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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose: Today there is a limited amount of research that studies the digitalisation of 

the building permit process, especially seen from the Swedish municipalities’ 

perspective.  The purpose of the thesis is thus to put the actor who ultimately examines, 

and grants building permits in focus and let them become the object for further studies. 

The aim of the work is to contribute with new information which Sweden’s 

municipalities can use as a basis for the continued development of the processing of 

building permit applications. This by demonstrating opportunities and barriers to 

digitalize the current building permit process. 

Method: In order to carry out the work in such a way that the stated goals are reached, 

a literature study has been made. This is meant to be the basis for the conduct of 

interviews at various municipalities. After completing the literature study 8 interviews 

have been conducted on 7 of Sweden’s 290 municipalities. 

Findings: At present, there is a great variation in how far different municipalities have 

come in digital development. All studied municipalities see great opportunities with 

continued and increased digitalisation. Based on the literature study and the interviews 

many concrete obstacles could be identified, both through experience and thoughts 

about the future.   

Implications: The conclusions that can be made after conducted literature study and 

conducted interviews is that more research is needed in the field. One can also conclude 

that a digitalized building permit process is an area with great potential for 

improvements and great opportunities. The recommendations that can serve as 

guidelines for different municipalities are the following: 

▪ Anchor investment with the management 

▪ Anchor changes with staff at an early stage 

▪ Make someone responsible for the digital business within the department 

▪ Perform minor investigations to identify areas that can be improved with 

digitalisation 

▪ Rush slowly, take small continuous steps towards a more digital process 

Limitations: Only medium-sized municipalities in Sweden were examined with the 

hope that the result would be able to be generalized and applied to smaller and larger 

municipalities. No other actor in the field was investigated; the contractor, the 

individual or the community could also have been object of the survey if it had been 

more extensive. Document analysis could also have been added to the chosen methods 

if the thesis had been more extensive. 

Keywords: digitalization, building permit, municipalities 
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Sammanfattning 

Syfte: Idag finns det begränsat med forskning som studerar digitalisering av 

bygglovsprocessen, speciellt om man ser ur Sveriges kommuners perspektiv. Syftet 

med arbetet är således att sätta den aktör som i slutändan granskar och beviljar bygglov 

i fokus och låta de bli ett objekt för vidare studier. Målet med arbetet är att visa på 

möjligheter och hinder med att digitalisera dagens bygglovsprocess samt att bidra med 

ny information som Sveriges kommuner kan använda som underlag i en fortsatt 

utveckling av behandlingen av bygglovsansökningar.  

Metod: För att genomföra arbetet så att uppsatt mål nås har en litteraturstudie gjorts för 

att ligga till grund för genomförandet av intervjuer på olika kommuner. Efter 

genomförd litteraturstudie har 8 intervjuer genomförts på 7 av Sveriges 290 kommuner.  

Resultat: Det finns en stor variation i kommuners digitala utveckling i dagsläget. 

Samtliga kommuner ser stora möjligheter med en fortsatt och ökad digitalisering. Med 

hjälp av litteraturstudien och intervjuerna kunde många konkreta hinder identifieras, 

både genom erfarenheter och tankar om framtiden. 

Konsekvenser: Slutsatserna som kan dras efter genomförd litteraturstudie och 

genomförda intervjuer är att det behövs mer forskning på området. Man kan också slå 

fast att en digitaliserad bygglovsprocess är ett område med stor förbättringspotential 

och stora möjligheter. De rekommendationer som kan fungera som riktlinjer till olika 

kommuner är följande: 

▪ Förankra investeringar hos ledning 

▪ Förankra förändringar hos personal i ett tidigt skede 

▪ Tillsätt någon ansvarig för den digitala verksamheten inom avdelningen 

▪ Utföra mindre utredningar för att identifiera områden som kan förbättras med 

digitalisering 

▪ Skynda långsamt, ta små kontinuerliga steg mot en mer digital process 

Begränsningar: Endast medelstora kommuner i Sverige undersöktes, förhoppningen 

var att kunna generalisera resultatet till mindre och större kommuner. Ingen annan aktör 

inom området undersöktes; entreprenören, privatpersonen eller samhället hade kunnat 

vara objekt för undersökningen om den varit mer omfattande. Även dokumentanalys 

hade kunnat adderas till de valda metoderna om arbetet varit mer omfattande.  

Nyckelord: digitalisering, bygglov, kommun 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs som en slutexamination på högskoleingenjörsutbildningen 

inom Byggnadsteknik inriktning byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska 

högskolan, Jönköping University. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng per student och 

skrivs på vårterminen 2019. 

Kapitel 1 behandlar studiens bakgrund, en beskrivning av problemet, studiens mål och 

frågeställningar samt dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Sveriges regering satte 2011 ett nationellt mål för IT-politiken där man sa att Sverige 

skulle bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 2018 inrättades en 

myndighet - Myndigheten för digital förvaltning - för att främja denna vision. Trots 

detta har utvecklingen gått långsamt inom vissa områden; bygglovsprocessen är ett av 

dem. Endast 30 % av Sveriges kommuner erbjöd 2017 inloggning med e-legitimation 

för behandling av bygglovsärenden. och en fullständigt automatiserad 

ansökningsprocess är i dagsläget avlägsen (Teknikföretagen, 2017). 

I flera storstadskommuner uppgår ofta handläggningstiden för en bygglovsansökan till 

minst tio veckor och ibland mer än så (Stockholms stad, 2018). Att 

handläggningstiderna är långa och att det finns en osäkerhet kring hur lång tid det 

kommer att ta, utgör ett tydligt hinder för byggherren som inte kan upphandla 

entreprenad eller uppföra en tidplan för resten av projektet.  

Enligt Boverkets indikatorer för bostadsbyggande indikerar både 2018 års resultat och 

2019 års prognos att bostadsbyggandet kommer hamna under det demografiska behovet 

med ca 18 %. Det demografiska behovet är enligt deras beräkningar cirka 67 000 

bostäder per år, vilket innebär att ungefär 12 000 bostäder för lite byggs under ett år. 

(Boverket, 2018b). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns flera aktörer inom byggbranschen; 

kommunen, entreprenören, samhället och privatpersonen; som alla kan ha ett intresse i 

en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Där är en kortare och effektivare 

bygglovsprocess ett möjligt område för förbättring i allmänhet, och detta i synnerhet 

genom digitalisering. 

Begreppet digitalisering betyder i sammanhanget en förändring i arbetssättet, där man 

övergår från manuellt och analogt arbete till digitalt och möjligen automatiskt inom 

processen för bygglovshantering. 

1.2 Problembeskrivning 
Det finns begränsat med tidigare forskning som specifikt berör digitalisering av 

bygglovsprocessen om man ser till Sverige och ur kommunens perspektiv. Ett flertal 

studier finns dock gjorda ur entreprenörens perspektiv. Dessa har samma syfte; att på 

ett digitalt och eventuellt automatiskt sätt granska möjligheten att bli beviljad bygglov. 

Därför finns det ett naturligt behov av att även den aktör (kommunen) som i slutändan 

skall granska och ge bygglov själva blir objekt för vidare studier.  

Gemensamt för de flesta länder är det finns lagar och förordningar som reglerar vad 

man får och inte får bygga. Eftersom varje land har sitt eget regelverk går det inte att 
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rakt av applicera forskning gjord på andra länders lagar kring bygglov på Sverige och 

Sveriges bygglovsprocess. I en studie från Sydkorea (Lee et al., 2016) visar man hur 

lagstiftning översatts med hjälp av en programvara, så att olika typer av definitioner 

och förutsättningar går att läsa av i ett datorbaserat språk. Detta fungerar sedan som ett 

applikationsprogram till BIM-modeller. Forskningen säger dock att mer forskning inom 

området behövs. I Sydkorea är projektet i konceptfasen och ännu inte integrerat i 

myndigheternas arbete.  

En framstående studie i Sverige (Olsson et al., 2018) använder sig också av BIM-

modeller för att granska olika parametrar av bygglovskontrollerna, i nuläget är 

forskningen huvudsakligen experimentell och berör endast de enklaste och mest 

konkreta delarna som till exempel byggnadshöjd och bruttoarea. 

Ett centralt begrepp inom forskningsområdet är BIM. Begreppet uppkommer i olika 

former i många vetenskapliga artiklar och har olika betydelse i olika sammanhang. Man 

kan förtydliga genom att dela in begreppet i 3D-, 4D- och 5D-BIM, där 3D innebär 

visualisering, 4D inkluderar tidplan och 5D inkluderar kostnaden (Bosch-Sijtsema et 

al., 2017). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att visa på möjligheter och hinder med att digitalisera dagens 

bygglovsprocess. Arbetet skall bidra med ny information som kommuner kan använda 

som underlag i en fortsatt utveckling av behandlingen av bygglovsansökningar. 

Frågeställningarna arbetet kommer baseras på är följande: 

1. Vad har olika kommuner för erfarenhet av en digitaliserad bygglovsprocess? 

2. Vilka hinder finns på vägen mot en digitaliserad bygglovsprocess? 

3. Vilka möjligheter finns med en digitaliserad bygglovsprocess? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat så att det endast kommer att behandla digitalisering av 

kommunernas bygglovsprocess. Det kommer således inte att behandla områden så som 

entreprenörens, samhällets eller privatpersonens påverkan av en digital 

bygglovsprocess, detta med anledning av att arbetet då skulle bli alldeles för 

omfattande. Bygglovsprocessen har samma syfte i olika länder men skiljer sig i detalj 

när det kommer till lagstiftning och arbetsgång, därför avgränsas arbetet till svenska 

kommuner och svensk lagstiftning. Arbetet har också begränsats till kommuner med en 

befolkningsmängd på mellan 50 000 – 160 000 invånare, detta för att kunna jämföra 

olika kommuner med varandra i större utsträckning. Eftersom varje kommun sköter den 

digitala utvecklingen på egen hand finns en risk att de minsta kommunerna inte har 

någon erfarenhet av digitalisering och tillför därför inget till arbetet. Risken finns också 

att alldeles för stora kommuner gör att resultatet inte är tillämpbart för lika många andra 

kommuner.   
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1.5 Disposition 
Arbetet är indelat i sex olika kapitel, se figur 1 för en överblick av rapportens 

disposition.  

 

Figur 1. Visar arbetets disposition uppdelat för varje kapitel 
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2 Metod och genomförande 
Kapitel 2 behandlar valda metoder för att genomföra studien, kopplingen mellan 

frågeställningarna och de valda metoderna samt säkerställandet av studiens 

trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Det huvudsakliga angreppssättet är kvalitativt. Den data som ligger till grund för att 

besvara frågeställningarna erhålls genom intervju och litteraturstudie. Hela 

undersökningen utgår från kommunens perspektiv, vilket innebär att intervjuerna hålls 

på olika kommuner. Respondenterna skall vara väl insatta inom undersökningsområdet. 

Intervjuer kommer hållas med respondenter med olika arbetstitlar för att få en mer 

nyanserad bild av problemet. Utöver intervjuer tillkommer en mer generell infallsvinkel 

genom litteraturstudien. Forskningsområdet är komplext och slutsatser från annan 

forskning går inte att sammanfatta genom statistik utan presenteras genom löpande text 

och bildar det teoretiska ramverket. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

De olika frågeställningarna som kommer behandlas är nedanstående och dess koppling 

till metoderna ses i figur 2:  

1. Vad har olika kommuner för erfarenhet av en digitaliserad bygglovsprocess? 

2. Vilka hinder finns på vägen mot en digitaliserad bygglovsprocess? 

3. Vilka möjligheter finns med en digitaliserad bygglovsprocess? 

 

Figur 2. Visar kopplingen mellan metoderna och frågeställningarna 
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2.2.1 Vad har olika kommuner för erfarenhet av en digitaliserad 
bygglovsprocess? 
För att besvara den här frågeställningen genomfördes intervjuer hos olika kommuner. 

Detta för att ge ytterligare kunskap som i sin tur kan underlätta för andra kommuner. 

2.2.2 Vilka hinder finns på vägen mot en digitaliserad 
bygglovsprocess?  
Denna frågeställning besvarades till stor del med hjälp av intervjuer hos olika 

kommuner men stor vikt lades även vid litteraturstudien. Detta eftersom det redan finns 

forskning som presenterar de begränsningar och hinder som de stött på i sina respektive 

undersökningar.  

Genom intervjuernas resultat framkom hindren hos de specifika kommunerna i 

dagsläget. Litteraturstudien gav svar på mer generella hinder som man identifierat på 

andra fall, där man eventuellt kommit längre i arbetet mot en digitaliserad 

bygglovsprocess och på så vis täcker datainsamlingen en större del av den kronologiska 

processen.  

2.2.3 Vilka möjligheter finns med en digitaliserad bygglovsprocess?   
För att undersöka möjligheterna med en digitaliserad bygglovsprocess krävdes 

datainsamling från de efterfrågade kommunerna. Intervjuer spelar en avgörande roll för 

förståelse för olika kommuners kunskap till vilka möjligheter som eventuellt finns med 

en digitaliserad bygglovsprocess. Genom litteraturstudie tillkom även ett generellt 

perspektiv som redogjorde för annan forskning. 

2.3 Litteraturstudie 
För att få tillräcklig bredd på litteratursökningen användes engelska sökord i 

internationella databaser. Således blev den första utmaningen att identifiera de engelska 

sökorden för området. Orden bygglov och digitalisering var de två huvudsakliga 

sökorden som behövde översättas. Sökordet bygglov visade sig ha olika översättningar 

och sökningen fick därför göras med flera olika varianter av begreppet (tabell 1). 

Fenomenet digitalisering gav inga relevanta resultat vid direkt översättning och krävde 

vidare läsning för att ringa in rätt sökord. Det begrepp som sökningen landade i blev 

istället ”automation” och efter ytterligare läsning visade sig även begreppet BIM vara 

ett relevant sökord för att ringa in rätt litteratur till arbetet.  

För att ta fram aktuell forskning på området har främst databasen ”Scopus” använts. 

Vidare fastslogs det att det finns fundamentala skillnader i olika länders förhållningssätt 

till bygglovsprocessen vilket resulterade i sökningar i den svenska databasen DiVA för 

att skapa en större förståelse kring specifika faktorer för Sverige.   
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Tabell 1. Beskriver gjorda sökningar i databaser 

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
De två valda metoderna är intervju och litteraturstudie. Intervjuerna baseras på en väl 

genomarbetad intervjuguide för att till viss del standardisera intervjuprocessen. 

Intervjuerna kommer vara semistrukturerade då ett öppet samtal om respondenternas 

erfarenheter önskas samtidigt som frågorna styrs av målet att kunna besvara de 

bestämda frågeställningarna. Man använder också en semistrukturerad intervju för att 

kunna jämföra och analysera de olika respondenternas svar, vilket hade varit omöjligt 

vid en ostrukturerad intervju (Hallin & Helin, 2018). 

När det kommer till respondenterna är en viktig förutsättning att de har en bred kunskap 

och erfarenhet inom området. För att skapa en ökad nyansering och trovärdighet 

kommer respondenterna ha olika infallsvinkel på undersökningens problemställning. 

Konkret handlar det om anställda på kommunernas bygglovsavdelningar med olika 

tjänster som påverkas i olika grad av digitala förändringar i arbetsprocessen. 

En viktig respondent blir bygglovshandläggaren, alltså den person som dagligen arbetar 

med att granska bygglovsansökningar. En person med denna yrkestitel är viktig för 

studien för att den till stor del påverkas i sitt dagliga arbete av en digitalisering. Här 

finns dock en utmaning i att personens nuvarande arbetsuppgifter hotas av eventuella 

digitala förändringar och därför blir det av extra stor vikt att ställa frågorna på ett sådant 

sätt att respondenten svarar på ett pålitligt sätt. Samma typ av utmaning finns när en 

respondent med chefsposition intervjuas, fast i detta fall kan det vara tvärt om; att 

respondenten har en överdrivet positiv bild av digitalisering av bygglovsprocessen då 

dennes arbete delvis innebär att leda arbetet framåt mot en effektivare process. 
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2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Intervju 
Innan intervjuerna genomfördes togs en intervjuguide (bilaga 2) fram för att få struktur 

på intervjuerna och en vägvisning i vilka frågor som var viktiga att få med. Eftersom 

intervjuerna har varit semistrukturerade har frågorna varit öppna för att omformuleras 

eller ställas i olika ordning beroende på hur varje samtal fortskrider. Det har även 

funnits möjlighet att lägga till följdfrågor baserade på vad som sagts under intervjuernas 

gång. 

Inför intervjuerna har också ett informationsblad skickats ut till varje respondent i 

förväg. Informationsbladet, vilket återfinns i bilaga 1, har innehållit information om vad 

det är för typ av arbete som genomförs och vilka vi är som genomför det men även 

viktig information som respondenterna skall känna till. Information så som att 

respondenterna kommer att vara anonyma så att inget som skrivs i arbetet kommer gå 

att koppla till dem som person, men även information om att intervjun kommer spelas 

in för att kunna transkriberas och analyseras i efterhand. 

Själva intervjuerna har genomförts på två olika sätt. De flesta intervjuerna har 

genomförts genom att respondenterna har kontaktats med hjälp av videosamtal i 

programvaran Skype. De två intervjuerna på Skövde kommun genomfördes fysiskt. 

Alla intervjuer har spelats in med hjälp av en mobiltelefon för att senare kunna 

transkriberas och sammanställas. 

2.5.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien började med en diskussion mellan författarna där kunskap utbyttes och 

viktiga nyckelord identifierades som sedan skulle fungera som inledande sökord till 

informationssökningen. För att säkerställa kvalitén och förhindra upprepning fördes 

diskussion mellan författarna kring varje artikel för att skapa en gemensam och korrekt 

uppfattning om innehållet.  

Inledningsvis verkade det inte finnas någon forskning på området, men allt eftersom 

informationssökningen fortsatte visade det sig finnas relevant forskning inom området. 

Avslutningsvis handlade litteraturstudien om att sortera ut de artiklar som var mest 

relevanta för rapportens undersökning. 

2.6 Trovärdighet 
För hög validitet krävs att de valda metoderna mäter det som är relevant till 

frågeställningarna. Genom att ha flera olika undersökningsmetoder ökar sannolikheten 

för att det uppmätta resultatet är korrekt och således ökar också validiteten (Patel & 

Davidsson, 2015). 

Att vara påläst och ha kunskap inom ämnesområdet innan man utformar underlaget för 

en intervju är av stor vikt. Så för att säkra validiteten på intervjuerna är det en 

förutsättning att det teoretiska ramverket är väl genomarbetat. Respondenterna kommer 

få sina intervjusvar utskickade för kontroll för att minimera tolkningsfel.  

För hög reliabilitet krävs noggrant utvalda respondenter till intervjuerna. 

Respondenterna skall ha kunskap och insikt i kommuners dagliga arbete och 

målsättningar. De skall vara kunniga inom specialområdet samhällsbyggnad med 
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arbetserfarenhet på avdelningen som hanterar bygglovsansökningar. Om 

respondenterna uppnår ovanstående krav så blir reliabiliteten på intervjuerna högre.  

Hög reliabilitet på undersökningens litteraturstudie uppnås genom att noggrant välja ut 

forskning som är relevant och pålitlig. Litteraturen skall vara aktuell i tiden och vara 

gjord på ett vetenskapligt korrekt sätt. Kommunikation mellan rapportens författare 

skall bidra till ökad kunskap och minskad risk för kunskapsluckor, vilket skulle leda till 

lägre reliabilitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitel 3 ger en vetenskaplig grund till de valda frågeställningarna och de vetenskapliga 

referenser och teorier som använts för att besvara frågeställningarna redovisas. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Figur 3 visar kopplingen mellan frågeställning och teoretiskt område. De olika 

frågeställningarna som behandlas är följande:  

1. Vad har olika kommuner för erfarenhet av en digitaliserad bygglovsprocess? 

2. Vilka hinder finns på vägen mot en digitaliserad bygglovsprocess? 

3. Vilka möjligheter finns med en digitaliserad bygglovsprocess? 

 

Figur 3. Visar kopplingen mellan frågeställningarna och teorin 

Det teoretiska ramverket är nedbrutet i fem olika rubriker som tillsammans ger en 

heltäckande teoretisk grund för frågeställningarna. Samtliga teoretiska kategorier berör 

alla frågeställningar och kommer således redogöras övergripande för att skapa en 

referensram till samtliga frågeställningar. På så vis erhålls de nödvändiga 

infallsvinklarna för att greppa de olika frågeställningarna. Vissa delar av det teoretiska 

ramverket har en mer direkt koppling till frågeställningarna, medan andra ger en mer 

övergripande och generell bild av området.  
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3.2 Digitalisering 
Just nu pågår flera projekt och initiativ från olika aktörer för att utveckla och skapa ett 

digitaliserat samhällsbyggande. Regeringen har givit ett flertal uppdrag till olika 

myndigheter att undersöka olika aspekter av den digitaliserade 

samhällsbyggnadsprocessen. Sedan hösten 2018 finns som tidigare nämnt en 

myndighet som enligt sin myndighetsinstruktion ”… ska samordna och stödja den 

förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen 

mer effektiv och ändamålsenlig.” Ett av de mest aktuella projekten kopplat till 

bygglovsprocessen är Boverkets statligt finansierade projekt – Får jag lov? – som 

kortfattat handlar om att utveckla en digital och automatiserad tjänst för hantering av 

bygglovsärenden (Ekbäck, 2019).  

Man kan sammanfatta digitaliseringen av bygglovsprocessen till två steg; digitalisering 

av ärendehantering, granskning och arkivering och digitalisering i form av 

automatisering av hela processen i samma steg, se figur 4 nedan. (Ekbäck, 2019). 

 

Figur 4. Visar digitaliseringen uppdelat i två olika steg 

3.3 Juridiska processer 
Samhällsbyggnadsprocessen i allmänhet och bygglovsprocessen i synnerhet påverkas 

av olika faktorer, den del som är den primära påverkande faktorn är de olika juridiska 

styrmedlen som redogörs för nedan. Oavsett hur stark viljan hos olika aktörer inom 

byggbranschen är att utveckla digitala hjälpmedel så kommer det i slutändan vara lagar 

och förordningar som reglerar möjligheten till sådan utveckling.  

3.3.1 Plan- och bygglagen 
Sverige har en lång tradition av planlagstiftning då den första formen av lagstiftning 

infördes år 1874. Lagstiftningen hade då som främsta syfte att minska risken för brand 

samt förbättra möjligheterna till brandsläckning. Dagens lagstiftning i form av Plan- 

och bygglagen (PBL) trädde i kraft 1987 (Boverket, 2014). Syftet med dagens PBL 

(SFS 2010:900) beskrivs i 1 kap. 1 § PBL vara att ”…med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 

dagens samhälle och för kommande generationer”. 
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3.3.2 Detaljplan 
Enligt 1 kap. 2 § PBL så är det kommunen som sköter planeringen av mark och 

vattenområden. Planeringen sker i olika skala och detaljeringsnivå och de olika typer 

av planer som regleras i PBL och tas fram av kommunen är översiktsplan, 

områdesbestämmelser och detaljplan. Detaljplanen är den plan med högst 

detaljeringsnivå och fungerar som kommunens lagstödda styrmedel för att reglera 

samhällsbyggandet. Kapitel 4 i PBL beskriver vad kommunerna får reglera och inte i 

en detaljplan. Till skillnad från annan lagstiftning säger PBL vad man ska göra istället 

för vad man inte ska göra. Det som står angivet i detaljplanen är det man måste följa. 

3.3.3 Bygglovsgranskning 
I Sverige är det lagkrav att ansöka om bygglov vid uppförande av en ny byggnad, en 

tillbyggnad eller väsentliga ombyggnationer av en byggnad. Ansvarig myndighet är den 

berörda kommunens byggnadsnämnd och de har enligt lag tio veckor på sig att 

handlägga ärendet från det att en fullständig ansökan inkommit (SFS 2010:900) 

För att en ansökan skall anses vara fullständig krävs en mängd olika typer 

dokumentation från byggherren. Detta för att byggnadsnämnden skall kunna göra en 

fullständig bedömning. I princip handlar det om alla ritningar som är erforderliga för 

att beskriva byggnaden, såväl invändigt som utvändigt. Dessutom efterfrågas 

beskrivningar av material, tillgänglighet och brandskydd (mängd och omfattning av 

dokumentationen varierar beroende på typ av bygglov) (Stockholms stad, 2018). Om 

ansökan är fullständig kan det innebära upp till tio veckor utan framsteg i 

byggprocessen, krävs däremot kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli 

avsevärt mycket längre.  

3.4 BIM / GIS 
”BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i 

samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas 

Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas 

Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.” (BIM Alliance, 

u.å.). BIM används idag på ett sådant sätt att man ersätter de analoga pappersritningarna 

med digitala modeller av byggnaderna vilket medför att man dels kan få en tydligare 

bild av byggnaden men man kan också koppla information till olika byggnadsdelar, 

detta kallas för till exempel 4D BIM. 

”GIS (geografiska informationssystem) är system för att samla in, hantera, analysera 

och visualisera information som är kopplad till en plats.” (Geoforum, u.å.). GIS är idag 

något som nästan alla någon gång har stött på utan att kanske ens vara medvetna om 

det. Detta då varenda digital karta eller GPS bygger på GIS. 

Både BIM och GIS är vitala delar i den digitala samhällsbyggnadsprocessen och börjar 

mer och mer implementeras i byggföretagens vardag. Användningen av dessa verktyg 

är en viktig del i en framtida digital bygglovsprocess. Detta då detaljplaner och 

lagstiftning som framtida bygglov ska kontrolleras mot, troligtvis kommer vara 

baserade på GIS och BIM, vilket blir ett steg närmare en automatiserad 

bygglovsprocess där mer än bara själva ansökan är digitaliserad, utan systemet klarar 

även av att göra vissa kontroller själv. 

Olsson et al (2018) visar hur man gjort försök att automatisera granskningen av 

lagstadgade parametrar från detaljplanen mot en BIM-modell. För att inkludera all 
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nödvändig information användes teknik inom båda områdena för BIM och GIS. En 

digital byggnadsmodell placeras ut på önskad position på fastigheten (fastighetens 

egenskaper återskapas med hjälp av GIS). Studien begränsades till endast två 

parametrar: byggnadshöjd och bruttoarea, men man kunde ändå visa på viktiga 

samband mellan BIM, GIS och bygglovshantering.  

Om man ser till forskningen utanför Sveriges gränser finns ett par länder som leder 

forskningen inom området, ett av länderna är Sydkorea. Lee et al (2016) har presenterat 

en rad artiklar där man gjort försök att utveckla en programvara som skall fungera som 

ett applikationsprogram i BIM-programmen där tanken är att de styrande lagarna skall 

finnas översatta till datorbaserat språk för att möjliggöra automatiserade kontroller av 

de styrande faktorerna på BIM-modellen.  

3.5 E-tjänster 
SOU (2005:119) definierar offentliga e-tjänster som ”sådan service som offentliga 

aktörer erbjuder till medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter 

med hjälp av elektroniska kontakter som telefon, dator eller liknande”. I denna rapport 

kommer dock med e-tjänster bara menas elektroniska kontakter via dator.  

Utvecklingen av e-tjänster är ett måste för en digital bygglovsprocess eftersom det är 

med hjälp av e-tjänster som bygglovsansökningarna kommer att ske. Vid användandet 

av e-tjänster måste man säkerställa att personuppgifter hanteras enligt 

dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR, samt att personen som använder 

tjänsten verkligen är den person den utger sig för att vara. 

I en rapport från Sveriges kommuner och landsting (2011) utreder man möjligheten till 

införande av e-tjänster. Rapporten lyfter fram flera potentiella hinder vid införandet, 

främst handlar det om olika scenarier där legitimering, krav på underskrift eller krav på 

fysiska papper finns. Kraven härstammar från lagar, förordningar och författningar, 

därför utreds möjligheten till att ersätta eller komplettera dessa lagkrav med digital 

underskrift eller digital legitimering. I rapportens bilaga presenteras en matris som visar 

olika myndigheters behandling av olika handlingar och hur de påverkas av digital 

hantering (se tabell 2). Sammanfattningsvis visar rapportens utredning att inga särskilda 

krav finns som motsäger en e-tjänst för bygglovsansökan. Dock måste vidare 

utredningar göras för att undersöka om PBL och MB kan godta digital skrift.   
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Tabell 2. Visar SKL:s utredning av möjligheten till e-tjänst för bygglovsansökan 

och ansökan om dispens till strandskydd (Sveriges kommuner och landsting, 2011) 

 

3.6 Ekonomi 
Lantmäteriet skriver i sin slutrapport av projektet Digitalt först – För en smartare 

samhällsbyggnadsprocess att det finns en del ekonomiska hinder mot digitalisering av 

samhällsbyggnadsprocessen. Dessa hinder är bland annat investeringskostnader för 

kommunerna, vilket dels beror på investering i teknik men även bristen på kapacitet 

och kompetens. Ett annat hinder är att systemleverantörer har svårt att göra någon större 

vinst på dagens lösningar då många kommuner vill ha separata lösningar, vilket innebär 

att systemen inte kan återanvändas (Lantmäteriet, 2018). 

En av de stora drivkrafterna för att digitalisera bygglovsprocessen är att man vill 

effektivisera processen och således spara pengar. Detta är något som Lantmäteriet 

skriver om i ovan nämnda slutrapport. Det skrivs om olika exempel på kommuner som 

i dagsläget kommit en bit på väg mot en digitaliserad process. Två exempel på sådana 

kommuner är Örebro och Norrtälje. Dessa kommuner har valt att använda pengarna 

man sparar på effektiviseringen på olika sätt. Norrtälje har valt att subventionera 

bygglovsavgiften om man ansöker digitalt och Örebro har valt att återinvestera 

pengarna (Lantmäteriet, 2018) 

Boverkets projekt ”Får jag lov?” är en återkommande referens i det inledande kapitlet 

av vetenskapliga rapporter och artiklar i Sverige på området ”digitalisering inom 

bygglovsprocessen”. Projektet grundas i en vision att i framtiden ha en fullständigt 

automatiserad hantering av bygglovsansökningsprocessen och ligger ofta som 

bakgrund till aktuell forskning. Projektet ”Får jag lov?” arbetar tillsammans med 

Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA) och fungerar som bidragsgivare till 

många forskningsprojekt och fallstudier hos kommuner. Maria Rydqvist, projektledare 

på Boverkets projekt berättar (2018a) om hur projektet och i förlängningen specifika 

forskningsprojekt är direkt beroende av att regeringen avsätter resurser till digitalisering 

för att ”får jag lov”-projektet skall få ta del av dessa finansiella medel.  

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
De valda teoriområdena är sammankopplade enligt figur 5 nedan. Genom att visa hur 

de olika ingående delar delarna i det teoretiska ramverket påverkar varandra skapas en 

tydlig sammanfattande bild av teorin. Bygglovsprocessen är likt många andra processer 
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inom samhällsutvecklingen ett komplext fenomen som påverkas av många olika 

faktorer, när man adderar digitalisering (utveckling eller förändring i allmänhet) till 

ekvationen ökar antalet påverkande faktorer markant. 

Sätter man begreppet digitalisering av bygglovsprocessen i fokus påverkas detta främst 

av två olika övergripande faktorer. Vidare krävs flera rubriker för att bryta ner 

begreppet digitalisering och göra det applicerbart till bygglov, som till exempel 

BIM/GIS, E-tjänster och själva begreppet digitalisering. De två begreppen som 

representerar de två huvudsakliga påverkande faktorerna är således juridiska processer 

och ekonomi. Dessa två begrepp går tydligt att återkoppla till rapportens 

frågeställningar kring möjligheter och hinder då de tillsammans bildar majoriteten av 

alla betydande hinder och möjligheter.  

 

Figur 5. Sammanfattning av valda teorier 
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4 Empiri 
Kapitel 4 beskriver insamlade empiriska data vilken är baserad på valda metoder.  

Nedan följer en sammanställning av genomförda intervjuer, respondenternas arbetstitel, 

samt vilken form av intervju som utförts (tabell 3). Varje intervju kommer 

sammanställas som egna avsnitt där de huvudsakliga budskapen som är kopplade till 

frågeställningarna lyfts fram. Transkriberingarna av de enskilda intervjuerna kommer 

att återfinnas i bilaga 3 – 10. 

Tabell 3. Sammanställning av genomförda intervjuer 

 

4.1 Intervjuperson A, Örebro kommun 
Respondenten från Örebro kommun (ÖK) arbetar som Tillsynshandläggare samt driver 

avdelningens IT-arbete och har gjort det i fyra år. ÖK menar att kommunen ligger i 

framkant vad gäller digitaliseringen och arbetar aktivt med inköp av digitala tjänster 

och verktyg för att vidareutveckla digitaliseringen.  

ÖK berättar att störst utveckling har skett de senaste fyra åren. Innan dess arbetade man 

med papper i alla delar av processen vilket ändrats till att man idag nästan uteslutande 

arbetar i det digitala ärendehanteringssystemet. Det går dock inte att kräva digitala 

handlingar av en sökande, så det går fortfarande lämna in fysiska pappershandlingar. 

Den rådande lagstiftningen kräver fysiska papper vid utskick av delgivande information 

och information till grannar, vilket utgör ett hinder för att bli helt papperslösa. 

Ett hinder som lyfts fram är de anställda på avdelningen och deras attityd till förändring 

och digitalisering. Örebro kommun gjorde förändringar i samband med ett 

generationsskifte och hade därför en mer friktionsfri implementering av ett digitalt 
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arbetssätt. Respondenten hävdade att den äldre generationen generellt visade större 

motstånd till digitala förändringar.  

Ett juridiskt hinder som lyfts fram är det faktum att det finns väldigt många 

småkommuner i Sverige där antalet anställda och antalet bygglovsärenden är så få att 

varken resurser till eller behov av digitalisering finns. Om lagstiftning skall ändras så 

gäller det att alla kommuner inkluderas.  

ÖK menar att en drivkraft hos kommunen för att digitalisera är att tjäna pengar. En rad 

andra fördelar med digitalisering och automatisering av bygglovsprocessen lyfts fram, 

bland annat kan kompetens omfördelas och personal kan ägna mer tid till kvalificerade 

arbetsuppgifter, vilket i förlängningen bidrar till bättre service till medborgaren och 

bättre uppföljning av ärenden.  

4.2 Intervjuperson B, Skövde kommun 
Intervjuperson B (SK1) är en av två respondenter från Skövde kommun och arbetar som 

byggnadsinspektör. SK1 anser att kommunen har kommit långt digitalt, det anses vara 

den generella uppfattningen på avdelningen och det man får höra från omgivningen. 

Dock öppnar SK1 upp för möjligheten att kommunen kanske inte alls är särskilt digital, 

och att en anledning till att man tror sig vara det kan bero på att man jämför sig med 

grannkommunerna som är betydligt mindre. 

SK1 pekar på en huvudsaklig anledning till att man är så digitala i dagsläget; 

avdelningens förra förvaltningschef skall ha haft stor betydelse för utvecklingen som 

varit. SK1 menar att chefens personliga intresse för digital utveckling och dennes 

drivkraft att förankra digitala investeringar hos ledning men även bland personalen på 

avdelningen skall ha varit helt avgörande för den tidiga och utbredda utvecklingen.  

SK1 identifierar två olika typer av hinder; på kort sikt handlar hindren för fortsatt 

digitalisering om fysiska pappersutskick via post till grannar och medhavda fysiska 

papper vid platsbesök. Kommunen har endast postadress till grannar och har ingen 

möjlighet att skicka information på annat vis än med post. Digitala brevlådor tas upp 

som en potentiell lösning till brevutskick och läsplattor med internetuppkoppling som 

lösning till fysiska papper på platsbesök. På längre sikt pratar man begreppet 

automatisering och SK1 tror att det ligger väldigt långt fram i tiden men menar att vissa 

delar av bygglovsprocessen kan komma att bli automatiserade, medan andra delar aldrig 

kommer kunna skötas av någon annan än människan. Begreppen varsamhet och 

förvanskning som finns i PBL kommer alltid att falla tillbaka på människan.  

4.3 Intervjuperson C, Skövde kommun 
Intervjuperson C (SK2) är en av två respondenter från Skövde kommun och arbetar som 

bygglovsgranskare. SK2 har arbetat på bygglovsavdelningen på Skövde kommun sedan 

2006 och har sedan början arbetat med ett digitalt ärendesystem. SK2 berättar att 

ärendesystemet som kommunen använder, och har använt sedan digitaliseringens 

början heter Castor. Det har genom åren utvidgats i sin kapacitet och vilka funktioner 

som erbjuds. Från början användes systemet mer hand i hand med fysiskt arbete, till 

exempel mätning på papper och fysisk signering, medan man numera gör allt arbete i 

systemet tack vare uppdateringar och tillköpta moduler.  

Precis som SK1 så lyfter även SK2, oberoende av varandra, fram den förra 

förvaltningschefen som en avgörande faktor till den digitaliseringen är gjord fram tills 
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idag. Dennes förmåga att förankra kostsamma digitala investeringar redan under tidigt 

2000-tal hos ledningen anses ligga till grund för den utveckling som varit.  

När begreppen robotisering och automatisering tas upp menar SK2 att det blir en ”nej-

sägarrobot” om man skulle pröva ett sådant program mot dagens detaljplaner och 

lagstiftning. Kommunens handläggare och deras rådgivning till den sökande spelar en 

avgörande roll som en robot aldrig kommer kunna ersätta. SK2 har en bakgrund som 

bebyggelseantikvarie och menar att kultur- arkitektur- och ekonomisk historia aldrig 

kommer kunna hanteras på samma sätt av ett datorprogram som av en människa. 

Begreppen varsamhet och förvanskning som återfinns i PBL utgör också ett hinder för 

potentiell automatisering.  

Möjligheter till en delvis automatiserad process verkar ändå finnas enligt SK2. Att 

pröva hårda värden av en ansökan, såsom geometriska parametrar (t.ex. byggnadshöjd) 

skulle kunna effektivisera processen och då hade mer av handläggarens tid kunnat 

läggas på de mjuka värden som SK2 menar att en dator aldrig kommer kunna hantera. 

4.4 Intervjuperson D, Lund kommun 
Intervjuperson D (LK) arbetar 50% som byggnadsinspektör och 50% som 

verksamhetsutvecklare med digitaliseringen på Lund kommun. LK har arbetat på Lund 

kommun i två år men kommer innan dess från en annan kommuns bygglovsavdelning. 

LK berättar hur kommunen bara de senaste två åren genomgått en stor förändring när 

det kommer till digitalisering. För två år sedan arbetade man fortfarande helt och hållet 

pappersbaserat. Därefter påbörjades en kartläggning av verksamheten för att identifiera 

utvecklingsområden och var flaskhalsarna i processen fanns. Förutom förändringar i en 

del arbetsrutiner gjordes även stora digitala förändringar där allt mer hantering 

överfördes till datorn.  

LK är en av de ansvariga till den här förändringen och lyfter fram en rad tydliga hinder 

som man identifierat på vägen. En stor utmaning har varit attityden hos de anställda på 

avdelningen. Att få alla att känna sig delaktiga och få en förståelse för varför man gör 

förändringar har varit viktiga faktorer för en smidigare övergångsprocess. Vilket sätt 

man kommunicerar förändringar till de anställda har också varit viktigt. Muntligt, 

skriftligt eller både och har i slutändan landat i personliga preferenser hos mottagaren.  

Vidare berättar LK om vissa strukturella utmaningar som man haft; från början tog man 

in en projektledare från den externa leverantören av handläggningssystemet, men det 

var otydligt från ledningens håll vad man ville att projektledaren skulle utreda och vilket 

mandat man hade på avdelningen att upphandla olika tjänster. Till slut satte man ihop 

en utvecklingsgrupp med projektledare både från extern leverantör och från 

kommunens IT-avdelning, tillsammans med en styrgrupp från ledningen och då landade 

man i ett lyckat projekt.  

När man ser till framtiden menar LK att det fortsatt finns mycket att utveckla, men 

framhäver vikten av att skynda långsamt. Kommuner och myndigheter är tröga 

verksamheter när det kommer till förändringar och det skall förankras i många olika led 

innan man kan implementera vissa förändringar fullt ut. Det upphandlade digitala 

systemet erbjuder flera olika moduler som man på sikt vill få in i den befintliga 

verksamheten och LK hävdar att det finns stora möjligheter till fortsatt digital utvecklig. 
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4.5 Intervjuperson E, Kalmar kommun 
Intervjuperson E (KK) arbetar på bygglovsavdelningen på Kalmar kommun och arbetar 

både som byggnadsinspektör, bygglovshandläggare och som chef på avdelningen. KK 

som har arbetat på avdelningen i tre år har innan dess en bakgrund inom polisyrket och 

som egenföretagare inom byggbranschen. 

På Kalmar kommun arbetar man relativt analogt. Många ärenden kommer in i 

pappersform för att sedan skannas in i systemet. KK berättar om e-tjänsten som 

kommunen arbetar med; MittBygge, som är en tjänst som funnits på avdelningen i snart 

20 år. Utöver den så använder man även sig av diverse PDF-granskningsverktyg. 

KK menar att en ökad digitalisering av verksamheten är helt nödvändig, kravet från 

samhället och politiska beslut ger inget annat val. Vidare identifierar KK en rad hinder 

på vägen mot digitalisering. Dessa hinder skulle inte vara ett problem om det bara fanns 

vissa av dem, men när man slår samman de hinder som KK lyfter fram skapas en 

signifikant hämmande kraft i utvecklingen. Exempel som tas upp är handlingar som 

finns på papper; detaljplaner och arkitektunderlag, lagar om sekretess, låg samordning 

mellan kommuner och trögheten i offentlig upphandling. KK menar också att samhället 

utvecklas snabbare än vad kommunen hinner upphandla digitala system och de blir 

utdaterade innan man får möjligheten att använda dem.   

En viktig del i intervjun med KK var inställningen till den fullständigt automatiserade 

processen där KK hävdade att beslut om bygglov aldrig borde få fattas helt av en dator. 

Detta då man mister den demokratiska rättigheten att pröva detaljplanen utifrån ens 

egen tolkning. Även en bedömningsinstans som samhällsbyggnadsnämnden, som är en 

representation av folket, är en viktig demokratisk del som hotas av att en dator skulle 

fatta alla beslut. Sammanfattningsvis sätter KK människans subjektiva 

bedömningsegenskaper framför en digital, automatiserad bygglovsprocess och menar 

det hotar den naturliga variationen som samhället är uppbyggt på idag.  

Den stora möjligheten med digitalisering som KK lyfter fram är kontakten med 

medborgaren. Att man som sökande skall kunna följa sitt ärende, snabbt få svar om 

kompletteringar eller besked och således korta ner väntetider och i förlängningen 

minska handläggningsavgiften. Nästa generation kommer kräva en digital 

bygglovsansökan och det är upp till kommunen att möta befolkningens krav anser KK. 

4.6 Intervjuperson F, Falu kommun 
Intervjuperson F arbetar som bygglovschef på Falu kommun (FK) och har gjort sedan 

2001. FK har full insikt i avdelningens digitaliseringsarbete och har haft sedan början. 

FK beskriver en digital utveckling från helt analogt arbete till att allt arbete sker digitalt 

med hjälp av ett ärendehanteringssystem och andra programvaror. I takt med den 

digitala utvecklingen har även personalens arbetsbeskrivning genomgått stora 

förändringar. En bakomliggande orsak till utvecklingen är FK:s eget intresse av 

digitalisering, kombinerat med den beslutsfattande position som respondenten besitter. 

Även viljan att möta kraven hos den sökande har varit en bidragande orsak. 

FK pekar på en rad hinder som funnits på vägen mot en digital bygglovsprocess. En 

stor utmaning har varit att få resurser för de investeringar och upphandlingar som 

krävts. Dessutom har FK arbetat hårt med att förankra den digitala utvecklingen inom 
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arbetsgruppen, där FK menar att tidigare erfarenheter visat att medarbetarnas attityd är 

en avgörande faktor.  

Gällande en fortsatt och ökad digitalisering så ser FK en par utmaningar. Att få ordning 

och kontroll över alla system, program och moduler samt att få dessa att samverka blir 

en stor utmaning. För FK som chef uppkommer även utmaningen kring att omfördela 

personal i takt med att vissa tjänster och arbetsuppgifter försvinner medan andra 

tillkommer.  

När begreppet automatisering tas upp ser FK på det med försiktig nyfikenhet. 

Respondenten tror att det skulle kunna gå att införa en nästan helt automatisk 

bygglovsprocess. Undantagen blir där människans bedömning och vägning av olika 

intressen kommer in. Samtidigt menar FK att det är långt ifrån alla fall som har 

komplexa bedömningsfrågor och tolkning av lagstiftning och de som inte har det skulle 

då mycket väl kunna hanteras helt automatiskt, dock inte i den närmsta framtiden 

tillägger FK. I förlängningen skulle detta leda till kortare handläggningstider och lägre 

bygglovsavgift.  

4.7 Intervjuperson G, Kungsbacka kommun 
Intervjuperson G arbetar som verksamhetschef på Kungsbacka kommun (KK). 

Respondenten har arbetat på kommunen i två år och har liten kunskap om tiden innan 

påbörjad tjänst. KK berättar om tiden som varit de senaste två åren och lyfter fram 

upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem som den huvudsakliga förändringen 

ur ett digitaliseringsperspektiv. 

När KK beskriver den dagliga verksamheten blir det tydligt att stora delar av 

arbetsgången sker manuellt. Viss kommunikation sker via mejl och mycket 

dokumentation skannas in digitalt, men samtidigt skrivs papper ut för underskrifter och 

granskningar. Även utskick av grannhörande sker med vanlig brevpost. Ärendena 

hanteras med hjälp av en pappersakt som finns fysiskt på kontoret och återfinns i olika 

hyllor beroende på var ärendet befinner sig i processen. 

Vidare berättar KK om en tidigare upphandling av ett digitalt system som hela 

kommunen höll på att införa, men som de fick avbryta för att leverantören inte kunde 

hålla vad de lovat. Därför gick ett par år förlorade i arbetet mot att införa ett komplett 

digitalt ärendehanteringssystem. Det nya systemet är dock upphandlat och KK spår att 

det kommer medföra stora fördelar i verksamheten. Arbetstimmar kommer kunna 

läggas på med kvalitativa arbetsuppgifter och servicen gentemot medborgarna kommer 

kunna bli bättre tack vare det nya systemet och i förlängningen kommer även 

handläggningstiderna minska.  

KK menar att en fortsatt och ökad digitalisering är enda vägen att gå. Kungsbacka har 

en lång väg att gå, men med införandet av det nya systemet finns förhoppningar om att 

de skall vara med på resan mot ett mer digitalt arbetssätt, där man tillsammans med 

leverantören även skall kunna utveckla framtidens digitala lösningar.  

En rad möjliga hinder identifieras också i intervjun. En del som tas upp är kring 

personalgruppens inställning till digitala förändringar, men med tanke på hur länge det 

har dröjt innan man börjat, så har man hunnit förankra förändringarna väl hos de 

anställda. Ett annat område som också utgör ett tydligt hinder är lagstiftningen, GDPR 
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bidrar med ytterligare komplexitet i det digitala arbetet med personuppgifter. PBL lyfts 

också fram som ett hinder för framtidens automatisering med dess tolkningsområden.  

4.8 Intervjuperson H, Haninge kommun 
Intervjuperson H har en delad tjänst på 50 % som bygglovsamordnare och 50 % som 

objektspecialist på Haninge kommun (HK). Objektspecialist innebär att man ansvarar 

för de olika systemen som avdelningen har på bygglov samt dess e-arkiv, HK arbetar 

även med digital utveckling på olika plan inom kommunen.  

HK berättar om utvecklingen som skett hittills och lyfter fram flera exempel i detalj där 

man gått in och identifierat ett utvecklingsområde för att sedan implementera digitala 

arbetssätt för att effektivisera verksamheten. Bland annat handlar det om onödiga 

utskrifter och fysiska papper mellan olika aktörer, där man övergått till digitala 

handlingar. Den stora utmaningen hittills har varit systemen i sig, menar HK. Genom 

att jobba tillsammans med systemleverantören har man utvecklat fungerande system, 

men då återstår utmaningen att få olika system att samarbeta med varandra, till exempel 

bygglovsavdelningens ärendesystem och ekonomiavdelningens system.  

Arbetet framåt kommer närmast bestå av samma arbete som redan genomförts, det vill 

säga små digitala justeringar, förenklingar eller effektiviseringar. Vissa delar av 

processen kommer kunna få automatiska funktioner, som till exempel utskick av 

påminnelser. På en längre tidshorisont ser HK mycket positiv på en mer fullständig 

automatisering, men tillägger att det inte kommer ske inom de närmsta 10 åren. I 

Haninge kommuns fall ligger planavdelningen väldigt långt ifrån att ha kartunderlag 

som skulle möjliggöra en automatisering, och sen tillägger HK även att vissa delar av 

ett bygglov alltid kommer behöva hanteras av en människa, där bedömning kommer in 

i bilden.  

4.9 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuguiden gav bra underlag för att få in data som besvarar frågeställningarna. 

Samtliga intervjuer gav användbara data till undersökningen, svaren från de olika 

intervjuerna skiljer sig mycket i många fall, men alla knyter ändå an till 

frågeställningarna. Målet var att föra semistrukturerade intervjuer, där ett liknande 

upplägg användes över alla intervjuer, detta uppfylldes till stor del och samma röda tråd 

återfann sig i alla samtal, där viss variation i frågornas ordningsföljd gjordes för att 

anpassa efter samtalets natur.  

Kortfattat kan man sammanfatta intervjuerna i tre delar; första delen där respondenten 

berättade om sig själv och sin bakgrund inom området, den andra delen handlade om 

kommunens arbete inom området hittills, och den tredje delen om fortsättningen och 

framtiden. Alla intervjuer avslutades även genom att respondenten fritt fick möjligheten 

att berätta om andra tankar och funderingar som eventuellt uppstått under samtalet (se 

bilaga 2 för mer detaljerad förklaring). 
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5 Analys och resultat 
I kapitel 5 analyseras insamlad empiri kopplat till det teoretiska ramverket. Detta leder 

fram till arbetets resultat och dess koppling till målet.  

5.1 Övergripande analys 
Åtta intervjuer genomfördes på sju olika kommuner. Efter slutförd datainsamling var 

det tydligt att samtliga respondenter gav svar som är av värde för analysen. Utifrån 

litteraturstudien kunde olika konkreta områden av digitalt arbete identifieras. Dessa 

områden nämndes sedan av respondenterna under intervjuerna. Områdena är: e-tjänst, 

digitalt ärendehanteringssystem och e-arkiv. Digitalt ärendehanteringssystem kan 

dessutom delas in i en enklare form med funktioner för att visa och organisera PDF-

filer samt en mer avancerad form med fler funktioner för att till exempel mäta och rita 

i PDF-filerna samt göra utskick och attestera ansökningar direkt i programmet. (Se 

tabell 4). 

Tabell 4. Checklista för de olika kommunerna gällande de digitala områdena. 

 

Kommunerna kan baserat på ovanstående områden delas in i två olika klassificeringar; 

digital eller ej digital (se tabell 5) för att få en tydlig bild av om kommunen idag har en 

digital arbetsprocess eller inte. För att klassificeras som digital utifrån rapportens 

undersökning krävs att kommunen har ett avancerat ärendehanteringssystem och 

åtminstone en e-tjänst. Ett e-arkiv ses också som viktigt men krävs inte för att du skall 

kunna anses ha ett digitalt arbetssätt. Det är dock något som krävs för att arbetet skall 

anses vara fullständigt digitalt. Begreppet digitalt i sammanhanget blir således ett 

relativt begrepp som ställs mot olika kommuners arbetssätt. En fullständig digital 

bygglovsprocess finns det ingen kommun som har i dagsläget då alla skickar 

pappershandlingar. 
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Tabell 5. Kategorisering av undersökta kommuner utifrån klassificeringen 

”digital” eller ”ej digital” 

 

5.2 Vad har olika kommuner för erfarenhet av en digitaliserad 
bygglovsprocess? 

Samtliga intervjuer gav en återberättelse av den digitala utvecklingen som varit hittills 

på respektive kommun. Beroende på vad respondenten hade för förhållningssätt och 

egna personliga erfarenheter såg beskrivningen olika ut. Gemensamt för alla 

respondenter var att de alla hade erfarenhet av någon sorts digital förändring eller 

utveckling inom kommunen medan de arbetat där. Svaren kring de övergripande 

erfarenheterna som respondenterna uppgav kan delas in i två kategorier; en del där man 

i detalj beskrev konkreta exempel, och en del där man pratade i generella, strukturella 

termer. En anledning till de olika svarstyperna kan vara respondenternas arbetstitel. En 

respondent i beslutsfattande position uppgav mer strukturella och generella 

erfarenheter, medan en respondent som arbetade med digital utveckling lyfte fram mer 

konkreta och specifika detaljer kring den digitala utvecklingen som varit. Nedan följer 

två citat som visar på två olika sätt att berätta om de erfarenheter man haft kring digital 

utveckling. 

Ja, jag har faktiskt drivit väldigt mycket med att digitalisera våra arbetsprocesser .... 

/.../ förut har handläggarna skrivit ut allting, lagt det i en akt och lagt det i en hylla för 

samordnarna att hämta. .... De tog besluten digitalt redan då så det var ganska onödigt 

arbete. ... idag sker det digitalt där de i systemet skickar ett uppdrag till samordnarna 

och sedan går vi in i ärendet och expedierar där. En annan sak som vi har haft 

problem med är att vi precis har kört igång med digital debitering. Det vill säga att 

innan så skrev handläggarna ut ett debiteringsunderlag och fyllde i för hand vad som 

ska faktureras. 

− Intervjuperson H, Haninge kommun [objektspecialist] (Bilaga 10) 

Framförallt så gör handläggaren mycket mer jobb. Det existerar inte assistenter om 

vi ska kalla det så, utan idag är man nästan en kombinerad inspektör och assistent 

där man gör allting själv mer eller mindre. Vilket systemen också stödjer. Nu har vi 

systemet som heter ByggR och ska man skapa ett beslut så går det lika snabbt att 

man trycker på en knapp och så skickas det iväg automatiskt.  

− Intervjuperson F, Falu kommun [bygglovschef] (Bilaga 8) 

Det faktum att det är upp till varje enskild kommun att driva den digitala utvecklingen 

är en annan erfarenhet som uppmärksammades av fyra olika kommuner. Både 

kommuner som kommit långt i sin digitala utveckling och de som i dagsläget inte är 

särskilt digitala konstaterar båda att det är kommunens eget ansvar att driva och 

utveckla ett digitalt arbetssätt. Beroende på om man hade kommit långt i utvecklingen 
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eller inte så hade man olika inställning till påståendet. För de kommuner som kommit 

långt fungerade det som en frihet och möjlighet att det inte fanns något centralt direktiv 

att följa, medan för de kommuner som inte fullt utvecklat ett digitalt arbetssätt gärna 

såg att det skulle funnits riktlinjer att följa från högre instans. Nedan följer tre citat som 

visar tre olika kommuners erfarenhet kring friheten att själva behöva driva 

digitaliseringsfrågan. 

Vi är ju en större kommun .... Men det är ju väldigt många mindre, eller ja en 

fruktansvärt stor mängd mindre kommuner där de kanske har en bygglovshandläggare 

eller de kanske är tre på en avdelning, och att de också ska följa med. Lagstiftningen 

måste ju ta hänsyn till att alla kommuner är olika och har olika resurser. 

− Intervjuperson A, Örebro kommun (Bilaga 3) 

Sen skulle man väl kanske önska att det fanns lite mer riktlinjer eller standarder i 

Sverige. …. Eller bara det här att det hade funnits ett system som alla kommuner hade 

använt eller ett sätt att handlägga bygglov på. Det finns ju inte idag utan det finns 290 

olika sätt.  

− Intervjuperson H, Kungsbacka kommun (Bilaga 9) 

5.3 Vilka hinder finns på vägen mot en digitaliserad 
bygglovsprocess? 

Under genomförda intervjuer har flertalet upplevda hinder framkommit. I tabellen 

nedan (tabell 6) finns en sammanställning av nämnda hinder samt vilken kommun som 

har nämnt vilka hinder. 

Tabell 6. Checklista över nämnda hinder och vilken kommun som har nämnt vad 

 

Det område som alla tillfrågade kommuner upplevde kan vara ett hinder på vägen mot 

en digitaliserad bygglovsprocess är att dagens lagstiftning innebär en del tolkning och 

bedömning för att kunna fatta beslut om bygglov. Den lagstiftning som styr detta är 

bland annat Plan- och bygglagen (PBL) vilken finns beskriven i kap. 3.3.1. Skövde 

kommun ser på det på enligt följande ”någonstans ska ju även stads- och landskapsbild, 

varsamhet och förvanskning prövas och det är ett jättestort ämne”. Detta är något som 

kan bekräftas med att det i 2 kap. § 6 PBL står att ”enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras ... med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan”. 

Det hinder som nästan alla kommuner nämde var de egna medarbetarnas attityd till att 

förändra sitt arbetssätt. Detta är någonting som innan intervjuerna genomfördes 
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diskuterades att det skulle kunna vara ett hinder på vägen men det är ingenting som det 

inom det här området finns någon forskning kring. 

Flera av de tillfrågade kommunerna upplevde också frågan om arkivering som ett 

hinder. För vissa av kommunerna var hindret deras egna rutiner kring hanteringen av 

arkivering medan andra snarare upplevde att det är svårt att tolka om dagens lagstiftning 

tillåter digital arkivering eller inte. Exempel på hur de olika kommunerna ser på det kan 

ses nedan: 

Vi har allting i ett e-arkiv men vi måste enligt dokumenthanteringsplanen skriva ut 

det och skicka till ett annat företag, Arkiva som ligger i Västerås. De skannar sedan in 

det igen och skickar till oss och de filerna läser vi in i vårt e-arkiv. 

− Intervjuperson H, Haninge kommun (Bilaga 10) 

Man märker att arkivarier har en tradition i att jobba med papper och man märker att 

vissa då har svårt att se att det skulle vara okej att köra helt papperslöst. Frågorna blir 

då till exempel "vad är en originalhandling", "vilken version är påskriven", "har man 

skrivit på rätt papper" och "vad är en digital signatur". 

− Intervjuperson G, Kungsbacka kommun (Bilaga 9) 

I dagens forskning går det inte hitta speciellt mycket information om arkivering mer än 

att det nämns att det är viktigt att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.   

Andra delar som kommunerna också såg som hinder var till exempel att det inte finns 

digitala och uppdaterade detaljplaner samt att olika datorsystem inte alltid klarar av att 

kommunicera med varandra. Detta är också två områden som det inte finns någon 

forskning om i dagsläget. 

5.4 Vilka möjligheter finns med en digitaliserad 
bygglovsprocess? 

Under genomförda intervjuer har flertalet potentiella möjligheter identifierats. I 

tabellen nedan (tabell 7) finns en sammanställning av identifierade möjligheter samt 

vilken kommun som har nämnt vilken möjlighet. 

Tabell 7. Checklista över identifierade möjligheter och vilken kommun som 

nämnt vad. 

 

På frågan huruvida man såg några möjligheter med en digitalisering av 

bygglovsprocessen svarade samtliga kommuner att det skulle finnas en ekonomisk 

vinning med en digital process. Exakt vad respektive respondent syftade på varierade 

dock, ekonomisk vinning är ett mycket brett begrepp men eftersom det var i den termen 

svaren kom så valdes ändå det som representation för den svarstypen. Nedan följer två 

citat som visar två olika svar där man på olika sätt identifierar ekonomisk vinning som 

en möjlighet med en digitaliserad bygglovsprocess. Många svar hade även en tydlig 
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koppling mellan möjligheten till ekonomisk vinning och kortare handläggningstider 

som går att utläsa av citatet nedan. 

Handläggningstiden borde gå snabbare om en dator kan checka av alla punkter, se att 

de är okej och skriva ut ett bygglov på en gång. Handläggningstiden måste vara en 

stor faktor i det och borde i sin tur betyda en lägre bygglovsavgift.  

− Intervjuperson F, Falu kommun (Bilaga 8) 

Bättre service gentemot medborgaren är en annan möjlighet som kommuner såg med 

digitaliseringen, den skiljer sig från de andra på så vis att den inte mäts i lika hårda 

värden som de andra möjligheterna (se tid och pengar kontra subjektiv bedömning). 

Flera respondenter lyfter fram att den sökande ställer höga krav på information om sitt 

ärende medan de väntar på besked, med hjälp av digitala hjälpmedel som e-tjänst där 

man kan följa sitt ärende får den sökande bättre förståelse om processen och onödig 

kommunikation behöver inte uppstå.  

… man väntar ganska hårt, privatpersoner tittar i brevlådan och man funderar på det 

där hela tiden och där har vi som skyldighet att tillmötesgå det behovet av bygglovet. 

Behöver man göra en utbyggnad så har man behovet av det och då ska processen ske 

skyndsamt. Har man då hela tiden koll på vad som händer i sitt ärende så kan man när 

det inte händer något ställa krav på att "jag vill veta varför det inte händer någonting, 

vad händer med mina kommunala skattepengar".  

– Intervjuperson D, Kalmar kommun 

Lantmäteriet skriver i sin slutrapport av projektet Digitalt först – För en smartare 

samhällsbyggnadsprocess om olika ekonomiska faktorer i 

samhällsbyggnadsprocessen, som direkt kan kopplas till de svar som givits i 

undersökningen. Rapporten identifierar problemet med att varje kommun vill ha sin 

egen version av ett digitalt system, vilket leder till att systemleverantörerna förlorar en 

del lönsamhet i att behöva anpassa sina produkter efter varje kommun. Detta är något 

som tas upp under kap 5.2 där respondenterna identifierar problemet med att varje 

kommun har sitt eget upplägg när det kommer till digitalisering. Lantmäteriets rapport 

lyfter även fram problemet med de höga investeringskostnaderna som nämns i ett par 

intervjuer, där man lyfter fram problemet med att behöva få igenom investeringen hos 

kommunledningen. Rapporten nämner dock Örebro kommun som ett gott exempel där 

man drivit igenom investeringar och snabbt tjänat på dem, sedan har man återinvesterat 

vinsten i ytterligare digitala investeringar, vilket intervjupersonen på Örebro kommun 

också lyfter fram under intervjun (bilaga 3). 

5.4.1 Automatisering – en vidareutveckling av digitaliseringen 
En vidareutveckling av digitaliseringens första steg är en automatisering av 

bygglovsprocessen. En fullständig automatisering innebär att en sökande digitalt gör 

sin ansökan och datorsystemet av sig självt kan godkänna eller avslå bygglovsansökan. 

Detta är något som ligger väldigt långt fram i tiden men det är en del av forskningen 

som görs på området idag. Området automatisering var något som diskuterades i de 

genomförda intervjuerna för att se hur de olika kommunerna ställde sig till det. 

Diskussion fördes gällande en fullständig automatisering och en delvis automatisering 

där de delar som inte innebär att en bedömning måste göras är automatiserade förekom. 

Hur de olika kommunerna såg på en automatisering varierade men alla kommuner 

ställde sig positiva till någon form av automatisering. De olika kommunernas sätt att se 

på automatisering påverkades dels av hur teknikintresserade och positiva till teknik/ 

digitalisering respondenterna var men det baserades också på respondenternas egen 
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bakgrund. I citaten nedan kan ett av kommunernas olika sätt att se på automatisering 

ses. 

Det tror jag är bra. .... Jag tror absolut att man kan få svar på vissa grejer väldigt 

snabbt och direkt men sen är det väldigt mycket bedömning från fall till fall när det 

kommer till att tyda mot detaljplan. Jag vet därför inte om man verkligen kommer 

kunna digitalisera det till hundra procent. Det tror jag är svårt för den mänskliga 

faktorn är väldigt stor.  

− Intervjuperson D, Lund kommun (Bilaga 6) 

De är väldigt svårt ... då ska ju en robot lära sig all kultur-, arkitektur-, och ekonomisk 

historia. För till exempel en tillbyggnad kanske fungerar på ett hus från en tid medan 

på ett annat hus från en annan tid fungerar det inte. Eller så kan det vara på ett hus 

från samma tid men en i annan samhällsklass, det går ju inte sätta en 

herrgårdstillbyggnad på en villa även fast de är från samma tid. Där finns det 

jättemycket data som en robot skulle ha svårt att hantera 

− Intervjuperson C, Skövde kommun (Bilaga 5) 

Respondenterna till citaten ovan är positiva till en automatisering men ser det som svårt 

att kunna nå en fullständig sådan eftersom dagens bygglovsprocess innebär en del 

bedömningar. 

I citatet nedan ses ett annat sätt att se på automatisering där man visserligen är positiv 

till en delvis automatisering men man har en helt annan inställning till en fullständig 

automatisering. 

... jag ser det som att det är fel. För det ska vara vi människor i vårt samhälle och i vår 

kommun som bestämmer hur man ska forma sitt eget samhälle och den bedömningen 

ska aldrig vara automatiserad. Jag har ju fått en delegation från min 

samhällsbyggnadsnämnd att jag är tillräckligt vettig och bra som person så att jag kan 

fatta beslut. Då har människorna i samhällsbyggnadsnämnden delegerat till mig som 

människa så att det blir människa på människa på människa. Bryter man den kedjan 

så är det inte längre vi som bygger vårt samhälle utan då är det en automatiserad 

process och det ska inte vara automatiserat.  

− Intervjuperson E, Kalmar kommun (Bilaga 7) 

5.5 Koppling till målet 
Målet var att visa på möjligheter och hinder med att digitalisera dagens bygglovsprocess 

samt att bidra med ny information som kommuner kan använda som underlag i sin 

fortsatta digitala utveckling. Utifrån målet skapades frågeställningar i syfte att uppfylla 

målet och med hjälp av tidigare avsnitt i kapitlet presenteras en tydlig, utvecklande 

redogörelse för respektive frågeställning, som då i förlängningen kopplas till rapportens 

mål. På grund av att målet och frågeställningarna har så tydlig koppling, till exempel 

genom de återkommande begreppen hinder och möjligheter, blir även kopplingen 

mellan analysen och resultatet och målet tydlig och logisk. 



Diskussion och slutsatser 

27 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitel 6 innehåller diskussion kring arbetets resultat utifrån valda metoder och 

begränsningar samt slutsatser och förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Precis som det står i avsnitt 2.6 Trovärdighet har det för arbetets trovärdighet och 

intervjuernas validitet varit viktigt att innan genomförandet av intervjuerna se till att 

tillräcklig kunskap inom ämnesområdet finns. Detta har säkerställts genom att 

genomförandet av intervjuerna har skett ungefär halvvägs in i arbetet. Innan dess 

genomfördes litteraturstudien och det teoretiska ramverket skrevs. Om intervjuerna 

hade genomförts tidigare i arbetet innan dess att tillräcklig områdeskunskap hade 

införskaffats hade inte intervjuerna haft samma validitet.  

De för arbetet valda frågeställningarna har varit korrekt formulerade för att uppnå målet 

med arbetet. Detta har säkerställts genom att intervjusvaren har besvarat 

frågeställningarna vilka i sin tur säkerställer att målet med arbetet uppfylls. 

Vi kan i efterhand inte se att någon del av arbetet borde gjorts på ett annat sätt. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som valdes för att genomföra studien var intervjuer och litteraturstudie. 

Eftersom det inom området inte finns speciellt mycket forskning att tillgå kunde inte 

litteraturstudien bli fylligare på information. Det hade kunnat studeras ännu fler 

lagtexter och läsa dem ännu mer djupgående, men för att vara inom ramen av arbetets 

omfattning gavs inte möjligheten till det. Hade arbetet varit större hade man också 

kunnat intervjua ännu fler kommuner för att få ett mer generaliserbart resultat. 

Litteraturstudien som genomfördes var tillräckligt omfattande för att ge en bra grund 

inför genomförandet av intervjuerna. 

I bästa fall hade studien också kunnat baseras på dokumentanalys men då kommunerna 

inte har tydliga data över till exempel skillnaden i handläggningstid före och efter en 

digitalisering så finns ingen sådan data att göra någon analys på.  

Sammanfattningsvis anses studiens valda metoder vara rätt för ändamålet, de är väl 

sammankopplade med målet och besvarar frågeställningarna på ett systematiskt sätt. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar/begränsningar som gjordes i början av arbetet har lett till att arbetet 

tidsmässigt har hållits på en rimlig nivå om man ser till den tid och de resurser som 

fanns att tillgå. Hade inte arbetet begränsats till att bara se ur kommunernas perspektiv 

utan också innefattat andra aktörers perspektiv hade arbetet blivit för omfattande och 

inte varit genomförbart inom tidsramen. Begränsningen som gjordes gällande 

befolkningsantal i de valda kommunerna har också gjort att arbetet är generellt giltigt 

för stora delar av Sveriges kommuner. Precis som beskrivet under kapitel 1.4 

avgränsningar hade arbetets resultat inte varit lika generellt giltigt om de största 

kommunerna hade studerats eftersom det resultatet inte hade varit tillämpbart på en 

liten kommun och vice versa om det istället hade varit för små kommuner som hade 

studerats. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Om man kort sammanfattar arbetets problembeskrivning så framkommer det en tydlig 

bild av att mer forskning behövs på området, samtidigt som en digitaliserad 

bygglovsprocess är ett område med stor förbättringspotential och stora möjligheter. 

Efter framtaget teoretiskt ramverk och sammanställning av empiriska data kan man slå 

fast att rapporten styrker innehållet i problembeskrivningen. En central slutsats som 

berör ämnet i stort är att de olika kommunerna hade olika syn på vad som menades med 

digital. Ordet hade olika betydelse beroende på vem som fick frågan och viss koppling 

går att dra mellan hur långt kommunen kommit i sin digitala utveckling och vad man 

ansåg att begreppet digital innebar.  

I rapportens målbeskrivning står det att arbetet skall bidra med ny information som 

kommuner skall kunna använda som underlag i sin digitala utveckling av 

bygglovsprocessen. Arbetets intervjuer har skapat en mer samlad bild av situationen. 

Arbetet fungerar därför delvis som kommunikation mellan olika kommuner för att lyfta 

fram olika kommuners erfarenheter och deras upplevda hinder för att hjälpa den 

enskilda kommunen att på ett smidigare sätt digitalisera bygglovsprocessen. Nedan 

följer en sammanställd lista på de viktigaste budskapen som arbetet kommit fram till, 

dessa kan fungera som riktlinjer till kommunen som strävar mot en mer digital process.  

▪ Förankra investeringar hos ledning 

▪ Förankra förändringar hos personal i tidigt skede 

▪ Tillsätt någon ansvarig för den digitala verksamheten inom avdelningen 

▪ Utföra mindre utredningar för att identifiera områden som kan förbättras med 

digitalisering 

▪ Skynda långsamt, ta små kontinuerliga steg mot en mer digital process 

Punkterna ovan har sin grund i litteraturstudien men har tagit sin exakta form tack vare 

intervjuerna, de kommuner som kommit långt i sin digitalisering visade tydligt mönster 

av den framtagna punktlistan, dock inte med samma tydliga struktur och ordning, utan 

man har fått prova sig fram och lära sig av sina misstag. Förhoppningen är att den här 

rapporten skall minimera den sortens hinder för andra kommuner i framtiden. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
I litteraturstudien tas det upp forskning som på experimentell nivå testar att 

automatisera delar av bygglovsprocessen. Forskningen har till syfte att automatisera 

delar av processen men befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och dessutom finns få 

artiklar publicerade på ämnet. Därför föreslås mer forskning om automatisering och på 

fler delar av processen.  

Både i det teoretiska ramverket och genom den insamlade empirin framkom att det finns 

hinder i den befintliga lagstiftningen mot en mer digitaliserad bygglovsprocess, därför 

bör någon form av statlig utredning kring den befintliga lagstiftningen göras om man 

vill skapa större möjligheter till ökad digitalisering.  

I undersökningens intervjuer framkom att det fanns en önskan att ta fram ett gemensamt 

arbetssätt för alla kommuner när det kom till den digitala utvecklingen, därför föreslås 

att man ser över möjligheten till att ta fram någon sorts standardisering som kommuner 

kan använda vid införandet av digitala system och liknande.  Men också en gemensam 

programvara som alla kan använda.  
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De förslag till vidare forskning som har framkommit vid slutet av arbetet är: 

▪ Fortsatt forskning kring automatisering. 

▪ En statlig utredning som undersöker möjligheten till förändringar i lagstiftning 

för att möjliggöra en mer automatiserad process. 

▪ Ta fram ett standardiserat arbetssätt gällande införandet av digitala system 

vilket kan underlätta för samtliga kommuner. Samt en gemensam programvara 

som alla kommuner kan använda. 
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Bilaga 1 – information till respondent inför intervju 
 

Om arbetet: 

Vi är två studenter som läser sista året på högskoleingenjörsprogrammet inom byggnadsteknik 

vid Tekniska högskolan i Jönköping och tillsammans skriver vi ett examensarbete som 

handlar om digitalisering av bygglovsprocessen. Vi har ett samarbete med olika kommuner 

där målet är att utreda möjligheter och hinder med en digitalisering av bygglovsprocessen. 

Tanken är att den nya kunskapen som fås av arbetet skall hjälpa kommuner runt om i Sverige 

att komma vidare med utvecklingen av bygglovsprocessen.  

Att känna till: 

• Du kommer vara helt anonym i intervjun och inget i vårt arbete kommer kunna 

kopplas direkt till dig.  

• Du får när som helst hoppa över frågor eller avsluta intervjun om du önskar det.  

• Om det är okej för dig så skulle vi vilja spela in intervjun med dig. Detta för att vi i 

efterhand skall kunna lyssna på intervjun igen när vi gör vår analys 

• Vi kommer att skicka en skriftlig sammanställning av intervjun efteråt med önskan om 

återkoppling från dig att du anser att vi fått med det du vill framföra. Återkopplingen 

är frivillig, men ingen återkoppling innebär att du godkänner vidare användning av 

intervjusvaren 

 

Har du några frågor så är det bara att höra av dig till oss, du kan ringa eller skicka mail.  

Tack på förhand! 

 

Kontaktuppgifter:  

Filip: 07X- XXX XX XX, xxxxxxxx@student.ju.se 

Isabella: 07X- XXX XX XX, xxxxxxxx@student.ju.se

mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
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Bilaga 2 – intervjuguide 
 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat här på bygglovsavdelningen? 
2. Vad har du arbetat med innan? 
3. Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

Erfarenheter – hinder/möjligheter 

4. Arbetsgången när du började jobba här?  

(Ansökan, blanketter, handläggning, granskning) 

5. Arbetsgången idag, skillnader från när du började arbeta här? 

Om skillnader:  

Har du/ni upplevt några svårigheter med den utvecklingen som varit hittills? 

6. Vad var det, tror du, som gjorde att ni på kommunen valde att förändra arbetsgången? 

Framtiden – hinder/möjligheter 

7. Hur ser du på en fortsatt och kanske intensifierad digitaliseringsprocess av 

bygglovsarbetet? 

Utifrån kommunens perspektiv, vilka utmaningar ser du med digitaliseringen? 

(Personal, kompetens, attityd, teknik, lagstiftning) 

8. Utmaningarna/hindren kortsiktigt med e-tjänster, enbart digitala kopior och 

långsiktigt, med fullständig automatisering, utmaningar i dessa två olika faser? 
9. Om utvecklingen fortsätter i den riktning som allt tyder på, alltså en ökad 

digitalisering, vad ser du för möjligheter med det?  

Finns det några konkreta faktorer som du tror kan bli bättre i och med 

digitaliseringen? 

(Handläggningstider, ekonomi, hållbarhet, samhällets utveckling i stort) 

Avslutning 

10. Finns det något du vill tillägga angående det vi pratat om?  

11. Några andra kommentarer?
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Bilaga 3 – transkribering intervju med intervjuperson A 
I - intervjuare 

ÖK - Örebro kommun 

 

I:  Vi tänkte börja med att fråga hur länge har du jobbat här på bygglovsavdelningen 

i Örebro? 

 

ÖK:  Det är väl nästan på pricken 4 år nu. 

 

I:  Okej, vad har du arbetat med innan det? 

 

ÖK:  Jag kom från universitetet, juridikstudent. Och jag är ju inte [hör inte 00:00:51 - 

00:01:03] 

 

I:  Nu var det lite hackigt där i ljudet men du sa i alla fall att du pluggade juridik, 

men vad sade du sen att du jobbade med nu? 

 

ÖK:  Jag jobbar som tillsynshandläggare … men jag är väl också den som nu drar i vårt 

IT-arbete. 

  

I:  Jättebra. Men lite kort bara då, vad är skillnaden på tillsynshandläggare och en 

bygglovshandläggare eller den som sitter och jobbar med handläggning av 

bygglov? 

 

ÖK:  Tillsyn enligt Plan- och bygglagen är ju svartbyggen, sanktioner och våra tomter. 

Så lite mer hela den delen och inte bevilja lov, anmälningar och liknande. 

 

I:  Men du sa att du har dragit lite i det här med IT och den biten också, är det något 

speciellt du jobbar med på just den biten som är intressant? 

 

ÖK:  Just nu är väl ganska, och det kommer väl säkert med era frågor, men vi har väl 

legat i framkant och gjort ett ganska stort arbete för att bli digitala i vår 

bygglovsprocess. Just nu håller vi väl på med lite inköp av lite ytterligare moduler 

för att kunna fortsätta vår väg mot att bli än mer digitala. Ja, vi håller på att köpa 

in lite moduler för att utöka automationen av vissa av våra processer.  

 

I:  Men det är ju jätteintressant, vi kommer nog ta några fler frågor om det längre 

fram för det är väldigt intressant. Men vi går väl vidare, nu hade ju inte du jobbat 

på avdelningen sådär jättelänge … men kan du se någon skillnad eller märker 

någon skillnad på de här fyra åren på arbetet just om man tänker ur 

digitaliseringsperspektivet? Kan du se någon utveckling där? 

 

ÖK:  Ja, och det är ju under de här fyra åren som jag har varit här egentligen som de 

största övergångarna skedde. När jag började här då arbetade man fortfarande med 

papper, man skrev ut och man skannade in och man skrev ut ritningar och 

liknande. I princip allt fanns det papper på och man hade ärenden i pärmar och i 

mappar. Men under första året jag började här så övergick man till att arbeta helt 

i ärendesystemet och så mångt det går, och det har varit en process hela vägen, att 

sluta att skriva ut saker och styra folk från att de ska skicka in via e-post eller 

liknande så att vi inte får de här pappershandlingarna längre. 
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I:  Men hur ser er ansökningsprocess ut idag? Du säger att ni vill att de ska gå ifrån 

e-post, har ni någon e-tjänst då eller? 

 

ÖK:  Ja, eller e-post kan vi acceptera, vi vill inte så gärna ha de i fysiska handlingar. 

Det är ju många som fortfarande gör det. Vi har en e-tjänst, ja, och den har vi haft 

under en period och vi gjorde just en övergång till en ny e-tjänstplattform. Men 

de är antingen den via e-tjänstplattformen eller i alla fall det minsta vi vill är att 

någon skickar in handlingarna fysiskt. Vi vill gärna inte få in en lunta med papper 

som sagt, sen är vi ju skyldig att ta emot dem och hantera vad vi än får men vi 

försöker styra till vår e-tjänst i den mängd det går. 

 

I:  Utvecklingen fram tills idag då, från att ni började med detta, vad har varit de 

största utmaningarna skulle du säga? Har det funnits några sådana? 

 

ÖK:  Absolut, det är ju lite olika … för oss det är ju att få med alla, vi är väl ... jag vet 

inte, vi brukar fluktuera hur många bygglovshandläggare och hur många vi är på 

avdelningen, men det kan ju vara runt 20 pers. En del som har varit med länge 

och kanske inte är så jättehaja på att förändra och så där, att få med alla det kräver 

lite arbete och alla kommer ju inte vara glada. Har man jobbat 20 år på ett sätt så 

en övergång till att bli digitala kan ta emot, så det har vi ju fått jobba med. Nu 

skedde vår övergång lite samtidigt som ett generationsskifte skedde här, så vi hade 

väl lite hjälp av det. Man ska ju inte vara fördomsfull men en yngre person har 

ofta lite lättare att kanske ta till sig de här nya lösningarna, så det har ju varit en 

del. Sen är det ju alltid lite tungrott i en kommun, vi är ju en väldigt stor kommun, 

att köpa in och lyckas ta sig igenom för att få de här nya sakerna, finansiera och 

liknande. Vi har ett centralt tänk också att vi ska bli mer digitala, så vi har ju haft 

hjälp av det, men det är ju ändå en viss tungroddhet att ta sig fram. 

 

I:  Jätteintressant just det där, som du lyfter fram, med attityder och sådant. Det har 

väl vi också identifierat som ett möjligt hinder. Men om du skulle sätta dig in i 

kommunens perspektiv, vad tror du är deras största drivkraft att göra den här 

digitaliseringen och förändringen? Vad tror du, vad är anledningen till att man 

ändå gör detta trots att det finns motstridigheter? 

 

ÖK:  För kommunen som en helhet, och det har väl kanske inte varit 

bygglovsavdelningens intention men jag tänker mig … vilket de kanske inte vill 

säga svart på vitt, men i grunden finns det ju pengar att tjäna på att automatisera 

och digitalisera. Man kan ju få bort vissa tjänster, men jag kanske inte ska säga få 

bort tjänster utan flytta tjänster och kanske flytta till mer kvalificerade 

arbetsuppgifter istället för att stå och skanna och liknande. Sen är det ju också en 

förväntan hos medborgarna. Jag menar förr … jag tror att en gång i tiden så skulle 

man lämna in tre kopior av varje handling fysiskt och det fungerar ju inte i den 

moderna världen att jobba så. Vi måste ju kunna möta det, folk förväntar sig att 

kunna gå in på en hemsida och skicka in en ansökan så det måste ju vi kunna möta 

dem i. 

 

I:  Om vi blickar lite framåt här då mot den fortsatta utvecklingen om man säger så, 

hur ser du på framtiden och den fortsatta utvecklingen här egentligen om du får 

tänka fritt? Hur tror du att det kommer att se ut framöver? 
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ÖK:  Det vi ser är ju både en utökad automation, det finns mycket där som fortfarande 

görs genom handpåläggning. Även om det görs digitalt så är det digitala 

handpåläggningar där folk måste gå in och bevakningar och så vidare. Där finns 

det mycket möjligheter att få till att processerna skulle lösas automatiskt. Så det 

är ju en stor utveckling och det ser vi ju också när folk pratar. De leverantörer vi 

har, när de pratar så lyfter de fram sådana lösningar som de vill sälja till oss. Vår 

automation och vår robotisering. Sedan finns det mer större övergripande projekt 

från, jag tror att Boverket också har ett uppdrag … det finns mycket 

bedömningsmoment i bygglovsprövningen men vissa enkla ärenden kanske 

skulle kunna vara helt automatiserade så att man bara kunde ... jag vet att man 

testar att utveckla sådana tjänster att jag lägger in mina ritningar så kan en dator 

svara på om det kan bli ett bygglov eller inte. Det är nog en bra bit fram, men det 

är ju sådant som kommer komma, tror jag tveklöst.  

 

I:  Just den här biten med automatisering, du jobbar ju ändå lite utifrån det juridiska 

perspektivet eller vad man ska säga. Vad tror du att det finns för hinder rent 

lagmässigt för en fortsatt digitalisering i allmänhet men just den här 

automatiseringen också, hur ser du på det? 

 

ÖK:  Vi kan ju ta ett relativt konkret exempel. Det finns väldigt mycket delar av 

bygglovsprocessen som det krävs kommunikation ut mot grannar och liknande, 

när man ska göra grannhörande och man ska skicka ut till remissinstanser och i 

mångt och mycket så har man ju inte mer än deras adresser och 

fastighetsbeteckningar och då blir det ju fysiska utskick som måste göras. Vi har 

ju, ni har kanske sådana här, digitala brevlådor som Skatteverket och CSN vill 

skicka till. Att alla skulle ha ett register … att alla skulle ha en kopplad e-

postadress det är ju sådant som verkligen kunde hjälpa oss. Men det finns ju inget 

tvång på att alla ska ha en sådan eller att det ska finnas register på allas e-

postadresser så då blir det fortfarande mycket delar som vi måste göra fysiska 

utskick i. Att lagstiftarna där kanske skulle komma ikapp lite, och samma sak det 

här med delgivning. Delgivningar skall också ske fysiskt, det går inte bara mejla 

någon och hoppas att de ska räknas som delgivna. Så där är det ju också mycket 

som … det pågår ju konsekvent ett sådant … nu har de ju öppnat upp för att nu 

behöver inte allt vara fysiska påskrifter och liknande utan det kan gå mer digitalt. 

Men det finns lite kvar där att jobba med framåt och det är ju ofta lagstiftning som 

behöver ändras då. 

 

I:  Ja men precis, det är ju helt klart ett stort hinder som vi också har identifierat med 

just det juridiska men om du tänker dig andra typer av hinder ... vi har pratat om 

attityderna, kompetens, teknik och så, ser du några ytterligare hinder mot det här, 

om vi tänker långt fram mot automatisering? Har du några fler tankar kring hinder 

som du ser? 

 

ÖK:  Ja … hinder ... 

 

I:  Utmaningar kanske man kan säga. 

 

ÖK:  Vi är ju en större kommun, Örebro är ju relativt stor och vi har ju personer, även 

om det ju blir någon som är lite datorintresserad som blir den ansvariga på 
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avdelningen, men vi har ju kunnat drivar de här processerna och kämpa på här. 

Men det är ju väldigt många mindre, eller ja en fruktansvärt stor mängd mindre 

kommuner där de kanske har en bygglovshandläggare eller de kanske är tre på en 

avdelning, och att de också ska följa med. Lagstiftningen måste ju ta hänsyn till 

att alla kommuner är olika och har olika resurser. Jag kan tänka mig att kommer 

bli mer och mer så att det är väldigt stor skillnad mellan kommuner, och bor man 

i en småkommun så kan det vara svårt att hänga med och då kommer ju ... ja man 

kan ju inte köra över alla de andra kommunerna som inte hänger med. Så det kan 

jag se som ett hinder för utvecklingen.  

 

I:  Om vi vänder på det där och pratar möjligheter igen då, om vi tänker framåt vad 

tror du om möjligheterna med framtidens bygglovshandläggning? Om vi tänker 

lite olika perspektiv liksom med handläggningstider, ekonomi, hållbarhet och alla 

de här bitarna, om du får spåna stort kring möjligheterna? 

 

ÖK:  Jag tror att en utökad … speciellt en utökat automation kan ge bättre service till 

våra medborgare. Det är ofta väldigt svårt att hinna med alla de här påminnelserna 

och utskicken, sådant som vi gärna skulle göra, de är ofta svåra att hinna göra. 

Uppföljningen av tidsplanerna gällande bygglov och liknande där har vi haft svårt 

att hinna med och sådant ser jag mycket att bättre tjänster skulle kunna lösa åt oss. 

För handläggningstiderna är inte … jag skulle säga att de inte påverkas 

jättemycket. Jag skulle säga att vi har ganska bra handläggningstider och om 

ärenden drar ut på tiden så är det oftast diskussion i de enskilda ärendena, eller 

den eviga frågan att få in kompletta handlingar eller få in bra handlingar från de 

sökande. Så jag tror att vi har trimmat ner ganska mycket vad vi kan göra. Vad 

det gäller kostnader så kan man säga så här, vi har en taxa som är kopplad till 

tiden vi faktiskt lägger ner på våra ärenden och där såg vi ju en ... ja taxan gick ju 

inte ner för att kostnaderna ändå går upp men vi såg däremot att vi justerade 

tiderna. I digitaliseringen kunde vi justera ner vad vi lägger för till exempel 

registrering av ett ärende i taxan … hur mycket tid vi lägger på det. Men där har 

vi nog inte så mycket mer att hämta tror jag ... i marginalerna men jag tror att 

varken kostnaderna eller handläggningstiderna kommer påverkas jättemycket. 

Däremot tror jag att sökande upplever att de får bättre kommunikation med oss. 

Frigör man handläggarnas tid så är det lättare för dem att svara i telefon och 

sådant, så de kan ju uppleva sådant lite bättre. Men tiderna är jag inte helt hundra 

på kommer bli jättestor skillnad på. 

 

I:  Men med tider och ekonomi så har ni märkt skillnad med digitaliseringen ni har 

gjort gentemot pappersbaserat eller? 

 

ÖK:  Vi gjorde vissa små justeringar på administrativa delar där vi tryckte ner hur 

mycket tid … jag tror till exempel vid registrering av ärenden att det låg en timma 

avgiftsbelagt och nu blev det en halvtimma. Det är ett exempel jag inte är helt 

hundra på att det var så men vissa av de där sakerna justerades lite. Men sen har 

ju kostnadsminskningarna mot medborgarna ätits upp av ökande kostnader för 

löner och så där, så de facto vad de betalar tror jag inte har märkt själva att det har 

blivit någon skillnad. Det skulle vara på marginalen i så fall. Men visst, om man 

skulle få till full automation, vilket jag tror är väldigt långt bort men att man 

faktiskt skulle kunna söka helt och det inte finns en människa inblandad då skulle 

handläggningstiderna gå ner fruktansvärt. Men jag tror det är väldigt mycket 
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hinder som inte är tekniska utan mer juridiska och hur lagstiftaren vill att det ska 

byggas i samhället som slår mer knut på det hela. 

 

I:  Ja, men absolut och det är just den här biten som är intressant egentligen att det 

finns två ganska skilda delar i digitaliseringen. Dels den här biten med digitala 

handlingar och digital handläggning och sen den andra delen som är så mycket 

längre fram det här med totalautomatisering av hela processen. Så det är ju lite 

intressant och det är väldigt kul just de här grejerna som du lyfter fram. Det känns 

som att det är de grejerna som vi har kunnat identifiera utifrån när vi har läst 

litteratur och läst på på egen hand, så väldigt intressant måste jag säga. 

 

I:  Vi hade egentligen inte så många mer frågor, så är det något du vill tillägga? 

 

ÖK:  Det kan vara värt att lyfta att alla har ju i princip olika leverantörer som levererar 

produkterna och kommunerna kan ju påverka men de köper ju in produkterna så 

vi ligger ju lite i den fria marknaden. Jag tror inte att det är någon som utvecklar 

sina egna system, så vi ligger ju mot den fria marknaden och hur den kommer 

utvecklas hänger ju mycket på vad de ser för ekonomi och hur de kan påverka det 

hela. Så de har ju också intresse liksom. 

 

I:  Det är ju väldigt intressant det du säger där, det har vi nog faktiskt inte funderat 

så mycket över. 

 

I:  Men hur har kommunen som helhet ställt sig till inköpt av de här tjänsterna? För 

det blir ju en ökad kostnad. 

 

ÖK:  Det blir ju en ökad kostnad och vi håller just nu på med ett arbete att systematisera 

och få till ... i en stor kommun som Örebro så har det varit så att vår avdelning har 

drivit på det här själva och köpt in lite själva och det gör att det är svårt att få 

överblick över alla system och det kommer säkert att växa mer. Så det är något 

som kommunerna nu i stort kanske ledningsgrupperna har beslutat att detta inte 

är jättebra utan något vi behöver få kontroll över. Överlag vill ju alla att det ska 

automatisera så jag upplever inte att det finns ett motstånd uppifrån. Men det är 

alltid väldigt svårt att göra saker i kommuner då det ska förankras och ibland 

måste det upphandlas och då kan det ju bli långa processer och så där. Men stöd 

finns ju alltid uppifrån för att bli mer digitala och så skulle jag väl gissa att det är 

i hela Sveriges alla kommuner. 

 

I:  Ja, helt klart och inte bara i kommuner utan i alla myndigheter så känns det som 

att det finns en sådan drivkraft nu för tiden. Vi vill bara tacka för att du har ville 

vara med och medverka i vår undersökning. Har du något sista ord som du vill 

tillägga? 

 

ÖK:  Nej, jag tror att jag har fått med det jag kan tänka mig.
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Bilaga 4 – transkribering intervju med intervjuperson B 
I - intervjuare 

SK1 - Skövde kommun, person 1 

 

I:  Hur länge har du jobbat här på bygglovsavdelningen? 

 

SK1:  Sen slutet 2011, så det blir väl 7–8 år någonting. 

 

I:  Vad gjorde du innan du började här? 

 

SK1:  Innan så jobbade jag på konsultfirma inom konstruktion, så jag räknade och 

gjorde ritningar. 

 

I:  Innan dess har du pluggat förstår vi? 

 

SK1:  Ja, jag läste till byggingenjör. 

 

I:  Här på Skövde kommun, vad har du för arbetsuppgifter och vad är din arbetstitel? 

 

SK1:  Jag jobbar som byggnadsinspektör som titel och vi jobbar framförallt med de 

tekniska bitarna så vi håller tekniskt samråd, gör arbetsplatsbesök, slutsamråd och 

tillsyn om det skulle behövas. Så det är framförallt i delen som kommer efter 

bygglovet som vi kommer in men vi har tidigare haft så att vi har jobbat med 

bygglov även inspektörerna. Vi har inte haft det så mycket uppdelat utan man har 

jobbat med alltihop. Nu har vi blivit lite fler bygglovshandläggare vilket har 

minskat vår hantering av bygglov och ökat den andra delen. 

 

I:  Så det är i princip att det är fler bygglovshandläggare som har gjort att ni har fått 

mer separerade arbetsuppgifter? 

 

SK1:  Ja, det är det. Vi har varit lite få bygglovshandläggare och arkitekter tidigare så 

då har vi fått rycka in och hjälpa till även på den biten. 

 

I:  Om vi tänker tillbaka till ... du har ju ändå jobbat här ganska länge får man väl 

säga ... om vi lyfter fram det här med digitalisering kan du se någon skillnad i 

arbetet idag jämfört med när du började jobba här? Om man ser utifrån 

digitalisering och hur ni hanterar och arbetar med saker? 

 

SK1:  Ja, det har väl blivit en rätt stor skillnad tycker jag. Framförallt är det att vi har ett 

ärendehanteringssystem, det hade vi väl när jag började också i och för sig men 

vi märker ju det ... tidigare fick vi in ansökningar i pappershandlingar och sådana 

saker. Nu kommer ju de flesta ansökningar till och med genom e-tjänst, så att man 

använder e-legitimation och det kommer direkt in i vårt ärendehanteringssystem 

men även att man kanske skickar via mejl. Så man har ju inte så mycket papper, 

utan det har väl minskat. Sen om man tänker sig arbetet ute i fält när vi är ute, där 

har vi väl kanske inte kommit riktigt lika långt. Där tar man fortfarande med sig 

pappersritningar om det skulle behövas. Vi har haft iPads och sådant med oss ut, 

men det har varit lite för krångligt med att komma in i program när man måste ha 

tillgång till uppkoppling och det är inte alltid man har. På det sättet har det varit 
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mycket papper men vi ska försöka att bli bättre på det också och ha med oss 

digitala grejer ut. 

 

I:  Det är ju också en bit med digitalisering på själva byggplatsen. Det är ju något 

som är en parallell utveckling med digitalisering här på kontoret. Men kan du 

beskriva ett typiskt ärende hur det går till och hur det går till när du jobbar? 

 

SK1:  Först kommer det in ett ärende som fördelas ut till en handläggare eller liknande. 

Beroende på vad det är för ärende så blir det till olika handläggare och är det inte 

en fullständig ansökan så skickas det tillbaka till den sökande så att den får komma 

in med nya handlingar. Sen när det väl har kommit till en handläggare då börjar 

man ... när det kommer till ett bygglov så går man igenom de handlingarna som 

finns och granskar dem utifrån detaljplanen. Alla kartor och sådant har vi digitalt 

så vi går in ... och likadant vi öppnar ritningar och sådant i vår dator där vi har 

mätprogram där vi kan ställa in skalor och så. Själva granskningen gör vi enbart 

digitalt där vi använder datorn. Så det är väl det som handlar om bygglov, sen kan 

det vara så att man åker ut på arbetsplatsbesök och så vidare.  

 

I:  Om du tänker utifrån kommunens perspektiv, vad tror du är de stora drivkrafterna 

hos kommunen för att genomföra digitalisering och utveckla den här biten om du 

får spåna fritt? 

 

SK1:  Det jag märker här är till exempel att vi har digital signering av beslut till exempel. 

Det gör vi automatiskt där man trycker på en knapp i dator. Tidigare fick man 

skriva ut och skriva på, så en digitalisering bidrar ju till att det går snabbare och 

det blir mer kvalitet. Sen har vi också en ... tidigare har det varit så att när vi har 

tagit beslutet så har de på administrationen skickat ut beslutet. Där har man jobbat 

fram ... någon form av robot kallar de det ... men det är väl ett program egentligen 

som gör det här automatiskt. Så att när det finns något beslut som är beslutat så 

söker det av hela tiden och sen börjar det skriva ut det som ska skickas ut. Man 

får ju självklart stoppa i det i kuverten fortfarande men det underlättar ju för 

administration av sådana här tråkiga arbetsuppgifter som man bara gör om och 

om igen. Så det blir ju lite mindre sådant för administrationen om inte annat. 

 

I:  Men det skickas fortfarande ut i pappersformat? 

 

SK1:  Ja, det gör det. Vi skickar ut till de som har sökt ... om de har angivit en mejladress 

så går det alltid ut på mejl till de som har sökt, så de får ju sina beslut på mejl. 

Men man ska ju även skicka ut till sakägare eller sådana som har möjlighet att 

överklaga beslut och där går det alltid med post för där har vi ju inte deras 

mejladresser. 

 

I:  Ja, det kanske är ett intressant område för utveckling det där med digitala 

brevlådor och sådär. 

 

SK1:  Jo, men det skulle man väl på något sätt kunna söka och skicka ut till de som har 

digitala brevlådor. Det borde ju gå när det har kommit lite längre. 

 

I:  Om man tänker framåt istället, hur ser du på utvecklingen av digitaliseringen? 

Vad tror du för framtiden? 
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SK1:  Det är svårt att veta exakt vad som kommer men det vi skulle kunna bli bättre på 

är väl ... nu är ju vi ganska digitala fram till beslut om man nu kan säga att man är 

digital när man inte använder papper. Sen när vi väl ska ut blir vi inte så digitala 

längre utan där skriver man ut papper, så där finns ju något som har 

förbättringspotential. Att man skulle kunna ha med sig datorer mer på besök. Men 

just i bygglovshanteringen så är det väl just det där med att man ska kunna skicka 

ut till grannar på ett smidigare sätt med digitala brevlådor, och det finns säkert 

fler möjligheter. 

 

I:  Men precis som du säger att det finns förbättring på vissa områden, vad tror du är 

de stora hindren eller motstridigheterna? Vad är det som kan hindra det från att 

bli fullständigt digitaliserat? Du kan tänka juridik, attityder, personalkompetens, 

teknik... 

 

SK1:  Jag funderar på vad det kan vara men ... jag tror att det börjar lätta upp sig men 

många lever nog kvar i det gamla där man vill ha det i pappersformat, man vill ha 

ritningar. Så det är väl en slags attityder eller vad man ska säga, så det kanske 

behöver förändras. Sen finns det här med bank-id att en del kan uppleva det som 

krångligt, men på något sätt måste man ju ändå veta vem man har att göra med. 

Så de måste ju legitimera sig på något sätt, så det är ju inte så krångligt. Jag tror 

ändå att de flesta tycker att det är bra och vi får in mycket via våra e-tjänster där 

man kan använda sig av e-legitimation. Vi har också allt mer via den vägen. Sen 

kommer man ju aldrig undan ... vi kan ju kräva att här ska du lämna in en 

situationsplan, planritning och fasadritning men vi kan ju aldrig styra över vad det 

är de bifogar. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Även om man skriver 

situationsplan så kan det ju vara något annat de lägger in. 

 

I:  Den utvecklingen som ni har gjort hittills, har du upplevt några hinder eller 

svårigheter i den utvecklingen? 

 

SK1:  Jag tror att den stora utvecklingen var innan jag började här, för jag vet att 

ärendehanteringssystemet som vi hade då började man ju jobba digitalt men de 

var väl de som jobbade här tidigare som skulle ta till sig ett helt nytt sätt att arbeta. 

Man skulle inte ha ritningar, papper och mäta på borden så det var nog en 

omställning för dem. Jag tror att vi har haft tur i att många har varit 

teknikintresserade, även de äldre som jobbade då var villiga att ta till sig även fast 

det kanske var lite motstånd. Vi hade en förvaltningschef på den tiden som ... han 

var väldigt intresserad det här med digitalisering och det tekniska så han drev på 

det också. Sen har vi en på administreringen som driver de här frågorna åt oss så 

det kan ju inte bara vara de på bygglovsenheten som ska driva frågan utan man 

måste ha stöd. Även att chefen är intresserad och ser det som ett behov och ser 

vinsterna med det. Även att man anställer någon som jobbar enbart med de 

frågorna så att det inte blir en extra arbetsuppgift på det som jobbar med det 

dagliga arbetet att hantera bygglov, utan att det finns någon annan som driver det. 

 

I:  Om vi delar in digitaliseringsfrågan i två steg, dels biten som ni håller på med 

gällande digital hantering av dokument och granskning. Nästa steg som ligger 

ganska långt in i framtiden men begreppet man ändå använder för det är 

automatisering. Alltså i princip att man skulle kunna ha ett automatiserat system 
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där man i princip bara ansöker och direkt kanske kan få svaret ja eller nej. Vad 

tror du om det? 

 

I:  Jag tror att det ligger rätt långt fram men det skulle ju vara till exempel ... vi lägger 

ju ut kartor så det ligger ju tillgängligt för allmänheten. Så i princip skulle man 

väl långt fram kunna rita in det man har tänkt och så prövas det automatiskt i om 

det stämmer överens med detaljplan och så där, och då kanske få ett besked direkt. 

Men jag tror att det kan vara lite komplicerat för ofta är det många gamla 

detaljplaner som man inte har följt och då att kunna digitalisera upp dem och alla 

avvikelser att ta hänsyn till. Samtidigt som det ska prövas mot Plan- och 

bygglagen där mycket är tolkningar som ska göras där allt inte är svart eller vitt. 

Då tror jag att det kan bli ganska svårt att får en helt automatiserad process. En 

dator kanske inte kan ... även om man kan få ett bygglov så ska man ju pröva 

varsamhet, förvanskning och så där. Visst, man kanske kan programmera en dator 

så att den kan uppfatta det också men det är ju mycket efter betraktarens öga och 

det är ju svårt att få datorn att göra den bedömningen. Även fast kanske fem 

arkitekter får titta på samma sak så kan alla ha olika uppfattning om hur det ser 

ut, så det är inte så lätt att säga förvanskar eller förvanskar inte. Så jag tror inte att 

det är helt enkelt utan då får man nog ha ett väldigt väl programmerat program 

eftersom mycket är ju bedömningar. 

 

I:  Alternativet är ju i så fall att skriva om Plan- och bygglagen så att den blir svart 

eller vit. 

 

SK1:  Ja, det kanske man kan göra också men det är väl långt dit. 

 

I:  Ett alternativ kanske är att man kan nå en halv automatisering där man når att de 

delarna som faktiskt är svart eller vita är automatiserade, eller vad tror du? 

 

SK1:  Jo, men så kanske man skulle kunna göra. 

 

I:  Samma i detaljplanen, vissa grejer är ju väldigt konkreta till exempel 

byggnadshöjd, bruttoarea, avstånd från tomtgräns och så vidare. 

 

SK1:  Ja, en del saker kanske man kan pröva. Man kanske i alla fall kan få besked om 

det är rimligt eller inte och så får man lägga in en handläggare som tittar på de 

sista bitarna. 

 

I:  Hur funkar det när ni får in en ansökan idag gällande med att kolla om en ansökan 

är komplett? Hur gör ni för att kontrollera det? Görs det manuellt eller på något 

annat sätt? 

 

SK1:  Det gör vi manuellt. Vi brukar sitta tre personer under tre dagar i veckan, det blir 

ju olika personer men sen sätter man sig och kollar vad som kommit in och om 

det är en fullständig ansökan eller inte. Sen skickar man begäran om 

kompletteringar eller att ansökan är fullständig. Men det är inget automatiserat 

eller så. För som jag sa så ansöker man digitalt så kan man ha som krav vad som 

ska lämnas in men man kan ju bifoga något annat. Men när det kommer in i vårt 

system så kommer det stå att det är en situationsplan även om det inte är det. Man 

kan ju i en e-tjänst inte kontrollera vad de lämnar in utan vi kan ju bara förvänta 
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oss att de lämnar in det de ska, så det kan ju därför inte skickas ut något mejl med 

att din ansöka är komplett innan det har kontrollerats.  

 

I:  Det är ju också ett utvecklingsområde att ha ett program som kan bedöma om det 

är rätt sorts handlingar som kommer in även fast det inte kan bedöma innehållet.  

 

I:  Har ni upplevt några skillnader i handläggningstider, ekonomi eller så i och med 

den digitalisering som ni ändå har gjort? 

 

SK1:  Eftersom vi har alla handlingar i datorn och slipper springa runt för att leta ... jag 

menar förr hade man ju olika mappar och så kanske man inte visste var det var, 

så det slipper vi ju. Idag har ju alla tillgång till alla handlingar och kan svara på 

frågor om det är någon som ringer. Även om det är jag som står som handläggare 

så kan mina kollegor gå in och se samma sak, så på det sättet är det lättare att få 

svar på frågor. Vilket jag tror bidrar till att vi har lite kortare handläggningstider. 

Sen är det smidigt att mäta i program istället för att skriva ut ritningar och mäta 

med skalstock. 

 

I:  Det kanske ökar sannolikheten för mindre fel när man mäter i datorn? 

 

SK1:  Ja, det tror jag absolut att det gör. 

 

I:  Finns det något annat som du tycker är intressant att diskutera gällande 

digitalisering som vi inte har tagit upp? 

 

SK1:  Nja, egentligen inte men jag tror att automatisering är jättebra och jag tror att det 

kommer bidra till snabbare handläggningstider över tid. Men sen tror jag aldrig 

att man kan komma hela vägen eftersom man till en viss del har att göra med 

bedömningsfrågor.
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Bilaga 5 – transkribering intervju med intervjuperson C 
I - intervjuare 

SK2 - Skövde kommun, person 2 

 

I:  Vi börjar lite inledande med att fråga hur länge har du arbetat här på 

bygglovsavdelningen? 

 

SK2:  Sen december 2016 

 

I:  Okej, så det är tre år i princip. 

 

SK2:  Nej, förlåt sen december 2006. 

 

I:  Jaja, sen 2006 då blir det ett tag. Det är bara tio års skillnad. Vad gjorde du innan 

du började här? 

 

SK2:  Jag har kommit ganska mycket direkt från skolan där jag pluggade till 

bebyggelseantikvarie. Sen har jag gjort andra grejer då jag har varit museipedagog 

och museivärd under tiden jag pluggade men jag kommer inte från någon 

annanstans med bygglov. 

 

I:  Vad är dina arbetsuppgifter och vad är din titel? 

 

SK2:  Jag är bygglovsgranskare, vi har lite olika titlar för samma jobb flera stycken här. 

 

I:  Kan du beskriva dina arbetsuppgifter kort? 

 

SK2:  Det som är samma som alla andra är att jag granskar bygglov, lämnar 

bygglovsbeslut, skriver tjänsteskrivelser till byggnadsnämnden. Eftersom jag är 

bebyggelseantikvarie i botten så blir det en del avslag av kulturhistoriska skäl. Jag 

har också övat en del på att skriva tjänsteskrivelser så då får jag skriva de lite 

krångligare tjänsteskrivelserna. På dessa blir det en del tillsyn som jag får skriva 

en del tillsynsbeslut på. Rådgivning till allmänheten ingår också. Både hur man 

söker bygglov, "det är smartare att göra så här" och frågor om kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse. Jag gör säkert mer men jag kommer inte på det just nu. 

 

I:  Kan du se någon skillnad på hur ni jobbar med digitalisering idag jämfört med när 

du började jobba här? 

 

SK2:  Ja, när jag började jobba här så fick jag inte gå in i det gamla systemet. Vi har 

haft Castor, vilket vi har nu, sedan någon gång på 90-talet och då fick jag inte gå 

in i det för vi skulle precis byta. Så vi började ganska med en gång med att skriva 

tjänsteskrivelser där i, bygglovsbesluten skrevs där i med autotexter. Vi såg alla 

ritningar på papper men de skannades nog in ganska tidigt. Så vi såg nog mycket 

i datorn men vi kunde inte mäta och greja i den. Idag så får vi inga papper, då 

hade vi pappmappar som var färgkodade som man jobbade i och skrev sina 

anteckningar i. Nu skriver vi alla anteckningar direkt i ärendet, vi mäter 

handlingarna direkt i ärendena. Vi ska egentligen aldrig använda papper. Besluten 

... det tog lång tid där vi fortfarande behövde skriva ut för att skriva under men 
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sen ungefär 2013 tror jag att vi fick digital signering. Så vi signerar alla beslut 

digitalt också. Ganska tidigt började vi mäta i ritningarna, det var nog 2010. Så 

då slutade vi att använda papper för att skriva på besluten. 

 

I:  Hur jobbar ni idag mer specifikt? 

 

SK2:  Först så sätter vi oss och går igenom om det är en fullständig ansöka eller inte, 

vilket görs i datorn. Sen delas ärendena ut eller skickas tillbaka med en förfrågan 

om komplettering. Efter det så öppnas ärendet i datorn där alla mätningar, 

kontroller, koll tillgängligheten görs. Därefter skickar vi alla grannhöranden, där 

måste vi skicka på papper eftersom vi inte har e-postadresser till grannar. Vi 

uppmuntrar till att vi får in alla synpunkter på e-post. Alla synpunkter kommer in, 

vi får notifikationer när det har inkommit handlingar i våra ärenden och sedan 

fattar vi beslutet i ärendet. Detta skickas ut per e-post. 

 

I:  Om du tänker dig utifrån kommunens perspektiv, vad tror du har varit deras 

drivkraft och vad tror du de har sett för möjligheter med digitaliseringen? 

 

SK2:  Som kommunen eller som avdelningen? 

 

I:  Både och. 

 

SK2:  Vi hade en förvaltningschef som var väldigt intresserad och ville satsa väldigt 

mycket på digital ärendehantering, så jag tror att han var ganska viktigt för 

utvecklingen. Kanske inte han som individ men att det fanns en drivande kraft 

som tyckte att det här var viktigt och som satsade energi och pengar på det. Jag 

vet inte om kommunen i stort har varit inblandad men jag vet att han har varit 

drivande. 

 

I:  Har ni som avdelning upplevt några svårigheter med att genomföra den 

digitalisering som ni har gjort? 

 

SK2:  Det är klart att hon som har haft mycket kontakt med programutvecklarna ... det 

är klart att det har varit bulor på vägen. Vi var några av de första som fick den nya 

Castor 7 varianten där man började kunna göra mer grejer i det, så det var klart 

att det fanns buggar och grejer men jag tycker att det har gått förhållandevis 

smärtfritt. Vi har alla, kan jag uppleva, varit väldigt positiva till att lära oss. Det 

är ingen som har sagt att jag vägrar, utan det här är så det är och nu gör vi på det 

här sättet. Alla nya som kommer in är direkt in i systemet, så sen 2006 när vi fick 

det så har alla varit inne i systemet. Så det ska bara fungera så bra som möjligt. 

 

I:  Ja, det är intressant det där som du är inne på att det ibland finns attitydproblem. 

Sen kan det ju finnas teknikproblem också.  

 

SK2:  Det är väl klart att vi har provat olika varianter. Vi har provat för att inspektörerna 

ska få mer digitalt att ... iPads provade man ett tag men det var svårt att skicka ut 

och få in handlingarna så det projektet användes nog inte så mycket som tänkt. 

Nu har vi nyligen fått andra bärbara datorer som ska vara lätta att få med ut på 

byggen. Så projektet med iPads föll då man hade problem med teckning och så 

där. Så då har man vilat en stund på det och sen kommit på nya idéer. 
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I:  Om du tänker dig avdelningen och kommunen gällande 

digitaliseringsutvecklingen, vad tror du att man ser som de stora möjligheterna 

med utvecklingen som har varit men även framåt? 

 

SK2:  Vi vet att det drömmer om att vi ska robotisera saker. Man har robotiserat 

bygglovsutskicken nu, så där är det en robot som skickar ut våra beslut och även 

breven till sakägarna skickar den. Men det är inte så mycket vi som blir berörda 

av det utan det är mer den administrativa enheten som blir av med en 

arbetsuppgift. Förhoppningen är väl att vi ska kunna jobba med fler ärenden och 

hinna fler ärenden när man snabbar upp vissa processer. Det är väl det som är 

möjligheterna. 

 

I:  Spara tid och kanske omfördela resurser och så där? 

 

SK2:  Ja, det är nog det som jag förutsätter att man ser som vinsten. 

 

I:  Om vi tänker oss framtiden med fortsatt digitalisering då. Man kan tänka två delar 

av digitaliseringen, den första delen är kanske den som många kommuner arbetar 

med i dag och som ni också arbetar med, det här med digital ärendehantering och 

e-tjänster. Men den andra delen är det här med robotisering och automatisering 

av hela processen, som kanske ligger långt in i framtiden. Hur ser du på det där? 

 

SK2:  Det beror på vad du menar? Menar du om man skulle stoppa in en ritning och så 

räknar systemet ut om det blir ett ja eller ett nej?  

 

I:  Ja, i princip så är det det jag menar. 

 

SK2:  Då skojar vi om att det skulle bli en "nej - sägar robot". Planer och sådana grejer 

är för gamla. Mycket av det vi jobbar mot är för gammalt så mycket skulle bli nej. 

Där finns ju vi som kan gå in och säga "det där funkar inte men har du tänkt på 

att du skulle kunna göra så här istället?". Det kanske är mycket begärt att en robot 

skulle kunna se alla om/i fall att. Mycket skulle nog bli ett nej idag om man kunde 

stoppa in en ritning och någon kunde räkna ut ... för det är ju mot detaljplanen och 

de är ju gamla. 

 

I:  Det är ju det som du arbetar med nu och har arbetat med innan, det här med 

kulturvärde och de bitar som är väldigt subjektiva. 

 

SK2:  De är väldigt svårt att räkna in det för då ska ju en robot lära sig all kultur-

, arkitektur-, och ekonomisk historia. För till exempel en tillbyggnad kanske 

fungerar på ett hus från en tid medan på ett annat hus från en annan tid fungerar 

det inte. Eller så kan det vara på ett hus från samma tid men en i annan 

samhällsklass, det går ju inte sätta en herrgårdstillbyggnad på en villa även fast 

de är från samma tid. Där finns det jättemycket data som en robot skulle ha svårt 

att hantera. 

 

I:  Det finns många faktorer som begränsar den fullständiga automatiseringen alltså? 
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SK2:  Ja, sen är det väl en sak att pröva mot planen, om man nu hade uppdaterade planer. 

Men någonstans ska ju även stads- och landskapsbild, varsamhet och 

förvanskning prövas och det är ett jättestort ämne. 

 

I:  Vad tror du om en delvis automatisering istället? Där de mer konkreta grejerna 

som till exempel byggnadshöjd, ytor prövas automatiskt? 

 

SK2:  Då kommer vi i dagsläget till "nej - sägar roboten" tror jag. Det är sällan en 

ansökan som bara går att skicka rakt igenom, inte ens på nya hus följer de planen 

när de kommer in med en ansökan. Det skulle bli mycket en uppfostringsgrej för 

de som söker, och det kanske är en sak på de som söker ofta men sällan - sökarna 

... det är svårt nog att lära upp de som söker ofta. 

 

I:  Om man tänker långt in i framtiden och man tänker den här automatiseringen, vad 

ser du för möjligheter med det? Eller vad hade det funnits för fördelar om man 

hade kunnat automatisera hela processen? 

 

SK2:  Så klart ska man pröva de hårda värdena mot en plan så skulle väl en robot göra 

det mycket snabbare än vi, för den räknar ju mycket snabbare. Den kan säkert 

kolla på fler än en sak samtidigt också, men jag vet inte för jag är inte robot. Men 

de mjuka värdena blir svårare, men de hårda värdena skulle man säkert tjäna tid 

på. 

 

I:  Har du något mer som du vill tillägga eller diskutera? 

 

SK2:  Jag vet inte ... det här är ju vardag för oss eftersom vi har ju alla kartor i datorn, 

vi kommer åt de flesta dokument online och det har ju varit så länge. Det är vår 

chef som började tidigare samma år som jag och sen en inspektör som jobbat 

väldigt länge, alla andra är inskolade i det här systemet hos oss. De kanske har 

jobbat på andra sätt någon annanstans men hos oss är det ju det här som har varit. 

Det är ju därför vad vi gör varje dag och jag kan väl erkänna att jag inte funderar 

så mycket över det. Jag blir självklart irriterad när det inte funkar och man kan 

störa sig på små grejer, men det är så här det ska vara.
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Bilaga 6 – transkribering intervju med intervjuperson D 
I - intervjuare 

LK - Lund kommun 

 

I:  Hur länge har du arbetad på bygglovsavdelningen? 

 

LK:  I Lund två år. 

 

I:  Okej, vad arbetade du med innan det? 

 

LK:  Också bygglov men i Hörby kommun. 

 

I:  Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

 

LK:  Jag jobbar 50 procent som byggnadsinspektör och 50 procent som 

verksamhetsutvecklare med digitaliseringen. 

 

I:  Nu har inte du jobbat så länge på Lunds kommun, men skulle du kunna beskriva 

arbetsgången när du började jobba där och om du kan se några skillnader med hur 

det ser ut i dag? 

 

LK: Det är jättestora skillnader då man när jag började inte hade börjat digitalisera 

någonting. Man jobbade fortfarande med pappersakter. I samband med 

digitaliseringen så processkartlade vi hur vi arbetade för att se vilka förbättringar 

man kan göra samt var flaskhalsarna finns. Så arbetsgången är annorlunda nu när 

det är digitalt. En stor grej som vi gör i Lund som man inte gör på många ställen 

är att man som bygglovshandläggare inte skriver under sina egna beslut utan det 

är vår chef som skriver under alla beslut. Vi ska precis avskaffa det så att vissa 

enklare beslut skrivs under av handläggaren. Så det är den absolut största 

skillnaden som har kommit med digitaliseringen. En annan skillnad är att vi inte 

skriver ut och postar någonting utan allting går via mejl. Förutom då till de som 

inte har uppgett någon mejladress. Så det är en jättestor skillnad då vi förut var 

tvungna att skriva ut, skriva under, skanna, lägga in i systemet och posta. Det är 

alltså ett väldigt stort arbetsmoment som inte finns längre. Även alla protokoll 

som vi inspektörer för över teknisk samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. Det 

är de största skillnaderna jag kan se. 

 

I:  Den här utvecklingen låter som en ganska omfattande utveckling, har ni upplevt 

några svårigheter på vägens gång? 

 

LK:  Ja, att få med sig alla och få alla att känna sig involverade. Även att informationen 

ska nå alla och alla inte är mottagliga för information på samma sätt utan vissa 

vill ha det skriftligt, andra muntligt och vissa på båda sätt. Det är svårt också för 

att ofta är man inte medveten om hur man själv vill ha information utan du vet 

bara att "det här har inte jag fått eller det här har inte jag tagit till mig". Det beror 

då ofta på att du har fått informationen på det sättet som man inte föredrar. Det 

har gjort det svårt att veta vilka förändringar som kommer bli svåra för 

avdelningen att anamma. Till exempel det här med att handläggarna ska börja 
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skriva under sina egna beslut, det bestämde vi redan för ett år sedan men det är 

först nu de ska börja göra det. Det har tagit ett år för handläggarna att landa i det. 

 

I:  Vad är det som har gjort att chefen har skrivit under tidigare? 

 

LK:  Så har det sett ut på många kommuner tidigare. Det är något som har levt kvar sen 

gammalt, för man har alltid gjort så. Vår chef är ju även vår stadsarkitekt och då 

har det varit att man gjort så under alla år. 

 

I:  I princip för att den är överhuvud och högst bestämmande? 

 

LK:  Precis. Där jag jobbade tidigare i Hörby där skrev alla under sina egna beslut så 

där hade man gått ifrån det här för länge länge sedan och då är det ändå en väldigt 

liten kommun. Så jag vet egentligen inte vad det beror på. 

 

I:  Om du tänker utifrån utmaningar eller svårigheter ur andra perspektiv, exempelvis 

tekniska eller internt på kommunen, har det funnits några sådana då? 

 

LK:  Det har varit lite att först när vi började så tog man in en projektledare från Sokigo, 

vilket är de företag som levererar alla våra system. Man tog alltså in en 

projektledare från Sokigo som hjälpte oss att kartlägga och processkartlägga men 

det var fortfarande otydligt från ledningshåll vad det är man vill, vilket stöd har 

vi och vilket mandat har vi. Detta gjorde att projektet bedrevs inte så mycket för 

att det var otydligt. Till slut tog vi in en projektledare här ifrån IT som hjälpte oss 

att styra upp en styrgrupp med tre chefer från förvaltningen som man talade om 

för att ni måste säga vart mandatet ligger, vad det är som ska göras och att det 

krävdes bättre uppföljning från chefernas sida. Detta var också en stor utmaning, 

men digitalt så har vi köpt in alla våra system från samma leverantör så det har 

inte varit några problem. 

 

I:  Om du ser på digitaliseringsprocessen framåt, hur ser du på en fortsatt utveckling? 

 

LK:  Det finns jättemycket att göra fortfarande. Vi började handlägga digitalt för ett år 

sedan och vi lanserade e-tjänsten i september så det finns fortfarande mycket att 

göra med det. Vi har precis köpt in nya program för att handläggarna ska kunna 

ha koll på sina ärenden och processkartläggning så det finns grejer att göra hela 

tiden och allting går att förbättra. Även fast man tror att man kommit på en bra 

lösning så finns det alltid något som kan bli bättre. Det är svårt att svara specifikt 

på vad som går att förbättra för ingenting är färdigutvecklat utan allt går att 

förbättra.  

 

I:  Om du försöker identifiera de största utmaningarna framåt, vad tror du att de 

skulle kunna vara? 

 

LK:  Att alla ska känna sig bekväma med det digitala men även där tekniskt att, det 

som inte har fungerat så bra från Sokigo är att man har många olika moduler som 

gör olika grejer. Man har ett ärendehanteringssystem som man köper moduler till 

där exempelvis en sköter e-post, en annan sköter något annat och så vidare. Dessa 

moduler har tidigare varit olika företag som blivit uppköpta och blivit en stor 

koncern. När den ena då gör uppdateringar så är det inte alltid den andre vet hur 
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det kommer påverka en. Detta gör att vi varit med om flera gånger att e-

postutskicken slutar fungera så ingenting går ut eller så går det ut fel handlingar. 

Det är också en stor utmaning om man kollar utanför avdelningen men det är 

ingenting vi kan styra över. Om man kollar på avdelningen så är det bara att alla 

ska känna sig säkra med handläggningen men också att ... nu ska man 

processkartlägga ett nytt program så då kommer man se andra problem som man 

kanske inte har sett tidigare och då gäller det att folk fortfarande är 

förändringsvilliga. För vi förändrat väldigt mycket på ett år så vi kan inte förändra 

hur mycket som helst framöver för folk måste landa och man måste ta det sakta 

framåt. För det är en stor förändring och risken är att folk tillslut uppnår en gräns 

där man inte vill förändras mer. 

 

I:  Precis, man får skynda långsamt. Men om man skulle dela in 

digitaliseringsprocessen i två delar där den ena delen är den ni jobbar mycket med 

gällande digitalhantering av ärenden, e-tjänster och så vidare. Den andra delen 

ligger längre fram tidsmässigt men man benämner den automatisering. Det 

innebär en process där allting sker automatiskt och när man söker bygglov så är 

det en dator eller ett program som direkt hanterar det. Vad tror du om det? 

 

LK:  Det tror jag är bra. Det enda är att för att man ska kunna göra det så måste man ha 

digitala detaljplaner och vi ligger jättelångt bak med det då de precis har börjat 

kolla på det. Så för en sådan process är det långt kvar, i alla fall i Lund. Jag tror 

absolut att man kan få svar på vissa grejer väldigt snabbt och direkt men sen är 

det väldigt mycket bedömning från fall till fall när det kommer till att tyda mot 

detaljplan. Jag vet därför inte om man verkligen kommer kunna digitalisera det 

till hundra procent. Det tror jag är svårt för den mänskliga faktorn är väldigt stor. 

Just när det kommer till bygglov så är det väldigt mycket bedömning från fall till 

fall. Det är spännande om det skulle fungera men jag tror att det är svårt. 

 

I:  Om man går tillbaka till digitaliseringen ni gjort vad är det som avdelningen men 

även kommunen har sett som drivkraft till att göra det? Och vad har ni tjänat på 

det? 

 

LK:  Du menar vart initiativet kommer ifrån. 

 

I:  Ja, precis. 

 

LK:  Det är faktiskt från politikerna. Vi har haft det som ett mål att vi ska vara mer 

digitala så det är därifrån det kommer från början. Sen vet jag att man har pratat 

om det i många år innan jag började men att det hände beror nog bara på att olika 

faktorer klaffade och så kom man till skott. Men det kommer från politikerna från 

början. I och med att jag även är inspektör så är jag ute och träffar folk också så 

jag promotar ju alltid e-tjänsterna genom att "gå in här och följ ditt ärende" och 

så vidare. Alla KA kan ju också se sina ärenden och nästan alla är väldigt glada 

för det, imponerade och tycker att det är hur bra som helst. Vi har ju inte haft det 

så länge så det finns ju mycket förbättringsåtgärder man kan göra, men vi får kolla 

på det interimistiskt. Många har ju väldigt många ärenden i Lund, det finns ju KA 

som har 50 ärenden och då underlättar det väldigt mycket för dem. De kan se vad 

det har inne, vad det är för ärenden och så där. Sen är det många sökande som 

tycker om det och tycker att det är väldigt smidigt. Sen har vi tyvärr problem med 
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vissa företag, för det är kopplat till ditt mobila bank-id och många företag anser 

att mitt mobila bank-id är mitt privata. Men det finns ju inget som är privat bank-

id och företags bank-id utan bank-id är ju som att du visar din legitimation och 

signerar någonting. Du har ju inte en privat signatur och en företags signatur i 

vanliga fall, men det är inte så de ser det. Så de vägrar att använda e-tjänsterna. 

När man väl har sökt bygglov hos oss så går allt via e-tjänsterna, vi hänvisar alltid 

till att "nu kan du hämta ditt beslut i den här e-tjänsten" eller "nu har vi begärt en 

komplettering, så logga in i den här e-tjänsten" precis som Skatteverket har. Så 

det är lite tvistat med företag och tyvärr är det våra egna företag Lundafastigheter 

och Lundabostäder som inte vill använda det. Så där har vi ett stort problem som 

vi måste lösa i framtiden. 

 

I:  Om du tänker möjligheter och fördelar som uppstått med digitaliseringen då? 

 

LK:  En stor fördel är att vi får bort de administrativa liggtiderna. När jag började så ... 

vi är tre administratörer och totalt är vi cirka 20 personer. Då kunde ligga fem till 

sex veckor back med registrering av nya ärenden, vilket inte händer idag utan idag 

kan det ligga max två dagar efter. Mycket registreras ju automatiskt i systemet 

som de inte ens behöver granska. Även när vi postade grejer så var det 

administratören som gjorde det och det kunde ligga i tre till fyra dagar innan det 

postades, nu går det ut varje kväll. Alla liggtiderna som gjorde att vår 

handläggningsprocess blev längre ... där hade vi kanske fyra dagar som det låg 

hos oss, sen skulle det postas vilket tog en dag till, sen skulle personen kolla sin 

post vilket man kanske inte gör varje dag. Så det tog ju en vecka bara på att få 

informationen från oss till de sökande. Nu går det på några timmar, så det har 

minskat våra handläggningstider och vi har nöjdare sökande eftersom de får 

information mycket snabbare. Vi slipper också samtal om "hur går det i mitt 

ärende, varför har ni inte kollat på det här" och sen kanske det låg hos 

administrationen och inte ens hade blivit registrerat. Nu kommer ju allting in i 

systemet så vi slipper de sura samtalen från medborgarna också. Det är nog de 

största fördelarna att man slipper onödig liggtid och de sökande kan själva logga 

in och se hur det går i deras ärende. 

 

I:  Vet ni om ni har tjänat något ekonomiskt på digitaliseringen? 

 

LK:  Nej, det är för tidigt för att säga i och med att det precis har gått ett år nu. Det är 

svårt också för vi har utökat tjänsterna så att vi är fler men vi handlägger mycket 

fler ärenden. Men vi har inte kunnat göra någon sådan sammanställning, tyvärr. 

Man kommer också märka nu att från första januari måste man göra avdrag 20 

procent per vecka efter de tio veckorna som gäller. Där märker vi att vi ligger 

väldigt mycket i fas, vi har ju tre veckor på oss att begära en komplettering och 

där har vi inte behövt göra några avdrag än. Så sen första januari har vi inte haft 

mer än tre veckor innan du får en komplettering eller tio veckor till beslut. Innan 

det var det ofta att vi kunde ha ärenden som låg i två månader innan vi begärde 

komplettering. Så hade man behövt göra det avdraget innan så hade vi behövt 

göra väldigt mycket avdrag, men vi har ingen konkret summa just nu. 

 

I:  Så ur en ekonomisk vinkel har ni kanske ingen summa på om ni har tjänat på det 

eller inte men den nya lagändringen har fungerat som ett incitament för att göra 

förändringar. 
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LK:  Absolut, vi gjorde en del förändringar inför detta och det hade inte gått så lätt om 

det inte hade varit för att alla medarbetare var medvetna om att "om vi inte gör 

detta nu så kommer vi förlora mycket pengar". Så helt klart att det var en bra 

påtryckning gällande att komma med förändringar. 

 

I:  Har ni upplevt från kommunen att de har haft några invändningar mot 

investeringskostnaden som det ändå blir? 

 

LK:  Nej, ingenting och när vi har kommit på att vi har behövt mer pengar för att köpa 

in någon annan modul till exempel så har de köpt in allt vi har velat ha. Men det 

tror jag också beror på att det kommer från politikerna, så vi har ju inget val utan 

vi måste göra som de ber oss. Sen har vi haft ett pengaöverskott också. Förra året 

hade vi väldigt mycket pengar över så då fick vi lov att köpa in vad vi behövde 

och ville. Det tyckte cheferna var bra eftersom man vill ju nolla budgeten när året 

är slut. 

 

I:  Vi pratade lite om det när det gäller de sökandes attityder, men har det funnits 

några attitydutmaningar inom avdelningen som du kan se det? 

 

LK:  Det har varit mycket så att "varför behöver vi ändra vår handläggningsprocess, vi 

har ju alltid gjort såhär och det har ju alltid fungerat bra", fast det har ju inte 

fungerat bra när de sökande har fått vänta 20 veckor på sitt bygglov. Men då har 

man bara skyllt på administration eller att det är någon annanstans problemet 

ligger. Så vi har gjort små förändringar som folk i efterhand har sagt att "jo men 

det var bra" men vid själva införandet är det väldigt mycket klagande. Det beror 

nog också på att det har varit mycket förändringar på ett år så folk blir nog lite 

emot det för att det blir för mycket på samma gång. Så man måste verkligen ta en 

sak i taget, man ja det har varit motsträvigheter på kontoret och åsikter om att "vi 

har alltid gjort så här" och man vill inte ändra på sig. 

 

I:  Är det något mer du vill tillägga eller något mer som du har kommit på att du vill 

ta upp? 

 

LK: Nej, inte vad jag kan komma på just nu.
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Bilaga 7 – transkribering intervju med intervjuperson E 
I - intervjuare 

KK - Kalmar kommun 

 

I:  Hur länge har du jobbat på bygglovsavdelningen? 

 

KK:  Jag har jobbat här sen hösten 2016. 

 

I:  Vad har du arbetat med innan? 

 

KK:  Jag var polis i 12 år och sedan har jag haft ett eget byggföretag. 

 

I:  Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

 

KK:  Jag är byggnadsinspektör, bygglovshandläggare och bygglovschef. 

 

I:  Kan du beskriva hur ditt arbete ser ut? 

 

KK:  Jag ansvarar för att bygglovsärendena hanteras som de ska, att det flödar igenom 

som de ska samt att de handläggs på rätt sätt. Sen har jag även handläggning av 

egna ärenden också. 

 

I:  Hur ser arbetsgången kring handläggningen ut hos er? 

 

KK:  Idag så är det ett ganska analogt arbete med manuell handläggning. Oftast får vi 

in ärendena via mejl eller e-tjänsten Mittbygge, sen registreras de och är det 

pappershandlingar, vilket det är ganska ofta, så skannas de och de läggs in i 

systemet. Efter det så handlägger man i ett datasystem som heter Byggreda, vilket 

är ett gammalt windows-baserat system. 

 

I:  Har du sett någon utveckling gällande digitalisering sedan du började arbeta på 

bygglovsavdelningen? 

 

KK:  Marginellt, det som har kommit är nya pdf-granskningsverktyg som har gjort att 

man kan mäta på ritningar. Sen Mittbygge kom in så har det inte hänt så mycket, 

och jag skulle vilja påstå att det kom i slutet på 90-talet. Efter det har det inte hänt 

någonting gällande den digitala processen. 

 

I:  Vad tror du om en ökad digitalisering av verksamheten? 

 

KK:  Jag tror att det är helt nödvändigt, framförallt om man kollar på de yngre sökande 

som börjar komma in nu för då förväntar man sig att det ska gå att ansöka digitalt. 

Man ställer sig nästan frågande till varför det inte är infört. Det handlar väldigt 

mycket om sekretess och många små kommuner där varje kommun är suverän så 

man ska ha sitt eget system. Men vi håller på och tittar på arkivsystem och 

bygglovshanteringssystem med digitala ansökningsmöjligheter. Det som är 

bekymret är att många gånger är det analoga handlingar som tas fram, dels med 

detaljplanerna som är på papper och sedan är det så att många av våra arkitekter 

ritar förhand för att få den konstnärliga biten. Så det är mycket analogt i vår 
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verksamhet så därför tror jag att det går lite trögare. Sen handlar det väl främst 

om att utvecklingen har gått så fort och statligt eller kommunalt förändringsarbete 

det tar för lång tid. Det är upphandlingar, det är svårt att bestämma sig och 

utvecklingen går hela tiden framåt så det man tittade på för ett eller två år sedan 

kanske inte längre är aktuellt och då blir det ny upphandling. Det är komplicerat 

när man inte kan ta snabba beslut men så ser det ut och så ska det vara. 

 

I:  Som du säger så kanske det är ett hinder just att det är offentlig sektor och att det 

finns en viss tröghet där. Finns det några fler hinder eller svårigheter gällande en 

ökad digitalisering om du ser andra perspektiv? 

 

KK:  Ja, om man göra allting för enkelt till exempel att om den digitala vägen är för 

enkel så kanske man inte heller vill eller vågar ta ut svängarna. Man ska ju som 

sökande kunna få pröva vilken åtgärd man vill och skulle man digitalisera ett 

system och digitala detaljplaner så kanske man uppfattar det som att ett planenligt 

bygglov är det som är mest rätt. Då tar man bort den demokratiska processen att 

"jag vill pröva detaljplanen på det sätt som jag tycker att den ska tolkas på" och 

då kan det digitala göra att man kan uppfatta det som att det finns ett rätt sätt och 

det andra är fel. En avvikelse kanske innebär en röd ruta och då kan man få 

uppfattningen om att jag gör fel när jag bara utövar en demokratisk rättighet. Sen 

att den personliga bedömningen av samhällsbyggnadsnämnden inte längre är en 

folklig bedömningsinstans utan det kanske mer datorsystem som gör 

bedömningar och det är inte det sätt jag tror att man vill forma samhället på. 

Samhällsbyggnadsnämnden är ju en representation av folket och de är dem som 

skall göra bedömningen. Det tror jag kan vara en fara. 

 

I:  Vad ser du för möjligheter med att digitalisera processen ni har idag mer? 

 

KK:  Det stora möjligheterna är att folk får återkoppling så man slipper fundera på 

"vad händer med mitt ärende" för så fort man har ansökt så går man och väntar på 

att få ett svar. Antingen så väntar man på att få en komplettering eller så väntar 

man på sitt bygglov och man väntar ganska hårt. Privatpersoner tittar i brevlådan 

och man funderar på det där hela tiden och där har vi som skyldighet att 

tillmötesgå det behovet av bygglovet. För behöver man göra en utbyggnad så har 

man behovet av det och då ska processen ske skyndsamt. Har man då hela tiden 

koll på vad som händer i sitt ärende så kan man när det inte händer något ställa 

krav på att "jag vill veta varför det inte händer någonting, vad händer med mina 

kommunala skattepengar". Så de stora fördelarna är att vi får en snabbare 

handläggningsprocess, den är mer korrekt och man får återkoppling när man 

skickat in en handling. Det är viktigt i dag därför att så ser det ut på många andra 

ställen både inom den privata sektorn men även inom statliga institutioner.  

 

I:  Kan du se några andra typer av möjligheter om du ser utifrån andra perspektiv? 

Man kan till exempel tänka ekonomiskt. 

 

KK:  Absolut, det blir kortade handläggningstider och blir det då mindre 

handläggningstider så ska ju inte avgifterna vara lika höga. Då kan vi ju sänka 

avgifterna eftersom de är baserade på handläggningstiden, så det är ju klart att det 

skulle kunna bli billigare. Den stora vinsten är nog ändå att det går snabbare och 

att man har mer kontroll och att man kan påverka sin egen bygglovsprocess. Är 



Bilaga 7 

56 

det så att man behöver komplettera så får man veta det direkt och man behöver 

inte vänta på ett mejl som någon ska skicka ut utan det kanske blir en automatisk 

återkoppling genom att systemet säger "i normala fall behöver man den här typen 

av handling och den har inte du lämnat in, kontrollera mot våra checklistor och 

komplettera redan nu". 

 

I:  Vi har under vår förstudie identifierat två delar av digitaliseringen där den ena är 

det här med digital ärendehantering och handläggning och den andra delen som 

lägger längre i framtiden är automatisering. Det vill säga att man söker helt 

digitalt, det prövas helt automatiserat och sedan får man ett svar. Hur ser du på 

det? 

 

KK:  Det är möjligt att jag är gammal, även fast jag kanske inte är så åldersgammal, 

men jag ser det som att det är fel. För det ska vara vi människor i vårt samhälle 

och i vår kommun som bestämmer hur man ska forma sitt eget samhälle och den 

bedömningen ska aldrig vara automatiserad. Jag har ju fått en delegation från min 

samhällsbyggnadsnämnd att jag är tillräcklig vettig och bra som person så att jag 

kan fatta beslut. Då har människorna i samhällsbyggnadsnämnden delegerat till 

mig som människa så att det blir människa på människa på människa. Bryter man 

den kedjan så är det inte längre vi som bygger vårt samhälle utan då är det en 

automatiserad process och det ska inte vara automatiserat. Däremot 

handläggningen med hur man skriver ut eller vad man gör är en sak men själva 

bedömningen ska komma från en människokänsla och en människouppfattning. 

Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Det är lite så också att ... säg att man gör 

en felbedömning så att man bygger ett hus på ett sätt som någon tycker är fult. Då 

blir det någonting som finns till eftervärlden och ja det kanske blev fult men ur ett 

historiskt perspektiv så kanske det är högst intressant hur människan kunde göra 

en felbedömning som blev bra eller dålig. Det är ju sådant som skapar dynamik i 

vårt samhälle. Annars skulle vi inte ha några konstnärer utan maskiner som målar 

alla tavlor, det hade gått mycket snabbare, gått åt mindre färg och mindre slabb. 

Men så vill vi ju inte ha det. Det är mjuka värden och de ska man inte digitalisera 

bort.  

 

I:  Hur ser er process ut idag när det kommer till handläggning av ärenden? Är det 

en handläggare som fattar beslut i varje ärende eller är det flera som jobbar med 

det ihop? 

 

KK:  Vi har en delegation på enkla ärenden alltså en- och tvåbostadshus samt 

tillbyggnader. Det vi inte får ta är flerbostadshus, industrier över en viss storlek 

och även i principiella fall där vi känner att det är något som nämnden behöver ta. 

Är det minsta tveksamheter så ska vi skriva upp det till nämnden. Detaljplanen 

ställer ganska tydliga krav och har man ett visst bostadsområde så står det till och 

med att utformningen inte är speciellt viktig och då är det den enskilda friheten 

som är viktigare. I sådana områden så kan vi inte ha någonting att säga om man 

till exempel skulle vilja ha ett rosamålat hus med träfasad. Så länge det följer 

planen ska lov ges. I de fallen är det mycket enklare men vi ska även bedöma om 

byggnaden är lämplig att till exempel bo i och då kanske man får en känsla av att 

"det här är inte lämpligt därför att" och så har man ett skäl. Så där har vi inte några 

tvåpartsbedömningar men vi har ju även en bygglovsarkitekt och en stadsarkitekt 

så är det några ärenden där man har utformningsfrågor så konsulterar man dem. 
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Stadsarkitekten ska ha någon att säga till om alla flerbostadshus för han har ju haft 

en tanke med hur samhället ska utformas så då måste han få säga till. Så enda 

gången en enskild tjänsteman bedömer utformningen är vid småhus och där har 

man ändå inte så mycket att säga till om.  

 

I:  Har du något annat som du skulle vilja ta upp? 

 

KK:  Ja, jag tycker att allting som kan hjälpa oss ... för vi gör mycket saker manuellt. 

När man skickar in ett ärende så ska det ankomststämplas, det ska skickas ut en 

bekräftelse och så vidare. Numera finns det ju bygglovsrobotar som kan göra 

sådana saker och det innebär att man själv kan lägga mycket mer tid på 

bedömningar, man kan rådgöra och ge råd till de som söker att "den här 

utformningen som ni valt att göra är helt okej enligt lag men det finns mycket mer 

att göra för att ni ska få mer och bättre yta baserat på pengarna ni ska lägga ner på 

det här". Då kan man boka möte tillsammans med vår arkitekt och så tittar man 

på det utifrån ett lagperspektiv. Vi ritar ju inte åt dem men man kan ge råd att man 

börjar närma sig gränsen för vad som är lagligt och vad som behöver förbättras 

eller vad som är mer lämpligt. Så ju mindre tid man behöver lägga på 

handläggning desto mer tid till service med bokade besök och obokade besök, så 

det blir där vi kan lägga tiden istället. 

 

I:  Hur ser du på en halvautomatisering, där man automatiserar de hårda värdena till 

exempel byggnadshöjd, ytor och så vidare men man fortfarande har kvar 

bedömningen av de mjuka värdena? 

 

KK: Det går alldeles utmärkt men det man ska tänka på är att, det står i PBL:s 9 kap. 

§ 31b att man får även använda sig med liten avvikelse. Så det är det jag menar 

att systemet måste vara så extremt tydligt för att man inte ska uppfatta det som att 

det inte är någonting som är fel eller någonting som man inte bör göra. Utan det 

är viktigt att veta att man har fri tolkningsrätt och lagen ger möjlighet att arbeta 

med liten avvikelse. Så fort man automatiserar så kan det vara så att om man 

bygger enligt plan så är det lite billigare, går lite snabbare och blir lite enklare. Då 

får man inte den variation och prövningen av detaljplanen som man ska ha, det 

kanske är kommunen som har gjort ett misstag och man har bestämt att det ska 

vara på ett visst sätt. Då kan man många gånger ätas upp av allmänheten som 

belyser att "det här verkar heltokigt och ni bygger helt fel i den här detaljplanen". 

Då kan man antingen ändra planen eller ta några avvikelser. Så man ska inte vara 

rädd för att gå emot kommunens intentioner för det är motståndet som vi blir 

starka och utvecklas av också. Det tror jag är bra på ett sätt men jag är också rädd 

för att automatisera bedömningen.  

 

I:  Du menar att det finns en risk för att om man matar in det i en maskin så blir det 

en "nej-sägar maskin"? 

 

KK:  Ja, det är det jag tänker. Många som söker ett bygglov är i behov av att få ett beslut 

snabbt och det är väldigt få som förstår innebörden av en bygglovsprövning vilket 

jag tror leder till att man väljer den säkra vägen. Vilket jag inte tror ger en så 

intressant byggnation för då kanske man väljer ett typhus för att man vet att det 

kommer gå snabbt och man kommer snabbt in i huset. Men så bygger vi inte 

intressanta samhällen, så det finns faror med det men det finns också stora vinster. 
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I:  Där är väl vi så unga så att vi tycker att digitaliseringen är en självklarhet så ditt 

sätt att se på det och lyfta fram människan i processen ser vi som väldigt 

intressant. 

 

KK:  Jag förstår att det är så och där får man från kommunalt håll nästan skämmas lite 

för att vi inte har kommit längre, men det går långsamt men vi är på väg.  

 

I:  Vi har väl också identifierat att det är viktigt att man har en person på avdelningen 

eller i kommunen som tycker att det är viktigt och då driver på det. 

 

KK:  Självklart, har man en person som tycker att det är intressant, har kunskapen och 

är orädd så får man en förändring. Men samtidigt sker den här förändringen 

överallt hela tiden och Sverige har inte tillräckligt med kompetens för att 

digitalisera allting samtidigt och det är det som gör att det går långsamt. Det är så 

tydligt när man försöker rekrytera folk för digitaliseringen så är de upptagna. Det 

är samma sak i byggbranschen, finns det inte tillräckligt med byggarbetare så 

bygger man inga hus. Det hjälper inte hur mycket man än beviljar bygglov för 

husen kan inte byggas. Men jag hoppas att vi är på god väg.
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Bilaga 8 – transkribering intervju med intervjuperson F 
I - intervjuare 

FK - Falu kommun 

 

I:  Hur länge har du jobbat på bygglovsavdelningen? 

 

FK:  Jag började jobba där 2001, så det är många år sedan. 

 

I:  Vad gjorde du innan du började där? 

 

FK:  Då jobbade jag som konsult för Tele2 och jobbade med att söka tillstånd för deras 

radiomaster. 

 

I:  Kan du beskriva din titel och vad du har för arbetsuppgifter idag? 

 

FK:  Idag är jag bygglovschef så jag jobbar med personalfrågor och så vidare men jag 

är väldigt nära min egen verksamhet så jag har även en del egna ärenden. 

Framförallt är det mest krångliga tillsynsärenden eller förhandsbesked och 

strandskydd. 

 

I:  Så man kan egentligen säga att du jobbar som byggnadsinspektör också? 

 

FK:  Ja, det kan man. 

 

I:  Du har ju som du sa jobbat där ett tag, kan du beskriva hur arbetsgången såg ut 

när du började jobba där? Då tänker jag arbetsgången gällande 

bygglovsprocessen. 

 

FK:  Jag skulle kunna prata jättemycket om sådant här men när jag började jobba då 

hade jag ju jobbat som konsult, så jag var van vid att sköta allting själv men så 

kom jag in på kommunen och då var allting väldigt uppdelat. Det fanns väldigt 

uttalade sekreterare och det fanns till och med inspektörer som skrev på papper 

och sedan var det någon assistent som skrev av och skrev ut beslut. Så allt var 

baserat på papper och inte ens inspektörerna gjorde arbetet själva i datorerna utan 

man bad någon annan göra det. Sen skickades allt ut med brev eller till och med 

fax som fanns då. Så att så var det i grova drag. 

 

I:  Ansökan var pappersbaserad då också? 

 

FK:  Absolut, det kom bara in via papper då. 

 

I:  Handläggningen var också helt pappersbaserad som jag förstår det? Man hade 

inga ärendehanteringssystem eller liknande? 

 

FK:  Nej, vi hade någon typ av diarium eller någon typ av register så att man diarieförde 

allting. Men en stor skillnad var också hur man granskade ett ärende. Idag har vi 

förmånen att ha massor av kartunderlag, vi har detaljplanerna och det är bara att 

söka upp via datorn. Förr fick man lov att gå och leta upp det i ett kartskåp och så 

vidare. Så att få fram uppgifter tog mycket längre tid. 
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I:  Nästa del som jag tänkte fråga om är hur arbetsgången ser ut idag och vad du ser 

för skillnader mot när du började arbeta där? 

 

FK:  Framförallt så gör handläggaren mycket mer jobb. Det existerar inte assistenter 

om vi ska kalla det så, utan idag är man nästan en kombinerad inspektör och 

assistent där man gör allting själv mer eller mindre. Vilket systemen också stödjer. 

Nu har vi systemet som heter ByggR och ska man skapa ett beslut så går det lika 

snabb att man trycker på en knapp och så skickas det iväg automatiskt. Det 

behöver inte vara någon mellanhand som skickar ut det med brev. Sen att granska 

ett ärende är också jättestor skillnad och du kan söka på ett helt annat sätt. Vi har 

till exempel tagit fram något som vi kallar för Bygglovsrapport, vilket innebär att 

vi har ett kartlager där allt som en bygglovshandläggare behöver för en granskning 

av ett bygglov. Om jag markerar ett område så tar det systemet fram allting som 

kan vara intressant för en inspektör. Det kan vara att det finns en ledning eller att 

det är ett riksintresse för kulturmiljö, vilken detaljplan och så vidare. 

 

I:  Ansökningen idag hur sker den? 

 

FK:  Vi har precis kört igång med vår e-tjänst, så jag kan väl inte säga att det ramlar in 

där men tanken är att vi ska öka den siffran. Man har möjlighet att ansöka via e-

tjänst eller e-post, men det kommer faktiskt en förvånande stor del med papper. 

Men även fast man söker med papper så hanterar vi ärendet digitalt och sökanden 

har även möjlighet att följa sitt ärende digitalt. Så även fast man kanske vill 

komma in och visa sitt ärende eller så och ansöker med papper så kan man sen gå 

över till att jobba helt digitalt. 

 

I:  Okej, så även fast de söker på papper så lägger ni in det digitalt och sedan 

fortsätter man därifrån? 

 

FK:  Precis, har de bara en mejladress så går vi absolut över till det med en gång. 

 

I:  Vad är det som har gjort att ni på er kommun har valt att göra den förändring av 

arbetsgången som ni har gjort under tiden du har jobbat där? 

 

FK:  Det beror på att jag som chef har haft ett brinnande intresse för det då jag tycker 

att teknik är roligt överlag. Jag har drivit på frågan genom att jag har blivit 

inspirerad av andra kommuner och sen hör man från sökande att "varför kan jag 

inte lämna in det i en e-tjänst" så efterfrågan har funnits. Det har gjort att jag har 

tagit initiativet till ett projekt som vi kallar för "Det papperslösa bygglovet" vilket 

vi startade för ungefär två och ett halvt år sedan. Efter det har vi jobbat hårt, före 

det så hade vi mycket idéer och pratade om det, men det är inte förrän när projektet 

startade som vi har fått ordning och reda på det. 

 

I:  Kan du förklara rent konkret hur det projektet har sett ut och vad det går ut på? 

 

FK:  Ja, det heter ju "Det papperslösa bygglovet" och det gick faktiskt ut på att vi skulle 

hantera så lite papper som möjligt. Det kan ju betyda att man jobbar digitalt eller 

automatiskt. Det här med digitalisering är ju en del av ... jag vet inte hur jag ska 

beskriva det ... men det blir en effekt av att jobba papperslöst. Det finns ju också 
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andra lösningar än att jobba helt digitalt. Men vi körde igång med att inventera 

"hur jobbar vi idag", "var får vi snabbast effekt" och "vad är det kunden 

efterfrågar". Vi tittade till exempel på nöjd-kund-index, vilket är en kundenkät 

som SKL kör. Där såg vi att våra kunder tyckte att vi var kompetenta när de fick 

tag på oss, så vi ville öka tillgängligheten. Vi förstod också att de tyckte att det 

tog lång tid, vilket vi tror beror på att man inte riktigt förstår vad som händer hos 

oss. Man har inte nog kunskap och man kan inte följa sitt ärende, vilket blev en 

stor drivkraft hos mig. Bara det här att man snabbt ska kunna få reda på att vi har 

tagit emot ditt ärende, din handläggare är den här, nu kommer vi skicka ut till 

grannar i tre veckor och så vidare. Då förstår man ju att nu måste jag lugna mig i 

tre veckor. Kunden har varit den stora drivkraften i förändringen. 

 

I:  Har du som chef upplevt några hinder på vägen från din ledning, ekonomiskt, 

attityder från de som jobbar med det eller så? 

 

FK:  Ja, jag har förmånen att ha en chef som låter mig jobba på under eget ansvar. Jag 

har inte stött på några hinder från min närmaste ledning men jag har stött på hinder 

gällande att få stöd från andra förvaltningar, framförallt då från IT. De var inte 

lika på. Nu är de med på banan, men jag tyckte att de borde varit före mig och 

kommit på idén inte jag som byggnadsinspektör. Det svåra har varit att få resurser 

från övriga förvaltningar samt att få ihop pengarna. För det är ganska dyra initiala 

kostnader. 

 

I:  Har du fått några invändningar från ledningen gällande de initiala kostnaderna 

gentemot att tjäna pengar på det genom att man kanske hinner mer? 

 

FK:  Jag har inte fått några extra pengar för det, så jag klarar mig precis inom budget. 

I år var det så att det strök på kronan, men jag har klarat min budget och då blir 

det aldrig någon diskussion över huvud taget. Men jag har ju dragit ut på det i två 

år också. Så eftersom jag klarar budget så är det ingen som diskuterar men jag har 

inte fått något tillskott för att genomföra det. Det har gjort att jag har fått sakta ner 

takten. 

 

I:  Arbetsgruppen som jobbar med bygglov, hur har de ställt sig till förändringen?  

 

FK:  Jag har försökt att få de involverade från start den här gången genom att tagit med 

flera medarbetare i processen och vi har verkligen informerat löpande. Jag är en 

sådan som pratar väldigt mycket med mina medarbetare och jag har egentligen 

pratat om det här sedan 2009, så det är ju en tioårsperiod där man har sagt att det 

kommer. Så mentalt har de varit förberedda. Jag tror att det hade varit svårt om 

jag bara hade kommit in och sagt att "nu ska vi köra det här och ni får lov att 

acceptera det" utan det handlar om en mental förberedelse. Jag måste säga att de 

har tagit det jättebra, sen är alla personer olika. Vi är en grupp på tio personer som 

kommer hantera det här nu och visst har jag personer som är på och ivriga för att 

göra massor av förändringar, men sen har jag ju också de som är lite långsammare 

i att acceptera och förstå men nu är alla med. Så det har ju också tagit sin tid med 

det kräver lite tålamod. 

 

I:  Om man ser framåt i tiden, hur ser du på en fortsatt och kanske intensifierad 

digitalisering av bygglovsarbetet? Vilka utmaningar ser du med digitaliseringen? 
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FK:  Utmaningen tror jag är alla system som måste till. Själva systemen är väl inte 

problemet i sig men vi måste ha resurser för att hålla reda på systemen. Jag brukar 

säga att vi har ungefär tio personer som jobbar med bygglov och för två år sedan 

var de tre av dessa som bara jobbade administrativt med att skicka ut brev och 

skicka ut till grannar. Nu måste vi tyvärr skicka ut till grannarna fortfarande men 

idag behöver jag ungefär en av de tjänsterna. Däremot så måste handläggaren göra 

mycket mer. Sen har jag tagit en av administratörerna och gjort henne till 

systemförvaltare för jag behöver någon som kan systemen i grunden. Jag har 

också anställt en person som har titeln "digitaliseringskoordinator" och det beror 

på att det var alldeles för många system, moduler, programmeringar, hur hänger 

de ihop, vad är det för server. Det var helt omöjligt för mig att hålla reda på till 

slut. Hon har också hjälp till mycket nu vid införandet. Hon är också inspektör så 

hon kan så småningom gå över till det igen. Men det som händer är att det 

tillkommer nya tjänster hela tiden och en byggnadsinspektör för tio år sedan är 

inte samma funktion som byggnadsinspektör fem år framåt. Jag tror att du måste 

vara fullt bekväm med att ha ganska många olika system och sköta kontakter via 

systemen, sms eller var som helst.  

 

I:  Har ni upplevt några hinder om man tänker juridiskt? 

 

FK:  Arkiveringen har varit störst problem för oss och den är vi kanske inte i mål med 

till hundra procent. Men där har Region Dalarna precis gjort en stor upphandling 

med e-arkiv så vi är väl först på där så vi slipper hålla på att skriva ut i slutändan. 

Det är det största juridiskt. Man märker att arkivarier har en tradition i att jobba 

med papper och man märker att vissa då har svårt att se att det skulle vara okej att 

köra helt papperslöst. Frågorna blir då till exempel "vad är en originalhandling", 

"vilken version är påskriven", "har man skrivit på rätt papper" och "vad är en 

digital signatur". 

 

I:  Om man delar upp digitaliseringen i, lite som du var inne på förut, två olika delar. 

En del som man mer håller på med nu med e-tjänster och hantera ärendet digitalt 

och den andra delen med automatisering där man har ett system som kanske kan 

kontrollera handlingarna av sig självt. Hur ser du på det? 

 

FK:  Jag ser bara med nyfikenhet på det. Jag håller mig lite lugn just nu för mina 

medarbetares skull, men självklart håller jag ögonen öppna och tittar på de projekt 

som håller på runt om kring för att försöka få till en automatisering. Jag är inte 

rädd för det över huvud taget. Det kommer betyda att bygglov kan hanteras på ett 

helt annat sätt och det tror jag att vi hakar på så fort det är möjligt. Men jag håller 

mig lite på avstånd just nu. 

 

I:  Om man tänker sig en fullständig automatisering där man gör en ansökan och så 

kan systemet helt och hållet handlägga ärendet och skicka ut ett svar. Tror du att 

det är möjligt eller tror du att det finns några hinder gällande det? 

 

FK:  Jag tror att det skulle kunna vara möjligt. Visst, jag är ju lite positiv gällande 

sådant där men det skulle möjligtvis vara det här med att det till exempel i PBL 

står att det ska vara estetiskt tilltalande och det ska inte var en olägenhet för 
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omgivningen. Så det finns ju vissa bedömningsfrågor som jag kanske tror att de 

måste checkas av i vissa fall men inte i alla fall.  

 

I:  Finns det några konkreta faktorer som du ser kan bli bättre i och med 

digitaliseringen? 

 

FK:  Handläggningstiden borde gå snabbare om en dator kan checka av alla punkter, 

se att de är okej och skriva ut ett bygglov på en gång. Handläggningstiden måste 

vara en stor faktor i det och det borde i sin tur betyda en lägre bygglovsavgift. Det 

som jag tror kan bli ett problem är hur man upprätthåller kompetensen för de 

frågor som blir kvar och hur en sådan personalgrupp ser ut. Sen också vem 

programmerar systemen och så vidare. Det jag ser är att mycket går över från vad 

säger lagen till hur fungerar programmet. Det märker jag av för vi har en 

automatisk handläggare som kommer från Sokigo som kallar den för Atom. Den 

har vi och den fungerar så att om en handläggare skapar ett beslut under dagen så 

skickas det ut automatiskt på kvällen till den som har sökt. Men det är inte en 

sådan automatisering som jag tänker mig. Det är ett jättejobb och de som håller 

på med projektet "Får jag lov?" har visat att det är otroligt svårt att få till för det 

är alltid en bedömning i det enskilda fallet. Men med tanke på hur utvecklingen 

ser ut så tror jag att det borde gå.  

 

I:  Precis och det projektet visar ju på att PBL idag är uppbyggd med både mjuka 

och hårda värden, eller vad man ska säga. 

 

FK:  Ja, allt är ju också en bedömning. Alla projekt som kanske uppfyller en checklista 

om man nu skulle ha en sådan i systemet är ju inte problemet. Utan det är ju när 

olika intressen ställs mot varandra. Om vi säger att det är ett riksintresse gällande 

kulturminne, det finns ingen detaljplan och en sökande vill bygga ett hus då är det 

ju någon som måste göra en avvägning. Då är ju frågan om man kan komma så 

långt så att man har "erfarenhet i datorerna" som kan göra avvägningen eller måste 

det in en person. 

 

I:  Finns det något mer som du tycker är intressant att diskutera gällande 

digitalisering och automatisering gällande bygglovsprocessen? 

 

FK:  Nja, det är väl att jag tror att det är viktigt att vi får en liknande lösning över hela 

landet. Vi är väl 290 kommuner idag och det kan inte vara ekonomiskt försvarbart 

att vi alla ska sitta och lösa samma problem. Något mer som jag kom på var att 

jag nämnde lite slarvigt att vi fortfarande skickar ut till grannar och är det 

någonting som skulle behövas för att få bort så mycket papper som möjligt är att 

alla måste registrera en mejladress. 

 

I:  Ja, eller det här som börjar komma med digital brevlåda. 

 

FK:  Ja, absolut men i alla fall att det finns lagkrav på det. Det är något som skulle 

underlätta något enormt mycket.
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Bilaga 9 – transkribering intervju med intervjuperson G 
I - intervjuare 

KK - Kungsbacka kommun 

 

I:  Hur länge har du jobbat på bygglovsavdelningen? 

 

KK:  Jag började i Kungsbacka kommun januari 2012. Då jobbade jag bland annat som 

kommunikatör för bygglovsavdelningen. Den positionen jag har nu har jag haft i 

lite drygt två år. 

 

I:  Vad arbetade du med innan du började arbeta där? 

 

KK:  Innan jag började här så jobbade jag som PR-konsult i Köpenhamn.  

 

I:  Kan du beskriva din titel och dina arbetsuppgifter som du har idag? 

 

KK:  Jag är verksamhetschef för bygglovsavdelningen i Kungsbacka kommun. Mina 

arbetsuppgifter är att tänka strategiskt hur vi tar oss vidare samtidigt som vi ser 

till att jobbet vi har varje dag blir gjort. Så jag är chef över de två enhetscheferna 

vi har plus de specialisterna vi har på förvaltningen, till exempel stadsjurist och 

stadsarkitekt. 

 

I:  Hur såg arbetsgången gällande bygglovshanteringen ut när du började jobba där? 

 

KK:  Jag har mer koll från de åren jag har varit chef än innan eftersom jag har varit mer 

insatt då, men under de här två åren så ser den ganska lik ut. Vi har precis blivit 

klara med en upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem som gör att vi kan 

jobba mycket mer digitalt än vad vi gör idag. Man kan säga att vi har jobbat 

mycket med att förbereda oss men vi har inte börjat ändra arbetsprocesserna än. 

 

I:  Hur ser arbetsgången ut idag? 

 

KK:  Det kommer in ett ärende, vi får in ungefär 40 procent via vår e-tjänst men den är 

dock inte kopplad till vårt andra system. Så vi får ut e-tjänsten i ett papper som vi 

sedan behöver mata in, vilket administratörerna gör. Sedan granskar vi alla 

ärenden i en grupp med handläggare och administratörer. Detta sker en dag varje 

vecka. Utefter det ser vi om vi behöver begära in mer handlingar och det behöver 

vi göra i nästan alla ärenden. Så vi har en hög procent där vi behöver begära in 

fler handlingar, det ligger runt 90 procent. Sedan skickar administratörerna ut en 

kompletteringsbegäran. När vi har fått in alla handlingar fördelar enhetscheferna 

en gång i veckan ut ärendena till handläggare. Handläggarna handlägger sedan 

ärendet och tittar då mot detaljplan eller ÖP, kollar tillgänglighet, hör grannar om 

det behövs, skickar på remiss dit det skulle behövas. Ibland är det till miljö- och 

hälsoskydd om det gäller enskilt avlopp eller till räddningstjänsten om det är 

större byggen. Det är då administratörerna som skickar ut både grannhörande och 

remisser. Efter det fattar handläggarna beslut om de kan annars så skriver man 

upp det till politikerna om vi inte har delegation på just de ärendet. Sen är det upp 

till den som har sökt att boka in ett tekniskt samråd om det behövs, sen får de 
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startbesked. Det är inspektörerna som jobbar med det och håller i processerna med 

arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.  

 

I:  Hur många delar av de olika stegen sker digitalt? 

 

KK:  Vi skannar in alla handlingar så vi har alla handlingar digitalt men eftersom det 

inte är våra original så har vi en pappersakt där alla original ligger. Vi har en hylla 

där vi ser processen och akten flyttas med beroende på steg i processen. Så akten 

visar var ärendet är någonstans, vilket inte är så digitalt. Vi skickar remisser via 

mejl, men inte grannhörande. Vi skriver ut papper, skriver på och skannar in för 

beslutet så det är inte heller digitalt. Stämpla handlingarna gör vi med stämpel så 

det är inte heller digitalt.  

 

I:  Så egentligen är det inte så mycket som sker digitalt mer än att man har ett 

ärendehanteringssystem? 

 

KK:  Precis, så är det. Men där hoppas vi på ändring nu så om vi hade hörts igen om ett 

halvår så hoppas vi på att det är annorlunda.  

 

I:  Hur ser er plan ut för det halvåret? Vad är det ni ska ändra? 

 

KK:  Det vi ska göra är att vi ska byta system. Vi har något som kallas ByggReda idag 

och det är jättegammalt och har inte förutsättningarna för digitalisering eller 

automatisering. Det vi har upphandlat är ByggR som Sokigo är leverantör för och 

de har ett helt annat tänk gällande det här. Till exempel när det kommer in ärenden 

digitalt så är e-tjänsten kopplad till det systemet så alla uppgifter någon annan 

redan har skrivit in hoppar in i systemet. Man kan "dra in" digitala handlingar, 

ärendena får en ankomststämpel automatiskt och vid till exempel grannhörande 

så kan man lägga upp informationen i ett "digitalt rum" och så kan man skicka ut 

ett brev med en länk där grannarna så får de gå in och titta där. Sökande kan också 

gå in att hitta sina egna beslut och så vidare. Det är en stor vinst i det tror jag.  

 

I:  Vad är det som har gjort att ni har valt att förändra arbetsgången på det sätt som 

ni har tänkt att göra? 

 

KK:  Vi har brottats med långa handläggningstider under en lång tid och vi jobbar idag 

väldigt gammaldags och tungt. Om någon annan har skrivit in vilken adress de 

har så är det onödigt att skriva in det igen, så vi vill få bort massor av dubbelarbete 

och vi ser att det finns delar att effektivisera. 

 

I:  Har ni stött på några hinder på vägen mot att digitalisera? 

 

KK:  Ja, det har vi. 2014 så upphandlade vi ett system som hela Kungsbacka kommun 

skulle ha som heter Lex och då skulle leverantören utveckla en modul för bygg 

och en modul för miljö- och hälsoskydd. Det arbetet höll på fram till våren 2017 

när vår kommunledning gick in och sa att "nej, nu får det vara stopp för vi har 

pumpat in så mycket pengar i detta och det blir aldrig klart". Så vi hade byggt en 

e-tjänst för att gå in i det systemet, men där blev det stopp och så fick vi börja om. 

Hösten 2017 kom vi igång med en ny upphandling och man får väl säga att åren 
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mellan 2014 och 2017 känns lite bortkastade. Men leverantören levde inte upp till 

det som vi krävde för att byta arbetssätt.  

 

I:  Hur har kommunledningen ställt sig till att avbryta en upphandling och sedan 

investera igen? 

 

KK:  De var redan upphandlade så vi fick ju avbryta införandet och det är ju kännbart 

så klart både ekonomiskt men även resursmässigt. För det är ju många människor 

som har lagt ner mycket tid på detta. Men vi kom till ett läge där leverantören inte 

klarade av att leverera det de hade sagt. Det har gjort att vi har blivit noggrannare 

som kommun med att godkänna leveranser och hur vi skriver avtal och så vidare.  

 

I:  Har ni upplevt några möjligheter med förändringen av arbetssättet? 

 

KK:  Ja, nu har vi ju inte riktigt kommit igång än men vi ser att det kommer att spara 

jättemycket tid och att tråkjobb försvinner så att man kan göra roligare grejer. Sen 

ser vi också med det här systemet att det finns möjlighet att programmera en liten 

robot som söker av att "okej nu har det gått ett och ett halvt år sedan de här fick 

bygglov, då behöver vi påminna dem om att de ska ansöka om startbesked". Det 

kan man göra idag också manuellt men den tiden finns inte, så vi kommer kunna 

erbjuda mer service och hålla de som söker lite mer i handen under processen än 

vad vi har kunnat innan.  

 

I:  Ekonomiskt, har ni någon prognos på hur mycket ni kommer tjäna där? 

 

KK:  Nej, men vi vet att vi inte kommer behöva så många personer som vi är idag. Men 

vi har inte gjort någon kalkylering på att så här många tjänster försvinner och då 

sparar vi så här mycket. 

 

I:  Om man ser framåt i tiden, hur ser du på en fortsatt och kanske ökad digitalisering 

av bygglovsarbetet? 

 

KK:  Jag tror att det är enda vägen att gå. Det systemet som vi ska införa nu ger oss 

möjligheter att automatisera alla enklare delar i vårt jobb. Men automatiseringen 

från att en sökande kan knappa in att jag vill bygga ett rött hus där och så får man 

ett automatiskt bygglov, där är vi inte riktigt än. För att det ska fungera så behöver 

vi ha digitala detaljplaner och det jobbar vi med parallellt i kommunen men det är 

väldigt dyrt. Så det är ingenting man gör på en kvart men så småningom så tror 

jag det. Om 10 år tror jag att man kommer att ha det och att detaljplanerna då inte 

kommer att vara platta utan det kommer vara som 3D-detaljplaner. Detta så att 

man kan skriva in att jag vill ha så här högt, så här brett och så här djupt och så 

kan systemet tala om att det fungerar eller inte fungerar. Den visionen har jag i 

alla fall. 

 

I:  Vad ser du för möjligheter med en sådan automatisering? 

 

KK:  Att det går fortare tror jag. På alla undersökningar som vi gör så får vi allra, allra 

mest tillbaka att det tar för lång tid. Det är det vi försöker bli bättre på genom att 

jobba mer effektivt och ta bort sådana saker som tar tid. Kan man då få in alla 
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planenliga ärenden i ett sådant system där man egentligen inte behöver göra så 

mycket så är det fantastiskt. 

 

I:  Ser du några fler hinder på vägen mot en automatisering, förutom det här med 

digitala detaljplaner? 

 

KK:  Ja, det är de som jobbar. För det är svårt att ändra tankesätt och ändra hur man 

jobbar och hur man alltid har gjort. Det kommer bli en utmaning för oss nu också 

även fast vi har en personalgrupp som är väldigt sugna på att digitalisera. Det har 

ju varit en fördel med att det har tagit så lång tid. Det har ju hunnit mogna i 

personalgruppen men det är ju inte så lätt alltid att tänka om. Ofta tänker man att 

"okej, vi ska bli digitala men vi ska jobba som vi alltid har gjort fast digitalt" och 

där är det svårt att tänka sig att vi kanske behöver jobba på ett helt annat sätt med 

möjligheterna som finns nu.  

 

I:  Ser du några tekniska hinder eller lagmässiga hinder? Både om man tänker 

gällande digitaliseringen som ni håller på med nu men även gällande 

automatisering. 

 

KK:  Ja, vi har ju GDPR som en joker i leken som gör att vi kanske inte kan hantera 

personuppgifter digitalt så som vi har gjort innan när vi till exempel skickar ut på 

grannhörande eller bara när folk begär handlingar. Där har vi tagit beslut att vi 

behöver maska personuppgifterna, så att istället för att bara dra ut och mejla så 

behöver vi dra ut, maska, skanna in och mejla. Det är ju segt att behöva göra det. 

Sen är det så att överlag så är lagar alltid lite efter till exempel finns det inte 

reglerat någonstans att vi kan lämna ut digitalt utan det är bara reglerat efter 

pappersutlämning. Så den tekniska utvecklingen springer ifrån lagstiftningen. 

Ibland kanske man kan göra saker rent tekniskt som man inte får. 

 

I:  Har du något exempel på det? 

 

KK:  Nja ... det skulle väl vara det här med personnummer men det är inte ett så bra 

exempel ... men man kan väl känna allmänt med lagstiftningen att det inte alltid 

är speciellt verklighetsförankrat. Men ett exempel är de lagar som reglerar 

utlämnandet av allmän handling är inte särskilt uppdaterade kring digital 

hantering. 

 

I:  Om man ser till Plan- och bygglagen istället, den innehåller ju både mjuka och 

hårda värden om man kan säga så, där en del saker är väldigt tydliga och andra är 

mer bedömning till exempel gällande kulturhistoria. Hur ser du på det? 

 

KK:  Det blir svårt att hantera automatiskt men jag tänker att det kanske blir svårt att 

hantera alla ärenden automatiskt men de som ligger inom ett vanligt område med 

en vanlig detaljplan kanske man kan hantera så. Så länge det kanske inte är så att 

du vill göra ett rosa hus med gröna prickar på eller liknande. 

 

I:  Så PBL ser du inte som ett så stort problem eller? 

 

KK:  Om man säger så här, vi har i vår kommun väldigt mycket förhandsbesked där vi 

behöver göra en lokaliseringsprövning för att bedöma om det går att bygga en 
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bostad på den platsen överhuvudtaget, är det verkligen den bästa användningen 

av marken. De ärendena kanske inte går att automatisera men om vi kan 

automatisera 80 procent av ärendena så har vi vunnit mycket. 

 

I:  Är det något annat som du tycker är intressant att diskutera gällande digitalisering 

och automatisering? 

 

KK:  Jag tycker att det är superspännande med automatisering och digitalisering men 

jag tycker att man skall försöka använda tekniken så bra det går. Lite som jag var 

inne på tidigare att man kan inte tänka att vi ska arbeta så som vi alltid har gjort 

fast digitalt. Utan vi behöver ändra hur vi förhåller oss till hur vi jobbar. Vi ska 

använda de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger oss. Sen skulle man 

väl kanske önska att det fanns lite mer riktlinjer eller standarder i Sverige. Det 

finns mer så i Norge och där ligger man lite före kan jag tycka. Eller bara det här 

att det hade funnits ett system som alla kommuner hade använt eller ett sätt att 

handlägga bygglov på. Det finns ju inte idag utan det finns 290 olika sätt. Jag tror 

att digitaliseringen hade gått mycket fortare om det fanns riktlinjer för att "det här 

systemet ska du använda, varsågod".
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Bilaga 10 – transkribering intervju med intervjuperson H 
I - intervjuare 

HK - Haninge kommun 

 

I:  Hur länge har du jobbat på kommunens bygglovsavdelning? 

 

HK:  Jag har jobbat här sedan mitten på november 2017. Innan dess har jag jobbat lite 

extra under vinter- och sommarsemestrar. 

 

I:  Har du studerat innan eller vad har du jobbat med innan du började på kommunen? 

 

HK:  Jag har gjort väldigt mycket. När jag gick ut gymnasiet körde jag budbil och 

motorcykelbud i ett par år, sedan drog jag till London och var bartender. Efter det 

var jag i USA där jag studerade och jobbade i två år. När jag sedan kom tillbaka 

till Sverige jobbade jag på ett lager/administration för ett leveransföretag. Efter 

det började jag här. 

 

I:  Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

 

HK:  Idag har jag en delad tjänst som är 50 procent bygglovssamordnare där jag 

registrerar inkomna handlingar i vårt system, svarar på medborgarnas 

bygglovsfrågor och sedan samordnar jag även möten åt handläggarna. Sedan har 

jag 50 procent där jag är objektspecialist och då ansvarar jag för systemen som vi 

har på bygglov. Så det är vårt verksamhetssystem och vårt e-arkiv. Jag jobbar 

även med annan digital utveckling. Just nu håller kommunen på med ett 

kommungemensamt e-arkiv som jag är inblandad i. Jag håller också på med 

dokumenthanteringsplanen som vi håller på att uppdatera och sedan håller vi på 

med en ny e-tjänsteplattform. Vi håller även på just nu att uppdatera till Windows 

10, ett par år för sent, vilket gjort att vi har stött på en del problem.  

 

I:  Kan du se någon skillnad gällande arbetsgången från när du började där mot nu? 

 

HK:  Ja, jag har faktiskt drivit väldigt mycket med att digitalisera våra arbetsprocesser. 

Handläggarna ska ta beslut och expediera ut det till sökare och andra mottagare 

och förut har handläggarna skrivit ut allting, lagt det i en akt och lagt det i en hylla 

för samordnarna att hämta. Det har vi kommit ifrån helt i. De tog besluten digitalt 

redan då så det var ganska onödigt arbete. Detta har vi då tagit bort så att idag 

sker det digitalt där de i systemet skickar ett uppdrag till samordnarna och sedan 

går vi in i ärendet och expedierar där. En annan sak som vi har haft problem med 

är att vi precis har kört igång med digital debitering. Det vill säga att innan så 

skrev handläggarna ut ett debiteringsunderlag och fyllde i för hand vad som ska 

faktureras. Sedan lämnade de det till vår verksamhetskontroller som sedan 

skickade vidare det till ekonomi. Nu sker det genom att i vårt 

ärendehanteringssystem så skapar de underlaget digitalt och sedan exporterar vi 

ut det och skickar till ekonomi digitalt. Där läser sedan deras system in det 

automatiskt och skickar ut räkningen samt skickar en rapport till vårt system så 

att vi ser vad vi har debiterat. Sen är det en hel del små saker så som arkivering 

där det är vår dokumenthanteringsplan som inte tillåter att vi gör det helt digitalt. 

Vi har allting i ett e-arkiv men vi måste enligt dokumenthanteringsplanen skriva 
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ut det och skicka till ett annat företag, Arkiva som ligger i Västerås. De skannar 

sedan in det igen och skickar till oss och de filerna läser vi in i vårt e-arkiv. Så det 

är en del onödiga pengar som de dels tar för att göra det åt oss men även en del 

för att skriva ut i. Allting finns ju redan digitalt eftersom vi skannar in allting när 

det kommer till oss. Kommer det fysiskt så skannar vi in det och lägger in i ärendet 

och sedan arbetar vi digitalt. Så det blir ju en del dubbeljobb. Nu börjar vi komma 

vidare med dokumenthanteringsplanen så vi räknar med att efter sommaren vara 

helt digitala där vi bara kommer trycka på en knapp i vårt system för att det skall 

skickas till e-arkivet.  

 

I:  Har ni upplevt några svårigheter, utmaningar eller hinder med den här 

utvecklingen?  

 

HK:  En stor grej har varit systemen i sig själva. Dels att våra system har behövt 

utvecklas lite och då har jag haft kontakt med våra leverantörer för att utveckla en 

del. Sedan är det även kopplingen till de andra systemen, till exempel det systemet 

som ekonomi använder. Där har de största problemet varit att få systemen att prata 

med varandra och där har ekonomisystemet varit lite grinigt. En annan utmaning 

har också varit att få handläggarna att göra på det nya sättet och ha koll på att de 

gör på rätt sätt. Men det är mer en vanesak innan de lär sig.  

 

I:  Vad tror du var anledningen till att man på kommunen och på avdelningen valde 

att förändra arbetsgången? 

 

HK:  En del är att politikerna, vilket jag tror gäller i hela Sverige, väljer att hoppa på 

digitaliseringståget. Sen är det ju mycket arbete med vissa saker men det sparar 

ju väldigt mycket tid och pengar. Ett exempel är ju gällande arkiveringen, där är 

det ju ofantliga summor som går till att vi ska skicka det till ett företag som 

skannar inte det åt oss och sedan skickar tillbaka. Vi skannar ju redan in det och 

det tar ju tid och blir dubbelarbete att göra det igen. Då har vi inte ens pratat om 

tiden det tar att skanna in och skriva ut allt, vissa ärenden har ju hundratals 

handlingar. Med det nya sättet kommer det ju till stor del vara ganska 

automatiserat så på det sättet kanske det som idag är ett heldagsarbete för en 

person tar några sekunder. Vissa saker har tryckt på för att jag är lat och vill ha 

allt så enkelt som möjligt och ibland har man fått igenom det eftersom de har sett 

vinningen i det medan andra saker har man fått bråka om lite mer. Men generellt 

så förstår man att det finns mycket tid och pengar att spara på att digitalisera men 

det blir ju också mycket enklare att hitta saker. 

 

I:  Om vi ser framåt, vad tror du om den fortsatta utvecklingen av digitaliseringen? 

Och vad är nästa steg för er? 

 

HK:  Nästa steg är att fortsätta hitta små saker som man kan skära bort eller förenkla 

men framför allt att automatisera mer. En grej som går att automatisera är att i 

våra system finns det flertalet olika fält där man kan fylla i statistik, exempelvis 

beslutsdatum eller startbesked. Idag måste man fylla i detta manuellt men det är 

ju då att automatisera det så att man kan koppla det till att när man stämplar beslut 

i systemet så fyller den i fälten automatiskt. Ett annat exempel är när man i Post- 

och Inrikes Tidningar kungör så klickar vi på en knapp i vårt system så att det 

skickas dit men sen måste vi gå in på en separat flik för att fylla i datum för laga 
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kraft och skapa bevakningar för att ha koll på lovet. Så det är några steg där som 

borde slås ihop så att man bara kungör och resten löses automatiskt. Det är några 

exempel på saker som är ganska lätta att automatisera men systemet tillåter det 

inte idag och då måste vi jobba med leverantören för att lösa det.  

 

I:  Om man delar in processen framåt i två delar lite som du har varit inne på men 

kanske ännu mer automatiserat med en fullständig automatisering där systemet 

sköter hela ärendet automatiskt, hur ser du på det? 

 

HK:  Jag ser positivt på det. Det finns ju väldigt mycket möjligheter att göra så att 

många delar går väldigt mycket snabbare. Men jag har lite svårt att se att bygglov 

kan bli helautomatiserat. I alla fall under de närmsta 10 - 20 åren. Det är ju 

fortfarande någon som behöver granska det och se om det "är lämpligt att bygga 

det här på den här platsen". Där hålls vi tillbaka en del av planavdelningen också, 

de är inte alls lika digitala av sig. De behöver ju har digitala detaljplaner och inte 

bara PDF: er på datorn för att det ska fungera. Men jag tror att systemet kanske 

kan ge ett förslag på beslut baserat på uppgifterna det har kunnat sammanställa 

men jag tror fortfarande att det kommer krävas någon som behöver kolla igenom 

allt och godkänna det.  

 

I:  Ser du några andra hinder för det? Till exempel lagmässigt eller liknande? 

 

HK:  Nu har jag inte fullkoll på alla lagar så jag vet inte om det finns något som skulle 

förhindra det idag men jag tror att det finns en utveckling kring lagar som behöver 

göras också. Till exempel det här med arkivering är ju idag inte helt klart hur man 

till exempel ska hantera det här med digitala signaturer i arkiveringen. Mycket 

lagar för mig är otydliga och man måste tolka dem och det är alltid en fråga om 

man har tolkat de rätt eller inte.  

 

I:  Vad ser du för möjligheter med en fullständig automatisering? Vad tror du att det 

skulle ge? 

 

HK:  Jag tror att det skulle ge mycket kortare handläggningstider. Vi har jobbat på bra 

under hösten så nu ligger vi ikapp, vilket också kan bero på att det finns lite färre 

ärenden. Annars ligger man efter för man har ju bara ett visst antal timmar för sin 

personal och vissa ärenden är väldigt komplicerade. En annan sak är att man får 

felaktiga ritningar som då gör att man måste granska de om och om igen. Det kan 

ju vara så att man får in nya ritningar där de har gjort vissa ärenden men de har 

inte gjort det man behöver eller det man har begärt. Skulle man då ha en 

automatisering som kan göra en överblick så skulle det korta ner tiden väldigt 

mycket och jag tror att handläggningstiden är det största som skulle påverkas. 

Kortar man ner handläggningstiden så sparar man ju också pengar eftersom man 

får tid över till annat. Man får ju då även tid till att utveckla verksamheten på 

andra sätt också. 

 

I:  Är det något mer du vill tillägga eller något som du har tänkt på mer? 

 

HK:  Nej, inte som jag kan komma på nu. Det är väl i så fall det här med att det gäller 

att se till att alla vill genomföra förändringarna som blir med digitaliseringen. 
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