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Populärvetenskaplig sammanfattning
Att handlägga bygglov är en komplex process som kräver input och åtgärder från många
olika håll. Bygglovsprocessen bygger på Plan- och Bygglagen (PBL) vilken reglerar vad
som krävs för att den sökande skall erhålla ett bygglov. Kopplat till denna lag reglerar
även detaljplanerna i kommunerna vad som är tillåtet, hur stor byggnad som får byggas,
vilken höjd, hur nära tomtgräns och så vidare. Utifrån dessa gör sedan varje kommun sin
tolkning vilket är grunden för arbetsprocessen i kommunen. Tidigare har processen med
bygglovsansökningar varit helt pappersbaserad, vilket innebär att ansökningarna har
kommit in via post och vidare har handläggarna handlagt hela ärendet helt manuellt. Idag
har handläggningsarbetet övergått till mer digitalt arbete. Detta innebär att handläggare
sitter med digitala ärendehanteringsverktyg där ansökan registreras, kompletteringsbegäran skickas ut och slutligen skickas lovbeslut till den sökande. De digitala verktygen har
medfört att bygglovsprocessen har effektiviserats och att de sökande har erhållit beslut
snabbare. Dock visar det sig att trots mer digitalt arbete finns det fortfarande problem och
tröghet kvar i bygglovsprocessen.
I och med den komplexa bygglovsprocessen, digitaliseringens framfart inom branschen
och den fortsatta trögheten har är uppslaget till studien; ”Hur kan ByggR och kommunernas arbete förbättras för att vidare bidra till en effektiviserad handläggningsprocess?”
samt ”Hur jobbar kommuner med ett processinriktat arbetssätt, processutveckling och
förbättring av bygglovsprocessen?” För att förenkla för läsaren kretsar studien kring tre
block; arbetsprocessen i kommunerna, deras arbete med verksamhetsutveckling samt användbarheten av ärendehanteringsverktyget ByggR.
Denna studie baseras på relationen mellan leverantören Sokigo som utvecklat verktyget
ByggR och två valda fallkommuner som använder detta verktyg. Informationen till studien grundar sig i intervjuer med handläggare och chefer som dagligen arbetar med bygglov och ByggR. Innan informationsinsamlingens start gjordes en branschfördjupning med
bland annat en litteraturstudie och intervjuer med anställda på Sokigo och Boverket för
att få fler dimensioner på digitaliseringen och verktyget.
Studiens resultat visar att för att lyckas effektivisera arbetet med digitala verktyg krävs
det en nära relation mellan leverantören Sokigo och kommunerna. Vidare bör dessa parter
kartlägga de gemensamma externa aktörerna och förstå hur dessa påverkar relationen
mellan Sokigo och kommunerna. Relationen och kommunikationen med de externa aktörerna är viktig för kommunens utveckling och ByggR. Därmed bör kommunerna och
Sokigo lägga fram en plan för att utveckla ett samarbete med regelbunden kontakt till de
gemensamma externa aktörerna.
För att kommunerna vidare skall effektivisera sina arbetsprocesser är det viktigt att arbeta
aktivt med processledning. Genom processledning kan kartläggning av verksamheten genomföras vilket vidare kan användas som grund för problemidentifiering med koppling
till aktiviteter och anställda. För att kommunerna skall kunna genomföra processinriktat

utvecklingsarbete har det visat sig att ledningen på enheten måste motivera och engagera
medarbetarna. Anställda måste förstå att de skall hjälpa till att driva utvecklingen. Det är
således kulturen på enheten som är viktig för att processledning skall lyckas och tekniken
skall inkorporeras utan stora motstånd och problem.
Slutligen för att ByggR som verktyg skall kunna utvecklas och därmed effektivisera handläggningsprocessen är det viktigt att Sokigo värnar om relationen till kommuner och försöker sammanväga kravställning från flera kommuner samtidigt. Detta kan göras genom
att skapa gemensamma plattformar och samarbeten mellan Sokigo och de kommuner som
använder ByggR. Vidare är det viktigt för Sokigo att studera i vilken kontext och omgivning verktyget används. Sokigo borde även undersöka den arbetssituation och de kringliggande faktorer som påverkar användningen av verktyget vilket vidare påverkar utvecklingen av ByggR. Med enkla designåtgärder skulle Sokigo kunna öka överblicken
och minska onödig interaktion med systemet vilket skulle bidra till en bättre upplevelse
av systemet.

Förord
Denna studie är ett avslutande examensarbete på 30hp vilket är det sista momentet innan
vi erhåller examen i Civilingenjör - System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet.
Arbetet har genomförts i samarbete med IT-bolaget Sokigo AB i Sundbyberg, Stockholm.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Tomas Wahlström som genomgående givit
oss vägledning och bidragit med värdefulla synpunkter till studien. Vi vill även tacka alla
på Sokigo som bidragit med värdefulla åsikter, trevligt bemötande och positiv energi under vår tid på företaget. Ett stort tack även till vår ämnesgranskare på universitetet, Bengt
Sandblad, som genom hela arbetsprocessen bidragit med vägledning och givande kommentarer. Slutligen är vi även tacksamma för den tid som respondenterna på fallkommuner har tagit sig för att vara med och bidra till studien.

Anna Hanstorp och Lina Sjögren
Stockholm, januari 2017
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1. Inledning
Ordet digitalisering ger idag närmare 4 miljoner träffar på Google. Begreppet digitalisering används idag i två olika betydelser. Digitalisering kan användas för att beteckna
informationsdigitalisering, där analog information transformeras till digital. Digitalisering kan också användas för samhällelig digitalisering, vilket ökar möjligheterna för
kommunikation och informationsdelning på både individ- och organisationsnivå (Digitaliseringskommissionen, 2014). För några decennier sedan var informationen kring detta
begrepp betydligt mindre utbredd. I samband med utvecklingen av de första persondatorerna under år 1950 har människans arbete kommit att involvera mer interaktion med
datorer. De introducerade datorerna i arbete och hem möjliggjorde för digitaliseringen
(Heinrich, 2004). Då World Wide Web (WWW) introducerades gick digitaliseringen igenom ytterligare stora förändringar i form av utsträckning, dimension, skala och hastighet.
Under denna tid ändrades även effekterna av digitaliseringen vilket vidare resulterande i
ökat förändringstryck mot omvärlden (Khan, 2016).
Idag kan digitalisering ses som en delprocess i ett större teknologiskt förlopp, vilket syftar
till att digital teknik skall förändra aspekter av det mänskliga samhället (Khan, 2016;
Stolterman och Croon Fors, 2004). Tillämpning av digital teknik innebär innovation och
kreativitet snarare än att enbart förstärka och stödja befintliga metoder. En enklare och
snävare definition av digitalisering syftar till papperslös hantering (Press, 2015), vilket
exempelvis innebär e-deklaration istället för skattedeklaration via pappersblankett. Tilllämpandet av digitala tekniker har således visat sig påverka del enskilda företag samt även
haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och offentlig sektor (Patel och McCarthy,
2000).
En bransch som har påbörjat arbetet mot en digital verksamhet och därmed implementerat
nya digitala tekniker är byggbranschen, en del av detta är hanteringen av bygglovsansökningar. Handläggning av bygglov har länge skett manuellt, där ansökningar kommer in
via brev och där handläggare vidare behandlar och granskar ärendet utan digitala verktyg.
Denna manuella process har visat sig tidskrävande då handläggare måste genomföra flertalet moment och då allt från komplettering till beslut skall skickas via post. Den digitala
spridningen inom samhällsbyggnadssektorn har möjliggjort för stora förändringar och effektiviserade handläggningsprocesser. Det har visat sig att beslutstiden för lovansökningar förkortats och kundnöjdheten därmed har ökat. Digitaliseringen har även medfört
en smidigare process för handläggare som arbetar med bygglov, då de fått stöd med hjälp
av ärendehanteringsverktyg (Boverket, 2016a).
Det har dock visat sig att det fortfarande finns en viss tröghet. Resultat av en undersökning
visar att bygglov och ansökningsprocesser är tröga och handläggningstiderna för att få ett
bygglov beviljat fortfarande visar sig vara långa. I samma undersökning framhävs att politiker anser att det är utdragna överklagandeprocesser som gör att det tar lång tid att
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bygga i Sverige (Örstadius, 2016). Dock visar Dagens Nyheters granskning att av de lägenheter som färdigställdes i flerbostadshus under 2015 var 73 procent av detaljplanerna
och 96 procent av bygglovsbesluten inte alls föremål för överklagande (Örstadius, 2016).
Studier visar istället att problemen ligger hos kommunerna som misslyckas med att uppnå
tillräcklig kapacitet och effektivitet kring planering och bygglov (Palmgren, 2016).
Bygglovsprocessen som den ser ut idag är en komplex process, bestående av ett flertal
steg och moment från det att ansökan skickas in tills det att fastigheten får tas i bruk.
Denna flerstegsprocess är vanligen tidskrävande och tenderar ofta bli utdragen då det inte
finns ett standardiserat tillvägagångssätt för hur processen skall gå till. Kortfattat går det
att beskriva bygglovsprocessen enligt elva steg (Boverket, 2016b). Det börjar med att den
sökande tar del av den information som finns kring vad som krävs för ansökan av bygglov, vidare skickar den sökande in ansökan till byggnadsnämnden och i sista steget erhålls
ett godkännande om att fastigheten får tas i bruk.
För att stötta kommuner i arbetet med handläggning av bygglov har Sokigo AB, ett
svenskt IT-bolag, utvecklat ärendehanteringsverktyget ByggR. Det är ett verktyg som används för att underlätta hanteringen av bygglovsansökningar för handläggare och stödja
hela bygglovsprocessen. ByggR är ett verktyg som används för att underlätta för användare av systemet i de olika stegen som sker i bygglovsprocessen. Idag använder 90 kommuner av 290 ByggR (Wahlström, 2016a).
Med utgång från digitaliseringen och användandet av ärendehanteringsverktyget ByggR
och relationen mellan leverantör, det vill säga Sokigo, och kund, det vill säga kommun,
går det att studera bygglov i flera dimensioner, vilket även är studiens utgångspunkt. Den
grundläggande dimensionen är arbetsprocesserna i kommunerna, som har sitt stöd i Planoch Bygglagen (PBL). Den andra dimensionen är kommunernas arbetsprocesser och vidare processledning med koppling till bygglovsprocessen. Den sista dimensionen är användarperspektivet på ärendehanteringsverktyget, alltså användarnas upplevelse vid användning av ByggR.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att urskilja likheter och skillnader i kommuners arbetssätt kopplat
till bygglovsprocessen för att därmed identifiera effektiviseringsmöjligheter. Vidare ska
användningen av systemet ByggR i dessa kommuner studeras för att se huruvida systemet
stödjer handläggare i deras arbete. Det är intressant att studera huruvida ByggR har någon
inverkan på hur bygglovsprocesserna fungerar eller om det snarare handlar om helhetsperspektiv och processen däromkring. Avslutningsvis ska studien även lyfta kommuners
arbete med processer och processledning för att se hur det påverkar effektiviteten i arbetet.

2

Utifrån syftet är dessa frågor intressanta att undersöka:
▪
▪

Hur kan kommunernas arbete med att handlägga bygglov effektiviseras i en ny
digital verksamhet?
På vilket sätt bidrar Sokigos verktyg ByggR till en effektiviserad bygglovsprocess?

1.2 Avgränsningar
Studien behandlar handläggarnas perspektiv på bygglovsprocessen. Vidare begränsas studien till den delen av bygglovsprocessen som endast behandlar ansökan om bygglov, det
vill säga från det att ansökan görs till dess att bygglov beviljas eller avslås. Studien kommer således inte fokusera på byggnationsprocessen eller arbetet med att ta fram detaljplaner. På grund av de olika parternas nätverk kan göras väldigt stort, har avgränsningar även
gjorts till aktörer som har direkt påverkan på relationen mellan Sokigo och de valda kommunerna.
För att genomföra ett intressant urval av kommuner finns det flera attribut att ta hänsyn
till; storlek, antal ansökningar per år, geografi och ekonomi för att nämna några. För att
göra ett urval kommer ett visst antal av dessa attribut tas i beaktning. Valet av kommun
kommer att göras tillsammans med handledaren till examensarbetet. För att göra en kvalitativ studie har studien avgränsats till två kommuner i Sverige.
Studien grundar sig i ärendehanteringverktygets utformning vid studiens start och tar där
inte hänsyn till de kontinuerliga uppdateringarna och utveckling som skett under studiens
gång. Studien grundar sig på version 1.6 av ByggR.
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2. Bakgrund
Detta avsnitt syftar till att göra en kartläggning av vilka typer av publikationer och undersökningar som har gjorts tidigare kring digitalisering och samhällsbyggnadssektorn för
att ge en klar bild av hur utforskat ämnet är.

2.1 Tidigare forskning
Det finns rapporter gjorda av bland annat Boverket som behandlar hur bygglovsprocessen
kan effektiviseras genom en digital samverkan både mellan kommuner samt externa aktörer. Dessa typer av rapporter blev vanliga från år 2000 och visar på att medvetenheten
kring effektivisering av bygglovsprocessen finns och har funnits länge på olika plan. Både
Boverket, kommuner runt om i Sverige samt systemleverantörer av bland annat ärendehanteringssystem är medvetna om vilken utveckling som kommer att ske och måste enligt
många ske de närmaste åren (Boverket, 2015).
Det första steget för att effektivisera byggprocessen identifieras som att ta fram ett enhetligt koncept för hur information ska kunna flöda mellan organisationer och kommuner.
Informationsflödet bör inte vara beroende av specifika tekniska lösningar, utan bör snarare vara standardiserade och generella för att det ska vara möjligt att skicka information
till den instans som behöver den. Då det inte finns några strukturer eller förhållningssätt
för hur information ska se ut eller arkiveras försvåras detta (Boverket, 2013; Boverket,
2012).
Även e-delegationen har tagit fram strategier, ramverk och rapporter för hur myndigheter
och externa aktörer ska kunna samverka (e-delegationen, 2013a; e-delegationen, 2013b;
e-delegationen, 2013c). För att utvecklingen med den digitala samverkan ska fortskrida
gäller det att e-delegationen fortsätter med sitt arbete så att myndigheter kan börja arbeta
med de nödvändiga förändringar som måste göras. Vissa delar måste dock hanteras av
regering och riksdag då dessa innebär anpassningar i lagstiftning och ändringar av hur
myndigheter jobbar (Boverket, 2013a).
För att visa på i vilken utsträckning digital samverkan kan tillämpas i detaljplaneringsoch byggprocessen bjöd Boverket och Lantmäteriet in Sokigo tillsammans med tre andra
leverantörer av ärendehanteringsverktyg för att visa och diskutera hur sådan teknik kan
organiseras och fungera. De fyra företagen arbetade med detta under våren 2013 och resultatet återfinns i rapporten “Effektivare samhällsbyggnadsprocess, ‘från idé till färdig
byggnad’, med hjälp av digital teknik” (Boverket, 2013b).
Det går att identifiera tre faktorer som är centrala för att information ska kunna återanvändas och vidare användas:
▪
▪

Den digitala informationen måste finnas i en enhetlig och strukturerad form.
Rekommendationer för hur information ska beskrivas och märkas ska tas fram.
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▪

Tekniken som ger möjlighet att utbyta information på ett standardiserat sätt måste
utvecklas.

Dessa tre punkter kräver dessutom att det regelverk som måste tas fram är gemensam för
all offentlig förvaltning (Boverket, 2013a).
Mikael Brännmark är doktorand på institutionen för ergonomi vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm och har gett ut flertalet publikationer om lean-konceptet, en metodik för att minska förlust av tid och material (Lean concepts, 2016), samt hur den används på bland annat svenska myndigheter (Kungliga Tekniska Högskolan, 2012). I en
studie av Brännmark (2012) gjord för att kartlägga den forskningslitteratur som skrivits
om lean-arbete i kommuner och myndigheter innehåller totalt 18 internationella fallstudier. Brännmark (2012) skriver vidare att lean som metodologi liknar många andra koncept såsom Six Sigma Quality och Business Process Re-eengineering (svenska: processledning) och att forskare från olika discipliner arbetar ofta med olika termer och namn för
samma metodologi. De verktyg som enligt Brännmark (2012) ofta återkommer är värdeflödesanalys och slöseri-reducering, som enligt författaren har lett till dels minskas stress
för de anställda, samtidigt som ärendehanteringstiderna blivit kortare (Brännmark, 2011).
En kartläggning av lean har gjorts för att visa hur utbrett detta arbetssätt är bland kommunerna i Sverige. Kartläggningen hade 72 procent svarsfrekvens bland Sveriges kommuner, där 33 procent svarade att de har pågående lean-arbete, 11 procent svarade att de
har beslutat att arbeta med lean men inte kommit igång än. Enligt undersökningen används lean mestadels inom äldreomsorg på kommunnivå, där 39 procent av verksamheten
är omarbetad med lean. Där lean använts visar sig verksamheten blivit mer effektiv och
därmed eliminerat tidstjuvar. Hela 52 procent inom andra verksamhetsområden använder
sig av lean-metodiken, vilket framförallt avser administrativa verksamheter (Lean i kommuner, landsting och regioner, 2011).
Det finns således material att tillgå som handlar om digitalisering i kommuner, samt hur
kommuner kan arbeta med att effektivisera deras verksamhet, i och med att den digitala
utvecklingen hos kommuner just har tagit fart. Då detta område är så pass nytt finns det
få tidigare publikationer i ämnet och det gör denna undersökning särskilt intressant.
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3. Teoretiskt ramverk
För att underlätta samt bygga en grund för studien krävs ett väldefinierat och tydligt teoretiskt ramverk. Nedan presenteras de teorier som används för att skapa ett djup och en
mer trovärdig bild av det som studeras. Inledningsvis presenteras en definition av sociotekniska system, vilket utgör grunden för såväl företagens verksamhet som bygglovsprocessen och problematiken kring denna. Vidare presenteras teorier kring den fokala relationen, vilket är nödvändigt då relationen mellan Sokigo och kommunerna ska studeras
utifrån en kontext. Därefter övergår teorierna i definition av begreppet processer för att
vidare leda in på processledning. Detta är nödvändigt då en specifik process i ett sociotekniskt system skall studeras. För att kunna analysera verktyget ByggR från ett användarperspektiv används även teorier kring användbarhet och arbetsmiljöaspekter. För att
visa på vikten av att utveckla ett system som är anpassat för dess användare och för att
möjliggöra kopplingar till användandet av ByggR borde arbetsmiljöaspekterna tas i beaktning.

3.1 Sociotekniska system
Sociotekniska system är ett begrepp som länge använts för att beskriva samhällets komplexa system. Termen myntades under andra världskriget och begreppet baserades på en
studie av arbetare i engelska kolgruvor vid Tavistock Institute i London. I en organisation
kan ett sociotekniskt system beskrivas som ett förhållningssätt till organisationsarbete,
vilket handlar om samspelet mellan människan och tekniken på arbetsplatsen (Trist och
Bamforth, 1951). Likt termen indikerar går det vidare att beskriva sociotekniska system
som bestående av två stora komplexa system; ett socialt och ett tekniskt system. Det tekniska systemet består av maskiner, utrustning, verktyg och metoder och det sociala systemet som består av människor, interaktion och kunskap (Geels och Kemp, 2007). Kombinationen av dessa system är interaktionen mellan samhällets infrastruktur och det mänskliga beteendet. Det går alltså att se samhället och dess understrukturer som en uppbyggnad
av flertalet sociotekniska system, där den tekniska strukturen påverkar den sociala organisationen, men även där de sociala aspekterna påverkar hur tekniken utformas (Balloni
och de Souza Bermejo 2010; Majchrzak, 1997). Om en jämförelse istället görs med tayloristiska lösningar där grunden ligger i standardiserat arbetssätt med liten frihet i arbetet,
leder detta ofta till ineffektivitet. För att uppnå ordning i hela systemet och ha hög produktivitet krävs stor frihetsgrad på individnivå. Det sociotekniska systemens innebörd
och att sätta människan i fokus i arbetet för att uppnå en så hög produktivitet som möjligt
har således blivit väsentlig för samhället (Svedung och Rasmussen 1999, s 7).
Det går att se varje företagsorganisation som en sammansättning av sociotekniska system.
Företag består av olika system som inkluderar interaktioner mellan människa och teknik.
Dessa system kan fortsättningsvis betas ner i mer specifika processer som finns för att
beskriva företagets verksamhet.
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3.2 Fokal relation och externa aktörer
För att undersöka relationen mellan en leverantör och en kund går det att studera detta i
ett bredare perspektiv och därmed undersöka de två parternas relationer till externa aktörer. Tidigare forskning belyser ofta den dyadiska relationen, det vill säga en relation som
endast består av två parter. I denna studie ligger fokus istället på de gemensamma externa
aktörerna som påverkar den fokala relationen mellan leverantör och kund. Att kartlägga
och analysera hela nätverket inte är relevant för studien med tanke på studiens syfte och
omfattning (Anderson et al., 1994).
Ett organisationsnätverk går att beskriva som två eller fler relationer som är sammankopplade med varandra (Emerson, 1976). En organisation som interagerar med sin kontext gör att fokus kan flyttas från att störst vikt läggs vid intern hantering till att hanteringen alltid sker i samspel med nätverket (Håkansson och Snehota, 2006). Vid integration mellan organisationer uppstår relationer och utbyte av resurser och aktiviteter sker.
Detta medför att leverantörer och kommuner blir beroende av dels de direkta integrationerna men även de aktörer som finns ett led bort, det vill säga andra parter i nätverket.
Leverantören och kund i den fokala relationen har utbyten med olika aktörer, en del av
dessa kan vara gemensamma för de båda parterna, se figur 1 (Anderson et al., 1994).

Figur 1: Den fokala relationen.
Det är viktigt att för organisationerna förstå potentialen med att organisera och forma sitt
nätverk. För att uppnå en innovativ effekt i nätverket och effektivitet i relationen krävs
det att båda parterna i den fokala relationen har kunskap om varandras omkringliggande
resurser och aktörer. Kunskapen medför att resurserna i organisationerna kan kombineras,
vilket kan vara fördelaktigt för båda parter. För att medföra detta kan det krävas ett nära
samarbete mellan organisationerna vilket är resurskrävande (Anderson et al., 1994). Hur
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relationen utvecklas beror på förståelse och kunskap om varandras verksamhet. Relationen kan sedan vara avgörande för hur systemet utvecklas och därmed användarnas upplevelse av systemet (Gulliksen och Göransson 2002, ss. 30–31).
Att objektivt begränsa nätverket kring den fokala relationen kan vara svårt. Hur nätverket
utvärderas beror på syftet med studien men även startpunkten för undersökningen. Ett
organisations nätverk är i sig inte begränsat till de aktörer som organisationerna i en fokal
relation har direkt utbyte med. Aktörer, det vill säga leverantören och kunderna, har i sin
tur utbyte med andra aktörer som därmed blir en del av nätverket. Detta medför att gränser
till det nätverk som studeras i sig är artificiella då det alltid går att finna kopplingar mellan
organisationer och aktörer utanför det studerade nätverket (Ford et al., 2002). I denna
studie har dock en avgränsning gjorts till den huvudsakliga påverkan externa aktörer som
har en inverkan på relationen.

3.3 Processdefinition
En process kan beskrivas som flera sammanhängande aktiviteter kopplat likt en serie.
Processen är kontinuerlig och repetitiv och har som syfte att i slutet förädla en vara eller
tjänst för att tillgodose ett behov. Varje process är uppbyggt genom att en eller flera leverantörer levererar indata och en kund är mottagare av utdata (Zairi 1997, s 64). Vidare
kan en process beskrivas utifrån ett antal huvuduppgifter. Processer är förutsägbara och
definierbara ingångar, de följer en linjär och logisk sekvens, de är en uppsättning klart
definierade uppgifter eller aktiviteter och slutligen har processer ett förutsägbart och önskat resultat (Bulletpoint, 1996). En enkel definition av en process i ett företag är det som
händer i företaget. Händelserna i dessa processer består dels av ett antal arbetsmoment,
men även av hur medarbetare samarbetar och samverkar i dessa moment (Alexandersson
et al. 1998, s 26). I studien definieras processer som det som händer i företaget, det vill
säga en rad sammanhängande aktiviteter och moment som genomförs, för att förädla en
tjänst till den tänkta kunden.

3.4 Huvudprocess och delprocess
Beroende på var processerna verkar kan utformningen se olika ut. I de allra flesta företag
finns det ett flertal processer som används för att beskriva verksamheten. Processer kan
även ha olika omfattning; vissa processer börjar med att ett kundbehov finns och slutar
med att leverans sker till kunden. Dessa processer är således övergripande och omfattar
hela verksamheten och är så kallade huvudprocesser. Då huvudprocesserna blir för komplexa och otympliga delas de vanligen in i mindre delprocesser. Dessa delprocesser finns
till för att underlätta förståelsen och hanteringen av de olika momenten som innefattas i
huvudprocessen och de är viktiga för att huvudprocesserna skall fungera effektivt. Vidare
består varje delprocess av flera aktiviteter (Alexandersson et al., 1998 s 30). Nedan i figur
2 visas hur huvudprocessen, dess delprocesser och aktiviteter hänger samman.
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Figur 2: Huvudprocess, delprocess samt aktivitet.
Det är således huvudprocessen, även kallad kärnprocessen, som skapar direkt värde för
kunden. De mindre delprocesserna är processer som skapar indirekt värde för kunden.
(Alexandersson et al. 1998, s 30).

3.5 Processledning
Processledning bygger på att optimera och skapa bättre processer internt inom företaget
vilket gynnar verksamheten och andra berörda aktörer. Processledning är viktigt för att
skapa en överblick och få ett helhetsintryck av de olika delarna i verksamheten. Genom
denna överblick går det vidare att se vem den berörda aktören i respektive delmoment är.
Vidare kan processledning ge möjlighet att analysera och definiera kundens behov tydligare (Zairi 1997, s 67). Detta ger upphov till mer anpassade processer där onödiga och
ineffektiva moment kan elimineras. Även hur de olika delmomenten hänger samman samt
vilka ansvarsfrågor som tillhör vem går det att reda ut genom kartläggningen. Därigenom
går det att minska risken för suboptimering, det vill säga dragkamp om resurser och liknande mellan olika avdelningar i organisationen. Processledning ger även möjlighet att
finna olika problemområden i såväl tekniska sammanhang som de olika relationerna mellan människor. Slutligen går det att se till några viktiga faktorer som processledningen
även medför. Det ökar lönsamheten då det möjliggör för effektivisering, ökar konkurrenskraften då förbättringstakten ökar samt minskar kostnader och därmed höjer kundnyttan (Alexandersson et al. 1998, s 38; Zairi 1997, s 78).
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Processledning har under de senaste åren blivit en mogen disciplin. Det har utarbetats en
väletablerad uppsättning principer, metoder och verktyg som kombinerar kunskap från
informationsteknik och förvaltningsvetenskap med syfte att förbättra affärsprocesser (van
der Aalst 2004, 2013; Weske 2007; Dumas et al. 2013). Processledning har blivit mycket
uppmärksammat i såväl studier som i företagsverksamheter. Trots uppmärksamheten
kring processledning i industrin och den akademiska världen, finns det ett stort gap mellan
teknik och metoder och den faktiska användningen av processledningen (van der Aalst et
al., 2016). En vanlig orsak till misslyckanden gällande processledning är att organisationer oftast bortser från de mänskliga aspekterna i förändringsarbetet och att kommunicera till alla led i organisationen (McAdam och Donaghy, 1999; Alexandersson et al.
1998, s 34; van der Aalst et al., 2016).
3.5.1 Processledningens tre element
Det finns tre viktiga element som övergripande beskriver processledningens innebörd;
fokusera, styra och förbättra (Alexandersson et al. 1998, s 36).
Fokusera
Att fokusera innebär att ta reda på vilka processer som finns inom företaget samt hur
dessa processer ser ut. Det handlar således om att dels analysera den övergripande huvudprocessen men även se på de delprocesser som finns i organisationen (Zairi 1997, s 78).
Genom att göra en nulägesanalys av dessa processer går det att identifiera brister och
förbättringsmöjligheter (Alexandersson et al., 1998 s 36).
Styra
En stabil verksamhet bygger på att de stora bristerna och problemen i företagets processer
elimineras. Vidare handlar det om att se till att processerna standardiseras vilket minskar
variation (Zairi 1997, s 78). Då företaget har uppnått stabila och kontinuerliga processer
går det att få tillförlitliga resultat som överensstämmer med vad som väntas. Överlag kan
många bolag leverera en bra produkt, dock är de få företag som lyckas med att kontinuerligt leverera till samma standard (Alexandersson et al. 1998, s 36).
Förbättra
Då processen uppnått en stabil nivå med en kontinuerlig standard på de produkter och
tjänster som levereras handlar det om att se till förbättringsmöjligheter. Detta innebär att
arbeta för ytterligare effektivisering och öka kundvärdet i processen (Zairi 1997, s 67–
78). Det är viktigt att förbättringsmomentet sker kontinuerligt och att både mindre och
större förändringar implementeras i processerna. Förbättringsåtgärderna skall således underlätta för alla inblandade aktörer samt optimera flödet i processen (Alexandersson et al.
1998, s 36).

10

3.5.2 Processmodellen
Processmodellen är en femstegsmodell som beskriver olika faser för hur arbetet genomförs för att optimera och förbättra processer internt inom en organisation.
Steg 1: Starta
Det inledande steget i processmodellen fokuserar på att företagets ledning ska fastställa
de långsiktiga målen i företaget och vidare identifiera de befintliga processerna som finns
i organisationen.
Startskedet går att dela in i två olika underfaser. Den första fasen handlar om att starta
arbetet i ledningsgruppen. Det är ledningen som tar ut riktningen för arbetet och enas om
en vision, konkreta mål och en handlingsplan (Alexandersson et al. 1998, ss. 46–49). Genom detta steg går det att skapa en gemensam plattform som är nödvändig för att kunna
förankra arbetet i organisationen. Ledningen ska även visa på vilka processer och därmed
argument som skall förmedlas vidare till medarbetarna i organisationen (Feltes och
Karuppan 1995, s 4). Alla i ledningen skall ha en målbild av framtiden. Denna bild är
sedan avgörande för vilka vägval samt delmål som genomförs för att uppnå målbilden.
Målbilden skall användas som ett sätt att motivera och övertyga medarbetarna om värdet
och resultatet av det hårda arbetet som görs på vägen dit (Zairi 1997, s 67). Det krävs att
samtliga i ledningsgruppen är engagerade och involverade i hur förändringsarbetet skall
gå till (Alexandersson et al. 1998, ss. 46–49).
Det andra steget i startfasen är att involvera medarbetarna. Om medarbetarna blir väl informerade om syfte och vision är det enklare att förstå vad som arbetar för. Genom att
medarbetarna är medvetna om processerna samt de förändringar som skall göras med
processledningen kan varje enskild anställd förstå värdet i det arbete som görs (Feltes och
Karuppan 1995, s 4). För att kunna förmedla detta till organisationen krävs det att VD
och ledningsgrupp är förberedda på det budskap och den riktningen som skall förmedlas.
En ledare som själv tror på det som skall göras och förstår vikten av processarbete erhåller
en enklare startposition då det handlar om att övertyga medarbetarna. Det krävs att det
finns bra presentations- och informationsmaterial för att engagera medarbetarna, dock
kommer reaktionerna speglas tillbaka på huruvida ledaren själv visar sig engagerad i det
förändringsarbete som pågår (Zairi, 1995). Det handlar således mer på hur informationen
förmedlas snarare än om vad som sägs. Vid detta tillfälle är det även viktigt att medarbetarna blir informerade om bakgrunden samt anledningen till processarbetet. Hädanefter
handlar det att genomgående under processarbetet meddela och uppdatera om hur arbetet
går (Alexandersson et al. 1998, ss. 54–55).
Steg 2: Analysera nuläget
Den andra fasen i processarbetet handlar om att analysera nuläget. Denna analys bygger
först på att kartlägga processen. Viktiga frågor att ställa är bland annat hur arbetar orga-
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nisationen idag? Hur ser flödet ut? Vilka problem finns det i processerna? Kartläggningsarbetet börjar vanligen med att processägaren ser till att alla får komma till tals och ge
sina synpunkter på arbetssättet. I detta steg ska så mycket information som möjligt tas i
beaktning för att kunna genomföra en trovärdig och rättvis bild av nuläget. Det är därför
viktigt att alla i organisationen får bidra med sin kunskap och upplevelse. I nulägesanalysen är målet att beskriva hur flödet fungerar och inte den önskade målbilden (Alexandersson et al. 1998, ss. 56–65).
Alla aktiviteter samt hur arbetet fördelas och sker i dessa olika aktiviteter skall finnas med
i nulägesanalysen. I processarbetet är det viktigt att ha kunden i fokus (Hall och Wade,
1993; Leith, 1994; McAdam och Donaghy 1999, s 17). Kundens synpunkter och åsikter
blir därmed viktiga för att uppnå ett optimalt förbättringsarbete. Kundkraven utgör således en stor del av probleminventeringen och nulägesanalysen. Vidare görs ett avstämningsarbete som syftar till att kontrollera hur arbetet fungerar i processteamet. Processteamet är den grupp som har som uppgift att analysera nuläget samt arbeta med problemlösning. Genom avstämningen går det att säkerställa att processarbetet går i rätt riktning.
I nulägesanalysen genomförs även en uppföljning och probleminventering. Här kompletteras processkartan och sedan kan specifika problem prioriteras. Genom denna problemprioritering kan även team tillsättas till respektive uppgift (Alexandersson et al. 1998, ss.
56–65).
Steg 3: Lösa problem
Den tredje fasen i processen är problemlösningssteget. Här skall teamet som blivit tillägnat det specifika problemet identifiera orsaken till problemet. Genom att gå till botten
med problemet är det möjligt att se hur allvarligt problemet är för processen. Teamet
analyserar fram ett kostnadsförslag och ett lösningsförslag. Ett lösningsförslag kan inom
ett team lättast uppnås via brainstorming där alla i teamet är delaktiga i att komma på
idéer. Utifrån dessa lösningsförslag fattas sedan ett beslut om genomförandet. Efter att
problemlösnings-teamet lagt fram sitt förbättringsförslag, vilket beskriver hur förändringen påverkar dels det identifierade problemet men även processen i stort. Genom denna
metod går det att se om vissa aktiviteter kräver ytterligare bearbetning (Alexandersson et
al. 1998, ss. 68–73). Under genomförandet är det viktigt att teamet tar fram ett visst antal
mätpunkter för att se om förändringen går i riktning med de önskade processarbetet. Genom dessa mätpunkter kan senare lösningarna utvärderas. Dessa utvärderingar finns till
för att se om förändringarna som gjorts medfört förbättringar och kan även användas för
att falla tillbaka till processens startskede (McAdam och Donaghy 1999, s 16).
Steg 4: Säkra kvalitet
Den fjärde och näst sista fasen i processmodellen är kvalitetssäkring. Detta är dock något
som är viktigt genom hela processarbetet. Kvalitetssäkring innebär att se till att förbättringshjulet rullar vidare och uppåt, det vill säga att förhindra att processen ramlar tillbaka
i ursprungsläget (Zairi 1997, s 79). Genom att ständigt analysera kvaliteten går det att
säkerställa att de nya implementerade arbetssätten stannar kvar inom organisationen.
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Dokumentation är en viktig del i kvalitetssäkringen. Genom att ständigt dokumentera
varje delmoment som genomförs i processen och därmed skriva upp rutiner går det att se
till att förändringen blir bestående. Att göra det nya arbetet till en rutin och vana istället
för något som görs som engångsföreteelser är en del av kvalitetssäkrandet (Alexandersson
et al. 1998, ss. 74–76).
Steg 5: Förbättra
Den sista fasen i processarbetet är att ständigt arbeta med förändringar och därmed förbättringar. För att kunna utvecklas krävs det att utvecklandet av processer fortsätter och
att organisationen aktivt arbetar för att förbättra processen (Zairi 1997, s 79–80). Det är
viktigt att ledningsgruppen sammankallar teamet, utvärderar de förändringar som gjorts
och vidare uppfyller de mål och visioner som arbete fortskrider mot. Processteamets ansvar utvecklas genom den löpande dialogen med kunderna men även genom analys av de
interna aktiviteterna i organisationen. För att ytterligare uppnå förbättringar kan det vara
fördelaktigt att ta in nya medlemmar i teamet. Då idétorka uppstår kan nya medlemmar
ofta bidra med innovativa tankar (Alexandersson et al. 1998, ss. 80–82). Benchmarking
är en bra metod för att vidare fortsätta arbetet där organisationens processer kan jämföras
med andra företag och därigenom ta lärdom och finna ytterligare möjligheter för förbättring. Innan benchmarking genomförs är det viktigt att företaget är medvetet om hur de
själva genomför processarbetet (Alexandersson et al. 1998, ss. 80–82; Zairi 1997, s 79).
Att arbeta med processledning är viktigt för att organisationer skall kunna utvecklas och
effektivisera arbetet. Processledningen är således en viktig del av stora komplexa sociotekniska system. Dessa processer innehåller i sin tur specifika IT-system som många företag grundar sin verksamhet kring.

3.6 IT-systemets användarperspektiv
Under senare år har begreppet sociotekniska system förändrats och vikten av design- och
implementationsprocesser har ökat. IT-system skall numera utgå från den arbetssituation
där IT-systemet skall användas för att systemet ska accepteras och användas på ett effektivt sätt. Det handlar inte bara om att sätta människan i fokus, utan även om att möjliggöra
för att skräddarsy ett system för specifika användare. Användbarhetsbegreppet har även
utvecklats historisk från att enbart fokusera på det mänskliga systemet till att se produkten
och dess användning i ett sammanhang (Ottersten och Berndtsson 2002, s 15).
3.6.1 Användbarhet
Vid design och utveckling av webbplats eller mjukvarusystem är användbarhet viktigt att
ha i åtanke. Många gånger kan ett och samma system ha olika grupper av användare med
olika teknisk kunskap, vilket gör det än mer viktigt att skapa ett smart gränssnitt som
följer generella bestämmelser och inte ger upphov till tolkningsmöjligheter. Användbarhet beror på̊ situationens karaktärsdrag och användarens kompetens. Genom att definiera

13

informationsbehovet och användaren går det att designa ett mjukvarusystem som tillfredsställer användaren och underlättar i användningen. Från ett systemutvecklarperspektiv är fokus många gånger att endast utveckla ett “bra” och “häftigt” system, vilket gör
att det kan brista i målsättningen att göra ett användbart system. Detta beror på att användbarhet många gånger ses som en ”magisk egenskap” som på något sätt bara uppstår.
En kund förväntar sig alltid att systemet som levereras är användbart och anpassat till
deras arbetssätt (Gulliksen och Göransson 2002, ss. 30–31).
När ett IT-system tas fram är det viktigt att se på systemet som en process. Processen
bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras samt hur aktiviteterna ska utföras, vilket gör
att fokus inte bara kan ligga på design av systemet. Aktiviteterna måste kartläggas så att
det står klart hur de hänger samman, vem som utför och ansvarar för dem, i vilken ordning
aktiviteterna görs samt vilket resultat som förväntas i de olika momenten. Det är vidare
viktigt att se till att tekniken utvecklas med ett användarfokus snarare än med ett teknikfokus, det vill säga att syftet snarare är att utveckla och pröva en ny teknik snarare än att
än att lösa ett problem för systemets användare (Gulliksen och Göransson 2002, ss. 30–
31).
Enligt ISO 9241–11 definieras användbarhet som:
“Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt
för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241–11, 1998)
Gulliksen och Göransson (2002) anser att denna definition av användbarhet är värdefull
då den bidrar till en förståelse av begreppet samt till att förenkla diskussionen kring användbarhet. Det är viktigt att poängtera att användbarhet inte är en absolut storhet även
om definitionen påtalar att användbarhet kan mätas. Användbarhet är snarare ett relativt
begrepp som hela tiden måste ställas i relation till uppgiftens, användarens och sammanhangets natur. Det går inte att isolera en produkt från sina användare och sammanhang,
utan måste sättas in i den omgivning och kontext där produkten förväntas bli placerad för
att förstå hur väl ett system kommer accepteras av dess tänkta användare (Gulliksen och
Göransson 2002, ss. 61–63).
Det går att göra skillnad på reell och social acceptans av ett system. Den sociala acceptansen inbegriper hur väl systemet accepteras etiskt av produktens användargrupper. Den
reella acceptansen kan delas upp i aspekter som kostnad, nytta och tillförlitlighet. Nyttan
av ett system inbegriper hur väl ett system kan användas för att uppnå ett specifikt mål.
Nyttan kan i sig delas upp i användbarhet och funktionalitet. Vidare kan användbarhet
delas in i fem olika block som är väsentliga för att uppfylla en hög användarbarhet (Nielsen, 1993; Shackel, 1986). Systemet skall vara lätt att lära sig, vilket innebär att användaren enkelt skall förstå och därmed kunna arbeta med systemet. Nästa kategori är att
systemet skall vara effektivt vid användning. Detta innebär att det skall ge upphov till hög
produktivitet. Det är dock viktigt att poängtera att ett system som ska vara kraftfullt kan
inte alltid vara lätt att lära sig. Det är viktigt att skilja på professionella användare som
14

behöver kraftfulla system och användare som inte använder ett system i sitt dagliga arbete. Vidare skall det även vara enkelt för användaren att komma ihåg hur denne skall
använda systemet. Om en användare inte varit aktiv under en längre period skall användaren ej börja om i inlärningsprocessen utan kunna starta utifrån det som tidigare lärts.
Systemet skall även underlätta och minska risken för att användaren ska begå fel; systemet skall således erbjuda möjligheter till ångrande och användaren skall kunna återgå till
steget innan felet inträffade. Slutligen skall systemet ur ett användarperspektiv vara behagligt och trevligt att använda. Syftet är att användaren skall uppleva nöjdhet när denne
arbetar med systemet (Nielsen, 1993; Ottersten och Berndtsson 2002, ss. 21–24). Dessa
fem aspekter går att sätta i relation till ISO:s definition av användbarhet enligt tabellen
nedan.
Tabell 1. Mätbara aspekter av användbarhet enligt ISO 9241–11 (1998) och Nielsen
(1993).
ISO 9241–11

Nielsen

Lätt att lära
Effektivt att använda
Lätta att komma ihåg
Ändamålsenligt
Få fel
Tillfredsställande Subjektivt tilltalande
Effektivitet

Genom att använda dessa aspekter för användbarheten ges det möjlighet att definiera,
dokumentera och verifiera användbarheten på ett konkret sätt. Det blir också lättare att
vägleda designen av ett tänkt system med användaren av produkten i fokus och på så sätt
definiera metoder, processer och tillvägagångssätt för att uppnå användbarhet. För att
kunna mäta användbarhet behövs en beskrivning av användarens mål och intentioner. Det
behövs även en beskrivning av användningssammanhanget, inbegripet användarna, uppgifterna, utrustningen och miljöerna. Till sist behövs även de mål som ska uppnås formuleras i termer av effektivitet, ändmålenlighet och tillfredsställelse. Användbarhetsmål är
effektivt då det tvingar utvecklare att tänka i banor som ligger närmare användarnas behov av den produkt de tar fram (Gulliksen och Göransson 2002, ss. 72–73).
3.6.2 Arbetsmiljöaspekter
Användningen av ett IT-system är ofta en del av ett större sammanhang. Detta betyder att
många organisationer har IT-system som en central del för att bedriva sin verksamhet.
System är ofta till för att stödja eller underlätta en process internt eller externt inom företagsorganisationer (Bulletpoint, 1996). Frekvensen av datoranvändande innebär att idag
spenderar ungefär 45 procent av alla sysselsatta i Sverige minst halva sin arbetstid framför
en dator (Arbetsmiljöverket 2013, s 33). Idag är det svårt att motivera ett annat mål än att
sköta det mesta av ett arbete digitalt och att det arbete som utförs ska kunna datoriseras.
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Är inte systemet anpassat till dess användare kan det uppstå kognitiva arbetsmiljöproblem, vilket innebär bland annat ökad stress under arbetet (Gulliksen och Göransson
2002, ss. 79–81). Ett antal problemklasser har framtagits för att tydliggöra vad som kan
medföra kognitiva arbetsmiljöproblem:
Avbrott i tankegången
Användaren kan inte koncentrera sig på en uppgift i taget, utan måste dela upp sin koncentration på olika uppgifter, vilket ökar den kognitiva belastningen. Kognitiv belastning
innebär bland annat en mental tankeansträngning, vilket påverkar användarens tolkningar
och bearbetning av information för att kunna bestämma hur denna ska handla (Gulliksen
och Göransson 2002, s 81).
Orienterings- och navigeringsproblem
Är det arbetet som utförs i stor utsträckning datoriserat är det inte ovanligt att användaren
har svårt att få en uppfattning om var denne befinner sig i den enorma mängder data som
presenteras. Det kan också finnas svårigheter i att se hur den sidan användaren befinner
sig på förhåller sig till andra sidor. Detta är ett komplext och i vissa fall svårlösligt designproblem, men kan avhjälpas med en orienteringslösning för att underlätta användaren
att ta upp arbetet igen efter tillfälliga avbrott. Det ska vara lätt att få en bild över var
användaren befinner sig i processen och i förhållande till andra delar av systemet (Gullliksen och Göransson 2002, s 81).
Kognitivt tunnelseende
Användaren av ett system måste ha tillgång till all beslutsgrundande information samtidigt, annars kan det vara svårt för användaren att ta hänsyn till informationen. Även om
det är möjligt att ta del av viktig information kan det vara svårt att väga in det i beslutet.
För att kompensera kan en användare använda sig av lösningar som ligger utanför systemet, eller som är analoga, exempelvis anteckningar eller Post-It lappar som sitter runt
skärmen (Gulliksen och Göransson 2002, s 82).
Belastningar på korttidsminnet
En människa kan lagra mellan fem och nio informationsenheter samtidigt. Storleken på
den information som kan lagras varierar kraftigt mellan olika individer beroende på hur
användaren associerar och grupperar informationen. Arbete som kräver information från
olika skärmbilder belastar arbetsminnen, speciellt om information krävs från olika bilder
för att sedan sammanställas i huvudet. Klarar inte användaren att belasta minnet och
måste istället byta mellan olikas skärmbilder bidrar det till en hög kognitiv nivå (Gullliksen och Göransson 2002, s 82).
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Onödig kognitiv belastning
Människan är duktig på att använda sig av mönsterigenkänning av data, vilket bidrar till
att en användare snabbt kan hitta information i ett dokument om strukturen är känd. För
att underlätta och effektivisera arbetet måste användargränssnittet stödja automatiska
tolknings- och sökmöjligheter bland presenterat data (Gulliksen och Göransson 2002, s
82).
Inkonsekvent informationskodning
Informationens färg, form och typsnitt kan, om den används konsekvent, bidra till att ge
informationen en innebörd i förhållande till annan information. Tolkningen av informationen bör däremot inte innebära en kognitiv belastning. För att kodningen inte ska förvirra
är det viktigt att den inte varierar över tid eller i olika delar av systemet (Gulliksen och
Göransson 2002, s 83).
Problem med tidskoordinering av värden
Det måste vara möjligt att på ett snabbt sätt associera en viss händelse till en tidpunkt och
att kunna sätta denna händelse i relation till andra händelser. Detta är ofta viktig information som används i arbetet. Är möjligheterna för att tidsrelatera händelser dålig kan tidsförluster och en kognitiv överbelastning hos användaren av systemet bli konsekvensen
(Gulliksen och Göransson 2002, s 83).
Problem att identifiera processens status
För att en användare ska kunna lägga upp och planera sitt arbete på ett effektivt sätt krävs
det av systemet att det finns en möjlighet att få en överblick över olika ärendens eller
processers status i systemet. Kan systemet presentera en prioriteringslista över olika ärendens inbördes ordning bidrar detta till att effektivisera arbetet ytterligare (Gulliksen och
Göransson 2002, s 84).
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4. Metod
Detta avsnitt ämnar ge en övergripande bild av genomförandet av studien. Först redogörs
för valet av metod, för att övergå till den arbetsprocess som använts och däribland beskriva tillvägagångssätt för studiens genomförande. Avslutningsvis diskuteras trovärdighet
och validitet för studien för att visa på resultatet och studiens relevans och även för att
bemöta de kritiska moment som finns med studien, vilka måste tas i beaktning.

4.1 Forskningsansats
Inom vetenskaplig forskning finns det tre vanliga forskningsansatser för att beskriva hur
teori och empiri skall behandlas i förhållande till varandra; induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. De induktiva och deduktiva ansatserna kan användas som motsatser, där det
deduktiva tänkandet grundar sig i generellt accepterade principer som skall användas och
tillämpas på en specifik händelse. Används det induktiva angreppssättet görs istället datainsamlingen först och därefter skapas ett teoretiskt ramverk. I den induktiva ansatsen är
således undersökningen grunden för teorin (Bryman, 2002). Den abduktiva ansatsen kan
beskrivas som en kombination av det induktiva och deduktiva angreppssättet. Används
det abduktiva angreppssättet ligger enligt Alvesson och Sköldberg (1994) empiriska fakta
till grund för studien, men teoretiska fakta vägs även in.
Fördelen med att använda en abduktiv metod är att ett linjärt arbetssätt inte måste användas (Saunders et al., 2012). Det är alltså möjligt att utveckla olika delar i arbetet parallellt,
vilket ofta är karakteristiskt med tanke på arbetets tidsram och typ. Det finns alltså utrymme för att utveckla och ändra det teoretiska ramverket under arbetets gång (Alvesson
och Sköldberg, 1994). På samma sätt finns det även möjligheter att justera och utveckla
både empiri och analys efter behov och på så sätt anpassa innehållet i studien till vad som
ämnar förklaras (Dubois och Gadde, 2002). Den abduktiva ansatsen har tillämpats i studien med tanke på möjlighet till flexibilitet i arbetssättet. Ansatsen har sin grund i dels
det framtagna teoretiska ramverket kring processer och användbarhet och dels undersökningen av bygglovsprocessen och dess omgivning.

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt
Denna studie bygger på en fallstudie med två valda kommuner. Det som kännetecknar en
fallstudie är en forskningsdesign som syftar till att i en specifik organisation eller situation
analysera ett eller flera fall (Bryman och Bell, 2013). Vid fallstudier görs en analys av ett
eller ett fåtal objekt i en mängd avseenden för att vidare ge en ingående beskrivning.
Vidare möjliggör en fallstudie för ett övergripande helhetsperspektiv då komplexiteten
av ett fall då detta studeras i detalj (Oates, 2006). Förhållningssättet anses därmed passande då denna studie grundar sig i bygglovsprocessen vilken studeras i olika avseenden
såsom fallkommunernas arbetssätt, ärendehanteringverktygets anpassning för användare
och kommunernas arbete med processledning.
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Vanligen används kvalitativa eller kvantitativa tillvägagångssätt som grundläggande metod för vetenskapliga studier. Den övergripande skillnaden mellan dessa är att den kvalitativa metoden bygger på att identifiera okända företeelser, variationer eller processer.
Motsatsen till detta är den kvantitativa metoden som istället har som målsättning att undersöka förutbestämda företeelser, egenskaper och innebörder i exempelvis ett tekniskt
system (Starrin och Svensson 1994, ss. 21–23).
Då denna studie har som syfte att identifiera likheter och skillnader i såväl arbetssätt,
verktyg och processer, har den kvalitativa metoden använts. Den kvalitativa metoden ger
således möjlighet att göra en djupgående analys och identifiera okända faktorer som påverkar, skillnader mellan de studerade fallkommunerna samt skapa en bättre uppfattning
av en företeelse eller en process. För de kvalitativa metoderna har intervjuer använts som
den främsta informationskällan. Detta gör det möjligt att erhålla intervjupersonens egen
uppfattning om en specifik situation (Holme och Krohn-Solvang, 1997). Intervjuer som
bygger på en interaktion mellan människor kan underlätta då det ger upphov för tolkning
av reaktioner och respons med hjälp av kroppsspråk (Trost 2010, s 32). Vanligen kan
intervjuer därmed ses som den främsta metoden för att upptäcka subjektiva åsikter och
öppnar upp för spontan respons. Intervjuerna öppnar även upp för spontan respons och
möjlighet att ställa följdfrågor och därmed få svar på mer komplexa och invecklade frågor. Kvantitativa studier å andra sidan är en effektiv metod för att erhålla information från
en större mängd människor, där personliga känslor och detaljer inte är av stor vikt (Alvehus 2013, s 80). Då det grundläggande syftet är att studera arbetet kring bygglovsprocessen i allmänhet, ger den kvantitativa metoden inte en tillräckligt djupgående informationsinsamling.
Även om en fallstudie med intervjuer som främsta informationskälla framstår som det
bästa alternativet för denna studie finns det ett par aspekter som bör uppmärksammas. För
att bredda och få ett djupare perspektiv har intervjuerna kompletterats med litterära källor,
webbaserade källor och observationer. Dessa källor har löpande använts för att komplettera den data som erhållits från intervjuerna.
Viss kritik kan riktas mot fallstudier och i vilken mån generaliseringar kan göras utifrån
dem (Alvehus 2013, s 75). Det är därför viktigt att ha detta i åtanke då det kan finnas
svårigheter med att dra generella slutsatser. Då denna studie har som syfte att studera en
komplex process och vidare visa på effektiviseringsmöjligheter för de valda kommunerna, är generalitet inte ett hinder. Studien skall snarare visa på några av de faktorer som
påverkar bygglovsprocessen och arbetet däromkring. Det är viktigt att ha i åtanke är att
det finns flera andra faktorer som påverkar bygglovsprocessen så som detaljplaner och
planförhållanden. På grund av studiens omfattning kommer dessa endast att nämnas utan
vidare fördjupning.
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4.3 Arbetsprocess
Arbetsprocessen i studien består av tre övergripande delar; branschfördjupning, datainsamling och bearbetning samt analysmetod. Branschfördjupningen gjordes för att fördjupa kunskaperna kring bygglovsprocessen. Denna fas bestod således av dels en litteraturstudie där de skrivna källorna kring bygglovsprocessen och omkringliggande ämnen
studerades och dels av muntliga intervjuer för att ytterligare bredda kunskapen inom ämnet. För att få ytterligare kunskap om sektorn och hur Sokigo förhåller sig till sina kunder
deltog författarna i Kommunträffen, en konferens för den offentliga sektorn. Det andra
steget i arbetsprocessen var själva datainsamlingen. Denna del är grundande för resultatet
i studien och består av de intervjuer som genomfördes med respondenter i olika kommuner. Intervjuerna genomfördes med sju respondenter från två olika kommuner. Den sista
delen i arbetsprocessen var bearbetning och analysmetod. Under denna del beskrivs analysmetoden av studien med koppling det grundläggande syftet och frågeställningen.
4.3.1 Branschfördjupning
Branschfördjupning för arbetet bygger på två kvalitativa delmoment. Det första momentet
innefattar de genomförda förberedande intervjuerna gjorda med sakkunniga respondenter
i ämnet ifråga. Dessa intervjuer gjordes för att få en överblick i olika intressanta ingångar
till ämnet och ge en tydligare bild av problemområdet. Moment två är baserad på litterär
informationsinsamling kring bygglovsprocessen som utgör en betydelse för de frågeställningar som studien ämnar besvara. Branschfördjupningen gjordes även för att få en förståelse av ByggR, vilket delvis är målet för studien.
Förberedande intervjuer
De förberedande intervjuerna fungerar som pilotintervjuer. Genom pilotintervjuerna
kunde sedan intervjufrågor inför huvudintervjuerna utvecklas. Dessa intervjuer genomfördes för att få ytterligare perspektiv på ämnet samt för att finna intressanta dimensioner
till studien. Intervjuerna genomfördes på ett ostrukturerat sätt vilket innebär att intervjuaren ställer öppna frågor och respondenten har möjlighet att redan från början välja riktningen på intervjun (Bryman 2011, ss. 258–259). Under den första intervjun med Pär
Gillander förklarades en del av komplexiteten kring bygglovsprocessen för att skapa en
intressant ingång till studien samt förstå vikten av att studera ämnet. Under den andra
intervjun med Tomas Wahlström gicks bygglovsprocessen igenom från det att ansökan
kommer in tills att lovbeslut ges. Vidare diskuterades även kringliggande faktorer som
kunde vara intressanta för studien. Vid ett andra intervjutillfälle med Tomas Wahlström
hölls även en grundläggande genomgång av verktyget ByggR. Under detta möte förklarades systemets olika aktiviteter och det fanns även utrymme för att ställa frågor och diskutera. Denna demonstration gav en inblick i hur verktyget är designat samt hur det går
till från att ansökan kommer in till handläggaren till det att ett beslut tagits och når sökande. Som en del av de förberedande intervjuerna hölls en telefonintervju med Maria
Rydqvist från Boverket. Under denna intervju ställdes frågor gällande digitala projekt och
arbete för samverkan kopplat till bygglovsprocessen. För att få en förståelse av de externa
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produkter som finns kopplade till ByggR utfördes även en intervju med Anna Tell på
Sokigo. Under denna intervju demonstrerades de olika produkterna för att få en inblick i
hur de tillval som finns till ByggR fungerar.
Tabell 2: Förberedande intervjuer.
Intervjuperson

Befattning

Organisation

Intervjutyp

Pär Gillander

Affärsområdeschef

Tomas Wahlström

Produktspecialist

Tomas Wahlström

Produktspecialist

Maria Rydqvist

Projektledare

Boverket

Telefonintervju

2016-11-03

Anna Tell

Produktägare

Sokigo AB

Personlig
demonstration

2016-11-23

Personlig
ostrukturerad
Personlig
Sokigo AB
ostrukturerad
Personlig
Sokigo AB
demonstration
Sokigo AB

Datum
2016-09-01
2016-09-03
2016-09-29

Litteraturstudie
Inför litteraturstudien användes lämpliga sökord för att finna relevant information som
kunde vara användbar till studien (Bryman, 2011). Dessa sökord grundade sig i den kunskap som erhållits dels från de förberedande intervjuerna. Litteraturstudien pågick kontinuerligt under arbetets gång. Detta var nödvändigt då studiens riktning ändrades beroende
på resultatet av datainsamlingen och den informations som gavs under de olika förberedande intervjuerna.
I studiens startfas gjordes en allmän litteraturstudie för att skapa större förståelse för ämnet. Litteraturstudien baseras på en ingripande studie av den allmänna bygglovsprocessen
med dess steg och delmoment. Till denna process studerades även lagar och stadgar som
utgör grunden till bygglovsprocessen. Vidare studerades ärendehanteringsverktyget
ByggR. ByggR studerades för att se det tekniska djupet bakom verktyget samt de funktioner ärendehanteringsverktyget stödjer. Bygglovalliansen är en allians som arbetar för
samverkande bygglovsprocess och utgör en del i litteraturstudien då den är en extern aktör
med påverkan i bygglovsprocessen.
Vidare gjordes även en kartläggning av vad som har undersökts och behandlats inom
området tidigare. Dels gjordes sökningar på Uppsala universitets biblioteks hemsida för
att få tillgång till relevanta vetenskapliga artiklar och uppsatser som rör ämnet. Dels gjordes även sökningar på Boverkets och Sveriges Kommuner och Landstings hemsida för
att generera rapporter och information om vilka åtgärder som planerats och som har utförts i ämnet. Under denna informationsinsamling kunde även pågående projekt med fokus på digitalisering och samverkande i branschen studeras.
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Kommunträffen
För att skapa en vidare förståelse av digital transformation och förvaltning deltog författarna i en konferens 24–25 oktober 2016. Konferensen arrangerades av Sokigo, Abou och
Ida Infront som alla är företag inom Addnode-koncernen. Under de två dagarna deltog
författarna tillsammans med inbjudna representanter från olika kommuner i Sverige i seminarier och workshops för att fördjupa sina kunskaper om hur dessa företag ser på den
digitala utvecklingen i det offentliga Sverige samt hur kommunerna ställer sig till detta.
4.3.2 Datainsamling
Den främsta datainsamlingen i arbetet har utförts genom intervjuer. Grunden till studien
gjordes genom semistrukturerade intervjuer. För att komplettera informationen från intervjuerna har även litterära och webbaserade källor samt observationer använts.
Semistrukurerad intervjumetod
Vid de huvudsakliga intervjuerna användes en semistrukurerad intervjumetod som består
av en kombination av den ostrukturerade och den strukturerade intervjumetoden. Detta
innebär att intervjuerna baserades på frågor som är formulerade och konstruerade i en
ordningsföljd med specifika riktlinjer, vilket är den strukturerade delen, men då respondenten har möjlighet att utifrån egna erfarenheter och kompetenser svara på frågorna får
även intervjun en ostrukturerad karaktär. Vid de semistrukurerade intervjuerna är det även
möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor vilka kan baseras på de svar som respondenten tidigare lämnat. Fördelen med semistrukurerade intervjuer är det finns möjlighet att
erhålla ny information som går utanför de tänkta frågorna men som dock faller inom ämnet och kontexten för intervjun (Bryman och Bell, 2013). Det kräver således att intervjuaren är lyhörd för utrymmen att ställa dessa frågor (Bryman 2011, s 415). Därmed är det
viktigt att intervjuaren är väl påläst inom ämnet för att dessa frågor skall uppkomma (Alvehus 2013, ss. 82–84). Genom denna metod kan intressant och dold information erhållas,
vilket under en strukturerad intervju inte hade uppkommit på grund av dess organiserade
karaktär.
Då mycket tid lades på litteraturstudie samt förberedande intervjuer erhölls kunskap inom
bygglovsprocesser i allmänhet samt intressanta aspekter däromkring. Genom intervjuprocessen ställdes samma uppsättning frågor till anställda med samma befattning på de olika
fallkommunerna för att då kunna göra en jämförelse mellan de olika kommunerna. Detta
för att kunna visa på likheter och skillnader i svaren från olika respondenter.
Det finns en viss problematik kring intervjuer då det kan vara svårt att säkerställa absolut
sanning. Med detta menas att varje respondent utgår från sina erfarenheter, vilket kan
innebära att respondenten riktar svaren på frågorna så att de stämmer överens med vad
intervjuaren förväntar sig eller så att de själva framställs på ett bättre sätt. Respondenter
kan undvika att dela med sig av specifika upplevelser som kan framställa personen ifråga
eller företaget på ett negativt sätt (Bryman 2011, s 224). Då studien syftar till att redogöra
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för hur olika respondenter upplever arbetssätt, ärendehanteringsverktyget och processledningsarbete finns det inga absoluta sanningar. I fokus ligger i stället varje respondents
egna uppfattningar och tolkningar vilket är det som studien syftar till att kartlägga.
Som komplement till de semistrukurerade intervjuerna kan observationer genomföras.
Observationer kan göra på många olika sätt med olika öppenhet, delaktighet och struktur.
Observatörerna har haft en passiv roll i deltagandet för att inte påverka hur de observerade
använder sig av verktyget (Webb 1992, s 129). Genom observationer går det att erhålla
så kallad tyst kunskap, vilket innebär de erfarenheter och rutiner som en individ besitter
och som kan vara svåra att förmedla vid en intervju (Nonaka, 1994). De genomförda observationerna gjordes under kurser på Sokigos kontor, där handläggare från kommuner
deltog. Även om observationerna inte har genomförts i deltagarnas naturliga miljö tar det
ofta inte lång tid innan beteenden synliggörs (Webb 1992, s 130). Dessa observationer
har genomförts för att komplettera intervjuerna och skapa en bättre bild av hur användare
interagerar med systemet. För att således bemöta och undvika att respondenten riktar svaren efter vad intervjuaren förväntar sig har författarna varit tydliga med att framhäva studiens syfte innan varje respektive intervju.
Operationalisering
Inom forskningsmetodik innebär operationalisering att den information som insamlats
översätts från det abstrakta och omätbara till något konkret och mätbart (Holme och Solvang 1997, ss. 159–160). För att på ett enkelt och konkret sätt möjliggöra för tydliga
kopplingar mellan insamlade data och teorin har frågorna inför intervjuerna delats upp i
tre olika block. Dessa olika block behandlar olika delar som tillsammans är viktiga för att
ge svar på såväl syfte som frågeställning till studien.
Det första blocket handlar om frågor kring bygglovsprocessen i allmänt och arbetsprocessen i respektive kommun för att få en övergripande bild av såväl handläggare som
chefernas uppfattning av arbetsprocessen på respektive kommun. Genom detta går det
vidare att dra kopplingar till den allmänna processen samt hur arbete skiljer sig eller är
likvärdigt i olika kommuner.
Det andra blocket består av frågor kring processledning. I blocket studeras hur kommunerna arbetar kring processer och kartläggning samt synen på processutveckling. Dessa
frågor skall ge studien en tydlig bild över hur kommuner arbetar med processledning samt
ifall det sker ett aktivt arbete för att förbättra de befintliga processerna i kommunen. Från
det andra blocket kan kopplingar göras till teorierna som definierar processer och vidare
processledning.
Det tredje blocket behandlar frågor kring verktyget ByggR. I detta block studeras användarnas uppfattning om systemet. Syftet är att få en klar bild över användarbarheten samt
redogöra för de olika kommunernas syn på hur ärendehanteringsverktyget inverkar på
arbetet med handläggning av bygglov. Blocket kan vidare kopplas till teorier kring användbarhet i IT-system samt arbetsmiljöaspekter. Vidare kan tydliga kopplingar göras till
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det teorier kring hur ett system skall vara konstruerat för att se kontexten kring användaren.
Val av kommuner
För valet av fallkommuner finns det ett flertal attribut och faktorer att ha i beaktning.
Beroende på vilka attribut som prioriteras anpassas även valet av kommuner och vidare
möjligen även resultatet av studien. Vid studie av bygglovsprocessen i Sveriges kommuner kan flera av attributen vara avgörande för hur verksamheten bedrivs samt hur processen kring bygglov genomförs i respektive kommun. Nedan följer förslag på några attribut,
framtagna i samråd med handledare Tomas Wahlström, utan inbördes ordning som kan
stödja valet av fallkommun:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Storlek av kommun (yta)
Antal invånare
Geografisk placering
Ekonomiska förutsättningar
Användning av verktyget ByggR
Vilken version av ByggR som används på enheten
Medlem i Bygglovalliansen
Storlek på bygglovsenhet

För valet av fallkommuner till studien valdes några av de ovanstående attributen ut. Kommunerna och även respondenterna har anonymiserats för att åsikter skall kunna uttrycka
fritt för att få en så trovärdig bild av studiens tre dimensioner som möjligt. De valda kommunerna ligger båda geografiskt sätt belägna inom en nära radie till Stockholms kommun
och tillhör således Stockholms län. Det första attributet som ger en intressant aspekt till
studien skillnader är således geografi. Kommun 1 är nästan dubbelt så stor som Kommun
2 vad gäller areal och folkmängd. Kommunerna valdes för att undersöka om kommunens
storlek har inverkan på hur bygglovsprocessen ser ut i respektive kommun. En annan
intressant aspekt som varit avgörande för valet av kommuner är användandet av ärendehanteringsverktyget ByggR och att de använder samma version. De valda kommunerna
använder sig båda kommuner av ByggR vid hantering av bygglovsansökningar. Båda
kommunerna är medlemmar i Bygglovalliansen vilket ger ytterligare en faktor för valet
av fallkommuner.
Val av respondenter
Urvalet av respondenter till studien gjordes genom målstyrda urval. De respondenter som
valts ut till studien skall ha direkt koppling till de formulerade forskningsfrågorna och
därmed jobba nära inpå det ämnet som faktiskt studeras (Bryman, 2011). I denna studie
har två kommuner valts ut utifrån de attribut som presenterats ovan. Inom dessa kommuner har sedan handläggare valts ut som respondenter till dessa intervjuer. Detta för få en
nyanserad version på hur det är att arbeta i dessa processer samt skapa en bild över systemanvändarnas upplevelser samt tolkning av den allmänna bygglovsprocessen. Utöver
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systemanvändarna har även ansvariga för koordinering av arbetet kring bygglovsprocessen i respektive kommun intervjuats. Syftet med dessa intervjuer har varit att redogöra
för bygglovschefernas syn på hur processen skall gå till samt resultatet av arbetets utformning. Till studien har tre respondenter i Kommun 1 samt fyra respondenter från Kommun 2 intervjuats. Då den generella bilden inte är det huvudsakliga syftet, utan snarare
att få en ökad förståelse för hur handläggare jobbar på enheten och med ByggR, anses
antalet intervjuer som tillräckliga.
Genomförande av intervju
Till studien som genomförts gjordes semistrukurerade samt ostrukturerade intervjuer. Vid
de inledande ostrukturerade intervjuerna som fungerat som pilotintervjuer ställdes en del
öppna frågor, dock var det respondenten som fick möjlighet att framföra det denne såg
som relevant och intressant gällande bygglovsprocesser i allmänt. Dessa intervjuer pågick
i cirka en timme.
De huvudsakliga intervjuerna som genomfördes med respektive respondent var semistrukurerade och pågick i cirka en timme. Platsen för intervjuerna var respondenternas kontor
eller mötesrum i huset där respondenten jobbar för att befinna sig i den miljö där det
faktiska arbetet sker. Båda författarna till studien medverkade vid samtliga intervjutillfällen och arbetsuppgifterna vid intervjuerna var jämt fördelade. En av författarna hade
ansvar att leda intervjun, det vill säga vara den som aktivt ställer frågor och ser till att
intervjun håller den riktning som önskats. Den andra personen var ansvarig för att anteckna samt ställa följdfrågor efter vad respondenten svarat. Genom tillvägagångssättet
kunde det säkerställas att intervjun innehöll de frågor som planerats att ställas men även
intressant och dold information tillhandahölls utifrån följdfrågorna. Intervjuerna har spelats in för att inte gå miste om intressant information och för att kunna fokusera på dialogen under intervjun.
4.3.3 Bearbetning samt analysmetod
Vid tolkning av det insamlade materialet gjordes en full transkribering av de inspelade
ljudfilerna. Genom att avlyssna och skriva ner exakt vem som säger vad går det lätt att
referera tillbaka till materialet. Trots att transkriberingen är tidskrävande är fördelen att
det går att finna konkret information som vidare kan användas som citat till den insamlade
data. Den fulla transkriberingen ger författarna möjlighet att se över materialet flera
gånger för att vidare kunna utnyttja informationsinsamlingen till studien.
Det transkriberade materialet sorterades enligt de huvudkategorier som genomsyrar hela
studien för att genomgående ha en bra struktur och för att underlätta för läsaren. Genom
de tre block som ovan nämnts i operationaliseringen; bygglovs- och arbetsprocessen, processledning samt användarbarhet kopplat till ByggR, sorterades den insamlade data för
att tydliggöra kopplingar till teori och frågeställning.
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Utifrån insamlade data under dessa underkategorier kunde sedan en analys med kopplingar mellan teori och empiri utföras. Gällande analysen av block ett och två gjordes
direkta kopplingar till det teoretiska ramverket, det vill säga till ett sociotekniskt system
och hur processarbetet stämmer överens med teorin bakom processledning. Angreppssättet för block tre byggdes ej på en utgångspunkt från ett noll-ett läge gällande ByggRsystemet. Det vill säga att kommunerna har ett system eller inte. För analysen utgick författarna istället från att de två kommunera som är en del av studien har ByggR och därför
gjordes användaranalysen utifrån användarnas perspektiv på systemet. Därefter gjordes
kopplingar till teorier kring användbarhet på ett IT-system och arbetsmiljöaspekter.

4.4 Trovärdighet: Validitet och Reliabilitet
För att studera kvalitet i forskning används vanligen två typer av metoder; validitet och
reliabilitet (Saunders et al., 2012). För att metoden och måttet skall vara användbart och
ha ett vetenskapligt värde krävs det att studien är valid och reliabel.
4.4.1 Validitet
Validitet syftar till att undersöka om studien mäter det som avses att mätas. Mer specifikt
innebär detta hur trovärdigt och väl resultatet speglar verkligheten (Ejvegård 2003, s 80).
Vidare betyder validitet giltighet (Bell, 2000). Validiteten speglas således i det som mäts
eller undersöks i studien och är därmed beroende av det som frågeställningen och syftet
avser (Holme och Solvang, 1997). Trovärdigheten ökar om datainsamlingen samt tolkningen av data har genomförts på ett systematiskt sätt där ett tydligt tillvägagångssätt
redovisats (Ejvegård, 2003).
Validitet går att dela in i intern och extern validitet. Den interna validiteten innebär att
observationerna som gjorts av författarna överensstämmer med de teoretiska verktyg som
ligger till grunden för studien (Bryman 2011, s 351). För att uppfylla en intern validitet
har det framtagna teoretiska ramverket använts och applicerats på insamlade empiriska
data. Vidare har kopplingar gjorts mellan teori och empiri. Den externa validiteten handlar om i den utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer. Denna
studie är en fallstudie som riktas utifrån två specifika kommuner därmed anses det ej det
vara nödvändigt att kunna generalisera resultatet. Snarare handlar det om att se likheter
och skillnader kring bygglovsprocessen samt visa på effektiviseringsmöjligheter. För studien är det viktigt att ha in åtanke att det är svårt att ge en objektiv bild då studien bygger
på ett respondenterna förmedlar sina tankar kring verktyget (Bryman 2011, s 351).
Då denna studie ämnar till att studera bygglovsprocessen och verktyget ByggR för att
därigenom visa på skillnader och likheter i kommuners arbete anses validiteten hög. Den
huvudsakliga datainsamlingen till studien bygger främst på de intervjuer som genomförts
med respondenter i kommunerna vilket även ökar validiteten. Intervjuerna har även kompletterats med observationer av respondenternas arbetssätt vilket medför att validiteten i
studien ökar och att en rättvisande och trovärdig bild av verkligheten. Det välformulerade
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materialet och datainsamlingen medför att studiens validitet ökar. Även motiverade val
gällande respondenter utifrån de mål som tidigare angivits finns för att förhöja validiteten.
4.4.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om användbarheten och tillförlitligheten i studien. Även reliabiliteten
går att dela in i extern och intern. Den externa reliabiliteten innebär huruvida studien är
replikabel (Bryman 2011, s 351), vilket innebär om studien skulle uppvisat ett liknande
resultat om den genomfördes vid en annan tidpunkt eller med andra författare (Ejvegård,
2003). Ofta kan det vara svårt i den kvalitativa studien då den vanligen grundar sig i en
social miljö som är föränderlig (Bryman 2011, s 351). Vid valet av kommun är det viktigt
att nämna att denna datainsamling ej gäller alla kommuner i Sverige. Hade samma studie
genomförts med fokus på kommuner på landsbygden med mindre bebyggelse skulle resultat möjligen sett annorlunda ut. Dock syftar studien till att lyfta problematiken kring
bygglovsprocessen samt visa på hur kommuner samt leverantör kan arbeta för att förbättra
processen.
Vidare handlar den interna reliabiliteten om att studiens författare skall ha en enhetlig
tolkning och vara överens över resultatet (Bryman 2011, s 351). För att uppfylla en hög
intern reliabilitet har en disponerad operationalisering av teorin genomförts. Kombinationen av inspelning av intervjuer, transkribering av intervjuer och att båda studiens författare närvarat vid varje intervju gör att möjligheten för enhetliga tolkningar och trovärdigt resultat ökar. För att ytterligare öka reliabiliteten har även logiken i intervjuerna och
konsekventa resultat analyserats. Detta har gjorts genom att respondenterna har erhållit
samma fråga som formulerats på olika sätt. Därefter har svaren analyserats för att visa på
konsekventa svar och därmed konsistens i resultat (Kvale och Brinkmann 2014, s 295).
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5. Bygglovsprocessen
Nedan följer en elva steg lång process där hela bygglovsprocessen beskrivs från att ansökan lämnas in till att fastigheten får tas i bruk. Processen är beskriven där steg ett till och
med sex behandlar själva ansökningsprocessen från ansökan till beslut och steg sju till
och med elva behandlar själva byggprocessen från startbesked till slutbesked, se figur 8
nedan (Boverket, 2016b).
Steg 1: Informationsinsamling eller förfrågan
Det första steget i bygglovsprocessen kretsar kring att samla information kring det tänkta
ärendet. I detta steg skall den sökande ta reda på om det krävs ett bygglov för ärendet.
Det kan ske genom att kontakt tas med byggnadsnämnden eller en anställd på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden i den aktuella kommunen där fastigheten
ligger. Om bygglov krävs för den tänkta åtgärden skall en ansökan lämnas in (Boverket,
2016b).
Steg 2: Skicka in ansökan och övriga handlingar
Det andra steget i processen är att lämna in en bygglovsansökan i den kommun där bygglovet söks. Ansökan sker i skriftlig form och skall innehålla de uppgifter, ritningar och
andra handlingar som kommunen behöver för att kunna fatta ett beslut om ett eventuellt
bygglov. Ansökan skall även innehålla ett förslag på en så kallad kontrollansvarig, KA.
Den kontrollansvariges uppgift är att medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls
och denne person skall således vara med och säkerhetsställa att fastigheten är korrekt
utförd. KA skall hjälpa till att ta fram en kontrollplan för kontinuerliga kontroller av delmoment i byggnationen samt vem som skall genomföra dessa kontroller skall även
framgå i planen. Uppgifter om den kontrollansvarige skall lämnas redan i ansökan då
byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig i bygglovet
(Boverket, 2016b).
Steg 3: Byggnadsnämnden gör förhandsgranskning
Då ansökan inkommit till byggnadsnämnden sker en första granskning av ärendet. Under
denna granskning kontrolleras om åtgärden i fråga verkligen kräver ett bygglov. Vidare
undersöks även om den inlämnade ansökan är komplett, det vill säga om alla handlingar
som krävs finns. Granskningen innebär även att de inlämnade ritningarna analyseras och
sedan görs en bedömning om kvalitet och tydlighet. Är ansökan ofullständig kräver byggnadsnämnden att den sökande lämnar kompletterande uppgifter. Detta kan innebära att
den sökande helt saknar några handlingar eller att förtydligande av tidigare inlämnade
uppgifter krävs (Boverket, 2016b).
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Steg 4: Sökande erhåller mottagningsbevis
Då ansökan bedöms som fullständig skickar byggnadsnämnden ut ett mottagningsbevis
till den sökande. Beviset innehåller information om beräknad tid för beslutsfattandet, konsekvenser om handläggningstiden överskrides samt möjlighet till beslutsöverklagande
(Boverket, 2016b).
Steg 5: Prövning av ansökan
Vid ansökan gör byggnadsnämnden en prövning om detaljplanen eller områdesbestämmelser tillåter att den sökande får det lov som ansökts om. Vid prövningen undersöker
byggnadsnämnden lämpligheten av byggnaden för sitt ändamål samt om färg, form och
materialval är lämpliga samt användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om den åtgärd som sökts bygglov för ligger utanför detaljplanen eller
områdesbestämmelser gör byggnadsnämnden en prövning om platsen är lämplig för den
tänkta åtgärden. Från det att ansökan är komplett skall ett bygglovsbeslut fattas inom tio
veckor. Byggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som
berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter. Vissa beslut kan delegeras till
tjänstemän, vilket innebär att alla beslut inte fattas av den politiska nämnden (Boverket,
2016b).
Steg 6: Beslut om bygglov
Då ansökan uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta om att ge bygglov. Då
kraven inte uppfylls kommer ansökan om bygglov att avslås. Då ett godkännande av
bygglovet lämnas till den sökande skall grannar och andra sakägare få ta del av beslutet
genom delgivning. Efter det att sakägare meddelas har de upp till tre veckor på sig att
överklaga beslutet. Beslutet publiceras även i Post- och Inrikes tidningar (POIT) så att
allmänheten har möjlighet att överklaga beslutet. Överklagandetiden är fyra veckor från
det att beslutet kungjorts. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det
betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Om ansökan avslagits kan beslutet överklagas till länsstyrelsen, som sedan har möjlighet att ändra kommunens beslut eller avslå
den inlämnade överklagan. Bygglovet är giltigt i två år och har inte bygget av fastigheten
påbörjats inom dessa år eller om arbetet inte är slutfört efter fem år upphör bygglovet. För
att påbörja byggnationen krävs även ett startbesked från byggnadsnämnden (Boverket,
2016b).
Steg 7: Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd
Då bygglovet är beviljat håller byggnadsnämnden vanligen ett tekniskt samråd, det innebär att de går igenom planering och organisering av arbetet samt förslaget till den kontrollplan som lämnats (Boverket, 2016b).
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Steg 8: Startbesked
Då startbeskedet nått den sökande kan byggnationen av de sökta åtgärderna påbörjas. Om
åtgärden påbörjas innan startbeskedet kan en byggsanktionsavgift krävas. För att erhålla
ett startbesked skall kraven i PBL och dess föreskrifter uppfyllas och visas för byggnadsnämnden. I startbeskedet fastställs kontrollplanen av byggnadsnämnden (Boverket,
2016b).
Steg 9: Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök
Ett moment som ingår i byggnadsprocessen är ett arbetsplatsbesök vilket innebär att någon från byggnadsnämnden minst en gång skall besöka byggarbetsplatsen under tiden för
byggnationen. Under detta besök görs en kontroll där personen i fråga för ett protokoll
över vissa specifika kontrolluppgifter (Boverket, 2016b).
Steg 10: Slutsamråd för byggnadsnämnden
Innan projektet avslutas håller ofta byggnadsnämnden ett slutsamråd. Det sker endast om
ett tekniskt samråd tidigare hållits och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte
behövs. Slutsamrådet sker oftast på den plats där åtgärden genomförts. Under slutsamrådet sker en genomgång av kontrollplanen samt då bedöms även om ett slutbesked kommer
att utfärdas (Boverket, 2016b).
Steg 11: Slutbesked lämnas
Det sista steget i processen är då byggnadsnämnden lämnar ett slutbesked då alla krav är
uppfyllda. Innan slutbeskedet är lämnat får ej fastigheten tas i bruk. Även om åtgärden
visar på mindre brister kan slutbesked lämnas ut, vilket förutsätter att byggnadsnämnden
lämnar anmärkningar om bristerna, som senare måste åtgärdas. Är det fråga om en större
brist kan nämnden lämna ett tillfälligt slutbesked vilket gäller fram tills att problemet är
åtgärdat och en slutkontroll genomförts. Visar byggnationen på stora brister eller att
bygglovsansökan inte följts kan byggnadsnämnden neka ett slutbesked (Boverket,
2016b).
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Figur 8: Bygglovsprocessen med dess 11 steg.
I figur 8 ovan är steg ett till sex inringade då detta utgör ansökningsprocessen, vilket
även är studiens omfattning. Steg sju till och med elva utgör byggnationsprocessen.
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6. Plan- och Byggnadslagen (PBL)
Bygglovsprocessen går även att studera som ett flöde, där en ansökan kan ta olika vägar
innan ett beslut fattas. Det är utifrån dessa lagar kommuner arbetar när de hanterar bygglovsansökningar. Det finns tydliga hänvisningar till lagstadgar som behandlar olika steg
i bygglovsprocessen. Nedan följer de stadgar som ligger under PBL.

6.1 Miljöprövning
Efter mottagen ansökan görs en förgranskning, där delegaten eller den delegerade kontrollerar om åtgärden kräver en anmälan enligt Miljöbalken. Är så fallet skickas ett upplysningsbrev till den sökande samt en remiss till miljönämnden. Byggnadsnämnden och
miljönämnden ska samordna sitt arbete så att berörda myndigheter, organisationer och
enskilda partier kan yttra sig i båda ärendena. Beslutet i båda ärendena måste meddelas i
ett sammanhang (Boverket, 2016c).
9:24 § Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till kommunen enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna handläggningen av ärendena så att
1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle att i ett sammanhang
yttra sig i båda ärendena, och
2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang.
Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning enligt första stycket
inte ska ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig.

6.2 Vad kräver bygglov?
För att erhålla bygglov är det flera paragrafer som skall tas i beaktning. Ett bygglov måste
övergripande följa PBL och därmed den detaljplan som finns för fastigheten. Detta innebär att fastigheten överensstämmer med de krav som finns gällande fastighetens storlek
överlag samt storlek i förhållande till tomt. Dessa krav kan även vara utseende och tekniska krav på hållfasthet i byggnationen. Bygglov får även ges om ärendet är i enlighet
med detaljplanen, men ändringen inte går i strid med rådande detaljplan och områdesbestämmelser (Boverket, 2016c).
9:30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 §
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket,
8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket,13, 17 och
18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska
bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Lag
(2014:900).
9:30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande
av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse
som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som
är förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900).
9:31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag
(2014:900).
9:31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden
1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c
eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten
tillbyggnad,
2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller
5 c, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9
§§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i
de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900)
9:31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
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2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

6.3 Ofullständig ansökan
Under förhandsgranskningen kan det uppdagas att ansökan inte är komplett för att kunna
fatta beslut. Då skickas ett föreläggande om komplettering till sökande samt när kompletteringen ska finnas hos handläggaren (Boverket, 2016c).
Följs inte föreläggande om komplettering kommer ärendet behandlas i befintligt skick
eller avvisa ansökan.
9:22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan
kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

6.4 Fullständig ansökan
Inkommer kompletteringen och ansökan anses fullständig för beslut har handläggaren tio
veckor på sig att meddela ett beslut om lov eller förhandsbesked. När ansökan anses fullständig ska sökanden få ett mottagningsbevis enligt 8 § (2009:1079) lagen om tjänster på
den inre marknaden. Anses det nödvändigt på grund av utredningen i ärendet kan tiden
förlängas upp till tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Förlängs ärendet ska
sökanden få information om detta samt skälet till fördröjningen (Boverket, 2016c).
9:27 § Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och
meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga
ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet,
får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen
har gått ut.
Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

6.5 Avvikelse från detaljplanen
Om en ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från detaljplanen eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan ska byggnadsnämnden
underrätta sakägare för att samla yttranden angående ansökan. Sökanden har även rätt till
att yttra sig över det som har tillförts av andra parter innan beslut tas (Boverket, 2016c).
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9:25 § /Träder i kraft I:2016-01-01/ Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5
kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en
åtgärd som
1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.
Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket
2.
Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges.
Lag (2015:668).
9:26 § Om det inte är uppenbart onödigt, får en fråga om lov eller förhandsbesked inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har underrättats om vad andra har tillfört ärendet
och fått tillfälle att yttra sig över det.

6.6 Beslut om lov eller förhandsbesked
Ges beslut om lov eller förhandsbesked ska detta tillsammans med information om överklagande delges sökanden samt de som lämnat synpunkter i ärendet. Bejakande förhandsbesked samt beslut om att ge lov ska dessutom kungöras genom meddelande i Post- och
Inrikes Tidningar. Meddelandet som kungörs ska senast den dag som kungörandet sker
skickas till ägaren eller innehavaren av den tomt eller fastighet som gränsar till den tomt
eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt från denna med
endast en väg eller gata. Även övriga sakägare har rätt till att bli meddelade på samma
sätt som ovan om inte antalet är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär
än vad som är försvarligt. Detta gäller inte dem som ska delges beslut som meddelandet
avser (Boverket, 2016c).
9:41 § /Träder i kraft I:2016-01-01/ Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans
med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges
1. sökanden och annan part, och
2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.
Om delgivning är uppenbart obehövligt ska beslutet i stället skickas till dem som avses i
första stycket.
Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i 34–38 eller 47–51 §§
delgivningslagen (2010:1932). Lag (2015:668).
9:41 a § /Träder i kraft I:2016-01-01/ Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked
ska kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls tillgängligt anges. Lag (2015:668).
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9:41 b § Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag då kungörandet sker
skickas till
1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den
tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och
2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle innebära större kostnader
och besvär än vad som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka
det till var och en av dem.
Första stycket gäller inte dem som enligt 41 § ska delges det beslut som meddelandet avser.
Lag (2011:335).

6.7 Beslutets giltighetstid
Ett bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga
kraft (Boverket, 2016c).
9:43 § Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller marklov att
gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag då beslutet vann laga kraft.

6.8 Start- och slutbesked
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Ett byggnadsverk
får inte heller tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om inget annat
beslutats (Boverket, 2016c).
10:3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.
10:4 § Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för
byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.
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7. Inledande om Sokigo och ByggR
Nedan följer en inledande beskrivning av Sokigo, företaget bakom ärendehanteringsverktyget ByggR. Därefter presenteras ByggR och dess gränssnitt för att underlätta för läsaren
i senare avsnitt där användarperspektivet av ByggR analyseras. ByggR-avsnittet innehåller även en kort beskrivning av kompletterande verktyg och webbtjänster som Sokigo
utvecklat till ByggR.

7.1 Sokigo AB
Sokigo är ett svenskt IT-bolag som tillhör Addnode Group AB. Addnode Group arbetar
med verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Addnode Group har cirka 1 200 medarbetare i Danmark, Finland, Indien,
Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. Koncernen omsatte år 2015, 1 900 MSEK (Addnode Group, 2015). Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap Stockholm (Addnode Group, 2016). Sokigo är
det bolag inom koncernen som arbetar med att leverera systemlösningar till den kommunala marknaden. De jobbar med verksamhetsnära geografisk IT och digital samverkan.
Sokigo har idag cirka 125 anställda på åtta kontor i Sverige. Sokigo har sin grundläggande
verksamhet i ärendehanteringssystem för den offentliga sektorn. De har bland annat utvecklat ByggR. Sokigo har även ett flertal andra system och webbaserade applikationer i
sin portfölj (Sokigo, 2016a).

7.2 ByggR
Sokigo har utvecklat ärendehanteringsverktyget ByggR. ByggR används idag av 90 av
Sveriges 290 kommuner (Wahlström, 2016a). Det är ett verktyg som stödjer bygglovsprocessen vid handläggning av bygglovsansökningar i kommuner. Systemet bygger på
ett gränssnitt som ger användaren möjlighet att modifiera fönsterinställningen och anpassa gränssnittet efter personliga preferenser (Sokigo, 2016b).
Figur 3 nedan visar en bild av gränssnittet i ByggR. I gränssnittets vänstra sida finns en
hierarkisk meny som utgör grunden för systemet. I menyn finns sådant som drift, ärenden,
fristående händelser, objekt, intressenter, inkorg (mail), utcheckade dokument, bevakning
och fakturaunderlag. När användaren sedan klickar in på någon av dessa områden ändras
arbetsytan och nya underrubriker tillkommer. I figur 3 nedan visas de underrubriker som
finns till drift vilket innebär konfigureringen av systemet. Underrubriker till driften är
exempelvis ärende, händelse, handläggning och ekonomi (Wahlström, 2016b; Tekis AB,
2015).
I arbetsytan visas ett öppet ärende med tillhörande information som diarienummer, organisation, diariebeteckning, ärendemening och objekt. Under denna information finns de
händelser listade som är kopplade till detta ärende. Händelserna är en av de flikar kopp-
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lade till ärendet, det finns även flikar som behandlar allmänt, intressenter, objekt, anteckning, remiss, underrättelse och handlingar. Beroende på vilken flik användaren är inne på
kan olika åtgärder genomföras. Under händelsefilken kan exempelvis handläggare lägga
till nya händelser genom att använda knappen till höger i rutan, “Ny händelse”. Vidare
går det att registrera, döpa en händelse och koppla handlingar till denna. Dessa handlingar
kan vara allt ifrån ritningar, detaljplaner och ärendebeskrivningar. Under Intressent-fliken
går det separat att koppla alla grannar med tillhörande adressuppgifter under registreringen av ett ärende eller under ärendets gång. Dessa intressenter kopplas med hjälp av
namn, organisationsnummer, adress, e-mail och andra kontaktuppgifter. Underrättelsefliken innehar i stort sett samma funktionalitet som remiss-fliken. Funktionen används
för att kunna göra utskick som skall delas till många intressenter (Wahlström, 2016b;
Tekis AB, 2015).

Figur 3: ByggR:s gränssnitt.
I gränssnittet i figur 3 ovan går det även att se listan över de olika pågående ärenden som
den specifika handläggaren har. Listan över ärenden visas längst ner i gränssnittet. I listan
visas ärendets diarienummer, objekt, startdatum, ärendemening, grupp, typ och slag (exempelvis nybyggnad eller inglasning av balkong). I rutan till höger i gränssnittet visas
en förhandsgranskning av ärendet vilken innehåller detaljinformation om ärendet med
händelser, intressenter och de handlingar som är kopplade till ärendet. Under remissfliken
kan användare skapa remisser som sedan skickas ut som ett grannhörande eller remiss till
myndigheter. För att skapa remisser går det att använda kartfunktionen, vilket innebär att
intressenter kopplas och hämtas från en karta (se figur 4). I kartan markeras de fastigheter
som ligger i anslutning till den fastighet som söker lov. Under denna funktion hämtas
även information om de intressenter som bor i de angränsande fastigheterna. Den implementerade kartan i applikationen gör det möjligt för användaren att använda ett visuellt
handläggningsstöd (Wahlström, 2016b; Tekis AB, 2015).

38

Figur 4: ByggR:s gränssnitt för karta.
Det går att koppla e-mail, befintliga digitala dokument och andra filer till ett ärende genom ByggR och det finns även möjlighet att skanna in handlingar, ritningar eller andra
dokument. Genom ärendehanteringsverktyget går det att inifrån ett ärende skapa Worddokument för utskick som hämtar data från ärendet via egenkonstruerade mallar vilket
underlättar för handläggarna (Wahlström, 2016b; Tekis AB, 2015).

Figur 5: ByggR:s tioveckorsträd.
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Funktioner som tioveckorsträdet, se figur 5 ovan, finns för att visualisera och visa för
användaren vilka ärenden som har varit pågående i hur många veckor. Under denna funktion finns det flikar för varje vecka och därmed kan handläggare klicka in och se vilka
ärenden som befinner sig i vilken vecka av processen. Från det att ärendet är komplett har
handläggaren tio veckor på sig att granska, grannhöra och fatta ett beslut (Wahlström,
2016b; Tekis AB, 2015).

Figur 6: ByggR:s bevakningsflik.
Bevakningsfunktionen fungerar som en påminnelsefunktion i ByggR. En användare kan
manuellt gå in och skapa en bevakning av ett ärende eller en händelse för att sedan tilldela
en anställd bevakningen som förfaller ett visst datum. Ansvarig för bevakningen kan vara
användaren själv eller en annan användare. Användaren har möjlighet att övervaka sina
ärenden genom navigationsmenyns bevakningsflik vilket visas i figur 6 ovan. Det är möjligt att använda sig av fördefinierade sökvägar så som “Mina bevakningar” för filtrering,
men det finns även möjlighet att söka fram bevakningar genom att söka inom ett tidsintervall eller på en handläggare. För att hålla koll på bevakningarna gäller det för användaren att aktivt gå in och kontrollera om denne har fått några bevakningar tilldelade. Det
finns inga funktioner med push-notifieringar som gör användaren uppmärksam om att
denne har fått en uppgift i ett ärende (Wahlström, 2016b; Tekis AB, 2015).
7.2.1 Externa webbtjänster och moduler
För att komplettera ByggR och dess funktionalitet finns det externa webbtjänster och moduler som kan kopplas till verktyget. Webbtjänsterna finns till för att erbjuda kommuner
verktyg som täcker luckor i systemet (Tell, 2016a).
Statistik
Statistik är en mobil ByggR-lösning för verksamhetsuppföljning och styrning. Verktyget
används för att se webbstatistik för beslutsfattare och chefer på kommunernas bygglovenheter. Statistik fungerar genom att data hämtas från ByggR och vidare analyseras och
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presenteras visuellt. Kommunerna kan själva välja vilka statistiska frågor som skall besvaras och visualiseras. Med Statistik kan exempelvis kommuner se hur många bygglovsansökningar som handlagts och hur många beslut som fattats (Tell, 2016a; Sokigo,
2016c).
Reflex
Reflex är en mobil webbapplikation som används för att visa information från olika system baserat på en specifik fastighet. Reflex kan därmed användas för olika kundgrupper
i olika syften. Genom Reflex kan beslutsfattare följa olika ärenden kopplade till en fastighet, inspektörer kan finna all tillgänglig information då de är ute i fält. Även servicecenter kan använda applikationen för att besvara frågor från allmänheten då handlingar
kring ärendet kan laddas ner via webbapplikationen. Syftet med applikationen är att all
relevant data finns samlad på ett ställe. Med Reflex går det att begränsa vilken information som skall visas för olika intressenter (Tell, 2016a; Sokigo, 2016d).
Tess
Tess står för teknisk signering och stämpling. Det är ett system som utvecklats för att
signera och stämpla digitala dokument. Genom Tess kan kommunerna arbeta helt digitalt
utan pappershantering eller manuella signeringar. Dokument kan därmed stämplas innan
de registreras i ByggR. Tess har olika funktioner; Ankomststämpling är en tyst stämpling
som görs automatiskt när handlingen kopplas till systemet. Beslutsstämpling innebär en
stämpel på handlingar som kopplas till en beslutshändelse. Slutligen finns signering som
är för handläggare som har ett certifikat (SITHS) för detta. Genom denna signering kan
sedan dokumentet konverteras till exempelvis PDF-format (Tell, 2016a; Sokigo, 2016e).
Minut
För att effektivisera kommunikationen med kund (sökande, grannar) har Sokigo utvecklat
Minut. Minut är en webbtjänst som ger intressenter möjlighet att med hjälp av diarienummer lämna till exempel komplettering, remissvar eller hämta beslut via internet (Sokigo,
2016f). Då det inte finns en e-brevlåda eller mail till alla medborgare (Kivra, 2016) för
att ta emot myndighetspost är det inte möjligt att skicka meddelanden digitalt idag. Med
hjälp av Minut kan kommunikationstiden förkortas genom att kommunen möjliggör för
intressenter att svara digitalt på brevutskick (Tell, 2016a; Sokigo, 2016f).
Nämnd
Nämnd är ett verktyg som möjliggör ett digitalt arbete för byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden finns i varje kommun och består av politiker som prövar ansökan mot detaljplanen (Boverket, 2016b). De beslutsunderlag som nämnden behöver ta del av för att fatta
beslut kan genom Sokigos Nämnd tillgängliggöras och hanteras via en mobil enhet istället
för manuellt. Detta skapar möjligheter för att ha tidigare handlingar och underlag lättillgängligt digitalt och kan effektivisera arbetet. Vidare går det även att föra mötesanteckningar digitalt (Tell, 2016a; Sokigo, 2016g).
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7.2.2 Kartläggning av webbtjänster och moduler
I figur 7 nedan visas en kartläggning över vilka moment i handläggningsprocessen som
stöds av Sokigos olika externa verktyg. Kartläggningen är medvetet inte fullständig för
att ge en inblick i verktygens relation till handläggningsprocessen, således är inte hela
ansökningsprocessen beskriven.
Den grå boxen markerar starthändelsen då ansökan inkommer. De gröna boxarna visar de
aktiviteter eller händelser då de externa verktygen till ByggR används i handläggningsprocessen. Nedan ses när TESS används för ankomststämpling och även för då beslutshandlingar stämplas. Minut används för komplettering av handlingar och för grannars
remissvar. I flödesschemat visas även där Minut används för att de sökande skall ta del
av det beslut som bygglovenheten fattat och även Obligatorisk Ventilationskontroll-intyget, OVK-intyget, ges via Minut. Även Platsbesök används i schemat för att underlätta
då bygget är påbörjat och då inspektionen skall genomföras. De blå boxarna är således
aktiviteter där ingen av de externa verktygen eller modulerna används. Den orangea
boxen markerar själva starten för bygget av fastigheten och slutligen visar de rosa boxarna
då byggnationen är avslutad och ärendet skall arkiveras (Tell, 2016a).

Figur 7: Sokigos externa verktyg kopplade till ByggR och bygglovsprocessen.
Likt figur 7 även visar ligger verktyget Statistik och Reflex utanför flödesschemat i de
gula ovalerna. Detta beror på att dessa verktyg är kopplade till verksamhetsstyrning och
därmed inte är direkt integrerade i handläggningsprocessen och har därmed ingen direkt
koppling till en specifik händelse eller aktivitet (Tell, 2016a).
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8. Samarbete kring digital transformation
Genom digitalt tillvägagångssätt för handläggning av bygglov och en mer offensiv approach närmar sig kommunerna en snabbare handläggningsprocess. I detta avsnitt redogörs för olika samarbeten och projekt för digital samverkan.

8.1 Digitaliseringens innebörd
Det digitala arbetet har tidigare handlat om införandet av teknik, men med EU:s digitala
agenda från år 2010 har människors agerande kring det digitala arbetet blivit allt viktigare
än den konkreta handläggningen. Digitalisering är således ingenting enbart för IT, utan
måste genomsyra hela organisationen där de inköpta teknikerna ska anammas fullt ut och
av alla (Törne, 2016). Två av föreläsarna från Kommunträffen poängterade det viktigaste
med den digitala transformationen. Människorna som arbetar med tekniken borde vara
med och driva utvecklingen av den
“Framtiden handlar inte om teknologi. Den handlar om oss. Om hur vi gör saker.
Vilka förväntningar vi har och hur snabbt vi absorberar ny teknik.” (Tell, 2016b)
“De som ska äga förändringen måste vara med och driva den.” (Törne, 2016)

8.2 Aspekter för lyckad digital transformation
En digital transformation kräver arbete och hänsyn till flera aspekter. Den övergripande
och mest väsentliga faktorn då en digital transformation skall genomföras är engagemang.
Alla individer skall vara engagerade i den nya förändringen. En annan viktig faktor är
lärande och vidareutveckling. I detta skede handlar det om att förstå och lära sig av den
digitala transformationen. Det är även viktigt att vara tydlig med vad syftet är med digitaliseringen. Olika syften kan ge olika resultat. För att kunna utvecklas inom ett område
som det digitala krävs därmed återkoppling. Ett helt team borde få ansvar och användare
måste förstå vilken roll de har i den digitala förändringen. För att genomföra detta krävs
en stark organisation som tar ansvar och är närvarande genom hela transformationen
(Törne, 2016).
Vidare krävs implementering av ett flödesschema, vilket innebär att arbetet sker processorienterat för att kunna visa på hur processer, aktivitet och personer hänger samman.
Processarbete är även ett medel för att få användare att se ett helhetsperspektiv och en
övergripande bild av processerna. En metod för att genomföra en transformation är att
arbeta agilt vilket innebär att det kontinuerligt sker små förändringar och att saker implementeras stegvis. På detta sätt kan användarna läras in och förstå förändringsmönstret
vilket gör att den digitala transformationen många gånger tas emot på ett enklare sätt
(Törne, 2016).
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8.3 Gemensamt projekt för digitalisering
“Sammanhållet bygglov” är ett projekt som Boverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen och
SKL har arbetat med sedan våren 2013. Detta projekt bygger på ett bygglovsprojekt under
e-delegationen. Det huvudsakliga syftet med projektet har varit att uppnå en digital samverkan mellan stat, kommun och landsting. Vidare för att kunna erhålla en mer enhetlig
bygglovsprocess som fungerar i en digital miljö. I många år har även Boverket och Lantmäteriet tillsammans med SKL arbetat med ett projekt för att uppnå en sammanhållen
detalj- och fastighetsbildning. Visionen med detta projekt har varit att Sverige inför år
2020 skall ha ett samordnat regelverk för detaljplaner och fastighetsbildningsprocessen,
vilket medför att medborgare möts av en sammanhållen process (Länsstyrelsen Dalarnas
län, 2014).
För att få samman de tidigare projekten kring digitalisering och bygglov arbetar nu Boverket och SKL i ett projekt i samverkan med Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Projektet
handlar om att utveckla förutsättningarna för en digital hantering av plan- och bygglovsprocessen. Projektmedlemmarna menar att det är möjligt att effektivisera processen från
planidé till färdig byggnad och därmed se till att tiden fram till byggklara projekt och
inflyttningsklara bostäder kortas. Vidare skall projektet resultera i att utvecklingen av en
sammanhängande samhällsbyggnadsprocess som täcker in hela informationsflödet från
översiktsplan till bygglov. Utkomsten av projektet skall vara underlag för vägledning av
PBL, vilken sedan ska offentliggöras i PBL:s kunskapsbank för digital informationshantering. Även underlag till kravspecifikation för de IT-stöd, tjänster och gränssnitt som
behövs i kommunerna för att möjliggöra för en sammanhållning av den digitala samhällsbyggnadsprocessen ska tas fram. Slutligen skall projektet resultera i ett underlag som ger
nytta för näringslivet och som kan användas för att utveckla och förbättra den befintliga
digitala samhällsbyggnadsprocessen (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2014).

8.4 “Får jag lov?”
Projektet “Får jag lov?” startades i Maj 2015 där Boverket tillsammans med ett antal
kommuner och leverantörer sammanstrålat för att arbeta kring en gemensam syn på digitaliseringen. I dagsläget handlar projektet om att primärt finna ett gemensamt gränssnitt
som olika leverantörer skall utveckla tillsammans. Projektet väntar på ett godkännande
från Vinnova, innovationsmyndigheten för hållbar tillväxt, för ytterligare finansiering och
stöd i genomförandet. Tidsplanen är beräknad till två år, då de förväntas ha kommit en
bit framåt i utvecklingen gällande automatik av tjänster. Gränssnittet skall ge möjlighet
för kommuner att kunna skicka information mellan olika system och därmed göra det
enkelt för kommuner att arbeta mer enhetligt. Problemen som finns är att det inte finns
några standardiserade gränssnitt och definitioner för olika ärendetyper i bygglovsprocessen. Leverantörer utvecklar skräddarsydda gränssnitt vilket gör det svårt att uppnå ett
arbetssätt som ser likadant ut oberoende av kommun. Projektet handlar om att gå över
från det tidigare arbetet som gjorts teoretiskt till mer praktiskt där konkreta förslag på hur
digitalisering och effektivitet skall uppnås (Rydqvist, 2016).
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När det gäller kommunernas ansvar i digitaliseringsarbete finns det mycket de kan göra.
Det viktigaste är att inse att varje part i kedjan är en part i en större helhet. Exempelvis
ser inte de anställda som jobbar med utveckling av detaljplaner hur planen används när
den vunnit laga kraft, vilket gör det svårt att identifiera problem som kan uppstå senare i
processen. Samma sak gäller att kommuner måste inse att de måste få ihop alla som arbetar med detta, det som görs har konsekvenser längre fram i kedjan. Människan har ofta
svårt att se ett helhetsperspektiv och hur handlingar påverkar de runt omkring (Rydqvist,
2016).
“Man ser lätt sin egen verklighet som den enda verkligheten istället för att förstå
att man är en del av en större verklighet.”
Rydqvist (2016) menar att det är viktigt att förstå att kommunerna behöver stöd. Detta är
ingen enkel åtgärd som går att genomföra snabbt. Boverket arbetar med att ge vägledning
om hur kommuner kan digitalisera detaljplaner vilket har visat sig vara betydligt svårare
än att endast översätta de manuella planerna. Boverket jobbar för att hitta byggstenar som
kommuner skall kunna ta del av för att kunna genomföra ett effektivt arbete mot digitalisering.
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9. Bygglovsalliansen
I detta avsnitt beskrivs Bygglovalliansen, en allians mellan kommuner i stockholmsregionen som arbetar för att tillsammans skapa en plattform för samverkande (Bygglovalliansen, 2013).

9.1 Bakgrund
År 2004 startade Bygglovalliansen i Stockholm. Alliansen grundar sig i arbete för en enhetlig tolkning av bygglovsprocessen, förbättrad kvalité och kundnöjdhet. Idag består
bygglovsalliansen av 18 kommuner. Sammanträdena för Bygglovsalliansen började med
att kommunerna utgick från en nulägesbeskrivning, där varje kommun för sig fick visa
på förbättringsmöjligheter för att vidare kunna skapa en gemensam målbild och ett optimalt arbetsflöde (Bygglovalliansen, 2012). Vid dessa sammanträden diskuteras en del
nyckeltal som kan användas för visa på potentiella förändringar, bland dessa är kundnöjdhet, handläggningstider, handläggningskostnad och produktivitet. Genom dessa nyckeltal
är det möjligt att jämföra kommunerna sinsemellan för att vidare utvärdera och skapa en
nulägesbeskrivning (Bygglovalliansen, 2013).
Bygglovalliansen har sedan starten arbetat med ett flertal projekt. År 2011 skapades bland
annat gemensamma mallar och ett gemensamt kundnät. Även exempelritningar för enbostadshus, tillbyggnad, garage/uthus, plank, murar och markuppfyllnad har tagits fram för
att underlätta för de personer som söker bygglov. Det hålls årliga möten där flera punkter
diskuteras för hur bygglovalliansen skall arbeta för att ytterligare förbättra och möjliggöra
smidigare bygglovsprocesser (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).
Idag arbetar alliansen för systematiskt erfarenhetsutbyte och rutin-, process- och verksamhetsutveckling inom bygglovsverksamheten – allt för att göra det enklare och smidigare för de som söker bygglov. Genom att jämföra organisation, arbetsmetoder och arbetsresultat utvecklar och effektiviserar kommunerna sin bygglovsverksamhet. Även
möjlighet till att ta lärdom av varandra och skapa förenklade rutiner är något denna allians
arbetar för. Genom ett enhetligt tänk och en gemensam plattform vill alliansen främja
kompetensförsörjning, utveckling och omvärldsbevakning på ett mer effektivt sätt. Genom denna allians strävar kommunerna efter att få fler nöjda kunder, mer rättssäkra beslut
och tydlig och korrekt information (Bygglovalliansen, 2013).
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10.

Block 1 – Arbetsprocessen

I detta block redogörs för insamlad information från intervjuer med respondenter på de
två fallkommunerna. Blocket behandlar hur handläggningsarbetet går till, rutiner, kommunikation på bygglovsenheten samt problematik i respektive kommuns arbetsprocess.

10.1

Kommun 1

10.1.1 Arbetsprocess och handläggningsarbete
I Kommun 1 börjar processen med att en koordinator fördelar ett ärende till en lovhandläggare och det är lovhandläggaren som är ansvarig för själva handläggningsprocessen.
Lovhandläggaren är den person som ger startbesked för enklare åtgärder som exempelvis
tillbyggnad eller Attefall. När beslutet är klart lämnas det över från handläggare till koordinatorer för expedieringen och slutligt administrativt arbete. Koordinatorer är således
ansvariga för fördelningen av ärenden och även för expediering och delgivande.
När ett ärende fördelas ut på handläggare finns det tydliga riktlinjer om hur det skall gå
till. Det är koordinatorerna som, en gång i veckan, beroende på kunskap och vilka projekt
handläggarna jobbar med, delar ut ärendena. Bygglovschefen är den som går in och gör
en avstämning med koordinatorerna en gång i veckan för att bli uppdaterad om fördelningen och vilka ärenden som är på ingång. Den kunskap respektive handläggare har är
därmed avgörande för vilket ärenden en handläggare tilldelas.
Vanligen har en handläggare mellan 30–40 ärenden pågående samtidigt. Dock beror antalet ärenden på hur stora ärendena är och hur många etapper varje ärende har. Ärenden
som fasadändringar, tillbyggnader och Attefall är mindre komplext och dessa handläggare kan ofta ha fler ärenden. En respondent menar att hur många pågående ärenden en
handläggare har är inte är ett mått på effektivitet.
“Det säger inte så mycket hur många ärenden man har pågående eftersom inte man
vet hur aktiva de är. Det ska förutsätta att man vet att man aktivt jobbar med att
avsluta de här ärendena, och det gör inte vi. Jag kan ju själv ha ärenden som jag
vet har legat i över ett år som jag inte aktivt har gått och stängt av för att man inte
är intresserad av de här åtgärderna. Jag har begärt komplettering en och två
gånger och förelagt dem men sen har man inte gjort det sista steget, att man stängt
ärendet”
I Kommun 1 finns det idag tre olika arbetsflöden för hur ett lovärende kan hanteras. Dessa
arbetsflöden är beroende på hur ansökan har kommit in. Det finns dels ett arbetsflöde som
är helt manuellt, detta används idag endast för ärenden som inkom innan ByggR började
användas. Det finns även ett flöde för analoga handlingar som inkom efter att handläggarna började jobba med ByggR, där koordinatorerna för in de analoga handlingarna i
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ByggR som sedan blir tillgängliga för handläggarna digitalt. Handläggarna får inte tillgång till pappershandlingarna, då bygglovenheten vill pusha handläggare att jobba digitalt. Det tredje arbetsflödet är det helt digitala, där ansökan inkommer via kommunens etjänst eller mail. I det sista arbetsflödet förs handlingarna direkt in i ByggR och därmed
är inget vidare pappersarbete involverat. En respondent på kommunen säger att det är
viktigt att förstå att dessa tre flöden kommer att finnas parallellt så länge det finns ärenden
i de olika flödena. Det finns däremot inga nya ärenden som enbart hanteras via det manuella flödet.
Ett problem som kommunen stött på handlar om ledtider. Då fördelningen av bygglov
sker en gång i veckan går det att fundera på varför detta ej sker löpande. Denna ledtid kan
i värsta fall fördröjas en vecka, det vill säga om en ansökan inkommer på en måndag och
fördelningsmötet redan varit. Anledningen till att kommunen endast utför fördelning av
lovansökningar en gång i veckan är för att finna en jämn och rättvis fördelning av arbetsbelastning för alla handläggare. Det är ett arbetssätt som följt med sedan länge utan att
ifrågasättas. Handläggare får arbetsro vilket medför att de ej känner sig jagade då det sker
fördelning en gång i veckan. Trots att de endast får sina ärenden på onsdagar har handläggarna fortfarande mycket kompletteringar från tidigare ärenden att arbeta med. Kommunen ser dock till att kunderna får ett meddelande så fort ärendet registrerats för att
därmed minska antalet inkommande samtal och förfrågningar om de mottagit ansökan.
10.1.2 Rutiner
I kommunen har de börjat arbeta för att möjliggöra för ett enhetligt arbetssätt. Tidigare
har kommunen inte haft tydliga instruktioner eller utbildningar utan handläggarna hittat
sitt eget sätt att arbeta. Då det inte finns en beslutsmall för hur handläggare skall fatta
beslut händer det även att beslut tolkas olika. Detta gäller även systemverktyget, där en
respondent nämner att ingen av handläggarna i början fått en utbildning i verktyget. De
tydliga riktlinjer som funnits är hur en besluthändelse skapas, vidare har flera andra moment varit upp till handläggare att avgöra hur de vill gå tillväga. Dagens rutiner i kommunen finns i PDF-dokument och beskrivna i textformat. Utifrån dessa rutiner har det
gjorts kopplingar till hur kommunen skall arbeta. Dock fortsätter kommunen att arbeta
med att utveckla och förbättra dessa rutiner.
De nyanställda idag får en utbildning i hur de ska arbeta, det vill säga med vilka händelser
och rubriker kommunen jobbar med. Arbetssättet har nyligen påbörjats i kommunen för
att sträva efter att handläggare ska jobba enhetligt. Visionen inom kommunen är att det
skall vara möjligt att gå in i varandras ärenden och direkt kunna ta över ärendet. En del i
detta har varit att kommunen jobbat hårt med att lägga in i anteckningar i förhandsgranskningen för att enklare se vad som hänt i ärendet. För något år sedan hamnade all information i den enskilda handläggarens inkorg vilket försvårade överblicken. Anledningen till
det förändrade arbetet kring rutiner bygger på att handläggarna insett behovet av att säkra
upp alla ärenden för alla, då det händer att medarbetare är borta från arbetet och måste
handläggningen av ärendena kunna fortsätta.
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I kommunen händer det att anställda handläggare med tidigare erfarenhet av liknande
system från andra kommuner har ett annat arbetssätt med i bagaget. Detta gör att de gamla
arbetssätten ofta sitter kvar och risk finns att dessa handläggare exempelvis väljer fel kategori för beslut. Dessa förfaranden är något som kan påverka statistiken som förs över
ärenden och beslutfattande.
10.1.3 Intern och extern kommunikation
I Kommun 1 är kommunikationen mellan cheferna på bygglovenheten och handläggare
tät. Det sker ofta avstämningar och handläggare rådfrågar vid osäkerheter. Kommunen
jobbar med en strömlinjeformning där målet är att alla handläggare skall fatta samma
beslut på samma underlag, vilket kräver nära kommunikation. Kommunen har även två
möten i team där ärenden diskuteras och eventuella problem tas upp. Hela teamet är uppdelade i två mindre team med cirka tio personer i varje för att möjliggöra för bra diskussioner och informationsutbyte. De mindre grupperna medför att kommunen kan säkerställa
att viktig information når ut till alla och eventuella synpunkter på arbetssätt tas upp.
I nuläget sitter bygglovsenheten även i ett kontor med öppet landskap och detta gör att de
delar mycket mellan varandra. I de kommuner som har stängda kontor finns det tendens
att handläggare stänger in sina ärenden menar en handläggare. Det som har hänt de senaste åren är att kommunen börjat rensa i gamla ärenden och utreda dessa. Handläggaren
talar om fördelen med öppet landskapet då det skapas spontana möten och det sker mycket
kommunikation mellan handläggare vilket samtidigt främjar att handläggare jobbar mer
lika.
Vid varje ärende är det en handläggare som är ansvarig. Då det uppstår oklarheter eller
frågor kan rådfrågning med andra handläggare eller chefer ske. I kommunen finns det
även jurister med specialinriktning på PBL vilket medför att om handläggare själva inte
besitter den kunskapen som krävs för att besvara eller tolka ett ärende kan kunskap inhämtas internt.
Om kommunikationen istället riktats externt mot kund ser det annorlunda ut. För att lyfta
arbetsuppgifter från handläggare är det stadsbyggnadskontoret som har hand om kontakt
med kunder som inte har ett aktivt ärende. De sökande som har frågor kring bygglov eller
exempelvis vill ha en detaljplan och vänder sig till kommunen kommer inte i kontakt med
en handläggare initialt, det är stadsbyggnadsservice som har ansvar för att svara på allmänna frågor. Detta gör att handläggarna slipper bli avbrutna i sitt arbete och kan istället
koncentrera sig på sitt handläggningsarbete. Självklart har handläggare också möten och
svarar i telefon, men då med kunder som redan har skickat in sitt ärende och får en handläggare tillägnad.
Kommunen arbetar för att bättre informera kund om hur ärendet fortlöper men dock finns
det fler förbättringsåtgärder. När det gäller den tioveckorlånga handläggningstiden är det
viktigt att få kunderna att förstå att detta gäller från och med att handlingarna är kompletta. Från sökandes perspektiv har det visat sig att många anser att tiden borde börja
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räknas från när ansökan skickas in. Kommunen har börjat arbeta med ett projekt som
handlar om rätt information, till rätt person vid rätt tillfälle.
”Drömmen är att få ett optimalt brev där det står ungefärlig tidsåtgång, kostnad och
vad vi behöver för att gå vidare”
Även den externa kommunikationen utanför kommunen till andra aktörer är relativt bristfällig. Samhällsbyggnadssektorn överlag är dålig på att samarbeta. Digitaliseringen har
tvingat ihop samarbeten och jobb med bland annat standardiseringar för att vidare kunna
lägga press på utvecklare och leverantörer att visa på hur kommuner faktiskt arbetar.
Samarbete kommuner emellan gör att det även går att få ner priserna hos leverantören.
10.1.4 Ofullständiga ansökningar
Ett av de stora problemen i arbets- och bygglovsprocessen är att många ansökningar som
kommer in ej är kompletta när de når handläggaren vilket gör processen utdragen. En
respondent på kommunen tillägger att det är lagreglerat hur lång tid ett bygglovsärende
får ta, dock gäller detta först när ansökan är komplett. Då den sökande ofta får komplettera
kan det gå lång tid fram tills dess att handläggningstiden börjar mätas. Anledningen till
att ansökningarna inte är kompletta går enligt respondenten att diskutera. Det finns information på hemsidan gällande vad en ansökan ska innehålla samt hur ritningarna skall
vara utformade. Dock är det privatpersoner som skickar in ansökan, och alla har olika
kunskap och gör sin bedömning om vad som är rätt. Det är möjligt att skicka in sådant
som inte är fullständig vilket gör att det inkommer ansökningar som ej är kompletta. Vidare finns det inget som säger om de ritningar som skickas in ska vara handritade eller
gjorda digitala ritprogram. Informationen på hemsidan visar endast hur ritningarna skall
se ut.
De åtgärder som gjorts för att förhindra att ofullständiga ansökningar kommer in är arbetet kring digitaliseringen. En respondent anser att det bästa vore om den digitala processen
tvingade in rätt saker från början. Ett steg som skulle kunna förhindra komplettering är
därmed bra information till användare så att de vet vad som krävs för att ansökan ska
anses fullständig. I dagsläget saknar kommunen enkla konkreta checklistor som underlättar för den sökande. Respondenten tillägger att det går att bidra med rätt information, men
de krävs även att någon tar del av den också.
”Man kan leda vem som helst till vatten men man kan inte tvinga dem att dricka”
Kommun 1 har en e-tjänst som de använder för att ta in ärenden från sökanden. Kvoten
av fullständiga ansökningar som inkommer via e-tjänsten är högre än de som kommer in
via post. Idag är det strax under 50 procent som inkommer via e-tjänsten. Resterande
ansökningar kommer in analogt och få ansökningar kommer in via mail. En funktion som
kollar av om en ritning verkligen innehåller det den ska är ett steg i rätt riktning för att nå
fler fullständiga ansökningar. Om detaljplanen är digitalt lagrad och strukturerad går det
att programmera så att en sökande kan peka ut en fastighet på en karta och därigenom få
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reda på exakt vad och hur bygget får genomföras, det vill säga maximal höjd och maximal
area. Då alla dessa faktorer är mätbara skulle den sökande i princip kunna få svar direkt
om bygget är tekniskt och juridiskt genomförbart.

10.2

Kommun 2

10.2.1 Arbetsprocessen och handläggningsarbete
Enligt Kommun 2 är bygglovsprocessen en snäv process med tydliga riktlinjer. Dessa
riktlinjer är PBL som ligger till grund för bygglovsprocessen. I registreringsprocessen går
det att påverka de rutiner som finns för att registrera ett bygglov. Överlag ser processen
ut så att ansökan kommer in och registreras i ByggR av en registrator som sitter centralt
i kommunen. Denna ansökan skall granskas och därefter skall ett beslut fattas. I denna
process går det att beskriva momenten som snäva, då det är PBL som tillsammans med
detaljplanerna styr hur beslut fattas. I Kommunen är dessa planer komplexa och hela
kommunen i är princip planlagd.
Ärendena fördelas under ett möte i början av varje vecka. Under mötet öppnas ärendet
upp och bygglovenheten går igenom och diskuterar ärende för ärende tillsammans. Genomgången ger en bra överblick över vilka ärenden som har kommit in och vidare ger det
en möjlighet att ge tips och rekommendationer mellan handläggare. Ärendena delas sedan
ut av bygglovschefen i kommunen till respektive handläggare under mötet. För en handläggare i kommunen kan arbetsbördan variera och det beror ofta på ansökningens omfattning och innehåll.
Vanligen kan en handläggare ha cirka 50–60 ärenden pågående samtidigt, men dessa kan
vara i olika stadier i processen och kräva olika mycket uppmärksamhet. Enligt en respondent delas ärendena ut beroende på arbetsbörda och kompetens. Om en handläggare tidigare har varit i kontakt med den sökande faller det naturligt att denna handläggare tar
hand om ärendet. Kommer det in ett ärende som specifikt handlar om kulturhistorisk bebyggelse tar den handläggaren med spetskunskap inom det området hand om det. Större
ärenden hanteras ofta av bygglovschefen som har övergripande ansvar. De nya handläggarna med mindre erfarenhet tar ofta hand om ärenden som är enklare.
Det finns ingen anställd i en administrativ tjänst på enheten vilket gör att handläggarna
själva ansvarar för det administrativa arbetet kring ansökningarna. När varje handläggare
har fullt upp med att hantera de andra delarna i ansökningsprocessen finns det risk att det
blir fel i expedieringen, vilket är en av de viktigaste delarna i bygglovsprocessen. Hur
enheten ska organiseras kring arbetet med ansökningar är någonting som har diskuterats.
En administrativ tjänst som har hand om expediering av beslut, om vilka som skall delges,
är något som hade underlättat för handläggarna. Å andra sidan säger en respondent att om
arbetet delats upp på handläggare och administratörer hade det funnits risk för ytterligare
fördröjningar i handläggningsprocessen. Hade det funnits en administrativ tjänst hade
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handläggare hade varit tvungna att vänta på att administratörerna skulle utföra vissa moment och vice versa. Det skapas således ett beroende mellan olika tjänster.
“Det är ju en tidsvinst också om jag gör det själv för då slipper någon annan sätta
sig in i ärendet och jag slipper vänta på svar”
Då ärenden delas ut en gång i veckan kan det i värsta fall även på denna kommun ta fem
arbetsdagar innan ärendet öppnas upp för första gången. Anledningen till att det delar ut
ärenden en gång i veckan är att om ärenden skulle delas ut dagligen skulle det innebära
dagliga möten där ett par ärenden delas ut varje gång. En respondent anser att det är bättre
att ha ett möte en gång i veckan för att frilägga arbetstid för handläggarna. När en handläggare har blivit tilldelad ett ärende kan det dröja ytterligare ett par dagar tills dess att
denne påbörjar handläggningen. Respondenten säger vidare att mycket tid går åt till att
vänta på svar från till exempel grannar eller statliga och kommunala instanser.
“Mycket tid går åt till att invänta svar på olika håll, trafikverket tar till exempel
väldigt lång tid att få svar från”
För att utveckla sitt arbetssätt och jobba mer digitalt krävs det att systemet klarar av att
stötta handläggarna i deras arbete. Handläggare jobbar med många olika kartor samtidigt
och behöver göra det för att se kopplingar mellan kartorna och få ett helhetsintryck av
ärendet. Detta har inneburit problem i arbetet då det är svårt att ha flera kartor öppna
samtidigt på en skärm. Kommunen har köpt in fler skärmar till handläggarna för att de
ska kunna arbeta med två filer öppna samtidigt. När det kommer till större ärenden händer
det att handläggaren skriver ut ritningarna för att lättare skapa sig en klar bild över ärendet
och vara säker på att ingenting missas.
“Det händer att jag skriver ut dem för att jag ska kunna ha koll på allt. Hellre att
man gör så än att man missar något viktigt”
10.2.2 Rutiner
Kommun 2 har inga klara rutiner för hur arbetet skall se ut. Istället arbetar handläggare
utefter sina egna metoder. Det finns ett tillvägagångssätt för hur arbetet skall gå till, dock
är det ej nedskrivet i detalj vilket kan bli problematiskt för nyanställda då det ej kan följa
en viss struktur för arbetsprocessen. En respondent beskriver att den mesta kunskapen
sitter i väggarna och är något de anställda vet om, men ej finns dokumenterat.
“Jag tänka mig att det blir svårare då vi inte har det nedskrivet då det mer sitter i
väggarna och man har den kunskapen i bagaget”
En respondent på Kommun 2 anser att det bästa sättet för nyanställda som inte har jobbat
med bygglovsansökningar och ByggR innan är att faktiskt sitta med systemet och börja
handlägga ärenden så snabbt som möjligt. Det finns en pärm centralt med nedskrivna
rekommendationer som nyanställda får tillgång till när de ska börja jobba. De får även en
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mentor som de kan fråga om det uppkommer några funderingar under arbetets gång vilket det ofta gör.
För användningen av ByggR har Sokigo besökt kommunen i omgångar för att föreläsa
och hålla utbildning. Denna utbildning har dock inte varit specifikt för de nyanställda
utan alla handläggare som arbetar med systemet. Som ny i kommunen handlar det om att
lära sig mycket själv av såväl systemet ByggR som det allmänna tillvägagångssättet.
“Det var genom att man frågade folk och så fanns det vissa nedskrivna rutiner för
hur man jobbar med verktyget”
En handläggare säger att kommunen ligger efter i arbetet med rutiner och hur de faktiskt
utvecklar sina arbetssätt. En annan handläggare poängterar att även om det säkert hade
funnits många fördelar med att göra en tydlig dokumentation, handlar det hela tiden om
att prioritera i arbetet. Det finns saker som inte kan skjutas på och då måste de uppgifterna
gå före andra uppgifter. Då mycket av handläggarnas arbetstid läggs på möten internt och
med medborgare som har frågor finns det inte alltid tid för att jobba med utvecklingen av
hur de jobbar på enheten.
“Hade vi mycket tid på oss där man kunde sitta och jobba och stänga dörren så
hade vi kunnat få mycket gjort, men nästan 50 procent av min tid går till olika möten
så man hinner inte med allt på en gång”
10.2.3 Intern och extern kommunikation
Bygglovsavdelningen i kommunen är en liten enhet på åtta anställda vilket medför att
kommunikationen enligt flera handläggare är tät. Varje vecka sker två formella möten i
bygglovsgruppen. Under det första mötet, fördelningsmötet, delas de olika ärendena ut
till respektive handläggare. Senare i veckan finns ett möte för tillfälle att diskutera problem och krångliga ärenden. Under dessa möten tas även allmänna saker upp för att säkerställa att alla känner till dessa. Utöver de schemalagda mötena sker spontana möten
handläggare och chefer emellan. Då det är korta frågor sker en dialog mellan de på avdelningen och problem bollas fram och tillbaka. Det är ett väldigt öppet arbetsklimat och
trycker på vikten av att våga gå och fråga grannen om det finns några oklarheter.
Under gruppmötena tas interna mötesanteckningar. Dessa anteckningar samlas i en gemensam mapp som finns tillgänglig för handläggare. Genom detta sätt går det att gå tillbaka till det som tidigare diskuterats samt gör det möjligt för anställda som ej medverkat
på mötet att ta del av vad som sagts och därmed hålla sig själv informerad och uppdaterad.
Utifrån dessa anteckningar har kommunen även börjat med att vid särskilda ärenden som
diskuteras skriva minnesanteckningar direkt i ByggR som en intern händelse för att informera och påminna handläggaren i ärendet. Detta kan även hjälpa framtida handläggning då det gör det lättare att söka fram ärenden som liknar det som handläggs för tillfället.
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I kommunen finns det inga jurister som arbetar aktivt med bygglov. En respondent nämner att det ibland uppstår frågor av juridisk karaktär. Då är det viktigt att gå tillbaka till
liknande rättsfall och försöka reda ut och tolka situationen. Ibland händer det att handläggare kontaktar SKL för rådgivning. Handläggare skickar ibland frågor till externa jurister,
men att dessa sällan har full koll på PBL. Det som tar tid är tolkningen av de juridiska
principerna. I kommunen finns det däremot finns en kommunjurist som ofta kan hjälpa
till. Flera handläggare använder även tidigare kontakter och sitt nätverk inom bygglovsvärlden för att byta erfarenheter och kunskap och därmed lösa komplexa fall.
Ett forum för att diskutera och stämma av tolkningar samt hur ärenden skall hanteras är
något en respondent föreslår som en åtgärd för att effektivisera arbetet. I dagsläget används tidigare fall med avvikelser som tillåtits och andra rättsfall som mall för besluten.
Det som blir avgörande för besluten är således “det goda minnet” det vill säga, om handläggaren hittar det tillvägagångssätt som använts vid liknande fall tidigare.
“Men sen när det handlar om frågeställning av principiell karaktär får man kolla
på mer rättsfall och inte vad vi har (...) i våra arkiv”
Handläggarna själva har bland annat ansvar för kontakt med sökande som ringer till enheten. Respondenter på Kommun 2 tycker att mycket tid går åt till att sitta i möten och
svara i telefon. När en kund ringer med frågor om bygglov vill de ofta prata med en handläggare. För att möjliggöra arbetsro för handläggarna har de telefontid på förmiddagarna
då två handläggare är ansvariga för att svara i telefon. Detta är någonting som har satts på
rullande schema så att ingen handläggare ska ha ansvar för att svara i telefonen mer än
två gånger i veckan. Av de som ringer till kommunen är en större andel äldre. En respondent tror att detta är för att många av den äldre generationen tycker att det känns naturligare att ringa till kommunen om de har några frågor de vill ha svar på. Det finns även en
besökstid dit medborgare kan söka sig om de har några frågor. Det finns två tillfällen per
vecka och då måste det finnas en handläggare nere i receptionen redo att svara på frågor.
Handläggare kan även bli inbokade på möten med personer som planerar att lämna in en
ansökan för att diskutera igenom förslaget innan de lämnar in den.
“Det är ungefär 45 procent som går till olika möten och att svara på frågor på
olika sätt”
När en ansökan har registrerats i ByggR av registratorn skickas ett meddelande till den
sökande som säger att kommunen har registrerat ansökan. I meddelandet står också att en
handläggare kommer ta kontakt när denne fått ärendet tilldelat. Registratorn kan även
svara på enklare bygglovsfrågor som inkommer via mail, men är frågorna avancerade
skickas de vidare till bygglovschefen.
En respondent anser att samarbetet med Bygglovalliansen ger en bra kanal för diskussion.
Bygglovalliansen ger möjlighet för anställda med samma befattning att samlas och diskutera aktuella problem eller lyfta tankar. Respondenten tycker dock att Bygglovalliansen
hade kunnat bidra med mer praktiska saker. Medlemskommunerna har bland annat gjort
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en broschyr med olika typer av ritningar som medlemskommunerna har tillgängliggjort
på deras respektive hemsida. En respondent anser att det är bra att kommunerna har gjort
detta tillsammans då det ger en enhetlig bild av vad en bygglovsansökan bör innehålla för
att anses vara komplett och bidrar till en minskad förvirring för sökande. Trots att alliansen har bidragit med mycket anser samme respondent att det borde gå att bidra med mer.
10.2.4 Ofullständiga ansökningar
För att kunna handlägga ett ärende effektivt är det viktigt att handläggarna får in kompletta ansökningar. Det är dock inte ovanligt att en handläggare efter granskning inser att
det behövs kompletterande uppgifter. Det finns information på hemsidan om vilka uppgifter som ska lämnas in vid ansökan av bygglov. Kommunen har som mål att se över och
uppdatera informationen på hemsidan två gånger per år och en respondent förklarar att
det alltid går att jobba med att ha tydlig information på hemsidan. Handläggare försöker
hänvisa till hemsidan så mycket det går. Detaljplanerna för respektive fastighet ligger i
kommunens hemsida så handläggarna kan hänvisa direkt till den när någon kommer med
frågor.
En stor del av ansökningarna kommer in via mail till enheten idag underlättar därmed
handläggarnas arbete då de inte behöver jobba med att exempelvis scanna in akter i
samma utsträckning som tidigare. Beslut har tagits att den digitala akten är den primära
och Ett projekt är igångsatt för att undersöka hur en e-tjänst skulle kunna se ut. Målet är
att bygga en plattform som alla enheter i kommunen är kopplade till och bygglov kommer
vara den enhet som först får ta del av denna tjänst. Kommunen idag har ingen e-tjänst att
erbjuda sina kunder, men trots detta kommer cirka 80 procent av alla ansökningar in digitalt. Två respondenter tror att en e-tjänst skulle underlätta både för sökande och handläggare då de sökande skulle kunna få bättre guidning i vad som ska in, samt med vilken
kvalité.
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11.

Block 2 – Processledning

I detta block redogörs för insamlad information från intervjuer med respondenter på de
två fallkommunerna, med fokus på hur de två kommunerna jobbar med att utveckla sina
interna processer. Blocket behandlar kommunernas arbete med digitalisering och hur processledning ser ut i nuläget.

11.1

Kommun 1

11.1.1 Arbete mot digitalisering
När arbetet med digitaliseringen började tillsattes en grupp som ansvarade för kartläggning av de olika delprocesserna och aktiviteterna. Den digitala gruppen som startades år
2014 består av flera medlemmar med olika kunskap och befattning inom kommunen. Den
digitala gruppen gjorde en kartläggning av den manuella processen för att vidare kunna
kopiera över och anpassa den manuella processen till det digitala arbetet. En respondent
menar att processarbete enbart gjorts på grund av digitaliseringen, då den påverkar hela
enheten. Kommun 1 har inte haft någon klar processtyrning där hela bygglovsprocessen
demonstreras likt ett flödesschema förrän arbetet kring digitalisering startade. Respondenten anser vidare att det inte är av lika stor vikt att ständigt jobba med processledning
då varje handläggare har en övergripande förståelse för hur processen ser ut. För att säkerställa kvalitet i arbetet har kommunen ett kvalitetsstöd, Kompassen, där alla rutiner
finns inskrivna. Tidigare hade kommunen en ISO-certifiering, som togs bort då denna
certifiering krävde mycket jobb med upprätthållning. Det var svårt att applicera ISO-certifieringen i kommunens verksamhet och bygglovsenhet.
I Kommun 1 är processerna ofta beskrivna i ord eller i en punktlista. Enligt en respondent
är uppfattningen att i tjänstesektorn är det få som använder sig av perfekta processer som
täcker alla delar. Respondenten anser det inte vara nödvändigt då det istället förutsätts att
alla som arbetar har en grundläggande kunskap gällande de områden som de arbetar med.
Vidare nämns att för att hålla processer uppdaterade krävs investering i tid. När det gäller
att hålla dessa processer levande är det sällan det finns ork till detta. Istället nämner respondenten att handläggningsprocessen är luddig. Kommunen “snickrar lite här och var”
vid utveckling av verksamheten. Tillslut blir processerna inaktuella och därför är bättre
med checklistor av rutiner för att stödja arbetsprocessen.
“En handläggningsprocess och beslutsfattande däromkring är lite mer luddig i
kanterna. I viss mån får den vara det utan att det blir någon skada”
I förändringsarbetet med det digitala arbetet var mottagandet splittrat, en del medlemmar
var drivna och intresserade av en snabb teknisk förändring medan andra var med försiktiga. Arbetet med processer resulterade i att alla som jobbade på bygglovsenheten fick
extra arbetsuppgifter i form av att se över och kartlägga rutiner och arbetsprocesser på
kontoret. Arbetet med nya processkartor i och med digitaliseringen handlade om att göra
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olika varianter av processer. En karta för ärenden som inkommer via kommunens e-tjänst,
en karta för den analoga processen och även en sista för den processen där papper kommer
in analogt men sedan scannas så att arbetet kan genomföras digital. Mottagandet väckte
blandade känslor hos de anställda. Dessa extrauppgifter som fördelades på medarbetarna
var utöver ordinarie arbetsuppgifter och något som skapade diskussion.
Allt eftersom har arbetet med rutiner och processer ändrats så att de som vill och känner
sig motiverade av att jobba med sådana typer av frågor vid sidan av sitt arbete får göra
det. Respondenten nämner att det finns personal på enheten som tycker att digitaliseringsarbetet är roligt vilket medfört att negativ inställning och klagomål inte uppkommit. En
synpunkt gällande det digitala arbetet är att flera handläggare upplever att det är jobbigt
att ständigt arbeta och läsa på endast skärmar. Positiv feedback gällande digitaliseringen
är att handläggare kan jobba mer flexibelt. För att handläggarna skall kunna arbeta smidigt digitalt krävs det idag att de blir serverade till stor del. De får uppdateringar om när
det inkommit nya digitala ärenden. Det digitala arbetet går framåt och kommunen jobbar
för att alla ska ha en positiv inställning till arbetet.
“Idag handlar mer om hur vi ska komma dit, men vi är ju på väg dit och det är ju
alla medvetna om”
En respondent anser att det finn en inneliggande tröghet i förändringsarbete, även om det
värsta motståndet förhoppningsvis är över. Det är viktigt att det finns en tydlig vision i
ett förändringsarbete och för att försäkra sig om vad enheten jobbar mot, men att detta
inte alltid gör att medarbetarna är mer motiverade till att jobba enligt den planerade förändringen. Kommunen har börjat se över hur användare jobbar med systemet, och att
istället för att jobba mot systemet se hur det mer effektivt går att jobba med systemet.
“Man kan ju tro att när man har dragit en förändring att nu är alla med på tåget.
Och så ska man göra nästa grej, då är det samma härliga motstånd i den grejen
också. Då får man börja om”
De digitala arbetsprocesserna är fortfarande under uppbyggnad och det är först nu som
den digitala arbetsgruppen börjar känna att det skulle gå att skriva rutiner för det digitala
arbetet. En respondent säger att de i viss mån måste fokusera arbetet på hur arbetet för att
utveckla ett enhetligt arbetssätt ser ut. Då det är säkerställt att handläggarna jobbar på ett
likartat sätt kan arbetet med att ändra i processerna påbörjas. Utifrån detta går det att
studera hur handläggarna jobbar och vidare dra nytta av statistik för verksamhetsutveckling. Utformningen av rutiner är i ett stadium där de hela tiden testas, utvärderas och görs
om för att anpassas till arbetet på bästa sätt.
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11.2

Kommun 2

11.2.1 Arbete mot digitalisering
På Kommun 2 har arbetet med kartläggning av processen och arbetssättet påbörjats och
görs för att identifiera svagheter och därmed utvecklingspotential gällande handläggningsprocessen. Kommunen planerade att under hösten 2016 göra en kartläggning av processen, men arbetet avstannade i och med att den ansvariga personen i kommunstyrelsen
slutade. Kommunen arbetar idag mer digitalt än tidigare utan att ha gjort någon utvärdering av det tidigare arbetssättet.
I och med att det inte har funnits någon direkt styrning uppifrån har alla enheter fått skapa
sina egna rutiner och sätt att jobba. I kombination med att de som jobbar med bygglov
känner sig överbelastade har bristen på rutiner lett till att det inte finns en pågående rutinbearbetning bland de som jobbar med bygglov i kommunen. Då processkartläggning
är resurskrävande har det aldrig blivit av säger en handläggare.
“Att sitta med en processkartläggning är ganska tidskrävande och de känner att de
har så mycket att göra att det aldrig blir riktigt av”
Respondenter på Kommun 2 påpekar att de försökte skapa rutiner för hur de jobbar, men
att det föll mellan stolarna när ByggR infördes. När ByggR var nytt fokuserades arbetet
på att lära sig verktyget istället för att utveckla rutiner. En tredje respondent förklarar att
när arbetet med ByggR är mer på plats och en e-tjänst är implementerad ska de börja
undersöka hur arbetet kan utvärderas.
“Vi hade hoppats på att det skulle ske med ett nytt system, men då var ju det så nytt
och då fanns det inte alls tid för det”
En respondent tycker att det vore en bra att låta någon komma in och hjälpa enheten med
att förstå styrkor och svagheter i hur de jobbar och vidare utvärdera arbetet som sker på
enheten. Då de sitter mycket med invanda mönster och inpräntade arbetssätt tycker respondenten att det kan finnas svårigheter med att göra en kartläggning utan hjälp utifrån.
Vidare förklaras att hela arbetet med bygglov går att ses som ett pussel och att det är
viktigt att de centrala delarna läggs först; folk kan inte vänta på sina bygglov. Ett annat
arbete som ligger mycket i fokus idag är utvecklandet av e-tjänsten i kommunen som
också tar en del tid i anspråk.
“När man sitter med det kan man bli blind, vi kan hjälpa till och ta fram och skriva
flödesschemat men vi kanske inte själva kan se våra styrkor och svagheter i hur vi
jobbar”
En handläggare säger dock att det går att se poängen med att jobba mer aktivt med processer och att det skulle ge ett lugn och en känsla av kontroll som inte verkar finnas i
kommunen idag. Oftast när en nyanställd börjar får denne gå med den som ska sluta och
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dennes rutiner förs då över till den nyanställde. Detta gör att alla skapar sig mer eller
mindre sina egna rutiner och dessa förs sedan vidare när nyanställningar görs. Då avdelningen har relativt hög personalomsättning sker inte alltid upplärningen konsekvent. Då
kontoret är rätt litet är det lätt att gå mellan rummen och fråga om det skulle uppstå problem. En handläggare säger även att till exempel checklistor, nedskrivna och beskrivna
rutiner och arbetssätt skulle underlätta för nyanställda.
Då kommunen gick från ett enkelt ärendehanteringsverktyg till ByggR för att steg för steg
närma sig en digital process, krävdes det mycket arbete däromkring. Kommunen har försökt bygga på med rutiner och hur de ska använda ByggR, men respondenter säger att de
borde arbeta med att förtydliga rutiner ytterligare, vilket flera tror kommer ske tids nog.
Vad gäller inställningen till digitaliseringen är respondenterna eniga om att detta är viktigt. I kommunen är responsen och inställningen gällande digitalt arbete positivt. Dock
medger Kommunen har mycket arbete kvar för att följa den digitala utvecklingen.
Huruvida processledningen är viktig för utvecklingen kan dock inte respondenten svara
på utan tillägger istället att arbetet idag går i rätt riktning och ambitionerna är att samma
svar och beslut skall lämnas oavsett vilken handläggare som har hand om ärendet.
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12.

Block 3 – ByggR och användarperspektivet

I detta block redogörs för insamlad information från intervjuer med respondenter på de
två fallkommunerna med fokus på ärendehanteringsverktyget ByggR. Blocket behandlar
information om respondenternas uppfattning av användandet av ByggR samt eventuella
problem- och utvecklingsområden.

12.1

Kommun 1

En respondent nämner att ByggR är ett bra system som medför att arbetet kan fortlöpa
smidigt och respondenter har en allmän uppfattning att systemet är tillförlitligt. Det händer ibland att systemet buggar, men då är det främst i e-postfunktionen. Detta problem
har visat sig bero på storleken på mail som kommer in och ut och att det händer att mail
fastnar på vägen. En respondent påpekar att systemet i övrigt fungerar bra och att systemet
ej hänger sig mer än liknande stora komplexa system. Systemet stöder överlag den digitala handläggningsprocessen och medför ett bra sätt att övervaka ärenden. Den allmänna
uppfattningen av systemet är att handläggare och övriga användare är nöjda. Dock påpekar en annan respondent att det går att fortsätta anpassa och göra systemet bättre.
Det är stor skillnad i arbetet i kommunen sedan bytet av system till ByggR från ett annat
system. Flera funktioner och delmoment i processen går betydligt snabbare och systemet
underlättar arbetet istället för att fördröja processen. En av de största fördelarna med
ByggR är möjligheten att enkelt att söka och hitta bakvägar för att finna information.
Respondenten menar på att systemet ofta används för andra syften än vad det primärt är
tänkt till.
12.1.1 Överblick
En handläggare pratar om problematik kring att få överblick av i vilken fas respektive
ärende är. Respondenten menar att det är svårt att få ett helhetsperspektiv, dock finns det
sätt att arbeta med systemet för att erhålla ett bättre vidvinkelsperspektiv. Det finns även
en applikation som finns utanför grundsystemet som stödjer denna funktion, Statistik. En
handläggare nämner att de funderat på att köpa in verktyget Statistik, dock skulle kommunen vilja ha möjligheten att bygga egna frågor och löpande ändra se befintliga frågorna
för att få ut det de vill ha svar på. Denna funktion är något de anser är svårt med den
befintliga modulen i ByggR. I dagsläget jobbar kommunen analogt med att föra statistik.
Handläggarna finns på listor och koordinatorerna drar streck för olika kategorier av genomförda beslut.
Att se hela flödet och därmed kunna avgöra var ett ärende befinner sig och vidare kunna
fördela arbetet på alla handläggare är något som en handläggare ser som en nödvändig
funktion. Det medför att arbetet kan prioriteras och de mest akuta, rödmarkerade, ärendena behandlas först. Att vidare visualisera detta till kunden för att denne skall kunna
följa ärendet är ännu ett förslag på förbättringsåtgärd. Det är ett stort önskemål att kunna
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på ett lätt användarvänligt sätt kunna få koll och stöd i arbetsgången. För att lösa problemet har kommunen börjat jobba med bevakningar. Kommunen måste börja jobba med
systemet för att anamma det digitala arbetet.
“Använder man de på rätt sätt finns det mesta i det. Jag tror att det många gånger
handlar om att jobba med systemet och ej ha separata listor för saker”
Hur systemet visuellt visar händelser är även något som det finns åsikter kring. En respondent påpekar att visningsvyn från början bygger på att den senaste händelsen visas
först och den som har kommit in tidigast längst ner. Om en chef istället går in och ser
över handläggarens flöde så visas flödet istället tvärtom med den tidigaste händelsen
högst upp och den senaste längst ner. De logiska momenten i systemet är enligt respondenter på Kommun 1 ibland bristfälliga.
Inför 2017 kommer en uppdatering av ByggR där det kommer finnas valmöjligheter i
systemet. I denna uppdatering kommer val utvecklas som gör att handläggare kan bestämma hur flödet skall visualiseras.
12.1.2 Orientering i systemet
En handläggare nämner att orientera och navigera i systemet är något som fungerar bra. I
början av övergången från det gamla systemet, stötte de på problem med användandet.
Men som med alla system tar de en tid innan användaren förstår hur systemet är uppbyggt
samt vad de olika funktionerna i gränssnittet innebär. Överlag finner respondenterna att
de enkelt kan orientera sig mellan de olika aktiviteter som systemet har.
12.1.3 Klickande och interaktion med systemet
Kommunens respondenter nämner att trots fördelarna med systemet finns det en del åtgärder som skulle förbättra systemet. En respondent tycker att systemet är onödigt komplicerat. För att genomföra olika åtgärder och händelser i systemet krävs det mycket interaktion med systemet. I varje delmoment krävs det således många klick.
“En sådan enkel sak som att trycka enter är inte möjlig, utan du måste gå ner och
trycka på okej-knappen. Sådana små saker bygger ju upp av den onödiga frustrationer”
I system i allmänt finns det ofta frustration då de ökar i komplexitet eftersom systemet
ska fungera för väldigt många. Dock är dessa saker som respondenten menar enkla saker
som skall fungera.
I Kommun 1 jobbar de med färdiga mallar som beslutsunderlag som är kopplade till
ByggR. Handläggarna arbetar inte med fraser utan besluten sker utifrån dessa mallar. I
mallarna finns stödtexter som är färgmarkerade för att hjälpa handläggaren att minnas
och koppla vilken stödtext som skall användas för ett specifikt beslut. Handläggare tar i
sin tur bort de paragrafer som ej är aktuella för ett specifikt ärende. Mycket information
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kan tas med från när ett ärende skapas och kommer således automatiskt in i mallarna,
exempelvis kontrollansvarig och sökande. Dock sker även flera manuella inmatningar i
mallarna.
12.1.4 Flexibilitet
Systemets flexibilitet är något respondenterna ser som en fördel. De anser att genom det
flexibla systemet kan den IT-ansvarige konfigurera systemet för att de skall passa kommunens specifika användning. Att systemet ger upphov för flera olika valmöjligheter innebär att kommunen själv behöver tänka över vilket som är det bästa tillvägagångssättet
utefter hur arbetsprocessen ser ut.

12.2

Kommun 2

Den allmänna uppfattningen av ByggR är att ärendehanteringsverktyget medför att effektiviteten ökar i arbetsprocessen. Alla respondenter medger att de med hjälp av ByggR kan
arbeta mer produktivt. Tidigare har kommunen använt sig av ett enklare system som
skapat tröghet för arbetet. Vidare tillägger en respondent att systemet medför att de kan
arbeta digitalt och att handläggare kan gå in och granska varandras handlingar, något som
inte varit möjligt med det tidigare handläggningssystemet. Alla tillfrågade respondenter
har tillit till systemet och har ingen märkbar oro för att systemet skall frysa.
“Självklart händer det att systemet buggar, men de gör väl alla system”
12.2.1 Överblick
Överblicken i systemet är något som nämns som en brist. Då flera handläggare har många
pågående ärenden där varje ärende består av flertalet händelser är en bra överblick nödvändig. I systemet är det svår att förstå i vilka olika skeden olika handläggningsprocesser
befinner sig i och vad nästa steg i processen är. En överblick där det går att se i vilka
ärenden som komplettering inväntas, och i vilka ärenden som “bollen” ligger hos handläggaren är något som hade underlättat arbetet. För att i dagsläget få en uppdaterad status
i varje specifikt ärende krävs det att handläggare går in och tittar på händelserna, sorterar
ut vad som är kommunikation, vidare klickar upp varje händelse för att se om det är ett
arbetsmaterial eller ett diarie-dokument, är dess status expedierat eller inte. Detta arbete
kräver ofta att handläggare gör anteckningar på papper, det vill säga arbetar analogt. En
handläggare tillägger även att det kan bero på hur avdelningen registrerar ärenden samt
hur olika handläggare arbetar för att skriva in rubriker på mail-konversationer och liknande.
“Det går inte att få en jättebra överblick. Det går förstås att se i händelselistan men
är det ett stort ärende blir det komplicerat. Handlägger jag inte ett specifikt ärende
måste jag gå in i varje händelse. Lika så när det handlar om att få en överblick över
hur många ärenden som befinner sig i olika faser i handläggningsprocessen”
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Två respondenter talar om tioveckorsträdet, att det går att se enligt trädet hur lång tid
handläggarna har på sig innan lovbeslutet skall nå den sökande. Respondenterna påpekar
att de inte tror att det är någon som använder det riktigt. Det går att lägga in bevakningar
mer aktivt, men respondenterna menar på att det inte är någon av handläggarna som använder sig av denna funktion.
12.2.2 Orientering i systemet
Flera handläggare poängterar att det i början var svårt att förstå sig på systemet. Själva
handläggningen som sker digitalt följer samma mönster som den tidigare analoga processen. Den största problemet handlar om hur ärenden skall föras in i systemet, något som
skapat irritation i början av användningen av systemet enligt flera respondenter.
“Herregud det var ju... Vi satt ju och bankade huvudet i väggen innan vi hade lärt
oss det”
Trots många nya moment beskrivs den stora förändringen med det digitala arbetet som
något positivt. Tillgängligheten till alla dokument och allt arbete är något som återkommande nämns från flera respondenter. För att komma ingång med arbete används ofta
flera handskrivna papper och post-it lappar med tillvägagångssätt för specifika åtgärder i
ByggR.
12.2.3 Klickande och interaktion med systemet
En av de återkommande åsikterna som nämns under intervjuerna är ByggR innebär
“många klick”. För att kunna registrera en beslutshändelse måste olika rutor klickas i.
Vidare beskriver en respondent att det inte finns någon logik i systemet och att det är svårt
att veta vilken flik som skall användas och vad som skall klickas i/ur. En respondent
nämner att det är mycket knapptryckningar. I början gick arbetet ut på att skriva ner saker,
göra egna mindmaps och lathundar för att memorera hur användandet av ByggR och dess
funktioner skall göras. Även vägledningen i systemet är något som beskrivs som problematiskt. Då systemet är avancerat borde användaren vägledas och därigenom förstå till
exempel vad som skall klickas i/ut. Glömmer en handläggare att klicka i eller ur en box
kan det resultera i en felaktig handling eller att information i värsta fall faller bort. Ytterligare en respondent ser klickandet som ett irritationsmoment, då varje steg innebär flera
klick riskeras det att fel uppstår i slutändan. Dock går det ofta att upptäcka fel som har
gjorts, eftersom det är flera personer som är involverade i ett lovärende.
“...det handlar mycket om små klick som ska gås igenom om man ska ta ett beslut
och det är väldigt viktigt att komma ihåg att klicka i rätt boxar för att den ska dyka
upp, annars kan beslutet slinka bort”
I Kommun 2 använder de ofta färdiga mallar som finns kopplade till ByggR. Dessa mallar
används som underlag vid beslut och finns till för att underlätta för handläggarna. Genom
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dessa mallar finns redan färdigskrivna paragrafer vilket minskar arbetet vid handläggning. Detta medför även att handläggarna sammanställer beslut på liknande sätt. Dock
sker även manuella inmatningar och ändringar i mallarna vid specifika fall och beslut.
I ett ärende kan det vara väldigt stor mängd handlingar som i omgångar revideras. Det
kan vara svårt att koppla handlingarna och vidare orientera sig. Likadant följer inte dessa
kopplade handlingar med när ärendet ska expedieras och samma handlingar ska kopplas
igen. Vidare går det inte att se vilka handlingar som är beslutsstämplande utan det krävs
att de stämplade handlingarna döps till något som antyder att det är beslutsmaterial. När
handläggare kopplar handlingar och skapar beslutsmallar så läggs det in automatiskt under en rubrik som heter underlagsrubrik där det går att se alla kopplingar i beslutsmallen.
12.2.4 Flexibilitet
ByggR upplevs vara ett väldigt flexibelt system. En av cheferna nämner att flexibiliteten
i systemet gör det möjligt för kommunen att anpassa detta efter de specifika behoven
vilket ses som positivt. En respondent säger att flexibilitet gör det möjligt för handläggare
att tillsammans med systemutvecklare och systemansvarig i kommunen genomföra ändringar av systemets gränssnitt. En annan respondent tillägger att det flexibla arbetet även
har negativa effekter. I och med att det inte finns rutiner i kommunen tror flera respondenter att det flexibla systemet skapar förvirring och problem. Det kan uppstå problem
med att systemet är flexibelt och tillåter att handläggare jobbar olika. En till synes liten
sak kan få en stor påverkan i systemet. Hade kommunen haft en process där stegen måste
gås igenom innan arbetet fortsätter skulle fel och det extraarbetet som medföljer kunna
undvikas. Att handläggare tillåts jobba olika påverkar även möjligheten att hantera och
analysera antalet ansökningar statistiskt. Då det finns en variation i hur handläggarna arbetar påverkar det hur sparad data ser ut i systemet. Till exempel kan benämningar variera
för saker och ting beroende på vilken handläggare det är som är ansvarig för lovärendet,
vilket ytterligare försvårar möjligheterna att få en överblick på hur handläggningsarbetet
går.
Då systemet inte varnar om något visst fält fyllts i felaktigt eller då information saknas
finns det risker med systemet. Detta medför att mycket tid läggs ner på att göra om saker
som missats på grund av avsaknaden av varningar i systemet. Ett exempel där varningsrutor hade varit fördelaktigt är om en handläggare har missat att ändra statustext till expedierat och endast kryssat ur arbetsmaterial-rutan.
”Bockar jag ur att det inte är ett arbetsmaterial borde handlingen förstå att då ska
den också ändras och låsa sig”
I och med att det går att anpassa arbetet har det blivit svårt för kommunen att ta fram
statiskt då handläggare använt olika metoder för att genomföra samma sak.
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12.3

Observationer av ByggR-utbildning

Utifrån observationer under kurser på Sokigo visar det sig att deltagarna överlag enkelt
kan följa hur ett ärende skall registreras. Under kurstillfället föreläser och demonstrerar
en av ByggR:s produktspecialist vidare får deltagarna själva genomföra ett antal moment
och uppgifter. Detta gör att deltagarna får en förståelse över hur de skall gå tillväga för
att skapa ett ärende, en händelse och koppla handlingar och intressenter. Utbildningen ger
övergripande förståelse för de grundläggande stegen i processen för handläggning av
ärenden i ByggR. Undervisningen sker på ett interaktivt sätt vilket ger möjlighet att öppet
kommentera och ställa frågor. Under observationer visas även systemets flexibilitet, det
vill säga att varje unik kommun har möjlighet att själva konfigurera och bestämma utifrån
kommunens behov. Vissa moment, förval och rubriker ser således olika ut beroende på
vilken kommun deltagarna arbetar i. Observationer visar även att deltagarna upptäcker
nya sätt att arbeta och använda systemet.
“På kursen får man se saker som jag inte trodde var möjliga med systemet. Jag har
jobbat med ByggR i flera år och det visar sig att vissa saker använder vi inte i
kommunen, dessa är funktioner som jag nu inser skulle underlätta mitt arbete”
Från observationer gjorda under en kurs i ByggR har två deltagare, båda med administrativ tjänst på bygglovenheten på respektive kommun, observerats. Deltagarnas tjänster i
kommunen innebär att de skall erhålla god kunskap i administrativa uppgifter och därmed
skapandet och konfigurerandet av mallar. De mallar som skapas i Word sker enligt principer och “kodning” som följer ett visst mönster. Utifrån kursen krävs inga specifika kunskaper i databasteknik då skapandet av mallar följer ett mönster i Word, även om en
grundläggande förståelse för hur anrop till databaser och tabeller kan vara till nytta.
Sokigo har flertalet kurser kring mallar och dessa kurser innefattar allt från grundläggande
kunskaper i skapandet av mallar till mer avancerade kunskaper i hur användare kan arbeta
med mallar. Kurserna är således ett tillfälle för att skapa grundläggande förståelse och
arbeta efter “learning by doing”-principer. Under kurstillfällena föreläser produktägaren
om specifika delar av ByggR. Sedan genomförs olika moment likt ovannämnda grundkurser i ByggR där deltagarna får följa och själva genomföra samma åtgärder på sina
skärmar.
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13.

Analys

I analysen används det teoretiska ramverket (se avsnitt 3) som grund. Detta avsnitt kopplar till teorier kring sociotekniska system, processer och processledning, samt användarperspektivet av utveckling av ett system eller verktyg. Inledningsvis behandlar analysen
den fokala relationen kopplat till Sokigo och kommunerna. Därefter följer analysen baserat på de block vilka presenterats tidigare under avsnitt 10–12 med datainsamlingen från
intervjuerna. Det första blocket i analysen som behandlar bygglovsprocessen och arbetsprocessen i kommunerna (se avsnitt 10). Det andra blocket motsvarar analysen som handlar om processledning (se avsnitt 11). Det sista och tredje blocket analyserar ByggR ur
ett användarperspektiv (se avsnitt 12).

13.1

Socioteknisk bygglovsprocess

Bygglovsprocessen bygger på två delar där den tekniska delen av processen utgörs av
bygglovsprocessens alla verktyg och metoder vilket är exempelvis ärendehanteringsverktyg och PBL. Den sociala delen av processen handlar om människors beteende och agerande kring processen. Under den sociala delen påverkar människors aktiva val att söka
bygglov, det sociala arbetet kring när handläggningsarbetet sker och människor interagerar med de tekniska verktygen samt tolkningen av PBL. Därmed går det att beskriva bygglovsprocessen som en interaktion mellan samhällsinfrastruktur och det mänskliga beteendet. Inledningsvis i teorin (avsnitt 3) visar det sig att väl fungerande sociotekniska system,
och processer inom dessa system, bygger på stor frihetsgrad där människan är en aktiv
del av processen. Något som syns i bygglovsprocessen är det mänskliga agerandet som
visat sig har stor inverkan på hur arbetet kring processen fungerar.

13.2

Sokigo och kommuner - en fokal relation

Grunden till relationen mellan de två parterna, Sokigo och kommunerna, är bygglovsprocessen. Denna process tillsammans med de gemensamma externa aktörerna är det som
skapat den fokala relationen mellan Sokigo och fallkommunerna. För att tydliggöra finns
det således en fokal relation med Sokigo och Kommun 1 samt en fokal relation mellan
Sokigo och Kommun 2. Till den fokala relationen finns respektive nätverk runt de olika
parterna, Sokigo och kommun, vilket har en stor påverkan på relationen mellan dem. Till
respektive nätverk hör de gemensamma externa aktörer som påverkar parternas verksamhet. I denna studie är aktörer definierat som någon eller något som har direkt påverkan på
parterna i den fokala relationen. Detta innebär att de gemensamma aktörerna är avgörande
för hur kommunernas handläggningsprocess ser ut och även för hur Sokigo utvecklar
ByggR.
Sokigo interagerar i en kontext då företaget utvecklar sina system i samspel med de studerade kommunerna, men även i samspel med andra aktörer i sitt nätverk. Vid studie av
de externa aktörer för de olika parterna har Sokigo bland annat relation till andra kommuner, interna resurser (Webbtjänster), PBL och SKL som inverkar på utvecklingen av
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ByggR. Men även dessa aktörer har inverkan på hur relationen till de två fallkommunerna
ser ut. Vid utveckling av ByggR måste därmed Sokigo ta hänsyn till olika kommuner och
aktörer för att anpassa systemet efter flera ramverk.
Omvänt, vid studie av fallkommunernas påverkande externa aktörer går det att konstatera
att aktörer som bland annat medborgare, handläggare, PBL och andra systemleverantörer,
påverkar hur kommunernas bygglovsenhet bedriver sitt arbete. Även dessa aktörer som
finns i fallkommunernas nätverk har även inverkan på den fokala relationen mellan kommunerna och Sokigo. Med detta menas att hur fallkommunerna använder ByggR beror
inte bara på relationen till Sokigo, utan även på arbetssätt och relationen till andra aktörer
i parternas nätverk.

Figur 9: Fokal relation mellan Sokigo och kommun med gemensamma externa aktörer.
Ovan i figur 9 visualiseras att respektive parter, Sokigo och fallkommuner, har flera gemensamma externa aktörer vilka är avgörande för den fokala relationen. Dock visar verkligheten även att parterna har flera gemensamma externa aktörer som skulle kunna utvecklas till en trepartsrelation istället för två separata relationer. För att utveckla nätverket
ytterligare krävs det därmed att båda parter jobbar för att skapa de ovan nämnda gemensamma tredjepartsrelationerna med de externa aktörerna. För att skapa nära tredjepartsrelationer kan ett tätare samarbete med andra kommuner, förändrade kommunikationskanaler och gemensam plattform för informationsutbyte, vara fördelaktigt. Idag har Sokigo
en relation till alla kommuner vilka använder ByggR, dock är relationen mellan dessa
kommuner inte lika stark.
För att bidra till en tätare fokal relation är det viktigt att parterna jobbar med att utveckla
relationen till deras gemensamma parter i nätverket. Detta kräver således kontinuerlig
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kommunikation för at bygga en bra relation parterna emellan. En bra sådan kommunikationsmöjlighet och plattform skapas exempelvis genom en användarförening för ByggR.
Sokigo borde därmed ta en aktiv roll för att bidra till samarbete och relationsskapande
kommuner emellan. Samtidigt borde kommuner aktivt arbeta för närmare relation och
kommunikation till andra kommuner vilket kan underlätta i arbetet mot ett effektivt, samskapande, digitalt arbete. Flertalet projekt och organisationer som arbetar för samskapande finns idag, bland dessa finns Bygglovalliansen och projekt som “Får jag lov”. Dock
är dessa ej etablerade med kopplingar till både Sokigo och kommun. Genom att jobba på
dessa gemensamma relationer till aktörer i dessa samverkande projekt kan arbetet för en
enhetlig bygglovsprocess främjas. Andra gemensamma aktörer som visar sig viktiga i
relationen är PBL som i hög grad påverkar och begränsningar i systemets funktionalitet,
utvecklingen av verktyget och hur arbetsprocessen hos kommunen ska se ut. PBL påverkar således både kommunen och Sokigo. Därmed borde PBL vara en del av en trepartsrelation tillsammans med Sokigo och kommun. Medborgarna är ett exempel på en annan
gemensam aktör som redan finns i den fokala relationen. Sokigo har exempelvis har utvecklat en webbportal, Minut, för kommunernas medborgare för att underlätta integration
med kommunens olika enheter. Minut är således ett exempel på hur Sokigo utgått från
PBL och paragraf 9:22 §.
9:22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.
Genom problematiken med ofullständiga ansökningar har ett verktyg utvecklats som gör
det möjligt för medborgare att komplettera om ansökningar är ofullständiga vilket medför
tidseffektivitet. Verktyget i sig medför även ett effektivare arbetsflöde på kommunerna
och bidrar till digitaliseringen då kompletteringar kommer in via denna tjänst och skapas
som en händelse i ByggR. Verktyget visar på en fungerande tredjepartsrelation mellan
Sokigo, kommun och medborgare.

13.3

Bygglovsprocessen och kommunernas arbetsprocess

Vid studie av bygglovsprocessen går det likt definition att beskriva processen med syfte
att i slutet förädla en vara eller tjänst, vilket är ett beslut om ett bygglov. Processen i sig
är sedan uppbyggd så att medborgaren ger indata till kommunen, vilken sedan bearbeta
informationen och vidare ger lovbesked (Zairi 1997, s 64). Processen följer ett linjärt
flöde där ansökan inkommer i steg två och beslut skickas ut till kund i steg sex (Boverket,
2016b). Bygglovsprocessen har även flera aktiviteter inom dessa ramar vilka är de olika
stegen som sker för att slutligen ge ett resultat till den sökande (Bulletpoint, 1996).
Bygglovsprocessen går att se som en huvudprocess. Inom denna finns det även delprocesser vilka är olika moment som ingår i huvudprocessen (Alexandersson et al., 1998 s
30). Dessa delprocesser är exempelvis ansökan kommer in, ansökan registreras och
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granskning. Inom dessa delprocesser är sedan aktiviteter de åtgärder handläggare gör för
att genomföra de mindre delprocesserna. Detta innebär exempelvis att handläggare fyller
i information om ett ärende och kopplar intressenter för att därmed registrera ansökan.
Dock går det att ifrågasätta om bygglovsprocessen kan kallas en linjär process. Det sker
loopar i vissa delprocesser då exempel handläggare väntar på att den sökande skall komplettera en ansökan. Denna delprocess sker likt en loop där handläggare väntar på input
för att kunna arbeta vidare. Därmed är huvudprocessen inte helt linjär utan har en del
loopar och cykliska moment. Nedan i figur 10 visas huvudprocessen översiktligt med
dess delprocesser och aktiviteter.

Figur 10: Översiktlig bild av bygglovsprocessen.
Utifrån intervjuer med handläggare och chefer på två kommuner i Sverige har det visat
sig att hur kommuner väljer att tolka huvudprocessen, bygglovsprocessen och PBL, är
avgörande för hur arbetsprocessen i de olika kommunerna ser ut. Studien visar tydligt att
trots en huvudprocess som bygger på ett regelverk som är gemensam för alla kommuner,
finns det inget tydligt tillvägagångssätt eller arbetssätt som genomsyrar alla kommuner.
Istället gör varje kommun sin tolkning av PBL och därmed bygglovsprocessen. Vidare
har det även visat sig att väl inom kommunen gör handläggare vidare sin tolkning av
kommunens arbetssätt. Intervjuerna visar att respondenter menar på det inte finns något
som reglerar för hur kommunerna skall arbeta utan endast vad som krävs för att sökande
skall erhålla bygglov. Detta är något som medför att kommunerna går ifrån ett samverkande arbetssätt.
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Debatten kring bygglovsprocessen och de divergerande arbetssätten har uppdagats i och
med digitaliseringen av processen. Vid jämförelse av de studerade kommunerna går det
att se skillnader men även likheter i arbetssätt. De grundläggande momenten i arbetssätten
på de studerade kommunerna ser relativt lika ut. Detta är då handläggare tillägnas ärenden
en gång i veckan för att vidare handlägga ärendet och slutligen lämna besked till den
sökande. Dock skiljer sig arbetet gällande fördelning av ärenden genom att koordinatorerna på Kommun 1 fördelar ärenden till handläggare utefter kompetens och arbetsbörda.
På Kommun 2 sker fördelningsprocessen istället så att alla på bygglovenheten tillsammans går igenom alla inkomna ärenden och sedan fördelas ärenden ut på handläggare
utefter kompetens och erfarenhet.
Det administrativa arbetet skiljer sig åt på kommunerna. Kommun 1 har en administrativ
tjänst, vilket innebär att koordinatorerna ansvarar för bland annat registrering och expediering. På Kommun 2 registreras alla ärenden av en central tjänst i kommunen, dock
ansvarar varje handläggare själv för det administrativa arbetet av de tilldelade ärendena.
Anledningen till att Kommun 2 ej har en administrativ tjänst beror enligt respondenter på
att det kan leda till ytterligare fördröjningar då ärenden skall flyttas runt mellan anställda.
En annan faktor som även kan spela in är att kommunen har en så pass liten bygglovsenhet
att de möjligen inte har ekonomi eller vill lägga resurser på en administrativ tjänst.
Vid studie av rutinarbete på kommunerna skiljer det sig mycket. Det är viktigt att framhäva att båda kommunerna mer eller mindre har börjat arbeta med rutiner, dock visar det
sig i båda kommunerna att handläggare tenderar att jobba olika. I Kommun 1 har det
tidigare inte funnits tydliga instruktioner eller utbildningar utan handläggarna hittat sitt
eget sätt att arbeta. Idag jobbar däremot kommun med utveckling och arbete av rutiner.
Rutinerna finns nedskrivna i PDF-dokument och beskrivna i textformat. Andra åtgärder
för rutiner och enhetligt arbetssätt är utbildningar för nyanställda där de lär sig hur de ska
arbeta. Trots att kommunen aktivt påbörjat arbetet med rutiner har de en bit kvar att gå.
Dessa rutiner skall vidare etableras i enheten och alla anställda ska förstå samt använda
rutinerna.
I Kommun 2 är rutinarbetet inte lika utvecklat. Samtliga respondenter medger att de alla
handläggare arbetar utefter egna metoder. Däremot har kommunen börjat arbeta för att få
mer saker dokumenterade. Kommunen anser att det finns problematik då nyanställda ej
kan ta del av tydliga rutinbeskrivningar då de kommer till enheten. Dock anser en respondent att även om det säkert hade funnits många fördelar med att göra en tydlig dokumentation, handlar det hela tiden om att prioritera i arbetet. Det går därmed att ifrågasätta
hur kommunen ser på prioriteringarna i arbetet och rutiner. Genom att arbeta med välstrukturerade och dokumenterade rutiner på enheten går det att arbeta för att handläggarna
arbetar mer enhetligt. Över tid kommer arbetet med rutiner bidra till effektivitet på enheten. Att därmed prioritera arbetet med rutiner handlar om långsiktighet vilket gynnar
både de anställda på enheten men även medborgarna som får snabbare lovbeslut.
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Överlag visar det sig att både Kommun 1 och Kommun 2 har en nära intern kommunikation på respektive bygglovsenhet. Båda kommunerna har flera möten i veckan där ärenden och eventuella problem diskuteras. I Kommun 1 som har en större bygglovsenhet har
delat upp teamet i mindre grupper om tio personer för att möjliggöra för bättre diskussioner. Kommun 2 är redan en så pass liten enhet att detta inte är nödvändigt, utan alla
anställda medverkar på varje team-möte. Intern kommunikation i Kommun 1 sker även i
det öppna landskap vilket även främjar informationsutbytet. Även i Kommun 2 sker spontana konversationer trots separata rum då, relationen är så pass nära mellan handläggare.
Dock går det att diskutera hur enhetens utformning av arbetsyta bidrar till en enhetlig
arbetsprocess.
Trots skillnader och likheter i arbetssätt går det alltid att diskutera bakomliggande faktorer. Att jobba mot ett enhetligt arbetssätt som spänner över alla Sveriges kommuner må
vara eftersträvningsvärt. Dock är det viktigt att ha i åtanke att storleken på kommunerna
bidrar till förutsättningar för hur arbetet ser ut. Kommun 1 är en betydligt större kommun
än Kommun 2 vilket gör att förutsättningarna för vilka tjänster som finns på kommunerna
ändras. Kommun 1 har även en större bygglovsenhet där arbetet mot digitaliseringen pågått under längre tid än på Kommun 2 är viktigt att ha i åtanke. Rutinarbete är en viktig
del för att kunna utveckla det interna arbetssättet, vilket påverkar enheten internt men
även medborgarna då processer kan effektiviseras.
Båda kommunerna belyser att det finns flera områden till effektivisering i arbetsprocessen. Genom det digitala arbetet finns det åtgärder som skulle kunna bidra med ökad transparens mot medborgarna. I det skedet när en ansökan har registrerats i systemet skickas
ett meddelande ut till den sökande, vilket är någonting som aktivt görs på kommunerna
idag. Kräver verkligen denna händelse mänskligt agerande? Att till exempel registrera en
ansökan är en distinkt händelse i systemet, därmed finns det möjligheter till att effektivisera kommunens arbete genom att automatiskt återkoppla till den sökande. Automatiska
meddelanden till den sökande skulle bidra till ett lugn då denne skulle bli informerad om
någonting händer med ansökan. Denna funktionalitet skulle även förbättra handläggarnas
arbetssituation då de inte skulle bli avbrutna med frågor gällande ansökans status via mail
eller telefon. Att minska avbrott i arbetet är även något som Gulliksen och Göransson
belyser som en faktor till minskad kognitiv belastning. Huruvida denna effektiviseringsåtgärd är något som skall vara implementerat i ByggR eller något externt hos kommunen
kan undersökas vidare.
En viktig dimension är att ifrågasätta huruvida kommunerna ställer för höga krav på de
sökandes kompetens och erfarenhet. Vad kan krävas av sökande? Hur mycket research
ska de sökande göra innan ansökan skickas in? Detta är en avvägning och en diskussion
som borde finnas med hos kommunerna vid problemlösning av ofullständiga ansökningar.
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13.4

Aktiv processledning?

Hur kommunerna arbetar och hur ledningen på bygglovenheten ser ut påverkar den fokala
relationen. Kommunens rutiner och liknande men även hur kommuner arbetar för att kartlägga sina processer påverkar hur relationen ser ut till deras leverantör. Med en tydlig
kartläggning underlättas utveckling av olika delar i processen vilket därmed kan förbättra
arbetet. Att arbeta med processledning är ett sätt att dels arbeta för bättre processer internt,
vilket även gynnar den externa omgivningen och därmed slutkunden, medborgaren, och
även andra berörda aktörer. Vid processledning är det således fördelaktigt att ta medborgaregens åsikter i beaktning. Kommunerna skulle dra nytta av kundens synpunkter då det
skulle leda till förbättrade processer ur både kommunens och medborgarens perspektiv.
Genom att få de sökandes åsikter skulle även möjligheten för ökad kundnöjdhet kunna
förbättras. Att även ha med andra externa aktörer medför ytterligare ett sätt för kommunerna att få en djupare inblick i effektiviseringsområden för de interna processerna. Dessa
externa aktörer skulle förslagsvis kunna vara aktörer som är gemensamma med Sokigo
och som därmed har direkt inverkan på relationen.
Studien visar på att arbetet kring processledning ser olika ut i kommunerna. Arbetet mot
en digital verksamhet är anledningen till att uppmärksamhet har riktats mot processledning. Det visar sig att kommunerna innan det digitala arbetet ej arbetat med processledning men att det med digital handläggning har öppnats upp för processtänk. Trots väckt
intresse för processledning visar intervjuerna på bristen kring medvetenhet, innebörd och
värde av processledning. De studerade kommunerna menar att processkartläggning är
tidskrävande och inte alltid nödvändigt. Teorin påpekar att det kan finnas ett glapp mellan
teknik och metoder samt den faktiska användningen av processledning (van der Aalst et
al., 2016) vilket även visat sig i studien av de två kommunerna. Kommunerna har ingen
utarbetat metod eller teknik för att studera och utveckla sina processer utan istället sker
utveckling sporadiskt där problematik uppstår.
Ytterligare ett återkommande problem med processledningen är tendensen att bortse från
de mänskliga aspekterna i förändringsarbetet (Alexandersson et al. 1998, s 34). I Kommun 1 är förändringsarbetet något som de arbetat aktivt med. Kommunen arbetar kontinuerligt under digitaliseringsarbetet med tester av nya arbetsmetoder och vidare utvärdering dessa för att se hur de påverkar arbetet. Dock har Kommun 1 återkommande stött på
motstånd i deras utvecklingsarbete. I Kommun 2 finns en annan uppfattning kring processledning, där enheten snarare har tagit de digitala verktygen i bruk utan att reflektera
över hur processen ser ut och hur nya verktyg påverkar arbetet. Nedan studeras processledning i de olika kommunerna utifrån den tidigare presenterade processledningsmodellen (Alexandersson et al. 1998, s 34). I modellen visas stegvis hur kommunerna förhåller sig i de övergripande momenten för lyckad processledning.
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13.4.1 Starta processarbetet
För att kunna arbeta digitalt är det viktigt att alla i organisationen förstår värdet av det
digitala arbetet. Chefer och beslutsfattare måste först själva förstå målbilden och syftet
med förändringen i verksamheten. Påbörjas arbetet innan förståelsen finns, riskerar organisationen att stöta på motstånd och missförstånd (Alexandersson et al. 1998, ss. 46–49).
Kommun 1 visar på att det i början fanns oro och osäkerhet i att börja arbeta digitalt, då
flera handläggare under lång period arbetat analogt. Oron gjorde att det i flera moment
stöttes på motstånd. Då den digitala gruppen antagit att de varit förbi motståndet uppkom
nya motstånd och negationer kring det digitala arbetet. Anledningen till motståndet kan
bero på att ledare inte lyckas med att övertyga medarbetarna samt problem med att kommunicera ut målbilden. Andra aspekter som kan ha medfört motstånd går att spekulera
kring. Kan det vara så att det handlar om teknikintresse där vissa användare känner trygghet i det analoga arbetssättet och inte är intresserade av att övergång till digitalt arbete?
Möjligen kan det bero på olika tekniska förutsättningar samt rädslan att kliva utanför
trygghetszonen utan att veta vad som väntar kan upplevas obehagligt.
I fallet med Kommun 1 inleddes det digitala arbetet med att chefer tillsammans med de
anställda öppet diskuterade oron kring det digitala arbetet. Diskussionen är ett steg i rätt
riktning för att etablera en gemensam målbild och plattform för lyckat processledningsarbete. För att kunna få en smidig övergång handlar förändringsarbetet även om utbildning och support vilket vidare skapar trygghet för de anställda. Kommun 1 skulle därmed
gynnas av att ha en digital grupp som alla visar sig trygga och engagerade i det framtida
utvecklingsarbetet. Då ledarna själva visar sig engagerade och säkra kan det sedan smittas
över på medarbetare.
I Kommun 2 har istället medarbetarna haft en positiv inställning till den digitala övergången. Då kommunen gick från ett tidigare system som byggde på den analoga handläggningen till ByggR där de börjat arbeta mer digitalt togs detta emot utan direkt motstånd. De anställda såg hur det nya systemet skulle kunna underlätta arbetet i jämförelse
med det gamla. Det går dock att se att Kommun 2 inte genomgått samma digitala förändring då de i stora drag översatt den analoga processen till en digital. Kommunen har alltså
inte utvärderat och studerat sina arbetssätt utan endast övergått till nya verktyg.
Det går att spekulera kring varför motståndet sett annorlunda ut på Kommun 2. Möjligen
kan en anledning till ett enklare förändringsarbete vara storleken av kommunens bygglovsenhet vilken är betydligt mindre än Kommun 1. Storleken kan medföra att det är enklare att ha en öppen dialog, skapa samförståelse samt att diskutera eventuella problem
eller osäkerheter direkt där hela gruppen kan delta. Men viktigt att nämna är även att
storleken på Kommun 2 med koppling till det digitala arbetet även kan verka hämmande
då resurserna för utveckling kan vara begränsade.
Som studien visat ligger Kommun 1 mer i framkant av digitaliseringen då de har mer
resurser och medarbetare som kan vara en del av förändringsarbetet. I Kommun 2 belyser
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istället de anställda att tidsbristen och arbetsbördan på bygglovenheten är för stor vilket
medför att processarbete ej prioriteras. Ytterligare en bidragande orsak är att bygglovenhetens ledning inte prioriterar att jobba aktivt med förändringsarbete för att utveckla arbetet från det analoga till det digitala nya sättet att arbeta. Ett första steg för Kommun 2 i
arbetet mot en digital verksamhet är att förstå varför processledning är viktigt och hur
detta kan hjälpa till i utvecklingen av verksamheten. Det är även viktigt att sätta upp en
tydlig målbild i ledningsgruppen vilken sedan kan kommuniceras ut till medarbetarna.
För Kommun 1 handlar det istället om att arbeta med tryggheten på enheten och lyfta
fördelarna med processledningen.
13.4.2 Nulägesanalys - kartläggning
För att kunna förbättra och utvärdera processer i respektive kommun är en kartläggning
över processer och tillhörande aktiviteter viktig. Kartläggningen ger alla på bygglovenheten möjlighet att se hur olika aktiviteter hänger samman samt vilken inverkan en förändring i någon aktivitet har på processen i stort. Att därför arbeta utan att lägga upp en
tydlig beskrivning kan innebära att kommunen stöter på oväntade problem eller ineffektivitet i andra moment eller aktiviteter.
I nulägesanalysen av kommunernas verksamheter handlar det om att studera hur arbetet
ser ut i dagsläget för att vidare kunna påvisa förbättringsåtgärder (Alexandersson et al.
1998, ss. 46–49). Tidigare i analysen har den grundläggande huvudprocessen och dess
delaktiviteter presenterats, vilket kan ses som en övergripande processkartläggning, se
figur 10. Dock visar det sig vid studie av de fallkommunerna att arbete med processledning och kartläggning av processer ser olika ut.
I Kommun 1 har arbetet med kartläggning av aktiviteter och därmed processledning börjat
aktivt i och med arbetet med digitaliseringen. Kommunen tillsatte i arbetet en digital
grupp som arbetade med rutiner och kartläggning. Dock menar en respondent att processledningsarbetet efter denna kartläggning har stannat upp. En annan respondent menar på
att då arbetet med utveckling inte medfört att kommunen i dagsläget har några fasta processer och rutiner, eftersom de är under ständig utvärdering, är steget till kartläggning en
bit bort.
I och med att Kommun 1 har tillsatt en grupp som skall leda det digitala arbetet medför
att arbetet kan fokuseras och därmed snabbare nå resultat. Dock är det viktigt med åsikter
från anställda utanför gruppen. Detta då medarbetarnas synpunkter och åsikter kan vara
värdefulla för analysen av nuläget och kartläggning av processer (Alexandersson et al.
1998, ss. 56–65). I Kommun 1 har digitaliseringen medfört att arbete har blivit fördelat
på merparten av de anställda på enheten för att skapa ett engagemang och en trovärdig
bild av kommunens processer. Ambitioner från kommunen har även varit att få med kundernas åsikter i detta steg för att skapa en transparens och närma sig en optimal process.
Dock har fokus från kommunens sida varit att arbeta med detta internt inom enheten. Det
går alltid att reflektera över huruvida kundens åsikter skall vara en stor del av nulägesa-
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nalysen och processutvecklandet. För att uppnå högre kundnöjdhet är det viktigt att bemöta och förstå kundens uppfattning. Kommun 1 måste tydligt redogöra för vilka rutinerna är i det nya digitala arbetet. Att utgå från den analoga kartläggningen och därmed
identifiera den nya digitala kartläggningen av processen.
Vid studie av Kommun 2 går det däremot att se att processkartläggningen är obefintlig.
Kommunen arbetar med digitala verktyg och handlägger digitalt men tankegångarna och
delar av momenten sker fortfarande analogt. Då kommunen anser att de ej haft tid med
en kartläggning av processer har kommunen endast anammat det digitala arbetssättet utan
utvärdering och identifiering av hur aktiviteter hänger samman. Detta medför att kommunen arbetat på samma sätt som det analoga arbetssättet, men att processen nu består av
digitala verktyg. Att kommunen påbörjat det digitala arbetet kan ses som ett steg i rätt
riktning, men för att se över och få ett bättre sammanhang krävs det även för Kommun 2
tydliga processkartläggningar. Tidigare diskuterats att handläggare rådfrågar och utbyter
idéer kring osäkerheter i ärenden men frågan är hur ofta enheten faktiskt diskuterar hur
de jobbar. Likt tidigare argumenteras för kanske inte de centrala delarna i nuläget är att
handlägga så snabbt som möjligt utan snarare ser hur enheten på sikt kan handlägga så
snabbt som möjligt. Det handlar därför om att börja diskutera och prata igenom arbetssättet att på sätt identifiera skillnader i handläggarnas arbetssätt.
Från intervjuerna är uppfattningen att flera av handläggarna i kommunen har divergerande arbetssätt och uppfattning om hur bygglov skall handläggas, men även hur arbetssättet är på Kommun 2. Likt nämnt i startfasen (avsnitt 13.6.2) av processledning måste
kommunen förstå värdet av processledning och därefter finna den gemensamma målbilden. I nulägesanalysen ska sedan rutiner identifieras, vilket kan översättas till en kartläggning av kommunens faktiska arbetsprocesser. Genom processkartan kan därefter kommunens problem identifieras och prioriteras.
I Kommun 2 nämner de att när den ansvariga personen för processarbetet slutade stannade
även arbetet med processer upp. Det är viktigt för kommunen att förstå att det inte endast
är en person som skall driva utvecklingen utan det måste ske i ett samarbete på enheten.
I en liten kommun som Kommun 2 kan det därför vara fördelaktigt att alla tillsammans
på enheten kartlägga den processen som den ser ut idag. Genom en kartläggning av den
nuvarande processen går det sedan att visa på problematik och förbättringsåtgärder för
kartläggningen av den digitala processen. Involvering av medarbetarna på enheten är en
viktig punkt som inte bör överses, men det kan finnas en poäng i det en respondent säger
att det kanske bör komma någon utifrån och starta kartläggnings- och förändringsarbetet,
då anställda på enheten inte vet hur de ska anamma arbetet. I en mindre kommun med ett
mindre antal anställda kan arbetet med förändringar innebära att de anställda få stora lass
att dra vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Att ha någon som extern utifrån kommer in och hjälper till med att starta arbetet med skulle kunna vara ett steg i rätt riktigt.
Dock är det viktigt att medarbetarna är involverade och delaktiga i arbetet tillsammans
med den externa aktören. Är en extern aktör med i förändringsarbetet och kartläggning
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av processerna är det viktigt att denne person har en bra inblick och god kunskap i bygglovsprocessen samt vilka visioner enheten har. Det skulle även vara fördelaktigt för kommuner att ta hjälp och tips från andra kommunen som tidigare genomfört en kartläggning
istället för att uppfinna metodiken och arbetet bakom processledningen i varje enskild
kommun. Varför skall hjulet behöva uppfinnas 290 gånger?
13.4.3 Identifiera och lösa problem
Steget efter nulägesanalysen i processledningen är identifiering av orsaken till problemen
och presentation av lösningsförslag. I detta steg handlar det om att finna den bakomliggande orsaken till problemet samt kopplingen i processen ser ut (Alexandersson et al.
1998, ss. 68–73).
Likt tidigare redogjorts för har Kommun 1 genomgått en processkartläggning för det analoga flödet innan det digitala arbetet påbörjade. För vidare arbete med problemlösning
och utveckling av de digitala processerna skulle denna kartläggning kunna användas som
utgångspunkt för problemidentifiering. För att utveckla det digitala flödet är dock arbete
och utveckling med kartläggning av denna process nödvändig. Arbetet är igångsatt i kommunen, men inte färdigarbetat. Utifrån kartläggningen finns det sedan möjlighet att arbeta
med identifierade problem- och effektiviseringsområden.
Vilket tidigare beskrivet nämner en respondent att Kommun 1 har en digital grupp som
arbetar med att driva utvecklingen. Den tillsatta gruppen arbetar därmed att lösa de aktuella problemen som dykt upp under arbetet med digitala verktyg och det skulle gå att säga
att kommunen befinner sig i detta steg i processarbetet. Respondenter beskriver att de i
nuläget befinner sig i ett stadium där de utformar, testar och gör om rutiner och processer
för att de ska passa handläggningsarbetet på enheten. Vidare förklarar en respondent att
det även är viktigt att säkerställa att handläggarna jobbar på ett enhetligt sätt för att det
ska gå att mäta ändringar i rutiner och processer med hjälp av enhetens identifierade mätpunkter för att se vilken påverkan de har på handläggningstiden. Trots åtgärder för att få
alla på enheten engagerade visar dock studien på att Kommun 1 stött på problem. Studien
belyser att förändringsarbete går trögt, även om digitaliseringen nu diskuterats under lång
tid.
I Kommun 2 finns ej dessa kartläggningar i nuläget vilket gör att kommunen vidtar problemlösning då situationer dyker upp. Det gör att det är svårt för kommunen att se ett
sammanhang, var i processen problemen är och vem som borde jobba med en lösning.
Arbetssättet medför även att det kan vara svårt för de anställda att få en överblick i hur
förändringar påverkar processen i stort samt hur de skall gå tillväga för att motarbeta
dessa problem.
Båda kommunerna belyser antalet ofullständiga ansökningar som inkommer som ett av
de större problemen i arbetsprocessen. Ofullständiga ansökningar är även enligt kommunerna den största loopen och tidstjuven i bygglovsprocessen. Kommunerna lyfter fördelarna med hur en digital webbportal skulle underlätta arbetet med bygglovsansökningar
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och detta är någonting som kommunerna har kommit olika långt med. Det finns möjligheter att genom webbportalen i större utsträckning säkerställa att rätt information skickas
in vid en ansökan genom tydlig guidning, fält som måste fyllas i och dokument som laddas upp. En webbportal skulle även kunna vara en plattform för att kommunicera ut vilken
information som krävs för att en ansökan ska vara komplett, hur dessa handlingar ska se
ut, vilken upplösning och i vilket format de ska vara i. Kommun 1 har sett över hur informationsflödet ser ut till den sökande. De har även implementerat en e-tjänst som har
lett till fler fullständiga ansökningar. Även Kommun 2 lyfter problematiken med ofullständiga ansökningar och har information på olika nivåer och platser för att hjälpa till och
vägleda den sökande. Vidare har Kommun 2 även börjat tänka på hur en e-tjänst skulle
kunna utformas för att öka antalet fullständiga ansökningar. Detta visar på att båda studerade kommunerna identifierat ett problem vilket påverkar effektiviteten i arbetet. Kommunerna har diskuterat åtgärder för hur de skall bemöta och lösa problemet med ofullständiga ansökningar. Det är viktigt att lyfta att då förutsättningarna ändras i hur kommunerna jobbar måste även processerna uppdateras. Vid implementation av ett verktyg,
såsom en e-tjänst, som i många avseenden skulle påverka handläggarnas arbete krävs ett
nytt arbete med kontinuerlig utvärdering och utveckling av processer för att utveckla och
effektivisera arbetssättet.
Ett annat problem som uppkommit i studien är det analoga arbetet vid sidan av det digitala. Kommun 1 har på senare tid arbetat för att eliminera det analoga arbetet kring bygglovsansökningar. Dock visar studien att i Kommun 2 sker mycket analogt arbete vid sidan
av det digitala. Det analoga arbetet gör att kommunen har mycket dubbelt arbete. Ett exempel är att handläggare ibland skriver ut de handlingar och ritningar som kommer in
digitalt. Kommunen har inte hittat rätt verktyg och arbetssätt för att analysera och visualisera ritningar. Handläggare anser det är enklare att få en överblick när de arbetar med
detta analogt. För att bemöta problemet har Kommun 2 börjat arbeta med dubbla skärmar
för att möjliggöra för flera öppna filer samtidigt. Båda kommunerna arbetar för att gå mot
en mer digitaliserad verksamhet där det analoga arbetet successivt minskar. Problemet
här är identifierat, men Kommun 1 borde diskutera för att komma fram till hur de ska lösa
problemet med det analoga sidoarbetet.
För att kunna spåra hur förändringarna och problemlösning tas upp är det viktigt att ta
fram ett antal mätpunkter. Mätpunkter som omvandlar arbetets effekter till jämförbara
siffror är ett sätt att kunna spåra hur arbetet påverkas av en förändring (McAdam och
Donaghy 1999, s 16). Bygglovalliansen har arbetat med att ta fram mätpunkter och nyckeltal dock går det att ifrågasätta ifall dessa används av kommuner. Av vad som har framkommit under intervjuerna är mätpunkter inget som kommunerna arbetar aktivt med.
Kommun 1 jobbar med att föra statistik manuellt för att följa handläggarnas arbete och
detta skulle möjligen kunna användas som en mätpunkt för att se hur många ärenden som
avslutas och hur effektivt arbetet går. För att kommunerna dock ska få ett helhetsperspektiv över arbetet krävs det att fler mätpunkter i olika delar av processen identifieras. Dessa
mätpunkter kan då spegla hur flödets olika moment samt hur de anställda påverkas av
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förändringsarbetet. Dessa mätpunkter kan även användas för att utvärdera hur lösningar
på de identifierade problemen tas emot av de anställda på enheten.
13.4.4 Kvalitetssäkring av processer
För att kunna arbeta vidare mot en digital verksamhet är det viktigt att löpande utvärdera
processen och prioritera de problem som uppkommer för vidare kunna se hur lösningar
påverkar aktiviteter och människor i processen (Alexandersson et al. 1998, ss. 74–76). En
cyklisk processledning med bra kommunikation skulle förmodligen medföra att alla anställda inom kommunen skulle får en bättre förståelse för varför arbetssättet och rutinerna
förändras. Gemensam förståelse skulle även bidra till förändring åt rätt håll då medarbetarnas påverkan och engagemang är avgörande för att processarbetet kan fortlöpa.
Kommun 1 arbetar med rutiner och utveckling av arbetssätt och det är viktigt att detta
översätts till kartläggningen av processer och aktiviteter. I och med den stora förändringen
digitaliseringen är det betydelsefullt att de förändringarna som görs genomsyras i hela
organisationen, blir transparent för alla medarbetare vilket vidare underlättar då alla skall
arbeta mot samma målbild. För att förhindra att processerna faller tillbaka i dåliga mönster eller tidigare problematik krävs det kvalitetssäkring. För att säkerhetsställa att de uppsatta rutinerna följs arbetar kommunen med kvalitetsstöd där alla rutiner finns inskrivna.
Respondenter nämner även att kommunen arbetar med checklistor för att stämma av steg
i processen. Kommunen har därmed ett stöd för att arbeta med rutiner och se till att förändringar blir bestående.
En respondent på Kommun 1 lyfter däremot problematiken med att det sällan finns ork
till att hålla processen levande, utan visar på att arbetet med utveckling sker där det behövs vilket även redogjorts för tidigare. Detta innebär således att kommunen riskerar att
mötas av tröghet i organisationen och problem med att få med sig alla medarbetare i utvecklingen. Kommunen bör därmed se till att uppdatera hela samt se över utveckling i de
olika momenten i processen för att minska risken för tröghet.
I Kommun 2 ser kvalitetsstödet annorlunda ut. Kommunen arbetar mer med informell
kommunikation, det vill säga att det sker diskussioner kring hur arbetet skall genomföras.
Klara rutiner är därmed bristfälliga och istället bygger kommunens arbete på att de anställda handläggarna själva tar beslut och bygger upp sina egna rutiner och försöker dokumentera dessa. En metod för kvalitetssäkring som används i kommunen är dokumentation av mötesanteckningar för att säkerhetsställa att liknande beslut tas i situationer med
likartade förutsättningar, vilket ses som en viktig del för lyckad kvalitetssäkring. Dock
har kommunen problem med att kvalitetssäkra och redogöra för en tydlig process på
grund av bristande rutiner och kartläggning.
Det går att diskutera hur kommunerna skall arbeta för att säkra kvalitet i arbetet. För det
första handlar det om att skapa ett enhetligt arbetssätt genom att kommunicera till alla
medarbetare hur enheten skall jobba. För det andra bör kommunerna vidare kontinuerligt
utvärdera sitt arbete samt ständigt ha avstämningsmöten för att säkerhetsställa kvaliteten
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i arbetsprocessen. För att ytterligare kvalitetssäkra arbete bör kommunerna, så fort förutsättningarna i arbetet ändras på enheten, starta jobbet med att utveckla deras processer.
13.4.5 Förbättring av processer
Likt tidigare nämnts är ett av de viktiga momenten i processledning att själva processutvecklingen fortsätter vilket innebär att kommunen arbetar med uppdateringar. För att
kunna genomföra detta kan det ibland krävas input från andra aktörer utanför organisationen och arbetsgruppen (Alexandersson et al. 1998, ss. 80–82).
I Kommun 1 nämner de att kommunikationen i kommuner emellan i allmänhet är dålig.
Digitaliseringen har däremot medfört att samarbeten och standardiseringar tvingats fram.
Kommunen har tillsammans med andra kommuner satt press på utvecklare och leverantörer för att driva utvecklingen framåt. Pressen på leverantören visar på arbete och åtgärder för att kontinuerligt förbättra processer och utveckling. Vidare är båda kommunerna
en del av bygglovalliansen, där kommunerna tillsammans arbetar för bland annat standardiserade arbetssätt gällande bygglov. Dock menar respondenter från Kommun 2 att
denna allians har annat fokus än att direkt bidra till konkreta åtgärder eller standarder för
kommunerna. Bygglovalliansen är enlig respondenten ett forum för rådgivning och diskussion, men det är det finns potential att göra mycket mer. Genom dessa kanaler för
samarbete och informationsspridning finns det arbete och möjlighet för de båda kommunerna att arbeta mer effektivt för förbättring av processerna. I detta steg handlar det om
att utnyttja den kunskapen som finns och ta del av olika kommuners erfarenheter. Respondenter från Kommun 2 nämner även att de ibland använder sig av kontakter på andra
kommuner för rådfrågning. Detta visar att det finns intresse av att utbyta erfarenheter
mellan handläggare på andra enheter. En handläggare nämner en användarförening som
vara ett steg för kommunerna som använder ByggR att gemensamt kunna sammanstråla
och prioritera målsättning för verktyget. I ett senare skede skulle en förening förenkla för
kommuner och Sokigo då dubbelt arbete och divergerande krav tenderar att stanna upp
och fördröja utveckling. En användarförening skulle även bidra till att kommunerna tillsammans kan leverera tydliga åsikter och förbättringsförslag till Sokigo, vilket också kan
kopplas tillbaka till den fokala relationen som diskuterades tidigare i analysen. Detta
skulle bidra till en tätare relation mellan leverantören Sokigo och dess kunder, kommunerna, men också till en starkare relation kommunerna emellan.
Samhällsbyggnadssektorn skulle även kunna ta del av hur andra branscher arbetar med
digitaliseringen. Likt tidigare presenterat finns det pågående projekt där syftet är att gemensamt arbeta med digitaliseringen, dessa projekt är ett verktyg för att sprida kunskap
och erfarenhet mellan kommuner. Traditionellt sett har kommunen varit självständiga i
sitt arbete och utveckling. Detta är en uppfattning och tänk som måste ändras för att digitaliseringsarbetet ska kunna fortlöpa på ett effektivt sätt. Kommuner måste gå ihop och ta
hjälp av varandra för att vidareutvecklas. Här har även andra aktörer som inverkar på
samhällsbyggnadssektorn ett ansvar. En fokal relation mellan leverantör, Sokigo, och
kommun är så mycket mer än endast samspel mellan två parter.
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13.5

ByggR ur ett användarperspektiv

Tidigare i analysen har fokus legat på delar som omger den fokala relationen. Vidare inom
den fokala relationen finns ärendehanteringsverktyget ByggR. Utifrån intervjuer med respondenter på de kommuner som använder ByggR visar det sig att uppfattningen om användbarheten av verktyget skiljer sig och det går även att utvärdera verktyget utifrån den
valda teorin.
För att ett mjukvarusystem skall vara användbart krävs det att det är tillförlitligt, säkert,
och tillgängligt. Det är således viktigt att systemet utvecklas från användarens perspektiv
och att det även finns med i åtanke att användarnas kunskap kan skilja sig åt. Då systemanvändarna även kan ha olika bakgrund, erfarenhet och utbildning handlar det om att
möjliggöra för ett självförklarande system som även guidar användaren genom användningen (Gulliksen och Göransson 2002, ss. 30–31). Till att börja med har det visat sig att
den övergripande uppfattningen om ByggR är att verktyget möjliggör till effektivt arbete
och underlättar i handläggningen av bygglov. Både Kommun 1 och Kommun 2 har en
positiv upplevelse av verktyget och vid jämförandet av kommunernas tidigare ärendehanteringsverktyg ser kommunerna en stor skillnad i arbetsbelastning och tillvägagångssätt.
13.5.1 Nielsen och ISO
Vid analys av de olika faktorer systemet skall uppfylla för att klassas som ett system med
hög användbarhet går det att diskutera systemet utifrån de fem faktorer som nämnts i det
teoretiska ramverket. Nielsen klassar dessa fem faktorer som vitala för att uppnå hög användbarhet och det går även att dra paralleller mellan Nielsens fem faktorer och ISOdefinitionen av användbarhet. Vid studie av verktyget ByggR går det utifrån insamlade
data från Kommun 1 och 2 att sammanställa att användarnas nöjdhet överlag är hög. De
flesta respondenter säger att systemet är anpassat för användarna och att verktyget underlättar i arbetet. Som Gulliksen och Göransson (2002) skriver är det dock viktigt att ständigt ifrågasätta ett systems användbarhet då den inte är statisk, utan måste hela tiden ställas i relation till användarens och sammanhangets natur vilken är dynamisk och förändras
över tiden.
Lätt att lära
Studeras ByggR utifrån det första blocket i Nielsens uppdelning av användbarhet, går det
att diskutera huruvida systemet är lätt att lära sig. Många respondenter i Kommun 2 har
förmedlat sin inledande frustration och förvirring innan de lärde sig arbeta med systemet.
Det är dock viktigt att poängtera att det inte enbart går att se hur lätt ett system är att lära
sig, det är även viktigt att se hur användare först blir introducerade till systemet. Här finns
det en tydlig skillnad mellan de två kommunerna. På Kommun 1 får nya handläggare en
utbildning i systemet, då det i grunden är flexibelt och möjliggör för olika arbetssätt. Utbildningen har kommunen gjort för att säkerställa att handläggarna jobbar på ett liknande
sätt med rubriceringar och händelser, men också för att se till att användarna får en grund-
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läggande kunskap i systemet. Detta har delvis gjorts för att förenkla övertagandet av lovärenden, men har även gjort att handläggarna i kommunen arbetar mer likartat. Det enhetliga arbetet skiljer sig från Kommun 2, där det snarare handlar om att förmedla kunskap vidare från person till person, vilket gör att det kan vara svårt att säkerställa att handläggarna arbetar på samma sätt. Anställda på båda kommunerna påpekar dock vikten av
att sätta sig med systemet fort och lära sig systemet genom att faktiskt sitta och jobba i
det.
Då handläggare på Kommun 2 inte får någon uttalad utbildning i verktyget mer än handledningen av den tilldelade mentorn har de själva försökt skapa egna mindmaps och
checklistor för vad som är viktigt att tänka på i de olika stegen i beslutsprocessen. Dock
kan det poängteras att Sokigo erbjuder flertalet kurser i ByggR som finns till för att hjälpa
och undervisa handläggare i verktyget. För att ytterligare lära sig att arbeta med systemet
och se bredden i funktionalitet kan det vara fördelaktigt för kommunen att delta på Sokigos kurstillfällen för ByggR.
Poängteras bör också att ett komplext system riktat till användare med specifik kunskap
inte nödvändigtvis behöver vara lätta att lära. Ett system som skall användas inom en viss
bransch för en specifik uppgift kan på grund av uppgiftens komplexitet vara avancerat
och därmed svårare att lära sig. Användarna av systemet är inga engångsanvändare, utan
istället handläggare med kunskap, erfarenhet och expertis som behöver ett system som
stödjer dem i deras arbete. Det kan därför ifrågasättas om ByggR ska utvecklas så att det
är lätt att lära. Det kan diskuteras om det inte istället bör ligga på kommunerna att arbeta
fram en plan för hur anställda först ska introduceras till systemet.
Effektivitet
När det kommer till den andra punkten i Nielsens uppdelning av användbarhet handlar
denna om effektivitet vid användning. Utifrån intervjuerna lägger i princip samtliga respondenter från båda kommunerna fram synpunkter som rör antalet klick som krävs för
att arbeta med systemet. Detta är något som medför att produktiviteten och därmed effektiviteten i arbetet minskar. En åtgärd för att bemöta kritiken skulle möjligen vara implementering av automatiska funktioner som därmed minskar interaktionen med systemet.
Problemet med många klick borde vara en enkel designåtgärd som med små ändringar
skulle ändra användarupplevelsen.
Under denna punkt går det även att diskutera hur systemet är konfigurerat på varje kommun. Vidare går det att koppla och ifrågasätta kommunens arbetssätt; Hur arbetar kommunen med ByggR? På Kommun 1 lyfter respondenterna att de i vissa avseenden jobbar
mot snarare än med systemet vilket kommunen har börjat fokusera på för att kunna utveckla arbetssättet. Under observationer från utbildningar i ByggR poängterade respondenter att de fick se sätt att jobba med systemet som de inte var bekanta med sedan tidigare. Att respondenter medger att de inte alltid jobbar med systemet är en indikation på
att enheten inte jobbar med utveckling av verksamheten. Det går även att diskutera ifall
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problematiken ligger hos kommunerna som inte utvecklat sina arbetsprocesser eller om
det är ByggR och dess uppbyggnad som försvårar användningen.
Båda kommunerna använder sig av ByggR:s inbyggda mallar för att göra utskick till
grannar samt andra intressenter. Mallarna innebär en förenkling i arbetet i och med att
vald mall genereras med rätt ärendeinformation. Dock krävs det ofta att det genererade
dokumentet efterbearbetas, då en del paragrafer och liknande enbart ska finnas med i vissa
beslut. Det går dock att diskutera kommunens arbete med mallarna. Även om Sokigos
ByggR kommer med en del förprogrammerade mallar finns det möjlighet för respektive
kommun att ändra, ta bort och lägga till mallar för att anpassa mallarna beroende på hur
arbetet ser ut i kommunen.
Båda kommunerna lägger även fram synpunkter på huruvida systemet bidrar till en överskådlig bild av ärendena och arbetet överlag. Att se hela beslutsprocessen som ett flöde
och snabbt få en överblick av var i processen ett ärende befinner sig skulle enligt många
respondenter underlätta deras arbete. För att göra detta har Kommun 1 börjat jobba med
bevakningar för att tydligare kunna följa händelserna i ett ärende och möjliggöra för att
effektivisera arbetet. Med bevakningar är det lättare att upptäcka när det är den enskilde
handläggarens tur att utföra ett moment, men enligt många respondenter skulle denna
funktion kunna vara utformad på ett bättre sätt. Kommun 2 lyfter problematiken som
skapas i och med att de har svårt att få en överblick i systemet. Det kan bero på att kommunen inte aktivt arbetar med bevakningar och därmed inte använder de verktyg som
finns till för att underlätta för överblick av ärenden. Vidare nämner även Kommun 2 tioveckorsträdet, men säger samtidigt att de inte tror att det finns någon på enheten som
aktivt jobbar med det. Överblick och helhetsperspektiv i systemet är viktigt för att användare skall förstå arbetsflödet.
Lätt att använda
Den tredje aspekten behandlar huruvida systemet är lätt för användare att komma ihåg.
Respondenterna beskriver att trots att systemet var krångligt att lära sig från början, satte
sig snart arbetssättet i ryggraden. Att systemet är svårt att komma ihåg går även att visa
på då handläggare på Kommun 2 använder sig av anteckningar för att komma ihåg hur
saker i systemet görs på rätt sätt. Då systemet ger möjlighet för divergerande arbetssätt
kan det även bidra till att det kan vara svårt att komma ihåg. För att bemöta detta skulle
möjligen notiser och påminnelser om hur genomförandet av olika moment och aktiviteter
möjligen underlätta för handläggaren. Funktioner där systemet hjälper till att vägleda användaren genom att begränsa antalet val som kan genomföras i specifika moment för att
därmed tillrättavisa användaren skulle även göra systemet lättare att använda.
Tillåter fel
En viktig aspekt i ändamålsenligheten är om systemet tillåter att användare av systemet
att göra fel och om det i sådana fall finns möjlighet att ångra sådana beslut. Det framgår
på båda kommunerna att de som sitter och jobbar med systemet tycker att det är bra att
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systemet är så pass flexibelt att det tillåter för olika sätt att arbeta. Men denna flexibilitet
har en baksida. Då det finns bakvägar till information och det går att utföra en uppgift på
olika sätt skapas möjlighet till variation i hur handläggarna arbetar. Det går att ifrågasätta
om ett system ska möjliggöra för att handläggare ska kunna arbeta på olika sätt då det
påverkar hur data sparas i systemet. Det går dock att ifrågasätta arbetet som utförs kräver
att användarna jobbar olika och om ett system bör vara så pass styrande att en användare
inte kan välja hur denne ska arbeta. Det kan vara bra att verktyget tillåter för att arbeta
olika om verksamheten kräver det. När handläggare arbetar olika skapar sparandet av data
problem då kommunerna ska sammanställa statistik för hur kommunen och dess handläggare arbetar. Detta bor i sig inte vara en styrande faktor för arbetssättet utan snarare
för verksamhetsutvecklingen.
Respondenter på Kommun 2 lägger fram synpunkten att det är viktigt att rätt rutor checkas
i, annars kan viktiga beslut eller händelser falla ur systemet. Detta är en svaghet som
systemet har då den möjliggör för att fel ska kunna uppstå. Respondenter på Kommun 2
säger att de som är involverade i ett lovärende kan upptäcka tidigare fel som gjorts och
då täcka upp för varandra. Fel som görs i systemet kan användare ofta upptäcka dessa och
därmed rädda upp varandra i arbetet. För att minska antalet fel som begås kan kontroller
av korrekthet implementeras i systemet. Dessa kan exempelvis vara jämförande av fält
för att undvika konflikterande information.
Subjektivt tilltalande
Den sista av Nielsens mål för att uppnå god användbarhet är att systemet eller verktyget
skall vara subjektivt tilltalande. Respondenterna på båda kommunerna lyfter att de ser
ByggR som ett bättre system än det de jobbade i tidigare. Deras tidigare erfarenheter
bidrar till att deras utgångspunkt i uppfattningen av systemet i grunden är positivt och
respondenterna säger även att deras arbete är effektivare med ByggR än det system de
använde innan. Som tidigare nämnts är den allmänna tillfredsställelsen hög, dock visar
studien att systemet brister i exempelvis översikt och interaktion med systemet. Dessa
faktorer påverkar användbarheten på ett system och har således en negativ inverkan på
användarupplevelsen av systemet. Genom att se över de tidigare nämnda problemen och
vidta åtgärd för att lösa dessa kan användarupplevelsen och den subjektivt tilltalande faktorn öka.
13.5.2 Arbetsmiljöaspekter
Många organisationer har idag IT-system som vitala delar för att bedriva sin verksamhet
(Bulletpoint, 1996). För att anställda ska kunna jobba effektivt måste systemet vara anpassat till dess användare, men utvecklare av systemet måste även vara medvetna om den
arbetsmiljö som användarna befinner sig i. Är systemet inte anpassat till de som ska använda systemet kan detta bidra till en ökad stressnivå (Gulliksen och Göransson 2002, ss.
79–81).
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Avbrott i tankegången
När en användare måste dela upp sin koncentration ökar den kognitiva belastningen. Uppdelning av koncentration kan påverka användarens tolkning och bearbetning av information vilket i sin tur spelar in när ett beslut ska tas (Gulliksen och Göransson 2002, s 81).
När avbrott i arbetet tas i beaktning gäller det att inte bara se till systemet i sig, det är
viktigt att vara medveten om att omgivningen som användaren sitter i spelar stor roll för
hur denne uppfattar systemet. Ett system måste vara konstruerat för att lätt kunna återuppta arbetet vid avbrott. På Kommun 2 säger respondenter att de har svårigheter med att
förstå sig på och lära sig systemet. De har väldigt mycket kontakt med kunder och mycket
av deras tid tas upp av möten och att prata i telefon. Handläggarna måste vara förberedda
på att bli avbrutna i sitt arbete, vilket kan påverka hur de jobbar med, samt uppfattningen
av, systemet.
Kommun 1 har börjat jobba med bevakningar för att skapa ett stöd i arbetsgången. Det
går dock att diskutera utformningen av bevakningar då funktionen kräver att användaren
lägger en bevakning av ett ärende eller händelse som förfaller ett visst datum. Handläggare som jobbar med bevakningar måste aktivt gå in och kontrollera dessa för att upptäcka
om det är någonting som kräver åtgärd. Verktyget saknar alltså en funktion som känner
av en händelse i systemet, vilket enligt flera respondenter på båda kommunerna skulle
underlätta arbetet och skulle även minska den kognitiva belastningen.
Orienterings- och navigeringsproblem
Användare kan ha problem att orientera sig i ett system som presenterar och innehåller
mycket data. Det kan även finnas svårigheter att se hur den visade sidan förhåller sig till
andra sidor (Gulliksen och Göransson 2002, s 81). Att snabbt skaffa sig en överblick av
var i processen ett ärende befinner sig har många respondenter lyft som någonting ByggR
saknar. Många respondenter tycker att det är svårt att få en bild av dels vilken fas ett
ärende är i, men också hur olika ärenden ligger till jämfört med varandra. En funktion
som visuellt visar vilken fas olika ärenden är i skulle kunna underlätta när handläggare
ska välja vilka ärenden som bör prioriteras. En visualisering av ansökningsprocessen
skulle inte bara tydliggöra för hur långt varje ärende har kommit, den skulle även möjliggöra för hur varje ärende ligger i förhållande till varandra.
Visualisering av ärendens status täcks delvis av tioveckorsträdet, men denna funktion
skulle kunna vidareutvecklas och förändras för att på sätt användas mer aktivt för att spåra
huruvida ärenden fastnar någonstans i processen. Ingen av respondenterna säger att de
använder tioveckorsträdet aktivt. Tyder detta på att det är en funktion som inte fyller något egentligt syfte för användarna av ByggR? Handlar det kanske om att användarna inte
har kunskap om hur och varför tioveckorsträdet skall användas? En utvärdering av funktionen för att identifiera hur användarna skulle vilja interagera med och använda sig av en
sådan funktion skulle vara nyttigt för att utveckla en funktion som faktiskt fyller ett syfte.
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Alternativt borde Sokigo vara tydliga med på vilka sätt tioveckorsträdet bidrar med översikt samt hur användare ska utnyttja funktionen för att få ut största möjliga nytta av funktionen.
Kognitivt tunnelseende
För att minska det kognitiva “tunnelseendet” måste all beslutsgrundande information vara
tillgänglig samtidigt för användaren (Gulliksen och Göransson 2002, s 82). Respondenter
på båda kommunerna lyfter att de inte alltid jobbar enbart med ByggR, utan även sitter
med anteckningar och checklistor vid sidan av för att utföra arbetet på ett korrekt sätt.
Några respondenter säger även att de ibland skriver ut handlingar för att få en bra överblick och kunna relatera ritningarna till varandra då de inte kan ha mer än en fil öppnat i
ett fönster. För att möjliggöra för att presentera mer information samtidigt och minska det
manuella arbetet vid sidan av systemet har kommunerna köpt in fler skärmar så att varje
handläggare sitter med två skärmar istället för en. Skärmens storlek begränsar dock hur
mycket information som kan presenteras. Även om systemet skulle tillåta för att visa flera
filer samtidigt på en skärm är det inte säkert att detta skulle göra arbetet effektivare. Är
två filer öppna bredvid varandra kan inget av fönstren ta upp mer än halva skärmen vilket
gör att bara en del av informationen i varje fil kan visas samtidigt. Det måste göras en
avvägning av hur mycket som kan presenteras på ett sätt som fortfarande bidrar till ett
effektivare arbete. Ett sätt att underlätta för detta är inköpandet av större skärmar till enheterna vilket medför möjligheten att presentera mer information. Har handläggare behov
av att se mycket information samtidigt på skärmen borde inte skärmens storlek begränsa
presentationen av information. Det är samtidigt viktigt att poängtera att det ej går att ha
en obegränsad storlek på skärmen.
Belastningar på korttidsminnet
En användare kan bara lagra en begränsad mängd information samtidigt och att presentera
information på olika skärmar kan bidra till högre kognitiv belastning (Gulliksen och Göransson 2002, s 82). Dock är det en fin balansgång; Hur mycket kan presenteras på ett
fönster utan att det blir rörigt? För att informationen ska presenteras överskådligt och går
bra att arbeta med, måste visningsfönstret ha en viss storlek. Detta kräver att det går att
dela upp den presenterade informationen på olika fönster. Det är en stor utmaning för
utvecklare och det är därför viktigt att känna till hur användarna jobbar med och kring
systemet för att optimera verktyget till deras arbete. Är det lätt att få en överblick av
ärendet och har handläggare tillräckligt stora skärmar att presentera information på minskas belastningen på korttidsminnet då arbetet kan effektiviseras.
Som tidigare nämnt skulle utveckling av en notifikationsfunktion bidra med att handläggare blir uppmärksammade på händelser i systemet i form av pushnotiser eller liknande,
vilket inte stöds idag. Händelselistan bidrar till överblick av ett ärende, men att aktivt
behöva gå in och kontrollera bevakningar innebär att användare måste komma ihåg ytterligare en sak. Att istället få notifieringar av bevakningar eller saker som kräver handling
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skulle minska användarnas kognitiva belastning. Det finns dock en baksida med notiser,
dessa skulle kunna bidra till att handläggare blir störda i sitt arbete.
Onödig kognitiv belastning
En användare har lättare att navigera och hitta information om strukturen är känd och ser
likadan ut i hela systemet (Gulliksen och Göransson 2002, s 82). Sidorna på ByggR har
samma struktur, men respondenter har påpekat att presentation av informationen i listor
inte är konsekvent. För att inte skapa förvirring bör listor presenteras på samma sätt och
med samma sortering. Användare av ett system borde kunna välja hur denne vill att en
lista ska presenteras, vilka attribut som ska visas samt hur stora cellerna ska vara. Sortering och anpassning av hur information visas borde kunna väljas av varje användare när
informationen presenteras för att kunna dölja kolumner som inte är av intresse just då.
Inkonsekvent informationskodning
De som använder ett system registrerar omedvetet var på en sida information är presenterad. Är inte presentationen av information konsekvent kan arbete försvåras genom att
användaren känner sig förvirrad (Gulliksen och Göransson 2002, s 83). ByggR:s gränssnitt är indelad i olika fönster som hjälper användaren att se presenterade data. Arbetsytan
är den yta som fylls av information beroende på vilken flik som användaren jobbar under.
ByggR är byggt på denna fönsterindelning, men det finns även möjlighet att anpassa verktyget genom den personliga profilen, där standardvärden kan väljas som förhandsval. På
detta sätt möjliggörs det för användaren att anpassa ByggR:s utseende för att det ska passa
varje enskild användare av systemet. Respondenterna nämner inte att de känner sig förvirrade när de jobbar med verktyget då verktyget har en tydlig indelning.
Respondenter säger däremot att systemets flexibilitet kan medföra att användarna känner
sig förvirrade. Möjligheten att kunna utföra samma arbete på olika sätt i verktyget har,
som tidigare presenterat, möjliggjort för olika arbetssätt. Flexibiliteten hos verktygen kan
också bidra till att användaren känner sig förvirrad och försvårar möjligheten till att få en
överblick i systemet. Det bör dock tilläggas att konfigurationen av systemet inte enbart
ligger så Sokigos sida, systemadministratörer måste se till att de anpassar och uppdaterar
systemet på ett sådant sätt att användarna får det stöd i arbetet som de behöver. För att
systemet ska kunna konfigureras på bästa sätt krävs det kunskap om systemet samt dess
struktur och uppbyggnad. Systemansvarig måste dra nytta av information och utbildningar som finns att tillgå gällande konfigurering av systemet för att den ska bli välanpassad. Den systemansvarige i kommunen har därmed en nyckelroll i arbetet för att
kommnuen och handläggarna skall kunna arbeta effektivt med ett system som är anpassat
på bästa sätt.
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Problem med tidskoordinering av värden
En användare måste lätt kunna tidskoordinera händelser i systemet och kunna relatera
olika händelser till varandra (Gulliksen och Göransson 2002, s 83). Användarna av systemet uppfattar inte att de har några problem med tidskoordinering. Hela systemet är byggt
kring tidsstämplade händelser, vilket är vitalt för handläggaren då handläggningstiden är
limiterad till ett visst antal veckor. Allting som händer och rör ett ärende registreras som
en händelse och får också en tidsstämpling så att det är lätt att följa alla händelser i ett
ärende. Då alla händelser i ett ärende samlas i en lista är det är inte svårt att relatera olika
händelser till varandra, vilket inte heller någon av respondenterna lyfter som ett problem.
Problem att identifiera processens status
För att låta en användare lägga upp sitt arbete krävs det att det går att få en överblick över
processens status i systemet (Gulliksen och Göransson 2002, s 84). Detta är någonting
respondenter på båda kommunerna nämner som svårt i ByggR. Handläggare har många
ärenden aktiva samtidigt vilket gör att det är viktigt att kunna få en snabb och överskådlig
visualisering av alla ärenden samtidigt. För att veta vem det är som förväntas utföra
någonting med ett ärende, eller skapa en påminnelse för sig själv, finns bevakningsfunktionen i ByggR. Kommun 1 har enheten börjat jobba med bevakningar för att lättare kunna
följa ett ärende och bli påmind om att utföra något i ett ärende.
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14.

Iakttagelser

Vid studie av bygglovsprocessen går det att konstatera att den är en komplex socioteknisk
process där det mänskliga agerandet har stor inverkan på utvecklingen. Nedan följer en
sammanfattande analys där de huvudsakliga iakttagelserna från studien lyfts fram. Dessa
iakttagelser är kopplade till arbetsprocessen i kommunerna, processledning, samt användarperspektivet på ByggR.
Iakttagelse 1: Naturliga plattformar gynnar relationsbyggande till gemensamma externa aktörer vilket skapar en tätare fokal relation vilket bidrar till samarbete och
utveckling.
Vid studie av den fokala relationen måste vikt läggas vid den påverkan Sokigos och fallkommunernas externa nätverk har. För att förstå dynamiken i relationen går det inte att
bortse från den verklighet som parterna agerar i. Både Sokigo och kommunerna som varit
föremål för studien påverkas av aktörer i nätverket som på olika sätt påverkar hur de
bedriver sitt arbete. På Sokigos sida finns bland andra PBL och andra kommuner som i
stor utsträckning påverkar hur utvecklingen av ByggR sker. I kommunens sida finns
bland annat deras kunder, medborgarna, som påverkar hur arbetet bedrivs. Dessa aktörer
borde infalla under de gemensamma aktörerna för att gynna den fokala relationen. Sokigo
borde aktivt vara med och driva en användarförening.
Iakttagelse 2: Ofullständiga ansökningar är problematiskt i båda kommunerna.
Vidare vid studie av kommunerna visar det sig att båda stöter på problematik i arbetssättet. Kommunerna har problem med att ansökningar som icke är kompletta inkommer.
Detta medför förseningar i processen, ökad arbetsbelastning för handläggarna och ökade
krav på den sökande då kompletteringar måste skickas in.
Iakttagelse 3: Webbportal skulle medföra transparens till medborgare och snabbare
handläggningsprocesser.
Studien visar att båda kommuner ser fördelar med en webbportal som visar för medborgare exakt vad som krävs för att ansökningarna skall vara kompletta. Välutvecklade
webbportaler/e-tjänster skulle således kunna tvinga in rätt information och därmed effektivisera processen.
Iakttagelse 4: Kommunen med större bygglovsenhet ligger i framkant av digitaliseringsutvecklingen. Arbetet med rutiner och processer har kommit längre.
Den allmänna arbetsprocessen är lik i båda kommunerna i stora drag, dock visar det sig
att storleken på enheten på respektive kommun har inverkan på hur arbetet fortlöper. En
större enhet har möjlighet att fördela uppgifterna i förändringsarbetet på fler anställda.
Dock kan förändringsarbetet vara lättare att genomföra på en mindre enhet, dock borde
det poängteras att det i stor utsträckning beror på enhetens individer.
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Iakttagelse 5: Få hela enheten att förstå innebörden av processledning och känna
trygghet i den digitala förändringen. Det är de som jobbar innan/under/efter förändringen som måste vara drivande i den.
För att framgångsrikt och effektivt utveckla verksamhet och processer på kommuner är
det viktigt med en genomsyrad målbild, motiverade chefer och motiverade medarbetare.
En konkret målbild i kombination med en kontinuerlig och löpande utveckling medför en
smidigare processledning. I och med digitaliseringsarbetet har kommunerna uppmärksammat behovet av förändring och börjat arbeta mer med den. Kommun 1 har påbörjat
arbetet med rutiner och vidare gjort en skiss på den manuella kartläggningen och översatt
den manuella processen till den digitala arbetsprocessen. Kommun 2 har däremot inga
konkreta nedskrivna rutiner eller kartläggningar utan arbetet sker utefter varje handläggarens egna tillvägagångssätt. Gällande processledningsarbetet har båda kommunerna en
bit kvar för att planlägga utvecklingen av deras arbete.
Iakttagelse 6: Problem med ByggR är exempelvis att det krävs mycket interaktione
med systemet. Automatik och utveckling av notifieringsfunktion skulle bidra till effektivitet.
Kommunernas uppfattning av användarperspektivet av ByggR är att verktyget i allmänhet underlättar och förenklar handläggningsprocessen. Det bidrar till effektivisering och
är lätt att använda när användaren lärt sig det. Dock går det att ifrågasätta huruvida systemet är subjektivt tilltalande. Likt alla system som skall anpassas för flera aktörer, finns
det problem och förbättringsområden. För att bemöta problemen med att det krävs mycket
interaktion med systemet skulle Sokigo som leverantör kunna se över möjligheter för
automatisering, notifieringar och eliminering av onödiga moment i handläggningsprocessen.
Iakttagelse 7: Bra överblick och möjlighet att få helhetsperspektiv underlättar
handläggningsarbetet.
Studien lyfter problematiken handläggarna nämner avsaknaden av en överblick av ärendestatus. Detta resulterar i att handläggarna får problem med att prioritera vilka åtgärder
som är mest kritiska. Möjlighet för användare att enkelt få en överblick av många ärendets
status samtidigt skulle öka effektiviteten och minska den kognitiva belastningen.
Iakttagelse 8: Hur användare blir introducerade till systemet inverkar användarens
uppfattning av systemet.
Studien av de valda kommunerna visar på att det finns korrelationer mellan hur användare
uppfattar systemet och hur användarna blivit upplärda. Får användarna en utbildning i
systemet och i hur handläggare på enheten jobbar bidrar till en ökad förståelse av hur
systemet fungerar.
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Iakttagelse 9: Kommuner arbetar mot systemet istället för med systemet.
Båda undersökta kommunerna har kopierat sitt manuella arbetssätt över till det digitala.
Detta medför att de anställda inte jobbar på bästa sätt i relation till hur det är tänkt att
använda ByggR. De båda kommunerna är medvetna om att deras arbetssätt inte är optimalt. Arbetet med processutveckling går olika fort, vilket påverkar handläggarnas arbetsmetoder. I vissa fall skriver handläggare ut ritningar för att istället jobba vid sidan av
verktyget.
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15.
Slutsats: ByggR och processledning främjar
digitaliseringen
Samhällsbyggnadssektorn går mot en digitaliserad verksamhet vilket medför att förståelsen för det digitala arbetet måste öka. Processledning är en viktig del för att skapa en bra
grund för digitaliseringsarbetet, där människan har en stor påverkan på det tekniska arbetet. Processledningsarbetet är en del av det nätverk som omger kommunen i den fokala
relationen. Huruvida de studerade kommunerna arbetar med processledning samt kulturen på kommunerna har därmed inverkan på hur den fokala relationen fungerar.
Jobb med att förändra kultur, attityd, engagemang och ledarskap är viktigt för att inkorporera den köpta tekniken i verksamheten. Det är relativt enkelt att köpa in teknik, det
svåraste är att få människor att använda den på rätt sätt. När ny teknik införs i organisationen som ändrar förutsättningarna för de anställdas sätt att arbeta borde således arbete
med processutvärdering och processutveckling startas för att utveckla ett enhetligt sätt att
arbeta med systemet. Förståelsen för processledning på kommunerna är därmed viktig för
att lyckas driva utvecklingen framåt. För att uppnå bästa resultat av digitaliseringen och
uppnå en enad bygglovsprocess krävs det att arbetssättet på kommunerna ändras och att
medarbetarna känner att de kan vara med och påverka utvecklingen. Trots att en enad
process ses som en betydande del och är med i flertalet projekt som huvuddiskussion är
det viktigt att vara medveten om olika kommuners förutsättningar. Poängteras kan att
lokala behov kan påverka processen och göra att den kan behöva se olika ut, exempelvis
kan kommunens storlek eller geografisk placering vara påverkande faktorer.
I Kommun 2 har processledningsarbetet förbisetts vilket visat sig kan bero på tillgängligheten av resurser. Respondenter säger att enheten först vill känna att de kan ByggR för
att sedan gå in och ändra på sina processer. Då förändringsarbete är tids- och resurskrävande aktiviteter finns risken att detta arbete blir nedprioriterat, vilket är det som har hänt
på enheten. När ByggR introducerades kopierades det manuella arbetssättet över till det
digitala utan att utvärderas och fastställas hur kommunens anställda skulle jobba med
ByggR. Detta gjorde att handläggarna var tvungna att utveckla ett eget sätt att jobba. Det
leder i sin tur till att det idag finns en osäkerhet i hur handläggare borde jobba med verktyget i kommunen, eftersom de rutiner som finns inte har utvecklats och prövats fram
genom ett planerat arbete. Tydligare blir det när nyanställda inte får en utbildning i verktyget mer än den kunskap som mentorn förmedlar, vilket förstärker handläggarnas olika
arbetssätt. För att skapa en enhetlighet i arbetssättet måste kommunen satsa på att kartlägga och gemensamt utveckla rutiner, vilket skulle bidra till en säkerhet hos handläggarna. Här är det av extra stor vikt att ledare prioriterar och börjar med processarbetet för
att initiera och skapa engagemang och förståelse hos de anställda. Om engagemanget och
viljan att börja med förändringsarbete inte finns på enheten, skulle det kunna startas med
hjälp externt för att verkligen få fart i arbetet.
I Kommun 1 har arbetet kring processledning sett annorlunda ut. I och med digitaliseringen har kommunen börjat med en processkartläggning vilken dock är identisk med
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den manuella processen, fast med digitala verktyg. Processarbetet har däremot stannat
upp i och med att resurser lagts på att utveckla enhetens arbetsrutiner. Utvecklingsarbetet
har medfört att kommunen utvecklat olika steg i processen istället för att utveckla och
uppdatera hela kartläggningen. För Kommun 1 handlar det istället om att se över den
tidigare processkartläggningen och fortsätta arbetet med att utveckla och lösa problem
integrerat i kartläggningen. Detta för att se hur problem är kopplat till anställda och aktiviteter samt hur lösningar påverkar arbetsprocessen som helhet. För att bemöta oron och
osäkerheten kring digitaliseringen är det upp till kommunen att jobba med utbildning och
kommunikation för att belysa målbilden av förändringsarbetet. Det är även viktigt att ledarna visar hur de tillsammans med de anställda vill driva verksamhetsutvecklingen.
För vidare effektivitet i arbetet med ByggR måste användarna aktivt arbeta med verktyget. Det är viktigt att förstå att det inte går att kopiera ett arbetssätt till en ny teknik.
Kommunerna måste arbeta med verktyget istället för mot det och samtidigt arbeta med
att utveckla arbetssättet kontinuerligt. Detta kan göras genom interna utbildningar, men
också genom utbildningstillfällen på Sokigo. För att underlätta för utvecklingen av
ByggR borde kommuner och Sokigo samarbeta och därigenom gemensamt forma krav
för utvecklingen av verktyget. Att finna gemensamma krav och en plattform för samarbete är inte enkelt. Det finns metoder för hur arbete med målbild och verksamhetsbaserade krav kan utvecklas, dock är det viktigt att kommuner och Sokigo är medvetna om att
detta fodrar resurser i olika former.
Det är även viktigt för systemleverantören, Sokigo, att vara medveten om för vilka systemet utvecklas för. Som leverantör är det viktigt att förvalta relationen till kunderna och
se till att möta kundernas behov samt att undersöka omgivningen i vilket systemet ska
användas. Utveckling av funktionalitet i ByggR, så som övad överblick och automatisering, kommer medföra att handläggare upplever systemet som mer subjektivt tilltalande
och kan även arbeta med systemet på ett effektivare sätt. Detta kommer även medföra att
handläggare känner mindre stress och belastning på korttidsminnet.
Slutligen är kommunikation nyckel för att vidare närma sig en strömlinjeformning och
effektiviserade handläggningsprocesser. Att PBL ger utrymme för tolkningar är oundvikligt då lagen är uppbyggd utan konkreta kopplingar till handläggningsprocessen. Istället
är det viktigt att fundera över vad som är intressant och går att förändra, handläggning av
ärenden, som lagen inte styr över. För att förändra hur arbetet med handläggning av ärenden sker, är kommunikation i kommun och i hela samhällsbyggnadssektorn viktig. Det är
således upp till varje kommun och aktör att bidra med det som är möjligt, och därmed ha
förståelse för vikten av det enskilda agerandet. Tillsammans går det att nå en effektiviserad bygglovsprocess med digitala verktyg, det handlar bara om att alla tar sitt ansvar och
bidrar med sina erfarenheter.
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16.

Rekommendationer

Detta avsnitt kommer presenteras rekommendationer för Sokigo och kommunerna vilka
baseras på den genomförda studien. För att effektivisera arbetsprocesserna på kommunerna, arbeta med processledning samt verka för den digitala utvecklingen där den fokala
relationen mellan Sokigo och kommunerna är avgörande finns det ett antal rekommenderade åtgärder att genomföra.

16.1

För Sokigo rekommenderas:

▪

Att värna om relationen till kommunerna genom kontinuerlig kommunikation och
en plattform/forum för idédiskussion och utvecklingspotential.

▪

Att vara aktiv i en användarförening genom att hjälpa kommuner i skapandet av
en gemensam kravställning och utvecklingsplan vilket effektiviserar processen
med utveckling av verktyget.

▪

Att arbeta med utvecklig av ByggR för att bidra till ökad överblick och helhetsperspektiv i handläggningen genom att i ett projekt ta fram förslag på en funktion
för överblick vilken sedan presenteras för testkommuner.

▪

Att bemöta de specifika problemen med ByggR genom att se över hur antalet klick
skulle kunna minska samt vad som skulle kunna ske per automatik för att förbättra
användarupplevelsen. Att utveckla funktioner för automatisk återkoppling till den
sökande i exempelvis Minut eller e-mail är ett exempel på åtgärd för effektivisering.

▪

Att utveckla ByggR genom förståelse för omgivningen verktyget används i genom
att mer ingående studera i vilken miljö handläggarna arbetar. Exempelvis hur belastningen ser ut med antalet ärenden. Vilken information ett ärende innehåller när
det kommer in. Hur ofta blir handläggarna avbrutna i arbetet? Hur ofta ringer telefonen? En observationsstudie skulle öka förståelse för användarnas omgivning.

▪

Att med enkel input och påminnande mail ge tips på hur kommuner borde använda
systemet. “Kommer ni ihåg tioveckorsträdet? Detta underlättar för... ”. Vidare en
kommunikationskanal för de externa verktygen. Påminna om hur exempelvis
TESS, Statistik och Reflex kan lösa specifika problem.
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16.2

För kommuner rekommenderas:

▪

Att förstå varför processledning är viktigt samt hur det kan utveckla enheten och
arbetsprocessen genom att införskaffa kunskap om processledning samt se hur
detta har påverkat/påverkar andra organisationer och branscher.

▪

Att identifiera metod och teknik för verksamhetsutveckling och utvärdering av
processer samt att ta fram mätpunkter som speglar och återkopplar till den uppsatta målbilden.

▪

Att anställda i ledande positioner skall driva förändringen genom att förstå hur
viktigt deras engagemang är för att skapa en förändring som accepteras i hela organisationen.

▪

Att förmedla en förståelse av varför en förändring är viktig, vad som ska göras
och varför förändringen måste ske genom att förmedla på vilket sätt medarbetarnas arbetssätt kommer påverkas. Vidare att vara tydlig med att alla borde vara
med och påverka arbetet med förändringen.

▪

Att släppa tänket kring självständig utveckling i kommunen genom att kommuner
emellan kommunicera, samarbeta och dela kunskap kring det digitala arbetet. En
användarförening eller Bygglovalliansen skulle kunna vara forum för att möjliggöra detta samarbete.

▪

Att underlätta för informationsdistribution till medborgarna genom att ta fram tydliga riktlinjer, checklistor, samt e-tjänster som tvingar in rätt information från början skapar en snabbare ansökningsprocess.

▪

Att ta fram åtgärder för att minska antalet ofullständiga ansökningar genom att
diskutera hur mycket ansvar som kan läggas på medborgaren. Detta bör göras internt, men även med andra kommuner.

▪

Att undersöka vilka alternativ som finns för att underlätta för medborgarna genom
att se över Sokigos tjänst Minut. Ett alternativ till en e-tjänst där medborgaren kan
komplettera ärenden och där remissvar kan lämnas.

▪

Att arbeta med systemet istället för mot systemet genom att undersöka ByggR:s
funktionalitet, utbilda användarna och administratörer vid Sokigos utbildningstillfällen samt ständigt utvärdera hur de jobbar med systemet. Detta kan resultera i
att kommunen finner nya effektiva sätt att arbeta.

▪

Att ta fram en konkret utbildningsplan till ByggR för nyanställda till enheten.
Detta skulle bidra till ökad förståelse för verktyget samt hur kommunen vill att
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handläggare jobbar med ByggR. Det kan även medföra att handläggare går mot
ett mer enhetligt arbetssätt.

16.3

Gemensamt rekommenderas:

▪

Att skapa en plan för hur utvecklingsarbete av ByggR skall fortlöpa genom att via
den gemensamma plattformen diskutera vilka utvecklingsfaser som skall prioriteras för att vidareutveckla och gynna kommunens arbetsprocesser.

▪

Att ta del av andra branscher som genomgått en digital transformation och lära sig
av deras misstag. Dessa lärdomar kan vidare användas för utvecklingen av samhällsbyggnadssektorns digitala arbete.
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17.

Utvärdering

En studie av en komplex samhällsföreteelse innebär avgränsningar och noga motiverade
val gällande teori och metod. Det går därför att diskutera och utvärdera studiens utformning, genomförande och resultat samt författarnas arbetsinsats.
Branschfördjupningen skapade en bra kunskapsbas att utgå ifrån. Inom denna branschstudie gjordes dels en litteraturstudie för att få en inblick i hur studien skulle kunna utformas och dels förberedande intervjuer på Sokigo och Boverket. Denna branschfördjupning
anser författarna vara nödvändig och tillräcklig för att få en djupgående förståelse för
bygglovsprocessen.
Efter fördjupning i ämnet gjordes datainsamlingen vilket även är arbetets största beståndsdel. Datainsamlingen i studien består av de genomföra intervjuerna med respondenter på de två fallkommunerna. Valet av en kvalitativ metod anses motiverat för att
kunna genomföra studien och gräva djupare i bygglovsprocessen och de olika blocken
som studerats. Den kvalitativa metoden grundar sig i semistrukurerade intervjuer och vilket är nödvändigt för att få svar på de valda frågeställningarna men även erhålla dold
information som ligger utanför det tänkta intervjumanuset. Det går dock att vara kritisk
till om informationsinsamlingen är tillräcklig. Fler intervjuer hade kunnat bidra till en
större säkerhet i insamlade data. Däremot anser författarna att de sju genomförda intervjuerna är tillräckliga för att ge en trovärdig bild och uppfylla syftet.
De två kommunerna valdes med specifika attribut, det är därför viktigt att se huruvida
dessa förutsättningar påverkar studiens resultat. För en djupgående studie hade det varit
intressant att se vilka resultat en liknande studie erhållit, men med andra kommuner som
blivit valda efter andra attribut. För att ytterligare visa på hur processarbete kan påverka
en enhet hade två kommuner med liknande storlek på bygglovsenhet kunnat valts. Valet
av fallkommunerna gör att det finns tydliga skillnader, vilket grundar sig i utformningen
av enheterna.
För att få en djupare teknisk genomgång och redogöra för användbarheten av ByggR hade
observationer av användare i dess rätta element kunnat genomföras. Hade författarna endast valt att fokusera på arbetsprocessen och processledning hade en kartläggning av kommunernas processer kunnat gjorts för att identifiera problemområden. Studiens ämne och
stora omfattning har ibland gjort det svårt för författarna att avgränsa arbetet. Det valda
teoretiska ramverket anses vara passande för studien då teorierna; sociotekniska system,
fokala relationen, processer och processledning och användbarhet i IT-system, är nödvändiga för att kunna analysera insamlade data. På grund utformningen av studien och
det genomgående syftet där en komplex socioteknisk samhällsföreteelse studeras tenderar
det teoretiska avsnittet att bli långt och varierande. En mer avgränsad studie med färre
block hade gett utrymme för ett detaljrikt och kortare teoretiskt avsitt och vidare en djupare analys i ett smalare ämne.

96

Resultatet av studien kan bidra till utveckling av systemet ByggR genom iakttagelser från
användarna av systemet. Detta gör att Sokigo kan arbeta med systemet för att bättre anpassa verktyget till användarna i dess omgivning. Ett närmare samarbete mellan Sokigo
och kommunerna kan leda till effektivisering av bygglovsprocessen. Vidare kan rekommendationer för kommuner medföra att de uppmärksammar vikten av processledning
samt hur det kan bidra till kommunens utveckling. Studien väcker även debatten med
bristande kommunikation inom samhällsbyggnadssektorn, därmed kan våra iakttagelser
medföra att kommunikationen förbättras. Studien bidrar inte bara till de studerade kommunerna utan även med rekommendationer till branschen som helhet.
Överlag har arbetsflödet fungerat bra och författarna har med god marginal följt uppsatt
tidsplan. Det fanns vissa funderingar om inbokandet av intervjuer skulle ta tid, men detta
visade sig fungera bra tack vare snabb respons från respondenter.

17.1

Vårt bidrag till kunskapsutvecklingen

Den genomförda studien behandlar en viktig samhällsföreteelse och belyser digitaliseringen, resan mot ett papperslöst samhälle och de utmaningar som följer med detta.
Vidare lyfter studien hur arbetet med digitala verktyg skall genomföras för att möjliggöra
en smidig övergång från det analoga till det digitala arbetet. Ett bidrag till kunskapsutvecklingen är att denna samhällsdiskussion handlar människors förståelse, drivkraft och
motivation vilket utgör grunden för hur organisationer lyckas sammanfoga tekniker med
verksamheten. Författarna trycker på att processledning är viktigt för att lyckas med anpassning och därmed öka effektiviteten med digitala verktyg.
I ett smalare perspektiv kan fokus riktas på ByggR och Sokigo där det tydligt kan urskiljas
att studien belyser vikten av bra kommunikation till deras kunder för att utveckla ett verktyg som stödjer användarna i deras arbete. Ett bidrag från detta perspektiv är viktiga
aspekter för att på så sätt öka förståelsen för varför det är viktigt för Sokigo att arbeta
närmare sina kunder. En närmare relation medför ökad förståelse för och användning av
digitala verktyg hos kommunerna, men öppnar även upp möjligheter för kommunikation
och samarbete mellan kommuner. Vinklas fokus istället till kommunerna har studien bidragit med insikt för varför det är viktigt med att ha en genomtänk strategi för verksamhetsutvecklingen och införandet av nya tekniker. I det stora hela kan dess bidrag appliceras på andra verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor.
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18.

Framtida forskning

Det viktigt att ha i åtanke att för att utvecklingen ska ske måste kommuner, statliga myndigheter och företag gå ihop och arbeta kollektivt. Att kartlägga nätverket och ta fram en
plan som alla är överens om är det första momentet för kollektivt arbete. Gemensamt
ansvar är nyckeln till utveckling vilket innebär att kommuner måste överge sina tankar
om att de kan göra allting själv. Kommunerna måste dra nytta av varandra för att dela
erfarenheter och utvecklas. Ett annat uppslag till ett forskningsområde skulle vara att studera hur kommuner, leverantörer och externa aktörer skall arbeta för att skapa den gemensamma plattformen. Vilka incitament skall lyfta de olika parternas intressen? Hur
skall planen för samarbetet lägga upp? Vilka konkreta åtgärden skall samarbetet bidra
med? Hur kan det säkerhetsställa att alla parter går in i detta samarbete med samma målsättning och engagemang? Hur ska resultatet underhållas och vidareutvecklas?
I vidare studier hade det varit intressant att undersöka hur förhållandet och relationen
mellan olika leverantörer och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn hade förändrats om
arbetet fortgår mot samverkan. Hur förändras konkurrensbilden? Vad händer med olika
leverantörer om kommunernas krav blir transparenta? Vad händer om ärendehanteringsverktygen närmar sig en liknande uppbyggnad av systemstrukturen? Innebär detta att
kommuner enklare kan byta systemleverantör? Kommer det då bli lättare för nya företag
att ta sig in på marknaden? Vad skulle då hända med system som inte utvecklas i snabb
takt och enligt kundernas önskemål?
I studien har de även visat sig att det finns problematik med tidstjuvar i arbetsprocesserna
på kommunerna. Det skulle därmed vara intressant att se hur olika metodiker för effektivisering, exempelvis lean, skulle kunna implementeras i kommunerna för att minska ledtider eller jobba systematiskt med att effektivisera processerna. Det finns även andra metoder för verksamhetsutveckling som skulle kunna vara mål för vidare forskning inom
området vilka därmed skulle lyfta problematiken.
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Appendix A
Intervju Boverket
Personlig information
▪
▪
▪
▪
▪

Vem är du?
Vad har du för bakgrund/utbildning?
Vad är din arbetsuppgift på boverket?
Vad innebär din arbetsuppgift mer specifikt?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Digitaliseringsarbete på boverket
▪
▪
▪
▪

Vilka mål har Boverket med digitaliseringen?
Arbetar ni med att stödja till kommuner med digitaliseringsarbetet? Hur?
Vad anser du är problemen med bygglovsprocessen och tolkningen av den?
Vilka anser du borde ta en del av ansvaret i digitaliseringsarbetet? Vad ska de
göra för att utvecklingen ska gå åt rätt håll?

Digitala arbetet hos kommuner
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vilket stöd anser du kommunerna behöver i övergången till ett digitalt arbetssätt? Vem ska göra detta och hur? Vad är Boverkets roll i detta?
Vad är utmaningen med det digitala arbetet?
Hur mycket ansvar ligger hos kommunerna för att hitta ett gemensamt sätt att
jobba?
Hur arbetar ni för att uppnå ett standardiserat arbetssätt kring digitaliseringen av
bygglovsprocessen?
Vad är det viktigaste kommuner kan göra för att anamma det digitala arbetet?
Samarbetar ni med kommuner för att bidra till den digitala utvecklingen? Hur
ser detta samarbete ut?
Vad är systemleverantörernas roll i digitaliseringsarbetet?
Hur mycket ansvar ligger hos den sökande att hitta information? Tolka och förstå? Går det att underlätta för de sökande på något sätt?
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Appendix B
Intervju Chef
Personlig information
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vem är du?
Vad har du för bakgrund/utbildning?
Vad är din arbetsuppgift här i kommunen?
o Vad innebär din arbetsuppgift mer specifikt?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Hur länge har du jobbat här i kommunen?
Har du haft någon annan arbetsuppgift/position här i kommunen?

Bygglovsprocessen i allmänt
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur skulle du beskriva bygglovsprocessen? Med de olika momenten/stegen.
Hur tas beslut kring om ett bygglov i slutändan beviljas eller avslås?
Hur ofta händer det att ett bygglov ej beviljas?
Hur är din kunskap kring bygglovsprocessen och PBL?
Vilka problem anser du att det finns med bygglovsprocessen?
Hur ser kommunens tolkning ut av bygglovsprocessen?
Kan du identifiera några problem eller förbättringsmöjligheter med bygglovsprocessen?

Arbetsprocessen i kommunen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur skulle du beskriva arbetsprocessen på kontoret? Moment för moment vem
är ansvarig? Vad sker i varje moment?
Utförs några steg i processen parallellt? Vilka?
Hur ser det ut med beslutsmallar som handläggare kan använda sig av?
Hur säkerställer ni att besluten tas likadant oberoende av vilken handläggare
som har hand om ärendet?
Vad anser du om er arbetsprocess i kommunen?
Går det att identifiera några problem med er arbetsprocess?
Finns det något moment i processen som tar längre tid än andra? Varför?
Finns det något som hindrar dig i ditt arbete kring bygglovsprocessen? Vad? På
vilket sätt?
Hur ser detaljplanerna ut i kommunen?
På vilket sätt tillämpas/används detaljplanerna vid handläggningen?
Hur mycket ligger detaljplanerna till grund för huruvida ett bygglov beviljas?
Hur går ni tillväga då det inte finns tillräckliga detaljplaner?

Kommunikation och organisation
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▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur ser ledningen ut i kommunen?
Har ni en operativ eller administrativ ledning?
Hur sker kommunikationen i organisationen?
o Hur ser kommunikationen ut mellan olika avdelningar?
o Hur ser kommunikationen ut mellan handläggare?
o Hur ser kommunikationen ut mellan handläggare och chefer el dylikt?
o Hur kommunicerar ni? e-mail? Personliga möten? Skype?
Vad tror du skulle kunna bidra till en förbättrad kommunikation mellan olika instanser och mellan er som handläggare?
Hur ser kompetensen och kommunikationen ut i kommunen gällande juridiska
frågor?
Vem vänder ni er till om det handlar om tolkningar av lag?
Hur ofta sammanstrålar handläggare för möten kring oklara frågor?
Hur ser det ut med utbildningar för handläggare för att fördjupa sin kunskap i
handläggning av bygglov?
Hur ser det ut med utbildningar i systemverktyget ByggR? Får de nyanställda
någon grundläggande utbildning i hur de skall jobba?

Handläggning/ansökningar
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur många handläggare arbetar med bygglov i kommunen?
Finns det olika typer av handledningstjänster? Vilka?
Hur ser fördelningen av ärenden ut? Har olika handläggare olika spetskompetensområden?
Vad avgör vem som handlägger vilket ärende?
Hur många handläggare är ansvariga i ett ärende? Finns det ärenden där fler än
en handläggare är ansvarig? Vilken typ av projekt?
Hur arbetar ni för att säkerhetsställa att alla handläggare besitter den kunskapen
som krävs för att arbeta med handläggning av bygglov?
Hur många ansökningar handlägger ni parallellt?
Vilka typer av ansökningar behandlas ofta?
Finns det något som kännetecknar de ansökningar som handläggs långsamt? eller där problem ofta uppstår på i olika led?

Processledning
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur arbetar kommunen med processer och processledning?
Hur arbetar ni för att uppdatera och utveckla era processer?
Har ni ett ramverk eller metoder för att utveckla era processer?
Hur ser kommunens rutiner ut för handläggning av ByggR?
Hur ser uppdateringen och utvecklingen ut av rutiner i kommunen?
Vad tar ni tar ni hänsyn till när ni utvecklar er arbetsprocess?
Hur arbetar ni med feedback från handläggare och andra delaktiga i bygglovsprocessen?
Hur arbetar ni med feedback från kunder?
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▪
▪

Hur ser samarbetet ut med andra kommuner som bidrag till utvecklingen? Tar ni
del av andra kommuners processer och arbete?
Hur arbetar ni för att säkra kvaliteten i era arbetsprocesser?

ByggR - Användarbarhet
▪
▪
▪
▪

Hur mycket använder du ByggR i ditt dagliga arbete? Under ett ärende?
Vad är din generella uppfattning av ByggR?
På vilka sätt påverkar ByggR till ditt arbete? Effektivitet?
Finns det några specifika problemområden i ByggR där du ser utvecklingspotential?

107

Appendix C
Intervju Chef
Personlig information
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vem är du?
Vad har du för bakgrund/utbildning?
Vad är din arbetsuppgift här i kommunen?
o Vad innebär din arbetsuppgift mer specifikt?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Hur länge har du jobbat här i kommunen?
Har du haft någon annan arbetsuppgift/position här i kommunen?

Bygglovsprocessen i allmänt
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Hur skulle du beskriva bygglovsprocessen? Med de olika momenten/stegen.
Anser du att du har en bra överblick på hur bygglovsprocessen fungerar?
Hur tas beslut kring om ett bygglov i slutändan beviljas eller avslås?
Hur ofta händer det att ett bygglov ej beviljas?
Hur är din kunskap kring bygglovsprocessen och PBL? Anser du att du besitter
den kunskap som krävs för att du skall kunna utföra ditt arbete på ett korrekt
sätt?
Vilka problem anser du att det finns med bygglovsprocessen?
Hur ser kommunens tolkning ut av bygglovsprocessen?
Kan du identifiera några problem eller förbättringsmöjligheter med bygglovsprocessen?

Arbetsprocessen i kommunen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur skulle du beskriva arbetsprocessen på kontoret? Moment för moment vem
är ansvarig? Vad sker i varje moment?
Utförs några steg i processen parallellt? Vilka?
Hur ser det ut med beslutsmallar som handläggare kan använda sig av?
Hur säkerställer ni att besluten tas likadant oberoende av vilken handläggare
som har hand om ärendet?
Vad anser du om er arbetsprocess i kommunen?
Går det att identifiera några problem med er arbetsprocess?
Finns det något moment i processen som tar längre tid än andra? Varför?
Finns det något som hindrar dig i ditt arbete kring bygglovsprocessen? Vad? På
vilket sätt?
Hur ser detaljplanerna ut i kommunen?
På vilket sätt tillämpas/används detaljplanerna vid handläggningen?
Hur mycket ligger detaljplanerna till grund för huruvida ett bygglov beviljas?
Hur går ni tillväga då det inte finns tillräckliga detaljplaner?
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Kommunikation och organisation
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur ser ledningen ut i kommunen?
Hur sker kommunikationen i organisationen?
o Hur ser kommunikationen ut mellan olika avdelningar?
o Hur ser kommunikationen ut mellan er handläggare?
o Hur ser kommunikationen ut mellan er handläggare och chefer?
o Vilka kommunikationskanaler använder ni?
Vad tror du skulle kunna bidra till en förbättrad kommunikation mellan olika instanser och mellan er som handläggare?
Hur ser kompetensen och kommunikationen ut i kommunen gällande juridiska
frågor?
Vem vänder ni handläggare till om det handlar om tolkningar av lag?
Hur ofta sammanstrålar handläggare för möten kring oklara frågor?
Fick ni någon introducerande utbildning att fördjupa sin kunskap gällande bygglov?
Hur blev du som handläggare introducerad till systemverktyget ByggR första
gången?
Har du erhållit någon utbildning i ByggR?

Processledning
▪
▪
▪
▪

Vet du om ni i kommunen arbetar med processer? Hur fungerar det?
Vet du om arbetar ni aktivt för att uppdatera och utveckla era processer? Ramverk?
Har du fått klara rutiner för hur ni skall arbeta med handläggning av ByggR?
Hur ser uppdateringen och utvecklingen ut av rutiner i kommunen?

ByggR - Användbarhet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hur mycket använder du ByggR i ditt dagliga arbete?
Vad är din generella uppfattning av ByggR?
På vilka sätt påverkar ByggR till ditt arbete? Effektivitet?
Hur upplever du designen av systemet?
Kan du med hjälp av ByggR få ett helhetsperspektiv av systemet? Är det översiktligt?
Hur upplever du det att navigera i systemet?
Vilka är fördelarna med ByggR? Nackdelar?
Litar du på systemet? Buggar? Fryser det? Loss of information?
Hur upplever du möjligheter ångra felinmatningar eller liknande?
Finns det några funktioner du anser försvårar arbetet/är onödiga för arbetet med
ByggR?
Finns det några funktioner som inte ByggR stödjer men som du saknar med
verktyget?
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▪
▪

Finns det någon funktion som är viktig men krånglig att lära sig eller att använda
med ByggR?
Om du skulle ge några konkreta tips, vad skulle du önskat att systemet hade?
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