sig av tre olika intervjuunderlag beroende på vilken respondent som intervjuades kan 

analysen bli missvisande då dessa kommer ställas emot varandra trots olika roller i projektet. 

Analysen kan även bli missvisande då respondenterna innehar olika kunskaper inom 

projektering och byggprocessen. Intressenivån till att kommunicera med verksamheten under 

projektering varierar också beroende på vilken roll eller disciplin respondenten har inom 

projektet vilket också kan leda till ett missvisande resultat då författarna för rapporten ställer 

olika roller mot varandra i analysen. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Byggprocessen 
Byggprocessen kan delas in i fyra skeden; programskede, projekteringsskede, 

produktionsskede och slutligen förvaltningsskedet. Här kommer en beskrivningen av de två 

första skeden i byggprocessen för att det är de som berör fallstudien som examensarbetet 

grundar sig på.  

4.1.1 Förstudie/Behovsanalys 
Första steget i byggprocessen är att utreda och kartlägga förutsättningarna för ett eventuellt 

byggprojekt. Kartläggningen ska precisera behovet av lokalerna och de ekonomiska 

konsekvenserna ska redovisas i analysen. När det gäller en ombyggnation behöver 

byggnadens bärande konstruktionsdelar och installationssystem ses över. Om det bedrivs 

verksamhet i lokalerna som utreds är det viktigt att få brukarna i verksamheten engagerade 

redan i detta skede för att ha möjlighet till att få en exakt analys av ytbehov och lokaler som 

verksamheten kräver. All utredning och kartläggning ska sedan resultera i ett beslut om att gå 

vidare eller inte med byggprojektet.(Nordstrand 2009) 

4.1.2 Programskede 
Om förstudien resulterade i ett beslut om att gå vidare med byggprojekt sker mer utförliga 

utredningar och kartläggningar om projekt. Målet med programskedet är att detaljerat 

kartlägga byggherrens alla krav och önskemål på den blivande byggnaden, samt klargöra alla 

förutsättningar för kommande projektering. Alla utredningar kommer sedan att presenteras i 

ett byggnadsprogram.(Nordstrand 2009) 

  

I detta kapitel ska läsaren skapa en förståelse för de ämnen som senare behandlas i det 
empiriska resultatet och analysen som presenteras i kapitel 5 och 6. 
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Organisation 

När man tar fram ett byggnadsprogram vid större och/eller speciella projekt kan specialister 

medverka vilka styrs av en projektledare. För att skapa sig en god kunskap om den miljön 

som ska äga rum i den blivande byggnaden är det viktigt att noga sätta sig in i den kommande 

verksamheten. Det kan med fördel underlättas med att få med brukare som representanter från 

verksamheten med i projektledningen. Om det gäller en arbetsplats som ska genomgå större 

förändringar säger arbetsmiljölagen att anställda skall delta i ett tidigt skede. (Nordstrand 

2009) 

4.1.2.1 Programarbete 
Programarbete heter det arbete som utförs i programskedet, nedan redovisas det viktigaste 

utredningar i programarbete. 

Verksamhetsanalys 

När en byggnad ska utformas ska en analys över verksamheten i detalj göras för att optimera 

utnyttjandet i byggnaden. Vilken eller vilka verksamheter ska förekomma i byggnaden är en 

fråga som måste besvarar för att utforma byggnaden på bästa möjliga sätt. (Nordstrand 2009) 

I analysen ska brukaren beskriva verksamheten som bedrivs, en berättelse om historia och 

framväxt, beskrivning på vad man gör, hur arbetet utgörs, hur organisationen ser ut och vilka 

förändringar som ligger närmste tiden. En beskrivning om lokalerna som finns och hur väl 

eller illa det passar till de olika funktioner och vilka typer av lokaler man gör anspråk på för 

att stödja verksamheten på bästa sätt. Beskrivningen ska vara skriven på 

verksamhetsorganisationens egna fackspråk och inte byggbranschens.(Fristedt, Ryd 2003)  

Lokalprogram 

Verksamhetsanalysen ger en bra utgångspunkt över vilka och hur lokalerna ska disponeras för 

den aktuella verksamheten som ska resultera i ett lokalprogram.(Nordstrand 2009) I 

lokalprogrammet är areorna knutna till funktionella enheter, verksamhetsknutna tekniska krav 

och sambandskrav.(Fristedt m.fl. 2003) 

Analysen av verksamheten ska resultera i vilka typer av aktiviteter och funktioner som 

verksamheten kräver som i sin tur ska leda till vilka areabehov som krävs för varje aktivitet. 

Varje aktivitet och funktion i ett låst areabehov kommer att resultera i ett 

rumsfunktionsprogram för varje enhet i lokalförteckningen. Det är av stor vikt att 
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funktionsstudien även redovisar de kringytor som en viss aktivitet kräver, till exempel vända 

en patientsäng i ett rum. Det är även intressant att redovisa personflöde och 

kommunikationsflöden. Här är det viktigt att det finns en kreativitet samt att den finns bra en 

dialog med verksamheten som ska bruka lokalerna, en nyfikenhet för att kunna förutse 

konsekvenserna av olika utformningar av lokalen. (Fristedt m.fl. 2003) 

Rumsfunktionsprogram 

Aktivitetsplatsen med sitt specifika krav med tillhörande service av installationer och teknisk 

försörjning kräver en beskrivning. Vanligtvis redovisas kraven för aktivitetsplatsen i ett 

dokument som kallats rumsfunktionsprogram, RFP. Denna funktion av dokumentering av 

teknisk specifikation för aktivitetsplatser är vanliga i komplexa projekt så som 

sjukhusbyggnader. (Fristedt m.fl. 2003) 

Tekniskt program 

Ett tekniskt program utformas med utgångspunkt från verksamhetsanalysen som är direkt 

anknutet till verksamhetens behov. Utöver dessa programdata behövs även normalt följande 

tekniska data redovisas: Konstruktion, VVS, El, Tele/Data/Larm, Utrustning, Inredning. 

(Fristedt m.fl. 2003) 

4.1.3 Projekteringsskede 
I projekteringsskedet används underlaget som arbetades fram i programskedet. 

Projekteringsskedet delas upp i tre skeden. 

Gestaltning 

Här ska arkitekten utforma ett förslag på utformningen av byggnaden som uppfyller 

byggnadsprogrammet som togs fram i utredningen i programskedet. Gestaltningen ska leda 

till ett huvudalternativ som sedan kan utvecklas under processens gång. (Nordstrand 2009) 

Det är arkitekten som har det största ansvaret i detta skede men de olika projektörerna måste 

delta i arbetet för att kunna kontrollera att arkitektens förslag verkar bra med konstruktions- 

och installationssystemen. Arkitekten ska ta fram olika förslag och alternativ på utformningar 

som ska väga mot varandra för att sedan välja en lösning. Det är även av stor vikt att 

utformningen av byggnaden utformas så att den fortsatta projekteringen inte hindras med att 

finna lösningar på resterande krav som ska uppfyllas.(Nordstrand 2009) 
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Ett omfattande arbete i gestaltningen är att finna bra planlösningar över lokalerna. Det är även 

viktigt att arkitekten får möjlighet att skapa god arkitektur och tillfredsställa sin estetik, där 

faktorer som helhetsintryck, karaktären hos varje rum, materialstruktur, färgsättning m.m. 

ingår. (Nordstrand 2009) 

När sedan arkitekten har enats med alla över hur utformningen bör vara för byggnaden blir det 

ett huvudalternativ som sammanställs och resultatet blir förslagshandlingar. (Nordstrand 

2009) 

Systemutformning 

Här ska byggnadens konstruktionssystem och installationssystem utformas så att det uppfyller 

det krav som ställts i byggnadsprogrammet.  (Nordstrand 2009) 

Med förslagshandlingar från gestaltningsskedet kan nu utformningen på hur det bärande 

konstruktionssystemet analyseras och bestämmas, på motsvarande sätt ska även 

installationssystemet fastställas med följden att kraven från byggnadsprogrammet uppfylls. 

Vid systemutformningen är det mycket viktigt att gestaltningen av byggnaden samt att alla 

lokalbestämmelser och planlösningar är klarlagda. Detta för att minska omtag av projektering 

då det blir mycket låsningar i fortsatta utformningar eftersom installationssystemen och 

konstruktionssystemen fastslås. (Nordstrand 2009) 

Systemutformningen ska resultera i systemhandlingar som även ligger i grund för nästa skede, 

detaljutformningen.( Nordstrand 2009) 

Detaljutformning 

Detta skede är ett omfattande arbete i projekteringsarbetet för här ska den slutgiltiga 

placeringen av dörrar, toaletter, belysningsarmatur m.m. ska fastställas och måttsättas. 

Ytterligare ska beslut om utformning av synliga formytor, ytskikt på väggar, golv och tak, 

färgsättning etcetera. Alla dessa beslut bör göras i nära samarbete med alla de olika 

projektörerna. (Nordstrand 2009) 

När detaljutformningen är färdigställd ska det redovisas som bygghandlingar i form av 

ritningar, beskrivningar, förteckningar med mera.( Nordstrand 2009) 
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4.1.3.1 Projekteringsarbetet 
När en byggnad ska förverkligas från en idé till verklighet krävs god projektering för att skapa 

de bästa förutsättningarna vid produktionen och slutligen att leverera en bra produkt till 

kunden. (Nordstrand 2009) 

Projektering innebär att en grupp aktörer skapar ett byggnadsverk som uppfyller beställarens 

eller byggherrens önskemål och krav enligt det byggnadsprogrammet som sammanställdes i 

programskedet. Resultatet redovisas på ritningar och beskrivningar av byggnaden eller 

anläggningen. Allt material som sedan kommer att skapas under projekteringsprocessen kallas 

bygghandlingar och används som underlag för de som ska uppföra byggnaden eller 

anläggningen.(Nordstrand 2009) 

Projekteringsprocessen är redan känd som ett problematiskt och komplicerat arbete att 

genomföra, framförallt vid nybyggnation. Vid nybyggnation ska många förslag på utformning 

och tekniska lösningar prövas innan ett slutgiltigt förslag fastställs. I genomsnitt tas det fram 

två till tre förslag då tiden är en bristvara för att ha möjlighet till att ta fram den bästa och 

optimala lösningen. En annan faktor som gör det komplicerat är att många människor måste 

samarbeta och vanligtvis under tidspress.(Nordstrand 2009) 

Nordstrand (2009) beskriver projekteringsprocessen som en stor laginsats där alla olika 

projektörer måste ha ett väl fungerande samarbete under hela denna process. Arkitekten, 

konstruktören, VVS-konsulten, el-konsulten och övriga aktörer måste ständigt informera 

varandra om det olika beslut som tas inom varje område. (Nordstrand 2009) 

4.1.4 Projektform 
I byggprojekt förkommer många olika entreprenadformer. Nedan beskrivs de 

entreprenadformer som berör fallstudien. 

4.1.4.1 Totalentreprenad 
Totalentreprenad är en form av entreprenad där byggherren anlitar en ensam entreprenör som 

är ansvarig för projekteringen och produktionen. (Nordstrand 2009) 

Byggherren gör utredningar tillsammans med en egen eller inhyrd projektledare som krävs för 

att fastställa de krav på den färdiga byggnaden. Utredningarna kan gälla antal rum, ytor, 

material, och viss utrustning. Det ska även fastställa vilken typ av funktion som kan krävas av 

den färdigställda byggnaden, s.k. funktionskrav. Alla krav som framkommit ur utredningarna 

sammanställs i en rambeskrivning, som sedan är de underlag som används vid upphandlandet 
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av totalentreprenad. Totalentreprenaden som sedan vann upphandlingen måste sedan följa de 

krav och beskrivningar som byggherren har ställt på den blivande byggnaden. (Nordstrand 

2009) 

 

4.1.4.2 Partnering 
Partnering har sitt ursprung i USA och är en arbetsmetod som utvecklats allt eftersom kraven 

på ett bättre samarbete mellan aktörerna inom projektet ställts. (Byggdialog 2013)        

Organisationen som skapas i partneringprojektet har byggherren/beställaren själv skapat 

genom att välja företag som han upplever förtroende för. I projektteamet finns arkitekt och 

övriga projektörer, samt viktiga materialleverantörer. Om möjligheten finns bör även 

brukaren av den kommande byggnaden ingå i projektorganisationen. När organisationen har 

fastställt målen för projektets utformning, kvalitet, ekonomi, tid med mera kommer parterna 

tillsammans att arbeta fram en partneringdeklaration. Ett partneringavtal skrivs mellan alla 

parter i organisationen och som är juridiskt bindande. De medverkande projektdeltagarna 

börjar sedan tillsammans ett projekteringsarbete och genomför gestaltningen och 

systemutformning fram till systemhandlingar. (Nordstrand 2009) 

Syftet med partnering är att alla ska arbeta mot gemensamma mål och på så vis undvika 

konflikter mellan aktörerna. Aktörerna ska inte arbeta för egen vinning utan istället arbeta för 

det gemensamma mål som projektledningen ställer på projektet (Erlandsson, Ängfors 2011). 

Via partnering som arbetsplattform skapas ett arbetssätt som fokuserar på en gemenskap och 

en öppen dialog mellan alla deltagarna. (Byggdialog 2013) Byggdialog skriver på sin hemsida 

”I bred mening är partnering den process där kund och leverantörer tillsammans och 

systematiskt söker en effektiv form av samverkan för att uppnå ett bättre gemensamt 

helhetsresultat.”(Byggdialog 2013) 

4.2 Kommunikation 
Kommunikation är svårt att definiera genom att den varierar stort beroende på hur den 

används och i vilken situation som kommunikationen uttrycks. Kommunikationen är en 

tvåvägsprocess som sker via byte av information. Detta byte kan ske genom tal, skrift eller 

tecken. (Kamél 2012) 

Dainty m.fl. (2006) beskriver i sin text att kommunikation är som ett metaforiskt rör 

innehållande information som transporteras från en person till en annan. Kommunikationen är 
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livsviktig och en av tegelstenarna till mänskligt samspel, utan kommunikation uppstår ingen 

meningsfull aktivitet. (Dainty, Moore, Murray, 2006). 

Kommunikationen förenklas genom att parterna har en tidigare relation till varandra. Genom 

denna relation vet parterna hur de ska kommunicera mellan varandra och vilken information 

som ska ges och lämnas. Parterna upplever trygghetskänsla och vågar kritisera och ställa krav 

utan att det påverkar kvalitén på kommunikationen. (Berglund, 2011)  

4.2.1 Projektkommunikation inom byggsektorn 
I en forskningsrapport från Svenska Byggindustrin som Tina Karrbom Gustavsson står bakom 

lyfter hon fram att bristen av kommunikation är fortfarande ett vanligt förekommande 

problem i byggsektorn trots satsningar på informationsteknologi. Fortsättningsvis säger 

rapporten att forskning har bevisat att effektiv projektkommunikation är av stor betydelse för 

byggsektorns utveckling, förnyelse och konkurrenskraft.(Karrbom Gustavsson, 2012)  

Det komplexa med projektkommunikation är att det generellt skapas tillfälliga organisationer 

för varje nytt byggprojekt som ska genomföras. Teknikkonsulter och andra aktörer ska 

tillsammans producera handlingar och samtidigt skapa en bra plattform för att kommunicera i 

projektet. (Nordstrand 2009) Byggprojekt saknar därför den trygghet och stabilitet som finns i 

återkommande och stabila verksamheter. Utmaningen blir i byggprojekt att få 

projektdeltagarna att finna förtroende och samarbetsvilja inför varandra.(Karrbom Gustavsson 

2012) 

I projekteringsprocessen är det viktigt att alla olika projektörer har ett nära samarbete under 

hela processen. Alla aktörer måste ständigt informera varandra om olika beslut som tas inom 

varje disciplin vilket kräver ett bra kommunikationssystem mellan alla deltagare. (Nordstrand 

2009) 

Kommunikation inom ett projekt kan uttryckas som en kamp mellan deltagarna och deras 

intressen. Kommunikationen sker mellan olika plan samtidigt vilket gör att den blir omöjlig 

att kontrollera och överblicka. På det ena planet sker den formella kommunikationen och på 

det andra planet den informella kommunikationen.(Wikforss 2006) 

4.2.2 Formell kommunikation 
Formell kommunikation kan ses som en form av kommunikation som i förväg bestäms hur 

den skall utövas. Kommunikationen begränsas genom ramar och riktlinjer som bestäms i 

projektets uppstart. (Strandberg 2003) Formell kommunikation används under möten och 
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likande situationer där kommunikationen tar bestämda vägar. (Almqvist, Malycheva 2011) 

Genom att kommunikationen inte kan utvecklas och ta alternativa vägar blir den låst och 

begränsad. (Dainty m.fl. 2006) 

Formell kommunikation utövas med ett formellt språk vilket innebär att språket följer de 

regler och riktlinjer som finns uppsatta för projektet. De roller som deltagarna av den formella 

kommunikationen besitter i projektet tar de även med in i kommunikationen. (Strandberg 

2003) 

4.2.3 Informell kommunikation 
Informell kommunikation definieras som den formella kommunikationens motsats och sker 

utanför de ramar och riktlinjer som projektorganisationen satt upp för det berörda projektet. 

Kommunikationen sker spontant vilket leder till att majoriteten av kommunikationen inom ett 

projekt är informell. Ett problem med informell kommunikation är att spridningen av felaktig 

information kan förekomma.(Strandberg 2003) Går det att kontrollera den informella 

kommunikationen i projekt anses den var viktig för genomförandet av projektet (Dainty m.fl. 

2006) 

4.2.4 Effektiv kommunikation 
En av grundstenarna till en effektiv kommunikation är att organisationen har förståelse för 

vilka de kommunicerar med inom projektet samt deras bakgrund och kunskaper. Genom att 

skapa olika riktlinjer för hur kommunikationen ska utföras kan effektiv kommunikation 

uppnås. Riktlinjerna och metoden som kommunikationen utförs via skall vara öppen för 

förändringar efter synpunkter från parterna av dialogen som utövas. (Dainty m.fl. 2006) 

När ett meddelande sänds från en sändare kommer mottagaren att förstå meddelandet först när 

mottagaren försöker förstå syftet med meddelandet. All kommunikation som sker är 

tolkningar som mottagaren gör av det sändaren försöker förmedla eller i vissa fall gissa sig till 

vad sändarens avsikt är med kommunikationen. För att kommunikationen ska bli effektiv är 

det en fördel att sändaren av ett budskap förtydligar syftet med budskapet. Flera forskare är 

överens om att en lyckosam kommunikation är en samverkan i dialogen mellan 

parterna.(Alm, Danielsson 2007) 

  



23 
 

En ytterligare faktor som kommunikationsforskare är överens om är tydlighet. Om den som 

talar är tydlig förefaller det sig lättare att syftet med budskapet fortare uppfattas rätt hos 

mottagaren. Fler faktorer som underlättar för mottagaren är om talaren: (Alm m.fl. 2007) 

• Visar hänsyn till mottagarens kunskap och förståelse. 

• Väljer ord och begrepp som stämmer överens med mottagarens kunskap och 

förståelse. 

• Presenterar argument i en ordning som är kopplad till den avsedda effekten. 

• Undviker upprepning och överflöd av information. (Alm m.fl. 2007) 

4.3 Hjälpmedel vid kommunikation inom byggprojekt 
Fler och fler aktörer arbetar med 3D orienterad objektverktyg. Dessa verktyg ger möjlighet till 

underlag i form av 3D-visualisering. Det pågår en stor förändring i branschen där allt fler 

aktörer börjar arbeta i projekt där BIM nyttjas. BIM står för Building Information Modell och 

förväxlas ofta med 3D-CAD men 3D-CAD är bara en del av BIM-arbetet. BIM är själva 

processen där olika informationsmodeller med gemensamma nämnare nyttjas med syfte att 

stödja projektets mål och minimerar dess risker. (Open BIM 2013) 

4.3.1  3D-visualisering 
Ett BIM-projekt ger indirekt en 3D-visualisering av projektet och med olika verktyg kan 3D-

visualiseringen ljussättas, texturer kan läggas in, fast inredning m.m. Aktörer kan även ta 

virtuella promenader i 3D-visualiseringen för att bilda sig en egen uppfattning om projektet. 

Visualiseringarna har stor nytta i ett tidigt skede för att ge en bra bild och förståelse för 

projektet.(Jongeling 2008) 

En 3D-visualisering ger en bra överblicksbild av var modellerandet är just nu i byggprocessen 

och är påverkbar i processen.(Lundgren 2013) 

Jongeling (2008) beskriver i sin rapport där han har genomfört flera intervjuer på 

beslutsfattande och projektledare angående 3D-visualisering, att den största nyttan med 3D-

visualisering är att de blir färre missförstånd och en tydligare kommunikation mellan alla 

aktörer.(Jongeling 2008) 
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4.3.2 3D-samordning 
3D-samordning används för att sammanlänka alla discipliner inom ett projekt till en 

gemensam 3D-modell. I en 3D-samordning går det att utföra virtuella promenader och plocka 

fram vyer. En 3D-samordning ger en möjlighet för personer som inte har tillgång till CAD att 

få projektet visualiserat. I en 3D-visualisering går det att föra in anteckningar via pennor och 

text som sedan kan tas upp på möten. Autodesk Navisworks är ett program som används för 

3D-samordningar. (Jongeling 2013) 

Sammanfattning 

I ovanstående kapitel har byggprocessens två första skeden presenteras samt olika 

kommunikationsformer. Byggprocessen innehåller många moment som bör genomföras väl 

för att uppnå ett bra slutresultat. Det komplexa med byggprocessen är att 

projektorganisationerna vanligtvis innefattar deltagare som utövar sin del av projektet enskilt. 

Det skapas alltså inte någon stabil och trygg organisation i projektet vilket ställer höga krav på 

ett fungerande och effektivt kommunikationssystem mellan deltagarna. För att 

projektkommunikationen ska fungera inom byggprojekt finns det hjälpmedel så som 3D-

visualiseringar.  

Nästa kapitel presenterar hur kommunikationen verkar mellan projektdeltagarna inom de 

olika skedena i byggprocessen.  
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5. Empiriskt resultat 

5.1 Fallstudie 
Projekten som har studerats i fallstudien är två sjukhusprojekt och ett skolprojekt.  De två 

sjukhusprojekten är ombyggnationer av avdelningar på ett sjukhus och skolprojektet gäller en 

om- och tillbyggnation av en grundskola. De utvalda projekten som har studerats är utvalda 

genom en diskussion med Plan B BIM AB. Plan B BIM Ab:s delaktighet är de olika BIM-

tillämpningarna som används i de projekten. 

5.1.1 Verksamhet 
Verksamheten, även benämnda som brukarna, definieras som de framtida nyttjarna av 

slutprodukten. Av verksamheten utses en ansvarig grupp personer som bildar en 

verksamhetsgrupp. Verksamhetsgruppen är delaktiga i projektet och har en större insyn i 

projektet än övrig personal i verksamheten. De ansvarar för kommunikationen mellan 

verksamheten och de övriga aktörerna. Det är verksamhetsgruppen som framför synpunkterna 

från verksamheten och även förmedlar de synpunkter som kommer från aktörerna vidare till 

verksamheten.  

Inom sjukhusprojekten som har studerats har verksamhetsgruppen bestått av läkare, 

enhetschef och sjuksköterskor etc. 

I skolprojektet som studerats bestod verksamhetensgruppen av rektor, bitr. rektor, lärare, 

elever etc.  

  

I detta kapitel beskrivs de empiriska resultaten som framkommit under intervjuerna och 
observationsmötet. Syftet med intervjustudien och observationen är att undersöka hur 
kommunikationen verkar mellan projektdeltagarna i de olika skedena i byggprocessen. 
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5.1.2 Projekt A 
Entreprenadform: Totalentreprenad.  

Byggprocessens skede: Slutskede av produktionen. 

Beskrivning av projektet: Projekten innefattar en ombyggnation av befintliga lokaler till ett 

patienthotell. Byggstarten skedde under första kvartalet 2012 och produktionen var beräknad 

att vara färdig fjärde kvartalet 2012. Projektet har drabbats av förseningar och det är ännu inte 

färdigställt men ligger i slutskedet av produktionen. Kostnaden för projektet är beräknad till 

71 miljoner kronor.(Locum 2013) 

Syftet med byggnationen av patienthotellet är ”att erbjuda ett attraktivt och lättillgängligt 

boende för de patienter som har ett längre vårdbehov”. Patienthotellet avser att rymma 75 

stycken vårdplatser. (Locum 2013)  

BIM-tillämpningar: 3D-samordning, visualisering för verksamheten samt som stöd i 

projektionen. (Evelina 2013) 

5.1.3 Projekt B 
Entreprenadform: Totalentreprenad.  

Byggprocessens skede: Ska påbörja detaljprojektering.  

Beskrivning av projektet: Projektet innefattar en ombyggnad av befintliga sjukhuslokaler till 

en ny ortopedavdelning. (Evelina 2013) 

BIM-tillämpningar: 3D-samordning, visualisering för verksamheten, stöd i produktionen. 

(Evelina 2013) 

5.1.4 Projekt C 
Entreprenadform: Partnering. 

Byggprocessens skede: Projektet är indelat i två etapper där etapp ett befinner sig i 

produktion samtidigt som etapp två projekteras. 

Beskrivning av projektet: Projektet innefattar till- och ombyggnad av en skola. De båda 

etappernas gemensamma budget är satt till 150 miljoner kronor och datum för färdigställande 

är beräknad till hösten 2014. Under projektets uppstart samlades verksamhetsgruppen, 

entreprenören etc. för att skapa en gemensam målbild av projektet. (Evelina 2013) 



27 
 

BIM-tillämpningarna: Sammansatt modell, 3D-visualisering mot verksamheten, 3D-

samordning, kalkylkoppling samt som stöd i produktionen. Utbildning för verksamheten i 

Navisworks. (Evelina 2013) 

5.2 Intervjustudie 
De frågeunderlag som använts under intervjuerna har utformats utifrån den teoretiska 

referensramen. Intervjuerna har genomförts med syftet att undersöka hur aktörerna 

kommunicerar effektivt med verksamheten i projekteringen med hjälp av 3D-visualisering. 

Frågeunderlagen har varierat beroende på vilken respondent som har intervjuats. Det som har 

belysts i intervjuerna är följande; verksamhetens delaktighet och förståelse, användandet av 

media i kommunikationen samt hur kommunikationen har verkat mellan aktörerna och 

verksamheten. 

5.2.1 Projekt A 
Intervjuade respondenter: 

• 1 Projektledare 

• 1 Installationssamordnare 

• 1 Arkitekt 

• 1 Vårdenhetschef   

• 1 mötesobservation där avdelningen visualiserades för verksamheten. 

5.2.1.1 Verksamhet 
Delaktighet 

Verksamhetens delaktighet har varit svårt att bestämma då intervjun och mötesobservationen 

inte bringade något tydligt svar på frågan.  

Förståelse för projektet 

Verksamheten har varit på studiebesök i de nästan färdigbyggda lokalerna och fått sig en 

uppfattning i hur utformningen kommer vara. De har dock inte än beslutat om precis hur 

lokalerna ska användas. Respondenten uttrycker följande om sin förståelse för utformningen 

av projektet: ”Nu är det inritat på en ritning och det ser ju rätt trångt ut men vi är ju 

anpassningsbara och vana att jobba på små ytor och sen är det så att vi har ju en uppfattning 

på vad som är trångt och arkitekten har en annan uppfattning på det utefter mått”. 

(Vårdenhetschef 2013) 
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Användningen av media 

Under visualiseringsmötet fick verksamheten se en 3D-visualisering över den nya 

avdelningen för första gången. Visualiseringsmötet gav dock inte verksamheten någon ny 

information då de redan besökt lokalerna under ett studiebesök. Respondenten uttrycker: 

”Mötet tillförde inte så mycket då vi har vandrat runt där och det såg likadant ut. För att få 

en uppfattning om rondrummen är för små hade vi velat få in möblerna och allt som är 

beräknat för ett antal personer” (Vårdenhetschef 2013) 

5.2.1.2 Arkitekt 
Kommunikationen mot verksamheten 

Respondenten bedriver mestadels av kommunikationen med verksamheten sker i början av 

projektet. Kontakten fasas sedan ut allt eftersom de sätter upp ramar för hur verksamheten ska 

se ut. Respondenten säger: ”I ett tidigt skede alltså programskede, det är alltså här vi arbetar 

mycket med brukarna för att få fram en lösning som tillgodoser brukarnas behov” (Arkitekt 

2013) Respondenten uttrycker följande om den största utmaningen med att kommunicera med 

verksamheten: ”Att nå en enighet hos verksamheten. Det är ju en verksamhetsgrupp som 

tycker olika. Olika viljor, olika intressen som står emot varandra” (Arkitekt 2013) 

Användning av media 

Vid utformningen av lokalerna använder sig inte respondenten av någon 3D-visualisering 

däremot använder respondenten sig av 3D-bilder och 3D-illustrationer, planlösning och 2D-

ritningar. Respondenten uttrycker: ”Om man ska titta på lokalsamband, vart ska receptionen 

vara placerad i förhållande till entrén så är planritning mycket mer användbart. Om man 

visar en för realistisk 3D-vy kan fokusen på lokalsamband försvinna utan mer fokus på 

färgsättning med mera” (Arkitekt 2013) 

Att respondenten inte använt en 3D-visualisering beror på att det inte fanns någon ordning på 

3D-modellen i projektet.  
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5.2.1.4 Projektledare 
Kommunikationen mot verksamheten 

Respondenten har inte varit med i projektet från start och när respondenten blev inblandad i 

projektet hade mestadels av kommunikationen med verksamheten redan bedrivits. 

Kommunikationen med verksamheten genomfördes under tidigare skeden genom möten och 

projektledaren genomför nu rundvisningar av lokalerna för verksamheten.  

Respondenten har ett intresse av att kommunicera med verksamheten för att få in deras 

synpunkter. Däremot måste respondenten väga in synpunkterna mot de krav som ställs i 

projektet. Intresset av att kommunicera med verksamheten avtar under processen då 

respondenten sätter stop för ändringar.  

Användning av media 

Vid framtagning av planlösningar och rumsfunktionsprogrammet har enbart 2D-ritningar 

används. Respondenten förklarar detta som: ”Verksamheten har inte fått se denna bild tidigt 

för att ge sina synpunkter på lokalerna… Detta beror på att vi har projjat under tiden vi har 

byggt pga. av vi inte fick fullfärdiga bygghandlingar” (Projektledare 2013) 

Respondenten tror inte att en 3D-visualisering hade minskat antalet omtag då det i detta 

projekt är mycket befintliga delar som det ska tas hänsyn till. På frågan om det uppkommer 

fler synpunkter när verksamheten får se en 3D-visualisering svarar respondenten: ”Det vet 

inte jag för det har jag inte koll på. Dels har vi arkitekten och modellsamordnaren och så tar 

jag inte del av vad som sker i detta skede. Det är ändå så långt fram i skedet att det ändå inte 

är påverkbart” (Projektledare 2013) 

Respondenten anser att i ett optimalt fall hade en 3D-visualisering mot verksamheten brukats 

men avsaknaden av 3D-visualiseringen är en kostnadsfråga.  
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5.2.1.3 Installationssamordnare 
Kommunikationen mot verksamheten 

Kommunikationen mellan installationssamordnaren och verksamheten sker via projektmöten.  

Respondenten anser att det är verksamhetens synpunkter och önskemål som styr 

installationssamordnarnas arbete. Den informationen som respondenten vill ha från 

verksamheten är hur många som ska vistas i lokalen samt vad lokalen ska användas till, alltså 

en exakt utformning av RFP och lokalprogram. 

På frågan i vilket skede som informationen från verksamheten ska komma svara 

respondenten: ”… det är så tidigt som möjligt. Men tyvärr är det ofta tvärtom. Allting blir 

lättare om man redan från början vet vad man vill göra… Om vi arbetar efter de krav som 

verksamheten ställer och sedan ändrar de sig då måste vi ta omtag och det kan vara samma 

som att slänga bort flera månaders arbete” (Installationssamordnare 2013) 

Kommunikation mot verksamheten är problematisk då verksamheten inte förstår 

installationssamordnarens arbete och respondenten upplever att verksamheten behöver hjälp 

av en teknisk kunnig person med planeringen av framtida lokalerna.  

Användning av media 

Respondenten använder inte en 3D-visualisering vid kommunikationen mot verksamheten. 

Installationssamordnarens upplevelse från tidigare projekt är att en 3D-visualisering har lett 

till att kommunikationen har blivit mer komplicerad. ”Nej absolut inte utan det har blivit 

svårare. I småprojekt är det något mindre problem men när projekten blir större blir också 

verksamhetens organisation större vilket leder till att det blir fler viljor och fler som vill säga 

till om samma saker”. (Installationssamordnare 2013)  
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5.2.2 Projekt B 
Intervjuade respondenter: 

• 1 Vårdenhetschef 

5.2.2.1 Verksamhet 
Delaktighet 

Respondenten upplever sig vara mycket delaktig i det skede som projektet befinner sig i nu. 

Däremot anser respondenten att det saknades en delaktighet från deras sida under de tidiga 

skedena i byggprocessen. ”Som det är nu har jag förstått att det är vi som fördröjer allt på 

grund av att vi inte är insatta tillräckligt helt från början och att vi inte kan dessa 

saker.”(Vårdenhetschef 2013) 

Respondenten upplever att det har varit tidskrävande att involvera övrig personal och att det 

var en större verksamhetsgrupp men som minskades under projektets gång. ”Vi hade en grupp 

men eftersom det vart så täta möten blev vi färre och färre med på mötena. Och det ska vara 

så snabba svar att vi inte hinner ta upp med personalen, för vi hinner inte få ut materialet 

innan det ska beslutats. Och visst alla kan ju så klart inte vara överens men att få lite input 

från andra ögon gör kanske att det blir färre fel.”(Vårdenhetschefen 2013) 

Förståelse för projektet 

Respondenten upplever en förståelse för projektet samtidigt säger respondenten att förståelsen 

i vissa lägen är bristfällig. Förståelsen som saknas är inom byggprocessen och vilken roll som 

verksamheten har inom projektet: ”Jag förstår processen men den kan vara ganska ologisk. 

Eftersom jag inte kan alla led i byggprocessen så kan det bli frustration i att allt kan ta en 

sådan tid att ta beslut och så får vi frågor på hur vi vill ha det i projektet... kanske inte tillför 

så mycket på möten då jag känner mig idiotisk…”. (Vårdenhetschef 2013) 

Ett problem som respondenten upplever är att deras roll inom projektet är oklar. De upplever 

inte att det finns tydliga ramar för när beslut från verksamheten ska komma. Respondenten 

uttrycker följande: ”Det som har varit är mer att det vore bra om det kunde komma ett beslut 

i december… Om vi hade vetat det hade vi inte tagit den tiden som vi tog. Mer kört på, vi 

visste inte att vi påverkade processen så mycket som vi gjorde… Samtidigt så är det inte 

tydligt att hur mycket allt påverkas i att vi i verksamheten fördröjer beslut”. (Vårdenhetschef 

2013)  
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Verksamheten får hjälp av arkitekten att tolka 2D-ritningen men verksamheten upplever ändå 

att de får gissa hur den färdiga produkten kommer se ut. ”Arkitekten visar bara en 2D-ritning 

men hjälper oss att förstå den. Vi har en jättebra kommunikation och sen försöker hon 

verkligen förstå vad vi menar. Det är inget fel med det, men det tar tid… det kanske skulle gå 

fortare om vi satt med en 3D-ritning och ritade in sakerna och prövar olika varianter och kan 

se direkt på hur det kan se ut. Jag kan inte säga att det skulle vara bra men lite som på IKEA 

när man ritar in kök där och så upptäcker man att nej detta fungerar ju inte.” 

(Vårdenhetschef 2013)  

Uppbyggnaden av RFP:n upplever respondenten som tidskrävande och uttrycker en oro för att 

ha missat en viktig detalj t.ex. rätt antal eluttag i en viss typ av patientrum. ”… för nu springer 

jag in 7 gånger in i ett patientrum och tittar om det är något jag mer kan ha glömt… Nu satt 

vi flera timmar och bestämde detta, och fick bygga upp en bild i huvudet. Det är ju lättare för 

en arkitekt som kan måtten i huvudet och har en förståelse för hur stort det är. Arkitekten har 

varit jättebra det är jag som är problemet”. (Vårdenhetschef 2013) 

Användningen av media 

Under projektet har inte någon övrig aktör visat en 3D-visualisering av avdelningen för 

respondenten. Respondenten har dock tillgång till en egen 3D-visualisering men besitter inte 

den kunskap inom Navisworks som krävs för att orientera sig i 3D-modellen så respondenten 

har inte utnyttjat denna möjlighet.  

 

5.2.3 Projekt C 
Intervjuade respondenter: 

• 1 Projektledare 

• 1 Arkitekt 

• 1 Installationssamordnare 

• 4 representanter från verksamheten(Rektor, Biträdande Rektor, Engelsklärare, 

Träslöjdslärare) 
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5.2.3.1 Verksamhet 
Delaktighet: 

Alla respondenterna upplever att de har stor delaktighet i projektet och framförallt i de 

områden som berör de själva. ”Jag måste säga att jag är väldigt insatt i slöjden” 

(Träslöjdlärare 2013). Träslöjdläraren har ansvar för slöjdinstitutionen och framför deras 

åsikter och önskemål till byggledningen. 

Rektorn har ett större ansvar och arbetar även som projektledare för skolans invändiga 

utformning. Rektorn uttrycker: ”Mycket, helt, fullt, äger det till 100 %. Jag blev rekryterad 

hit som rektor och byggledare” (Rektor 2013) 

En respondent har sett sin roll som informationsförmedlare angående projektet och 

respondentens personalgrupp. De synpunkter och önskemål som uppkommer dokumenteras 

till nästa möte som protokollförs.” För att alla ska komma med i alla led i kommunikationen 

försöker vi skriva protokoll” (Engelsklärare 2013) 

En annan respondent tycker att det varit positivt att verksamheten varit delaktig från uppstart 

av projektet då de kunnat bestämma saker innan det uppkommit låsningar i projektet. ”Ja 

definitivt. Just nu hade jag och syslöjdläraren ett möte i byggbaracken angående vilket golv vi 

skulle använda. Vi begärde i ett mail om ett möte och bestämma detta vilket var okej.” 

(Träslöjdlärare 2013) 

Förståelse för projektet 

Alla respondenter upplever att de har en bra till stor förståelse för projektet. Flera av 

respondenterna har dock ingen större förståelse för processen och det byggtekniska. En 

respondent uttrycker: ”Vi är ju inte kunniga byggtekniskt! Då kan vi bara ha idéer, åsikter 

och önskemål” (Engelsklärare 2013) 

Respondenten beskriver vidare att förståelsen för projektet är stort genom att de har tillgång 

till en 3D-visualisering. ”Ja men det blir ju mycket mer konkret med en 3D-visualisering än 

en planritning. Man fick ju en annan känsla nu och då bli intresset större bland oss.” 

(Engelsklärare 2013) 

En annan respondent uttrycker om förståelsen: ”När vi kan vrida och vända så kan man få en 

bättre helhetsbild. Att man förstår vad mycket en byggnad innehåller.” (Träslöjdlärare 2013) 
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Användningen av media 

3D-visualisering används under mötena mellan verksamheten och aktörerna. Två 

respondenter svarar följande på frågan om 3D-samgranskningsmodellen har hjälpt vid 

kommunikationen med övriga aktörer:” Aktörerna kommunicerar bättre med oss och då kan 

vi kommunicera bättre med dem. Det blir mer naturligt och verkligt när man ser 3D-

modellen”( Biträdande rektor 2013) 

”Ja eftersom jag har kunnat se hur det ser ut på riktigt, så kan vi berätta hur vi vill ha det 

eller detta ser inte bra ut. Och på så sätt mötas i mitten”.(Engelsklärare 2013) 

Alla respondenter har fått en utbildning i hur de ska hantera modell av projektet i Navisworks.  

Respondenterna har tillgång till modellen som uppdateras en gång i veckan. Respondenterna 

upplever att den utbildning de fått är tillräcklig för att de ska kunna navigera i modellen själv 

och titta på de områden som berör dem samt för att kunna få framföra synpunkter till 

aktörerna. 

En respondent uttrycker följande om vad som är intressant att titta efter i 3D-visualiseringen: 

”Det har varit och sett möblemangen, även om det inte riktigt kommer att stämma. Men att gå 

runt och titta hur rummen ser ut. Hur volymerna blir, om det känns stort eller litet.” 

(Biträdande rektor 2013) 

Ytterligare en respondent uttrycker: ”… det blev mycket mer konkret med en 3D-visualisering 

än en planritning… Utrymmet är intressant var jag och mina elever kommer vistas över det 

som arkitekten har ritat. Hur ser flödet ut? Och 3D-visualiseringen har gett mig förståelse för 

det.” (Engelsklärare 2013)  

Respondenten är inte ensam om att tycka att 3D-visualiseringen har gett en större förståelse i 

hur utrymmen kommer se ut utan detta har flera av respondenterna påpekat. ”Den har hjälpt 

till. Om man jämför med att titta på ritningen så är det lättar att få en uppfattning av hur det 

kommer att bli när det är färdig byggt. För det blir svårt att se om det är lite trångt eller 

likande.” (Biträdande rektor 2013) 

En annan uttrycker följande om vad Navisworks har betytt för respondenten: ”Blir det som vi 

har tänkt oss och bekräfta att det som bestäms på möten följs upp” (Rektor 2013) 
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Rektorn försätter även att tillägga att vid tidigare erfarenheter vid liknande ombyggnationer 

då enbart 2D-ritningar har figurerat i projektet har det varit svårare att få med personalen i 

projektet. ”Kommunicerat mycket snabbare mellan alla i verksamheten. Lyckats samlat in 

alla till den gemensamma målbilden och fått med mig personal mycket snabbare.” (Rektor 

2013) 

5.2.3.2 Projektledare 
Kommunikationen mot verksamheten 

Respondenten om att kommunicera med verksamheten: ”Ja, det är för verksamheten vi 

bygger och kommunen värnar för att det ska vara så.” (Projektledare 2013) 

Verksamheten kontaktades från början och även allmänheten har varit med då nedre plan på 

skolan ska vara öppen för andra verksamheter på kvällarna. 

Respondenten anser att verksamhetens synpunkter är viktiga att ta del av och det är allra 

viktigaste att få verksamhetens synpunkter i början av projektet. ”Verksamheten har format 

planlösningen efter det nya arbetssätt och pedagogik som ska införas. Sedan ser vi till att det 

byggs därefter. Så det är ett riktigt bra samarbete mellan alla deltagare.” (Projektledare 

2013) 

Eftersom det ständigt finns frågor som måste besvaras har respondenten ständig kontakt med 

verksamheten. Kommunikationen sker via möten som förekommer en gång i veckan. 

Respondenten menar även att arkitekten har en viktig roll i att framföra verksamhetens 

synpunkter då de har en ständig kontakt. 

Användning av media  

Projektledaren anser att kommunikationen med en 2D-ritning blir mer problematisk mot 

kunden då det kräver att kunden har en viss kunskap inom ritningsläsning. Respondenten 

berättar om tidigare projekt där 2D-ritnignar enbart har figurerat .”Jag har varit med om 

verksamheter som inte har förstått vad som ska byggas och sedan när det är klart kommer det 

och säger ”Oj blev det så här” (Projektledare 2013) I detta projekt har kommunen varit fast 

bestämd med att byggnationen av skolan är till för verksamheten och därför stod det med i 

förfrågningsunderlaget att 3D-visualisering skulle användas som ett hjälpmedel mot 

verksamheten. 
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Respondenten har vid några tillfällen under projektet frågat verksamheten vad de tycker 3D-

visualiseringen bidrar med och fått till svar: ”Utan den hade vi inte förstått hur det kommer 

bli och tack vare den kan vi vara med och påverka. ” (Projektledare 2013) 

Respondenten anser att en 3D-visualisering hjälper verksamheten att förstå volymer och 

förståelsen av hur funktionen i lokalerna kommer att verka när byggnaden är färdigställd. 

”Jag tror inte det blir lika mycket fel i besiktningen då det inte blir den här ”-Jaha blev det 

så, så kan vi inte ha det”. I det stora hela har verksamheten en klar bild på hur det kommer 

bli och att de även känner att de har varit en del av projektet.” (Projektledare 2013) 

Respondenten tycker att 3D-visualisering är ovärderligt, men påpekar att det är kostsamt i 

början av ett projekt men att det får man tillbaka genom att onödiga fel kan upptäckas längs 

vägen. 

5.2.3.3 Arkitekt 
Kommunikation med verksamheten 

Arkitekten använder sig av 2D-ritningar och en 3D-visualisering vid kommunikationen mot 

verksamheten. ”Jag har alltid med datorn och tar upp min CAD som är en full 3D med 

kulörer och allting…” (Arkitekt 2013) 

Första skedet är det då respondenten anser att det är viktigast att få ta del av verksamhetens 

önskemål och synpunkter för att kunna skapa ett bra ramverk på utformningen av skolan. 

Respondenten förklarar även att det beror mycket på att entreprenadformen är partnering. 

Respondenten förklara: ”I början av projektet samlades alla, allt från lärare till yrkesarbetare 

för att sätta upp mål och visioner om projektet” (Arkitekt 2013) 

Respondenten menar att detta medför att alla som är delaktiga i projektet är intresserade av att 

leverera en bra slutprodukt och att intresset av att verksamheten/kunden delaktighet är en 

viktig beståndsdel i partnering. 

 

Största utmaningen med kommunikationen har enligt respondenten varit när 

teknikkonsulterna ska kommunicera på mötena med verksamheten. Här pratar det olika språk 

vilket har medfört att respondenten har fått koordinerat kommunikationen mellan teknikerna 

och verksamheten. ”Teknikkonsulterna måste bli bättre på att använda 3D-modellen och lära 

sig förklara ritningen. Inget vanligt folk kan alla ritningsförkortningar” (Arkitekt 2013) 
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Användning av media 

När respondenten ska kommunicera med verksamheten på fysiska möten sker det alltid med 

en dator där en 3D-modell visas för verksamheten. Respondenten menar att om verksamheten 

är en del av processen i projektet är det ”A och O” med en 3D-modell. ”Jag ritar när jag 

förklarar för verksamheten, menar du så här?... Det är så otroligt viktigt att jag möter deras 

vision och bild, och när det blir 3 dimensionellt börjar folk förstå” (Arkitekt 2013) 

Respondenten menar att en ritning är ett tekniskt språk som är svårt att behärska som ”vanlig” 

person: ”En ritning är ett tekniskt språk. Man måste vara ödmjuk här att alla kanske inte har 

sett en ritning förut. Men däremot har folk sett ett dockskåp, med en 3D-modell så börjar folk 

förstå” (Arkitekt 2013) 

 

5.2.3.4 Installationssamordnare 
Kommunikationen mot verksamheten 

Om verksamheten har synpunkter som rör respondentens områden är det arkitekten som 

framför dessa synpunkter. Installationssamordnaren har sällan direktkontakt med 

verksamheten men det har förekommit direktkontakt med verksamheten då det är något 

tekniskt som ska bestämmas. Till exempel berättar respondenten angående planeringen kring 

kemisalen: ”Vi har bland annat varit på ett studiebesök på en annan skola för att e hur man 

skulle kunna lösa problemen. Då är det bra att man tar med de som ska nyttja lokalerna 

sedan och få deras synsätt på det hela.” (Installationssamordnare 2013) 

Respondenten vill ha verksamhetens önskemål och synpunkter i det tidiga skedet av 

byggprocessen vilket gör det problematiskt med tanke på visualiseringen. ”Sedan när vi har 

ritat upp det i 3D och visar upp det blir det som en ʼaha-upplevelseʼ för verksamheten då de 

första önskemålen och synpunkterna är ritade på planritningar och det är inte alla människor 

som kan tolka en planritning och då kommer oftast lite synpunkter på saker som ska ändras” 

(Installationssamordnare 2013) 

Respondenten påpekar att eftersom projektet är i partneringform ställer det indirekt krav på att 

det ständigt ska föras en dialog med kunden för att slutprodukten ska blir bra. Partnering 

främjar arbetet med en 3D-visualisering, vilket medför att verksamheten bjuds in lättare i 

projektet.  
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Användningen av media 

Respondenten är övertygad att 3D-modellen är ett bra verktyg vid kommunikationen med 

verksamheten som underlättar processen och att alla parter i projektet gynnas av det. ”Ja det 

är ett verktyg som gör processen lättare för alla parter. Och just med tanke på att man byter 

arbetssätt så finns det ett visst motstånd som delvis försvinner genom att man kan visa upp 

hur slutprodukten kommer att se ut.” (Installationssamordnare 2013) 

Respondenten tror även att rektorn som inte har någon byggteknisk bakgrund har lättare att 

föra rätt information vidare till verksamheten för att rektorns förståelse för byggnationen ökar 

med hjälp av visualiseringen. Respondent tror även att det ger en större insikt hos rektorn över 

vikten av vilka beslut som bör fattas tidigt och det är positivt i partnering projekt då det 

projekteras och produceras samtidigt. Sedan anser respondenten att rektorn alltid kommer 

förberedd till byggmötena vilket respondenten tror 3D-visualisering har bidragit till. 

Sammanfattning 

Detta kapitel har redovisat hur kommunikationen verkar mellan projektdeltagarna i de olika 

skedena i byggprocessen samt om verksamheten förstår kommunikationen. Resultatet från 

intervjuerna kommer att analyseras och integreras med teorin från kapitel 4 och presenteras i 

kapitel 6. 
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6. Resultat och Analys 

Analysmetoden som har använts är av editerande metod där syftet är att skapa kategorier av 

ämnen och att söka efter nyckelord i datamaterialet. De valda nyckelorden omvandlades sedan 

till parametrar. Värderingen kring parametrarna har författarna för detta arbete själva värderat 

utefter tolkning av de genomförda intervjuerna. Se bilaga 4. 

6.1 Verksamheten 
Analysen berör projekt A, projekt B samt projekt C 

6.1.1 Verksamhetens delaktighet 

 
Diagram 1. En skala 1-5 har använts där 1 representerar liten delaktighet och 5 hög delaktighet.  

 

I projekt B är respondenten den som representerar verksamheten i projektet och känner 

därmed sig mycket insatt i projektet. I början var det en större grupp från verksamheten i 

projektet. Respondenten förklarar: ”Vi hade en grupp men eftersom det vart så täta möten 

blev vi färre och färre med på mötena. Och det ska vara så snabba svar att vi inte hinner ta 

upp med personalen, för vi hinner inte få ut materialet innan det ska beslutats. Och visst alla 
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Detta kapitel innehåller den information som har samlats in under empiriska studien. 
Informationen sammanlänkas med den teoretiska referensramen för att skapa tyngd i 
påståendena.  
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Tabell 1 

ska ju så klart vara överens men att få lite input från andra ögon gör kanske att det blir färre 

fel.”(Vårdenhetschefen 2013) Vid färre representanter från verksamheten under möten där det 

används ett formellt språk som verksamheten inte behärskar då de saknar kunskap och 

förståelse för projektet ökar risken för att det som förmedlas under mötet inte når 

verksamheten och kan då misstolkas.  

Den informella kommunikation som sker inom verksamhetsgruppen kan då bli risk för 

spridning av felaktig information. Om den informella kommunikationen inom ett projekt 

fungerar är det en viktig komponent till ett lyckat projekt. (Dainty m.fl. 2006)  

Inom projekt C känner sig alla respondenter mer eller mindre delaktiga inom sin del av 

projektet: ”Jag måste säga att jag är väldigt insatt i slöjden” (Träslöjdlärare 2013) ”Mycket, 

helt, fullt, äger det till 100 %.” (Rektor 2013)  

En av faktorerna till att respondenterna känner sig delaktiga är användandet av partnering som 

entreprenadform. Byggdialog (2013) beskriver partnering som en process där verksamhet och 

aktörer tillsammans söker en effektiv form av samverkan för att uppnå ett gemensamt 

helhetsresultat. (Byggdialog 2013) 

6.1.2 Verksamhetens förståelse för projektet 
 

 

  

 

 

 

 

Projekt A  

3D-visualisering ger en bra bild över projektet och vilket skede det befinner sig i. (Lundgren 

2013) Genom att verksamheten i projekt A inte har sett någon 3D-visualisering av projektet 

kan detta medföra till att de saknar en förståelse för projektet. ”Nu är det inritat på en ritning 

och det ser ju rätt trångt ut men vi är ju anpassningsbara och vana att jobba på små ytor och 

Upplever ni en förståelse för 

projektet?  

 Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt B  X 

Projekt C X  

Har ni sett en 3D-

visualisering av projektet? 

 Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt B  X 

Projekt C X  

Tabell 2 
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sen är det så att vi har ju en uppfattning på vad som är trångt och arkitekten har en annan 

uppfattning på det utefter mått”. (Vårdenhetschef 2013) 

Analysen kring detta citat innebär att kommunikationen mellan arkitekten och verksamheten 

inte har uppfyllt ett av kriterierna för effektiv kommunikation. Dainty m.fl. (2006) beskriver 

effektiv kommunikation som att organisationens medlemmar har en förståelse för vilka de 

kommunicerar med inom projektet samt mottagarens kunskap och förståelse. 

Verksamhetens förståelse för projektet är av betydelse då de är med och planerar sin nya 

arbetsplats. Nordstrand (2009) beskriver programskedet som en rad utredningar som ska 

genomföras. De viktigaste utredningarna är verksamhetsanalysen där verksamheten analyserar 

den egna verksamheten. Analysen ska senare resultera i ett lokalprogram där en kartläggning 

om vilken typ av lokaler som krävs samt de funktioner som ska finnas i lokalerna.(Nordstrand 

2009) Därefter ska verksamheten låsa varje areabehov i varje lokal med en viss typ av 

aktivitet och funktion, vilket resulterar i rumsfunktionsprogram.(Fristedt m.fl. 2003) Ett 

exempel på vad som ska bestämmas i rumsfunktionsprogram är t.ex. fast inredning för ett 

visst ändamål. Saknar då verksamheten en förståelse för projektet kan det leda till att 

lokalprogrammet blir lidande som i sin tur kan påverka projekteringen i senare skede. 

Projekt B 

Verksamheten i projekt B har inte heller sett en 3D-visualisering vilket kan bidra till att de 

saknar en förståelse för projektet. Den intervjuade respondenten uttrycker: ”Jag förstår 

processen men den kan vara ganska ologisk. Eftersom jag inte kan alla led i byggprocessen 

så kan det bli frustration i att allt kan ta en sådan tid att ta beslut…” (Vårdenhetschef 2013)  

Detta kan tyda på att verksamheten inte har en förståelse för de beslut som de ska ta och hur 

deras beslut påverkar övriga aktörers arbete och projekt i helhet. Som i projekt A kan den 

saknade förståelsen av projektet leda till en utebliven effektiv kommunikation inom projektet 

och senare problem i byggprocessen. 

Projekt C 

I projekt C har verksamheten fått se en 3D-visualisering av projektet vilket kan vara kopplat 

till att de har en förståelse för projektet.  

En ytterligare faktor som kan påverka till att verksamheten upplever en förståelse i projekt C 

är att de har tillgång till en 3D-visualisering (se tabell 1 bilaga 5) där de själva kan orientera 

sig i modellen. (se tabell 2 bilaga 5) En 3D-visualisering ger en bra överblicksbild över 
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projektet och i vilket skede projektet befinner sig i. (Lundgren 2013) 3D-modellen som 

verksamheten har tillgång till uppdateras en gång i veckan vilket kan leda till verksamheten 

får en bättre förståelse av byggprocessen och lättare kan lämna synpunkterna och önskemålen 

av projektet i rätt tidpunkt. ”Ja men det blir ju mycket mer konkret med en 3D-visualisering 

än en planritning. Man fick ju en annan känsla nu och då bli intresset större bland oss.” 

(Engelsklärare 2013) 

3D-visualiseringen bidrar även till att missförstånden mellan aktörerna minskar och att 

kommunikation blir tydligare (Jongeling 2008) Kommunikationen mellan verksamheten och 

övriga aktörer blir då tydligare och kan leda till en effektiv kommunikation genom att 

parterna förstår vad de andra parterna förmedlar. (Alm m.fl. 2007) 

6.1.3 Verksamhetens förståelse under möten 
 

Används en 3D-visualisering under 

möten med aktörer? 

 Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt B  X 

Projekt C X  
Tabell 3  

Projekt A samt projekt B 

I projekt A och projekt B använder sig inte aktörerna av en 3D-visualisering vilket kan vara 

en bidragande faktor till att de inte har en förståelse till vad som kommuniceras under 

projektmöten. ” ... kanske inte tillför så mycket på möten då jag känner mig idiotisk...” 

(Vårdenhetschef 2013 projekt B) 

Under möten sker en formell kommunikation vilket kan förklaras som en kommunikation som 

följer de riktlinjer som satts upp för projektet. Kommunikationen utövas även med ett formellt 

språk som kan vara för den utomstående svår att tolka. (Strandberg 2003)  

En ytterligare faktor under mötessituationen kan leda till missförstånd för verksamheten som 

inte är bekant med alla byggtekniska termer. Det uppkommer då ingen effektiv 

kommunikation mellan verksamheten och aktörerna genom att verksamheten saknar en 

förståelse över vad aktörerna försöker kommunicera. 

Har ni förståelse under 

projektmöten med aktörer? 

 Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt B  X 

Projekt C X  

Tabell 4 
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Projekt C 

Inom projekt C har aktörerna använt sig av en 3D-visualisering under möten med 

verksamheten. Detta kan vara en bidragande faktor till att verksamheten upplever en 

förståelse under möten med aktörerna.3D-visualiseringen bidrar till en tydligare 

kommunikation (Jongeling 2008) Nyttjandet av 3D-visualisering kan därför bidra till en 

effektiv kommunikation under mötena. En respondent uttrycker: ” Aktörerna kommunicerar 

bättre med oss och då kan vi kommunicera bättre med dem. Det blir mer naturligt och verkligt 

när man ser 3D-modellen” (Bitr. Rektor 2013). 

Detta citat påvisar att det har skett en effektiv kommunikation under möten mellan aktörer 

och verksamheten. Oberoende av ett formellt språk som förekommer under möten blir 3D-

visualiseringen en bra brygga för att bära det formella språket mellan aktör och verksamhet. 

6.1.4 Den upplevda förståelsen för en 2D-ritning och en 3D-

visualisering. 

 

Diagram 2.  En skala 1-5 användes där 1 representerar en liten förståelse och 5 representerar en stor förståelse. 

Som stapeldiagrammet visar så ökar förståelsen hos verksamheten vid användningen av en 

3D-visualisering jämfört med en 2D-ritning. Två av respondenterna upplever samma 

förståelse för 2D-ritningen och 3D-visualiseringen därför att de har stor erfarenhet och vana 

av att läsa 2D-ritningar.  

 

0

1

2

3

4

5

Projekt A Projekt B Projekt C Projekt C Projekt C Projekt C

Vårdenhetschef Vårdenhetschef Rektor Engelskalärare Biträdande
rektor

Träslöjdlärare

Den upplevda förståelsen hos verksamheten för en 2D-
ritningar och en 3D-visualisering 

Förståelsen för en 2D-ritning Förståelsen för en 3D-visualisering



44 
 

Projekt A  

I projekt A har verksamheten inte sett en 3D-visualisering förrän under ett visualiseringsmöte 

som skedde i ett sent skede. Visualiseringen visade enbart lokalutformning och inte någon fast 

inredning. Respondenten uttryckte följande angående de rondrum som har utformats med 

hjälp av en 2D-ritning: ”Nu är det inritat på en ritning och det ser ju rätt trångt ut men vi är 

ju anpassningsbara och vana att jobba på små ytor och sen är det så att vi har ju en 

uppfattning på vad som är trångt och arkitekten har en annan uppfattning på det utefter 

mått”. (Vårdenhetschef 2013)    

Vårdenhetschefen fortsätter och fastslår: ”Mötet tillförde inte så mycket då vi har vandrat 

runt där och det såg likadant ut. För att få en uppfattning om rondrummen är för små hade vi 

velat få in möblerna och allt som är beräknat för ett antal personer” (Vårdenhetschefen 2013) 

Detta påvisar brister på förståelsen vid användningen av 2D-ritningar. Det visar även en brist i 

kommunikationen mellan arkitekten och respondenten från verksamheten. Bristen kan då leda 

till avsaknaden av en effektiv kommunikation då mottagaren av informationen inte uppfattar 

allt som sändaren vill förmedla (Alm m.fl. 2008). Detta kan bero på skillnader i kunskapen av 

det tekniska språket hos arkitekten och respondenten av verksamheten.  

Projekt B 

 I projekt B har endast en 2D-ritning använts (se tabell 3) och respondenten upplever en oro 

om den nya avdelningen som har planerats tillsammans med arkitekten: ”Nu satt vi ju i flera 

timmar och bestämde detta, och fick bygga upp en bild i huvudet. Det är ju lättare för en 

arkitekt som kan måtten i huvudet och har en förståelse för hur stort det är. Arkitekten har 

varit jättebra det är jag som är problemet”. (Vårdenhetschef 2013) 

Det är av en stor betydelse att verksamheten är införstådda med planeringen och utformningen 

av den nya avdelningen då verksamheten ska låsa varje areabehov i varje lokal i avdelningen 

med en viss typ av aktivitet och funktion, vilket resulterar i rumsfunktionsprogram 

(RFP).(Fristedt m.fl. 2003) RFP:n är hårt knuten till verksamheten då det är de som kan sin 

verksamhet med vad varje utrymme bör innehålla. Vilken area ska denna typ av patientrum 

uppta? Vad ska då patientrummet innehålla i möbler, teknisktutrumme m.m.? Verksamheten 

måste då skaffa sig en förståelse för projektet med hjälp av 2D-ritningarna för att RFP:n ska 

stämma överens med behovet. 
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Projekt C 

I projekt C har verksamheten fått se en 3D-visualisering och de upplever att deras förståelse är 

större jämfört med 2D-ritningen.  

En respondent från uttrycker: ”… det blev mycket mer konkret med en 3D-visualisering än en 

planritning… Utrymmet är intressant var jag och mina elever kommer vistas över det som 

arkitekten har ritat. Hur ser flödet ut? Och 3D-visualiseringen har gett mig förståelse för 

det.” (Engelsklärare 2013) 

Det respondenten uttrycker är alltså en ökad förståelse för 3D-visuallisering jämfört med en 

2D-ritning. Av citatet går det även att tolka att det finns ett intresse hos respondenten om att 

se en 3D-visualisering av projektet. (se diagram 8 bilaga 5) 

6.2 Arkitekterna 
Analysen och resultatet behandlar projekt A och projekt C. Att projekt B inte behandlas beror på att arkitekten 

för projekt B har avböjt en intervju med examensarbetarna. 

 

6.2.1 Arkitekterna inställning till verksamhetens delaktighet 
 

 

Diagram 3. En skala 1-5 användes där 1 representerar låg inställning och 5 representerar hög inställning. 

Arkitekterna är överens om att verksamhetens delaktighet är mycket viktig då det är 

verksamhetens önskemål och synpunkter som styr arkitektens arbete vid lokalutformningen.  
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VERKSAMHETENS DELAKTIGHET 
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Projekt A 

Inställningen hos arkitekten till verksamhetens deltagande grundar sig i att arkitekten behöver 

information om verksamhetens behov för att programskedet och gestaltningen ska bli så bra 

som möjligt. Under utformningen av lokalprogrammet är det viktigt att det finns en dialog 

mellan arkitekten och verksamheten (Fristedt m.fl. 2003). Arkitekten uttrycker då att 

informationen ska komma i ett tidigt skede: ”I ett tidigt skede alltså programskede, det är 

alltså här vi arbetar mycket med brukarna för att få fram en lösning som tillgodoser 

brukarnas behov” (Arkitekt 2013)  

I programskedet ger verksamhetsanalysen en bra utgångspunkt över hur lokalerna ska 

disponeras och användas (Nordstrand 2009). Här är det viktigt att det skapas en bra 

kommunikation mellan arkitekten och verksamheten för att öka kreativiteten samt för att 

förutse vad konsekvenserna kan bli vid valet av olika utformningar. I lokalutformningen ska 

ytorna och areorna sammanlänkas med funktionerna och de tekniska krav som verksamheten 

ställer på lokalerna. RFP:n ska även fastställas för varje funktion och aktivitet som ska 

bedrivas i lokalerna. (Fristedt m.fl. 2003)   

Projekt C  

Inställningen hos arkitekten i projekt C grundar sig i, som för arkitekten i projekt B, att de 

behöver hjälp av verksamheten i programskedet och gestaltningen.  

En ytterligare faktor för arkitekten i projekt C kan även vara kopplat till entreprenadformen 

partnering. I partnering söker man en effektiv form av samarbete för att nå en så bra 

slutprodukt som möjligt. (Byggdialog 2013) Under projekt C samlades alla aktörer under 

uppstart: ”I början av projektet samlades alla, allt från lärare till yrkesarbetare för att sätta 

upp mål och visioner om projektet” (Arkitekt 2013) Uppstartsträffen skapar även en möjlighet 

för deltagarna i projektet att skapa en större förståelse för varandras bakgrund och kunskaper 

vilket är en av grundstenarna för att kommunicera effektivt. ( Dainty m.fl. 2006) 
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Tabell 5 

6.2.2 Användandet av 2D-ritningar och 3D-visualiseringar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt A 

I projekt A använder sig inte arkitekten av en 3D-visualisering vid kommunikationen mot 

verksamheten. Detta kan grunda sig i att arkitekten inte ser någon nytta av att använda sig av 

en 3D-visualisering. Respondenten uttrycker: ”Om man ska titta på lokalsamband, vart ska 

receptionen ska vara placerad i förhållande till entrén så är planritning mycket mer 

användbart.”  (Arkitekt 2013) Detta citat kan tyda på att arkitekten inte ser någon nytta i att 

använda sig av en 3D-visualisering i kommunikationen med verksamheten då respondenten 

anser att det inte leder till en större förståelse för projektet hos verksamheten.   

Arkitekten uttrycker även: ”Om man visar en för realistisk 3D-vy kan fokusen på 

lokalsamband försvinna utan mer fokus på färgsättning med mera” (Arkitekt 2013)  

Detta kan tyda på att arkitekten anser att kommunikationen inte blir effektiv. För att uppnå en 

effektiv kommunikation ska det inte skapas ett överflöd av den information som 

kommuniceras. (Alm m.fl. 2007) 

Projekt C 

I projekt C har beställaren lagt in i förfrågningsunderlaget att en 3D-visualisering ska 

användas mot verksamheten. Arkitekten använder sig även av 2D-ritningar under möten med 

verksamheten. 

Med en 3D-visualisering anser arkitekten att det är lättare att möta verksamhetens vision om 

skolans utformning. ”Jag ritar när jag förklarar för verksamheten, menar du så här?... Det är 

så otroligt viktigt att jag möter deras vision och bild, och när det blir 3 dimensionellt börjar 

folk förstå” (Arkitekt 2013) 

Används en 3D-visualisering 

vid kommunikationen mot 

verksamheten? 

   Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt C X  

Används 2D-ritningar vid 

kommunikationen mot 

verksamheten? 

 Ja Nej 

Projekt A X  

Projekt C X  

Tabell 6 
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Användandet av en 3D-visualisering kan leda till en effektiv kommunikation då arkitekten 

och verksamheten lättare kan förstår varandra. 3D-visualiseringen kan leda till en tydligare 

kommunikation (Jongeling 2008) Tydligheten inom kommunikationen är en viktig faktor för 

att kommunikationen ska bli effektiv. (Alm m.fl. 2007) Arkitekten uttrycker: ”En ritning är 

ett tekniskt språk. Man måste vara ödmjuk här att alla kanske inte har sett en ritning förut. 

Men däremot har folk sett ett dockskåp, med en 3D-modell så börjar folk förstå” (Arkitekt 

2013)  

Citatet kan visa att arkitekten värnar om att skapa en förståelse hos verksamheten och att 

arkitektens upplevelse är att förståelsen lättast uppkommer genom användandet av en 3D-

visualisering.  

6.2.3 Verksamhetens förståelse för det som arkitekten kommunicerar. 

 

Diagram 4. En skala 1-5 användes där 1 representerar låg förståelse och 5 representerar hög förståelse 

Projekt A 

Arkitekten för projekt A upplever att verksamheten har en förståelse för vad som förmedlas. 

Detta trots att en 3D-visualisering inte används.  

Förståelsen hos verksamheten är viktigast under ett tidigt skede då arkitekten vill att 

verksamhetens synpunkter och önskemål läggs fram. Arkitekten uttrycker: ”I ett tidigt skede 

alltså programskede, det är alltså här vi arbetar mycket med brukarna för att få fram en 

lösning som tillgodoser brukarnas behov” (Arkitekt 2013). Förståelsen hos verksamheten är 
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viktig under utformningen av lokalprogrammet då en dialog mellan verksamheten och 

arkitekten ska leda fram till olika utformningar av lokalerna. (Fristedt m.fl. 2003) 

Arkitekten i projekt A anser att den största utmaningen med kommunikationen mot 

verksamheten är att nå en enighet inom verksamhetsgruppen i hur gestaltning av projektet ska 

se ut. ”Att nå en enighet hos verksamheten. Det är ju en verksamhetsgrupp som tycker olika. 

Olika viljor, olika intressen som står emot varandra” (Arkitekt 2013)  

Här är det viktigt att verksamheten kommunicerar inom verksamhetsgruppen utöver ett möte 

med arkitekt, det vill säga att en informell kommunikation bör ske för att skapa en gemensam 

målbild av projektet. Den informella kommunikationen är en viktig beståndsdel för att skapa 

ett lyckat projekt. Dainty m.fl. beskriver dock en risk med den informella kommunikationen 

att felaktig information sprids. (Dainty m.fl. 2006) Den informella kommunikationen skulle 

kunna förenklas genom att verksamheten har tillgång till en 3D-visualisering för att minimera 

risken för att en felaktig information sprids och att verksamheten ska få en enhetlig bild av 

projektet. 

En respondent från verksamheten i projekt C, som är verksamhetsansvarig för projekt C och 

har erfarenhet av tidigare projekteringar som enbart använt sig av 2D-ritningar beskriver att 

med hjälp av 3D-visualiseringen hade respondenten uppnått en lättare enighet inom 

verksamheten om målet och vision med projektet. 

Projekt C 

Arkitekten för projekt C uppfattar att verksamheten har en förståelse för vad arkitekten 

förmedlar. ”Jag ritar när jag förklarar för verksamheten, menar du så här?... Det är så 

otroligt viktigt att jag möter deras vision och bild, och när det blir 3 dimensionellt börjar folk 

förstå” (Arkitekt 2013) Arkitekten visar här en förståelse för mottagarens kunskap och 

förståelse vilket är en av faktorerna för att en effektiv kommunikation ska uppnås. (Alm m.fl. 

2007)  

Användandet av en 3D-visualisering kan enligt Jongeling (2008) leda till en tydligare 

kommunikation. (Jongeling 2008) I ett projekt är det viktigt med en tydlig kommunikation för 

att genomförandet av projektet ska bli lyckat. 
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6.3 Projektledarna 

Analysen berör projekt A och projekt C. Att projekt B inte behandlas beror på att projektledaren för projekt B 

har avböjt en intervju med examensarbetarna.  

6.3.1 Inställning till verksamhetens delaktighet 

 

Diagram 5. En skala 1-5 användes där 1 representerar låg intällning och 5 representerar hög inställning. 

Projekt A 

Projektledaren för projekt A har en något lägre inställning till verksamhetens delaktighet. 

Detta kan vara kopplat till entreprenadformen totalentreprenad som projekt A använder sig av. 

I totalentreprenad är det viktigt att projektledaren tillsammans med beställaren gör de 

utredningar som behövs för att fastställa de krav som ska ställas på den färdiga byggnaden. 

Kraven kan handla om antal rum, ytor, viss utrustning m.m. samt funktion. Kraven 

sammanställs sedan i en rambeskrivning som sedan totalentreprenaden följer under 

processens gång. (Nordstrand 2009) 

Totalentreprenad som projektform innebär att verksamhetens önskemål och vision om den 

tilltänkta nya avdelningen bör stämma överens med det utredningar som formade 

rambeskrivningen för entreprenaden. Om verksamheten har synpunkter som leder till 

omprojektering uppkommer ÄTO:r vilket leder till extra kostnader för projektet och 

projektledaren. (Nordstrand 2009)  

Det ovanstående kan då leda till att projektledaren ser verksamhetens delaktighet som en risk 

för omprojektering vilken kan leda till en mer kostsam projektering.   
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Tabell 7 

 

Projekt C 

Projektledaren från projekt C har en positivare inställning till verksamhetens delaktighet 

vilket kan beror på projektet använder sig av partnering som entreprenadform. Partnering 

innebär en projektform där alla deltagare i projektet inklusive kunden, vilket i detta fall är 

verksamheten, tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. (Erlandson m.fl. 2011) ”Ja, det är 

för verksamheten vi bygger och kommunen värnar för att det ska vara så.” (Projektledare 

2013) Partnering är en process där kund och aktör tillsammans ska finna en effektiv form av 

samverkan för att tillsammans uppnå ett helhetsresultat som alla i projektet är tillfredsställda 

med. (Byggdialog 2013)  

Inom partnering blir det alltså naturligt att verksamheten deltar på ett annat sätt än vid 

totalentreprenad. Projektledaren ser då verksamhetens delaktighet som en av pusselbitarna 

som ingår i projekteringen vilket leder till att projektledarens inställning av verksamhetens 

delaktighet är hög. (Byggdialog 2013) 

6.3.2 Användningen av 2D-ritningar och 3D-visualiseringar vid 

kommunikationen mot verksamheten. 
Används en 3D-visualisering vid 

kommunikationen mot 

verksamheten? 

  Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt C X  

 

Projekt A 

I projekt A använder sig projektledaren inte av 3D-visualisering vid kommunikationen vilket 

kan förklaras med att 3D-modellen inte varit klar under programskedet. ”Verksamheten har 

inte fått se denna bild tidigt för att ge sina synpunkter på lokalerna… Detta beror på att vi 

Används 2D-ritningar vid 

kommunikationen mot 

verksamheten? 

 Ja Nej 

Projekt A X  

Projekt C X  

Tabell 8 
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har projjat under tiden vi har byggt pga. av vi inte fick fullfärdiga bygghandlingar” 

(Projektledare 2013) 

Projektledaren för projekt A berättar att vid framtagningen av planlösningar och 

rumsfunktonsprogrammet(RFP) används enbart 2D-ritningar. RFP:n är en rumsbeskrivning 

där en aktivitet och en funktion är låst i ett areabehov i planlösningen.(Fristedt m.fl. 2003)  

När sedan arkitekten och modellsamordnaren gör om 2D-ritningarna till 3D-visualiseringar 

för verksamheten vet respondenten inte om verksamhetens synpunkter blir fler om projektet: 

”Det vet inte jag för det har jag inte koll på. Dels har vi arkitekten och modellsamordnaren, 

så jag tar inte del av vad som sker i detta skede. Det är ändå så långt fram i skedet att det 

ändå inte är påverkbart” (Projektledare 2013) Detta ställer krav på att den formella 

kommunikationen mellan projektledaren och verksamheten har fungerat innan en 3D-

visualisering tas fram.  

Projekt C 

Här berättar projektledaren att under skisstadiet används en 2D-ritning men att man sen går 

över till 3D-modell som kan visualiseras för verksamheten. Respondenten menar att en 2D-

ritning är svårt att förstå om man inte har en utbildning inom bygg. ”Jag har varit med om 

verksamheter som inte har förstått vad som ska byggas och sedan när det är klart kommer det 

och säger ”Oj blev det så här” (Projektledare 2013) Respondenten anser att en 3D-

visualisering hjälper verksamheten att förstå volymer och förståelsen av hur funktionen i 

lokalerna kommer att verka när byggnaden är färdigställd: ”I det stora hela har verksamheten 

en klar bild på hur det kommer bli och att de även känner att de har varit en del av 

projektet.” (Projektledare 2013)  

Entreprenadformen partnering ser kunden, i detta fall verksamheten, som en deltagande 

projektmedlem. Byggdialog beskriver partnering som ett arbetssätt som fokuserar på en 

gemenskap och en öppen dialog mellan alla deltagare. (Byggdialog 2013) Eftersom partnering 

ställer krav på att verksamheten ska vara delaktiga i projektet underlättas verksamhetens 

delaktighet med användningen av en 3D-visualisering. En 3D-visualisering ger en bra 

överblicksbild över projektet och vilket skede projektet befinner sig i. (Lundgren 2013) 
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6.4 Installationssamordnaren 

Analysen berör projekt A och projekt C. Att projekt B inte behandlas beror på att installationssamordnaren för 

projekt B har avböjt en intervju med examensarbetarna.  

6.4.1 Inställning och intresse av att kommunicera 
 

 

Diagram 6 En skala 1-5 har använts där 1 representerar lågt intresse och 5 representera högt intresse.   

Projekt A 

Installationssamordnaren låga intresse med att kommunicera med verksamheten grundar sig i 

att respondenten anser att kommunikationen bör vara avslutat innan systemutformningen tar 

vid. Installationssamordnaren anser att kommunikationen med verksamheten ska ske i ett 

tidigt skede: ”… det är så tidigt som möjligt. Men tyvärr är det ofta tvärtom. Allting blir 

lättare om man redan från början vet vad man vill göra…” (Installationssamordnare 2013) I 

byggprocessen alla skeden kommer installationssystemens utformning i 

projekteringsprocessen in i systemutformningsarbetet som är steget efter gestaltningen. 

Utformningen utgår från de förslagsritningar som kommer i gestaltningsskedet, som i sin tur 

har gestaltats utefter de som fastställdes i programarbetet. (Nordstrand 2009)  

Respondenten har tidigare erfarenhet från liknande projekt där det är vanligt förekommande 

att verksamheten i projekteringsarbetet ändrat lokaländamål i lokalbestämmelsen vilket 

påverkar installationssamordnarens arbete på ett sådant sätt att en omprojektering måste 

genomföras, vilket är en tidskrävande process. ”Om vi arbetar efter de krav som 
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verksamheten ställer och sedan ändrar de sig då måste vi ta omtag och det kan vara samma 

som att slänga bort flera månaders arbete” (Installationssamordnare 2013) 

Projekt C 

Installationssamordnaren i projekt C anser, precis som installationssamordnaren i projekt A, 

få in verksamhetens synpunkter i ett tidigt skede. Installationssamordnaren har inte en 

direktkommunikation med verksamheten förutom under projektmöten. Om det däremot är 

något som berör respondentens område så kan en direkt kommunikation mellan 

installationssamordnaren och verksamheten ske. ”Vi har bland annat varit på ett studiebesök 

på en annan skola för att e hur man skulle kunna lösa problemen. Då är det bra att man tar 

med de som ska nyttja lokalerna sedan och få deras synsätt på det hela.” 

(Installationssamordnare 2013)  

Respondenten påpekar att eftersom projektet är i partneringform ställer det indirekt krav på att 

det ständigt ska föras en dialog med kunden för att slutprodukten ska blir bra.  

6.4.2 Inställning till att arbeta med en 3D-visualisering mot 
verksamheten. 
 

 

Diagram 7. En skala 1-5 har använts där 1 representerar låg inställning och 5 representerar hög inställning.  

Projekt A 

Installationssamordnarens låga intresse till att 3D-visualisera för verksamheten är förknippat 

med att det hindrar respondentens arbete då synpunkterna från verksamheten kan komma i fel 

skede i projekteringsprocessen. ”Nej absolut inte utan det har blivit svårare. I småprojekt är 
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det något mindre problem men när projekten blir större blir också verksamhetens 

organisation större vilket leder till att det blir fler viljor och fler som vill säga till om samma 

saker”. (Installationssamordnare 2013) En av faktorerna på en effektiv kommunikation är 

tydligheten i det som kommuniceras. Det är av stor vikt att det som kommuniceras inte 

innehåller för mycket information och upprepningar. (Alm m.fl. 2007)  

En 3D-visualisering kan innehålla en stor mängd information för verksamheten att ta in vilket 

kan leda till att tydligheten av det som kommuniceras reduceras och blir ineffektiv.  

Projekt C 

Inställningen hos installationssamordnaren att arbeta med en 3D-visualisering mot 

verksamheten är hög: ”Ja det är ett verktyg som gör processen lättare för alla parter.” 

(Installationssamordnare 2013) 

Installationssamordnarens inställning kan vara kopplat till partnering där verksamheten då 

lättare bjuds in till en dialog inom projektet med hjälp av en 3D-visualisering. Inom 

partnering skapas en arbetsplattform som fokuserar på en gemenskap mellan alla deltagare i 

projektet. (Byggdialog 2013)  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har intervjuerna och observationsmötet analyserats och integrerats med 

litteraturen från den teoretiska referensramen. Analysen kommer ge svar på de 

frågeställningar som ställts i kapitel 1 och redovisas i kapitel 7. 
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7. Slutsatser  

Syftet med studien har varit att undersöka om aktörerna kommunicerar effektivt med 

verksamheten i projekteringen med hjälp av 3D-visualisering. För att genomföra arbetet har 

examensarbetarna arbetat med ett antal frågeställningar som har lett fram till följande insikter. 

1.  Hur kommunicerar aktörerna med verksamheten?     

Aktörerna kommunicerar med verksamheten under mötesformer vilket leder till att en formell 

kommunikation bedrivs mellan deltagarna. En formell kommunikation innebär att 

kommunikationen följer de regler och riktlinjer som finns uppsatta i projektet. En ytterligare 

faktor vid formell kommunikationen är att det sker med ett formellt språk vilket ställer krav 

på deltagarnas kunskap och förståelse för språket. Aktörer är enade om att kommunikationen 

med verksamheten är av störst betydelse i de tidiga skedena i byggprocessen. 

Kommunikationen mellan aktören och verksamheten ska resultera i ett ramverk innehållande 

utformning och användning av den framtida byggnaden. 

 

Arkitekten är den aktör som utövar den största delen av kommunikationen med verksamheten 

vilket indirekt ställer krav på att kommunikationen mellan arkitekten och verksamheten 

uppnår en förståelse. Syftet med kommunikationen mellan arkitekten och verksamheten är att 

finna en gemensam bild för utformningen av projektet och samtidigt fastställa verksamhetens 

behov.  

Projektledaren kommunicerar med verksamheten under hela projektet men tyngdpunkten 

ligger främst i det tidiga skedet i byggprocessen då projektledaren vill skapa en uppfattning av 

verksamhetens behov och önskemål. Projektledaren har ett övergripande ansvar för projektet 

vilket även medför ett ansvar för kommunikationen mellan alla aktörer.  

Installationssamordnaren för i allmänhet en indirekt kommunikation med verksamheten. Det 

innebär att informationen från verksamheten vanligtvis går via arkitekten eller projektledaren 

som förmedlar informationen vidare till installationssamordnaren. Installationssamordnarens 

arbete tar vid i systemutformningen i projekteringsskedet. Då systemutformningen tar vid 

I detta kapitel redovisas resultatet som svar på problemformuleringen som ställts tidigare i 
rapporten. 
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efter programskedet är det viktigt att kommunikationen mellan arkitekten och verksamheten 

har lett till att programskedet stämmer överens med verksamhetens behov. Ändringar i 

verksamhetens önskemål och synpunkter under eller efter systemutformningen kan det leda 

till att installationssamordnarens får ta omtag av projekteringsarbetet. 

Inställningen till att kommunicera med verksamheten kan skilja sig beroende på 

entreprenadform. I en totalentreprenad sker största delen av kommunikationen med 

verksamheten i ett tidigt skede av byggprocessen för att sen fasas ut. Anledningen kan vara att 

i en totalentreprenad kan verksamhetens synpunkter i ett sent skede i byggprocessen leda till 

omprojektering och ÄTO:r vilket en projektledare vill undvika i större utsträckning.  

I partnering ser aktörerna verksamheten som en enskild deltagande aktör i projektet vilket 

medför att det ständigt sker en kommunikation mellan aktör och verksamhet sker under hela 

byggprocessen för att nå en gemenskap som ska leda till ett bra helhets resultat. 

2. Hur ger 3D-visualisering en möjlighet till en effektivare kommunikation mot 

verksamheten? 

Effektiv kommunikation handlar om att det finns en samverkan i dialogen mellan parterna. 

För att uppnå en samverkan i dialogen ställs det krav på att både sändaren och mottagaren har 

en gemensam förståelse och kunskap av det som förmedlas i dialogen, annars infinner sig inte 

en effektiv kommunikation. 

Mellan verksamheten och aktörer uppkommer inte denna samverkan i dialogen då parterna 

har olika kunskaper och förståelse om byggprocessen och det byggtekniska språket. För att 

effektivisera kommunikationen i ett byggprojekt kan 3D-visualisering figurera som en 

budbärare av kommunikationen och förtydliga kommunikationen mellan aktör och 

verksamhet. Det är till stor fördel för den effektiva kommunikation om sändaren av ett 

budskap förtydligar syftet med det som förmedlas. När kunskapsbristen blir för påtaglig att 

syftet med kommunikationen inte går att förtydliga med ord kan 3D-visualisering vara ett 

verktyg för att förmedla syftet med kommunikationen.  
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En användning av 3D-visualisering under möten mellan aktör och verksamheten kan 

effektivisera kommunikationen då det under möten sker en formell kommunikation. Med den 

formella kommunikation finns det ett formellt språk som för den utomstående, verksamheten i 

detta fall, kan vara svårt att förstå. Det formella språket figurerar inom alla projekt och 3D-

visualisering kan bidra till att verksamheten lättare kan delta i den formella dialogen. En 

samverkan kan då infinna sig i dialogen vilket kan leda till att en effektiv kommunikation 

uppnås under möten. 

3. Hur kan 3D-visualisering öka förståelsen av projektet hos verksamheten? 

En 2D-ritning är ett tekniskt språk som kräver kunskap och erfarenhet av personen som tolkar 

den. En 3D-visualisering kan då bidra till en bättre förståelse för personen då 3D-

visualiseringen är mer lik verkligheten än en 2D-ritning. 

I programskedet i byggprocessen ligger ett stort ansvar på att verksamheten har en stor 

förståelse för vilket behov verksamheten behöver och har förmågan att kunna specificera det 

så tydligt som möjligt för att undvika störningar i senare skeden. I detta skede sitter 

verksamheten med aktörer under mötesliknande former för att tillsammans arbeta fram en 

utformning och användning av byggnaden. Under möten mellan verksamheten och aktörer 

sker en formell kommunikation vilket ställer krav på att alla deltagare behärskar det formella 

språket som infinner sig under möten. En 3D-visualisering under möten kan då bidra till att 

det formella språket förenklas mellan aktör och verksamheten vilket då ger en möjlighet för 

verksamheten att förstå projektet. 

En 3D-visualisering kan ge en bra överblick över projektet och i vilket skede projektet 

befinner sig. En 3D-visualisering skapar också en möjlighet för verksamheten att bilda sig en 

egen uppfattning om projektet. 

Om verksamheten har tillgång till en egen 3D-visualisering och har verktyg samt kunskap till 

att själva orientera sig i modellen kan förståelsen för projektet öka ytterligare. Här ställer det 

krav på att modellen är korrekt och aktuell för att minimera risken för spridning av felaktig 

information ska ske i den informella kommunikationen inom verksamheten. En lyckad 

informell kommunikation är en viktig faktor till ett lyckat projekt. 
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En uppdatering av modellen ger också en möjlighet för verksamheten att följa utvecklingen av 

projektet och kan kontinuerligt bilda sig en uppfattning om var projektet befinner sig för 

stunden. Det kan även bidra till en större förståelse för verksamheten över vilka synpunkter 

som ska framföras under möten med aktörer. 

En ytterligare positiv bidragande faktor vid användandet av en 3D-visualisering under 

projektet är att alla deltagare i projektet skapar en gemensam bild av projektet vilket minskar 

missförstånd i den formella och informella kommunikationen som ständigt pågår under ett 

projekt.  
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8. Rekommendationer 
 

8.1 Framtida studier 
Kontrollera om det är 3D-visualisering som effektiviserar kommunikationen eller om effektiv 

kommunikation kan uppnås via andra alternativ. T.ex. uppförandet av riktlinjer, 

entreprenadform etc.    

Utreda om det går att göra kommunikationen mot verksamheten som en tydligare uppgift för 

aktörerna.  

Sätta upp riktlinjer samt en handlingsplan för hur kommunikationen ska utföras inom ett 

projekt.  

Utföra en studie på hur den effektiva kommunikationen kan påverka kostnad och tid inom ett 

projekt.  

 

 

8.2 Företaget 
Stöd vid upprättande av lokalutformningen och RFP:n där modellsamordnaren kan hjälpa till 

med 3D-visualisering under skapandet av lokalutformningen och RFP:n  mellan arkitekten 

och verksamheten. 

Visualisera RFP:n för övriga aktörer innan projekteringskeder tar vid. 

Utbilda verksamheten i Navisworks för den informella kommunikationen ska bli effektivare 

samt att verksamheten ska komma bättre förberedda till projektmötena. 

Erbjuda visualiseringsmöten för övriga i verksamheten som inte deltar i projektmöten för att 

effektivisera beslutsprocessen och minska spridningen av felaktig informell kommunikation.  
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Bilaga 1. 

Frågor till Verksamheten 

Projektet: 

• Hur insatt är ni i projektet? 

• Vilken roll har ni i projektet? 

• Har ni några förkunskaper inom byggprocessen? 

• Hur ser kommunikationsflödet ut? 

o Vem kommunicerar ni med i projektet? 

o Vilka kommunicerar med er i projektet? 

• Ändras er roll i projektet beroende på i vilket skede projekteringen befinner sig i? 

• När anser ni att ni störst inflyttande i projektet? 

 

Er inblandning i projektet 
• Är det krav från er sida att få vara med i projekteringen? 

• När blev ni kontaktade i projektet? 

o I vilket skede låg projektet i? 

o När hade ni önskat att ni blev kontaktade i projektet? 

o  

• Hur delaktiga anser ni att ni är? 

o Finns det fördelar med att ni om ni hade fått varit mer delaktiga? 

o Finns det krav som inte uppfylls i projektet? 

o Finns det funktioner som saknar i lokalen? 

 

  



 
 

3D-visualiseringen  
• Har ni tillgång till en 3D- modell? 

o Är det någon aktörer som förklarar 3D-modellen? 

o Hur ofta har ni tillgång till modellen? 

o Kan ni själva navigera i modellen? 

o Har ni en förståelse för modellen? 

• Är ni intresserade av modellen?  

• Är 3D-visualisering ett bra hjälpmedel för att kommunicera med aktörerna?  

• Vad är det ni vill se på en 3D-visualisering? 

o Funktioner 

o Rum 

o Ytskikt 

  

 
 

2D-projektering: 
• Finns det skeden som 2D-ritningar presenteras för er? 

o Vilken förståelse har ni för en 2D-ritning? 

o Finns det någon som aktör som förklarar ritningen? 

o Är 2D-ritningen ett bra hjälpmedel för att kommunicera med aktörerna?  

 

 

  

 

 

  



 
 

Bilaga 2. 

Frågor till Arkitekten 

Projektet: 

o Vad är er roll i projektet? 

o Skiljer sig din roll beroende på i vilket skede projektet är i? 

Kommunikationen mot verksamheten  

o Hur kommunicerar ni med verksamheten? 

o Frekvens? 

o Vilken typ av media använder ni er av? 

o Telefon, mail, ritningar etc.? 

o När kommunicerar ni? 

o I vilket skede i projekteringen? 

o I vilket sammanhang? (face-to-face, möten etc.) 

o Vem påbörjar kommunikationen?  

o Hur kommunicerar verksamheten med er? 

o Hur tar ni till er deras synpunkter? 

o Hur dokumenteras synpunkterna? 

o I vilket skede är verksamhetens synpunkter viktigt för er att ta del av?  

o Vilken nytta har ni av att kommunicera med verksamheten? 

o Skiljer sig er kommunikation mot verksamheten beroende på vilket skede 

projekteringen befinner sig i?  

o Hur lång tid tar kommunikationen? 

o Vad är er största utmaning med kommunikationen mot verksamheten? 

3D-modell: 

o Vad bidrar 3D-visualiseringen med mot verksamheteten? 

o Inom vilka skeden är det viktigt för verksamheten att få se en 3D-visualisering?  

o Hur ser kommunikationen ut i 3D-visualsering? 

o Vilka media används?  

o Påverkar kvalitén på 3D-visualiseringen även kvalitén på slutprodukten? 



 
 

Erfarenhetsåterföring: 

• Hur ser kommunikation mot verksamheten ut i 2D-ritning? 

o Vilken media används vid kommunikationen? 

o Skiljer kommunikationen sig beroende på i vilket skede projektet befinner 

sig i? 

o Vem är det som påbörjar kommunikationen mellan er och verksamheten?  

• Hur skiljer sig verksamhetens roll i 3D-projektering jämfört med 2D-CAD?  

  



 
 

Bilaga 3. 

Frågor till övriga aktörer 

Projektet: 

• Hur ser projektorganisationen ut? 

• I vilket skede befinner sig projektet? 

Verksamheten:  

• Är verksamheten med i projektet? 

o OM JA: Under vilket skede kontaktas de? 

o OM NEJ: Vad är det som hindrar er att göra det? 

Kommunikationen mot verksamheten:  

• Hur kommunicerar ni med verksamheten? 

o I vilket sammanhang?  

o Vilken typ av media använder ni er av? 

• När kommunicerar ni? 

o I vilket skede i projektet? 

o Vem påbörjar kommunikationen?  

• Hur kommunicerar verksamheten med er? 

o Hur ”dokumenteras” deras synpunkter?--> Hur ”sprids” informationen vidare i 

projektet? 

• Vilket intresse har ni av att kommunicera med verksamheten? 

• I vilket skede är verksamhetens synpunkter viktigt för er att ta del av? 

o Hur får ni ta del av de synpunkterna? 

  



 
 

3D-modell mot verksamheten:   

• Vad har ni för vision/mål med att arbeta med 3D-visualisering mot verksamheten? 

o Vad tror ni 3D-visualisering kan bidra med i projektet? 

• Hur kommunicerar ni med 3D-visualiseringen i projektet till verksamheten? 

• Hur påverkas er kommunikation mot verksamheten genom att ni använder er av 3D-

visualisering? 

• Har verksamheten större förståelse för objektet vid en 3D-visualisering? 

• Har verksamheten tillgång till 3D-modellen? 

• Finns det skeden som är viktiga att få 3D-visualiserat för verksamheten? 

 

2D-ritningar mot verksamheten 

 

• Använder ni er av 2D-ritningar under projektet? 

• När använder ni er av det?  

• Varför använder ni er? 

• Hur ser kommunikation ut mot verksamheten i en 2D-ritning? 

• Hur skiljer sig verksamhetens roll i 3D-projektering jämfört med 2D-projektering?  

 

  



 
 

Bilaga 4. 
  



 
 

  



 
 

Bilaga 5. 

 

Har ni tillgång till en 3D-visualisering? 

 Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt B  X 

Projekt C X  
Tabell 1 

Kan ni hantera en 3D-modell i Naviswork? 

 Ja Nej 

Projekt A  X 

Projekt B  X 

Projekt C X  
Tabell 2  

 

 

Diagram 8. En skala 1-5 har använts där 1 representerar lågt intresse och 5 representerar högt intresse. 
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