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Abstract 
Title: Digitization of the building permit process   

Even though Sweden is a country that is usually at the forefront of technological development 

and digitalization, the Swedish building permit process can be considered outdated compared 

with how the process looks in other countries. While many countries around the world offer 

the opportunity to send in digital BIM files (Building Information Modeling), Swedish 

municipalities at most offer the opportunity to send pdf-documents by email. 

The building permit process is in many municipalities in Sweden a process that in many ways 

can be resource-intensive, mainly regarding time and finances. Several projects have been 

carried out in Sweden with the aim of digitizing the building permit process; however, none 

of these projects have yet led to any remarkable changes in how municipalities in Sweden 

handle building permits. 

In this study, interviews were conducted with professional building permit officers in a few 

Swedish municipalities to analyze in what way they believe that the building permit process 

could be digitized in Sweden and what difficulties such a change would entail. 

The interviews were structured according to the study's three questions: 

– How does the building permit process work today? 

– How would digitization work in the building permit process? 

– What challenges are there at present and with future digitization? 

The study carried out showed that the degree of digitization was generally low among 

Swedish municipalities' building permit departments, but that attitudes among professionals 

were overall positive regarding increased digitization. One of the most important prerequisites 

for a digitized and in turn automated building permit process is the availability of detailed 

plans with the possibility to be analyzed by a computer system. Furthermore, it emerged from 

the study that aggravating factors for increased digitization mainly had economic and legal 

grounds, which in turn in many cases would require political decisions for implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 
Trots att Sverige är ett land som brukar ligga i framkant av teknologisk utveckling och 

digitalisering så kan den svenska bygglovsprocessen anses vara förlegad jämfört med hur 

processen ser ut i andra länder. Medan många länder världen över erbjuder möjligheten att 

skicka in digitala BIM-filer (Building Information Modelling), så erbjuder svenska kommuner 

på sin höjd möjligheten att e-posta in handlingar i PDF-format. 

Bygglovsprocessen är inom många kommuner i Sverige en process som på många sätt kan 

vara resurskrävande, främst med avseende på tid och ekonomi. Det har utförts en rad projekt i 

Sverige i syfte av att digitalisera bygglovsprocessen, dock har inga av dessa projekt ännu lett 

till någon förändring i hur kommuner i Sverige hanterar bygglov.  

I denna studie utfördes intervjuer med yrkesverksamma bygglovshandläggare inom flertalet 

svenska kommuner för att analysera på vilket sätt de anser att bygglovsprocessen skulle kunna 

digitaliseras i Sverige samt vilka svårigheter en sådan förändring skulle innebära.  

 

Intervjuerna strukturerades efter studiens tre frågeställningar:  

 

– Hur fungerar bygglovsprocessen i dagsläget? 

– Hur skulle digitalisering fungera inom bygglovsprocessen? 

– Vilka utmaningar finns det i dagsläget och med en framtida digitalisering? 

Den utförda studien visade att digitaliseringsgraden överlag var låg bland svenska kommuners 

bygglovsavdelningar men att attityderna bland yrkesverksamma var övergripande positiva 

gällande ökad digitalisering. En av de viktigaste förutsättningarna för en digitaliserad och sin 

tur automatiserad bygglovsprocess är tillgången till detaljplaner som kan analyseras av ett 

datorsystem. Vidare framkom det av studien att försvårande faktorer för utökad digitalisering 

främst hade ekonomiska och juridiska grunder, vilket i sin tur i många fall skulle kräva 

politiska beslut för implementering. 

 

  



 

 

 

 

Förord 
Examensarbete utfördes under hösten 2020 vid institutionen för byggproduktion på Lund 

Universitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och avslutar därmed vår 

civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Radhlinah Aulin, universitetslektor vid 

avdelningen för byggproduktion, för all hjälp under processens gång och för all kunskap 

under masterstudierna.  

Ett välförtjänt tack till vår examinator Stefan Olander, universitetslektor vid avdelningen för 

byggproduktion, som lämnat ett stort intryck i våra masterstudier och vars visdom kommer att 

följa oss in i arbetslivet. Vi vill även tacka våra opponenter för en bra opponering. Under 

dessa fem år har vi haft ett stort antal lärare som alla på sina sätt har gjort oss till de ingenjörer 

vi är idag, stort tack till samtliga. 

 

Vi vill tacka våra familjer och vänner som varit till stort stöd under hela studietiden och hjälpt 

till att hålla motivationen uppe vid motgångar. 

 

Slutligen vill vi tacka respondenterna som ställde upp i våra intervjuer. 

Enes Novljakovic & Lazar Rajovic 
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1. Inledning 
I kapitel 1 hanteras arbetets bakgrund, syfte, beskrivning av problemet och dess 

frågeställningar och avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 
Enligt Sveriges kommuner och Regioner (2017) är bygglovsprocessen i Sverige idag halvdant 

digitaliserad, en del kommuner erbjuder e-tjänster för ansökningen medan andra fortfarande 

föredrar en skriftlig inlämning för hand. En rapport skriven år 2010 av Jansson analyseras 

tillgången till E-tjänster, främst inom Botkyrka kommun. Redan år 2010 ansågs behovet av 

utökning av tillgängliga e-tjänster vara stort detta medan det redan då fanns möjligheter att 

skicka in bygglovsansökningar digitalt via e-tjänst. Bygglovshandlingarna hanterades då 

manuellt av bygglovshandläggare, rapporten kan därmed anses vara relevant även tio år 

senare då bygglovsprocessen fungerar på liknande sätt på stora håll i Sverige än idag. I 

rapporten nämner Jansson (2010) problematiken med utökad digitalisering däribland 

beslutsprocessen anges vara det mest problematiska då det ansågs att en dator inte skulle 

kunna ersätta en mänsklig handläggare vid utredning av vissa specialfall. Detta då det för tio 

år sedan ansågs att en datoriserad process inte skulle kunna utfärda dispenser för specialfall. 

Regeringen har därför beslutat att varje kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Regioner kan välja sin egen väg på hur man ska nå de övergripande målen som är satta. År 

2019 utförde Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, även en omfattande undersökning om 

hur många kommuner i Sverige som använder och som inte använder någon sorts 

digitalisering för bygglov. Resultatet blev att 56 % av Sveriges kommuner inte erbjuder någon 

e-tjänst för bygglov, vilket bromsar digitaliseringsmålen som är framtagna av regeringen 

(SKR, 2019).   

Syftet med digitaliseringen är att effektivisera och öka kvaliteten i respektive kommun 

samtidigt som det ska bli tydligare och lättare kommunikation mellan olika aktörer. Dessutom 

har bostadsmarknaden en stark utveckling även under år 2020 enligt Boverket (2020i), trots 

Coronakrisen, där man under årets första hälft påbörjade bygget av cirka 28 600 nya bostäder. 

Även om 2020 är ett år som kommer att visa betydligt fall av BNP samt ökad arbetslöshet så 

visar statistik som Boverket tagit del av att efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter har 

ökat under sommaren. Utöver nyproducerade flerbostadshus så byggs det även enbostadshus i 

relativt oförändrad takt, något som ökar trycket på bygglovshandläggare i Sveriges 

kommuner. 

 

I Sverige har digitalisering av bygglovsprocessen inte kommit lika långt som andra processer i 

olika länder. Det skulle kunna vara problematiskt att rakt av implementera ett utländskt 

system, då alla länder har olika regler och riktlinjer att förhålla sig till. Däremot finns det 

mycket förbättringsmöjligheter i området så som ökning av effektvitet, undvika onödiga 

kostnader och bättre kollisionskontroll. Dessutom används digitalisering mer aktivt under 

både projektering- och produktionsprocessen (Noardo, Wu m.m, 2020). I Singapore används 

exempelvis systemet CORENET vilket grundar sig i automatiserad datorstyrd kontroll av 

bygglovsansökningar, där programvara utvecklats för att undersöka huruvida inlämnade BIM-
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modeller uppfyller rådande krav. Även i Norge finns det projekt med syfte av att digitalisera 

bygglovsprocessen. Det norska projektet heter Statsbygg project, och går ut på att rådande 

regler transformeras till digitala koder för att på så sätt kunna validera om mottagna BIM-

modeller skall godkännas (Hyunsoo m.m, 2016). 

Det finns flera olika aktörer, såsom kommuner, entreprenörer, konstruktörer och beställare i 

byggbranschen som hade gynnats av att effektivisera och förbättra bygglovprocessens olika 

skeden med hjälp av digitala medel.  

1.2. Syfte och mål 
Examensarbetets huvudsakliga syfte är utreda möjligheterna till att göra bygglovsprocessen 

mer effektiv samt mindre resurskrävande för kommuner, genom en digitalisering. Målet med 

examensarbetet är att utreda hur man, på kommunal nivå, skulle kunna digitalisera 

bygglovsprocessen. 

1.3. Frågeställningar 
Examensarbetet bygger på följande frågeställningar: 
– Hur fungerar bygglovsprocessen i dagsläget? 

– Hur skulle digitalisering fungera inom bygglovsprocessen? 

– Vilka utmaningar finns det i dagsläget och med en framtida digitalisering? 

1.4. Avgränsningar 
Arbetet begränsas till att omfatta enbart kommuner samt endast nybyggnadsprojekt. 

Detaljerad utredning av kostnader vilka medförs av digitaliserad bygglovsprocess omfattas 

inte av arbetet. Privatpersoner/beställare och samhällets påverkan av en digitalisering 

undersöks inte då det inte anses relevant för arbetets syfte och mål. Inga program avses testas. 

  

https://paperpile.com/c/7stDmh/xpLW
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1.5 Disposition 
Arbetet är uppdelat i sju kapitel enligt följande: 

 

• Kapitel 1 - Bakgrund, syfte och mål, frågeställningar, avgränsningar samt disposition. 

Kapitlet beskriver bakgrunden till valt ämne för att sedan fortsätta på ovanstående delar.  

 

• Kapitel 2 - Valda metoder samt hur väl studien speglar verkligheten. Behandlar 

framförallt hur studien ska utföras med bland annat tillvägagångssätt, litteraturstudie, 

intervjuer och hur respondenterna valdes. Vidare diskuteras fördelar och nackdelar med 

kvalitativ och kvantitativ studie samt validitet och reliabilitet.  

 

• Kapitel 3 - Det tredje kapitlet behandlar den vetenskapliga grunden till arbetet med 

tillhörande insamlade data. Kapitlet handlar framförallt om den allmänna 

bygglovsprocessen med tillhörande handlingar och ritningar samt lagar föreskrifter och 

krav för bygglov. Kapitlet behandlar även vad målet med digitalisering är, hur andra 

länder arbetat med digitalisering samt tillgängligheten av digitala medel. 

 

• Kapitel 4 - Redovisning av resultat, data insamlat från utförda intervjuer. I det här kapitlet 

får varje respondent ett eget delkapitel där svaren från varje kommun delas upp med 

tydligt fokus på det viktigaste för aktuell rapport. 

 

• Kapitel 5 - Analys av insamlade data från intervjuer i betraktande av teoretisk bakgrund. 

Kapitlet avser att analysera respondenternas svar och den teoretiska grunden med en 

jämförelse samt en del besvarande av frågeställning. 

 

• Kapitel 6 – Diskussion där frågeställningar slutligen besvaras samt en diskussion om 

utförandet och skillnaden mellan kommuner avseende mognadsgrad. 

 

• Kapitel 7 - Slutsatser samt uppslag till framtida forskning/examensarbeten. I det här 

kapitlet dras slutsatser utifrån rapportens tidigare delar med ett antal rekommendationer 

för en mer digitaliserad bygglovsprocess. 
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2. Metod 
I detta kapitel behandlas metod och arbetsgången för genomförandet. Även studierna och 

tillvägagångssättet listas nedan. 

2.1. Tillvägagångssätt 
Den nödvändiga informationen för att besvara frågeställningarna erhölls genom intervjuer av 

personer verksamma inom kommunala bygglovsavdelningen samt en kvalitativ studie. Målet 

var att intervjua respondenter med olika arbetsroller för att få en helhetsbild. De kommuner 

som inte blev intervjuade svarade direkt i dokumentet. För att få en uppfattning om 

omfattningen över befintliga studier inom området utfördes en litteraturstudie. Denna metod 

anses viktig för att förstå den aktuella bygglovsprocessen, vilka digitala medel som finns samt 

hur andra länder har tillämpat digitalisering. Litteraturstudien utfördes framförallt med hjälp 

av regelverk och lagar men även med bakomliggande forskning. Intervjuerna som erhölls 

sammanställdes som ett resultat för respektive kommun där svaren transkriberades. Utifrån 

litteraturstudien och resultatet skapades en analys där både teori och intervju analyserades och 

jämfördes. Slutligen skrevs en diskussion, slutsats och rekommendationer. 

2.2. Litteraturstudie 
För litteraturstudien var det främsta hjälpmedlet Google Scholar, en online-tjänst som 

möjliggör sökning av vetenskapliga artiklar. Då digitalisering av bygglov inte har kommit lika 

långt i Sverige som i andra delar av världen så var det stundtals svårt att hitta relevant 

information på det svenska språket. Därför bestod stora delar av litteraturstudien av att 

analysera källor skrivna på engelska. Utbudet av böcker inom ämnet var skralt därmed bestod 

merparten av källorna av vetenskapliga rapporter vilka hittades på internet. Den huvudsakliga 

informationen som fanns att tillgå inom området hade sitt ursprung i tidigare examensarbeten 

samt rapporter från statliga myndigheter såsom exempelvis Boverket. Vetenskapliga rapporter 

som på något sätt var relevanta till detta examensarbete handlade i huvudsak om e-tjänster i 

allmänhet. 

2.3. Kvalitativ vs kvantitativ 
En kvalitativ studie innebär att man samlar information och data med hjälp av exempelvis 

tidigare forskning. Det betyder att inga beräkningar eller mätningar görs för studien, istället 

samlas åsikter, intryck och synpunkter in. Studien fungerar bra om man vill identifiera ett 

problem eller möjligheterna och på så sätt få en samlad bild av det hela (Berglund & Paulin, 

2015). 

 

Vidare förklarar Paulin och Berglund (2015) att kvantitativa studier utförs för att få fram så 

kallade “kalla fakta”. Det innebär att beräkningar och siffror är a och o för studien och med 

hjälp av det kan olika slutsatser dras för exempelvis material. På så sätt fås en tydligare bild 

av vad som är sant och vad som är falskt. 

 

I denna rapport utfördes framförallt en kvalitativ studie då det anses lämpligt utifrån ämnet 

som valts. Däremot var det av yttersta vikt att göra en djupare analys av ämnet för att få en 
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strukturerad och tydlig bild av de olika synpunkterna och åsikterna. Samtidigt utfördes en 

kvantitativ studie på antalet deltagare, kvaliteten på deltagarna och värdet av de svar som 

gjorts. I kapitel 2.4 och 2.5 finns det en tydligare beskrivning av metoden. 

2.4. Intervjuer - semistrukturerad intervju 
Intervjuer är att föredra om man vill få fram subjektiv information från den svarande, vilket i 

fallet är tongivande för examensarbetet. En semistrukturerad intervju är en intervju som 

innebär att man har en öppen dialog med respondent. Frågorna är anpassade utifrån ett tema 

samtidigt som aktuell respondent har chans att utforma svaren på eget sätt, vilket bidrar till 

svar som är mer lämpade vid kvalitativa undersökningar (Bryman, 2008).  

 

Fokus låg på att göra intervjustudier med bygglovshandläggare på bygglovsavdelningen i 

respektive kommun. Intervjuerna baserades på noga undersökta frågor för att få en lämplig 

standardisering av intervjuprocessen och genomfördes med hjälp av videosamtal via Teams 

eller Zoom. Tidsmässigt tog varje intervju med respektive kommun cirka en timme. De 

kommuner som inte ställde upp på intervju fick chansen att besvara samma typ av frågor 

direkt i dokumentet. 

 

Intervjun delades upp på så sätt att den ena författaren ställde frågor och diskuterade med 

respektive respondent och den andra författaren lyssnade och sammanställde svaren som 

erhölls i ett dokument. 

2.5. Val av respondent 
De valda kommunerna är följande: 

• Landskrona Stad 

• Halmstad Kommun 

• Trelleborg Kommun 

• Lund Kommun 

• Växjö Kommun 

• Värnamo Kommun 

• Luleå Kommun 

• Göteborg Stad 

 

Fokus låg framförallt på kommunen. Det betyder att ett antal kommuner intervjuades för att få 

en helhetsbild av processens alla delar och hur en digitalisering kan komma att påverka 

respektive aktör.  

 

Urvalet valdes med hög noggrannhet för att få en variation och en detaljerad helhetsbild av 

situationen. Det var av yttersta vikt att respondenterna har god erfarenhet och kunskap inom 

området för att skapa trovärdighet med olika sorters infallsvinkel. Därför valdes kommuner 

utifrån storlek, geografisk plats och antal bygglov för ett vanligt år för att få en helhetsbild av 

hur läget i Sverige är.  
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En sammanställning med demografiska data av de aktuella kommunerna följer nedan. 

Tabell 1. Sammanställning av kommun, benämning, arbetstitel, antal invånare och antal 

bygglov per år (Boverket, 2019). 

Kommun          Arbetstitel Invånare  Antal 

bygglov 

 

Landskrona Stad (R1)        Bygglovshandläggare                    46 090  477  

Halmstad kommun (R2)        Bygglovshandläggare  

       + GIS-ingenjör 

102 767  1009  

Trelleborg kommun (R3)       Bygglovshandläggare                      44 902  411  

Lund Kommun (R4)       Bygglovshandläggare                      122 948  847  

Växjö kommun (R5)       Bygglovshandläggare                      94 129  1047  

Värnamo kommun (R6)       Bygglovshandläggare                   34 599  336  

Luleå Kommun (R7)       Bygglovshandläggare                      77 832  536  

Göteborg Stad (R8)       Bygglovshandläggare                     578 237  3732  

 

2.6. Validitet och reliabilitet 
Med validitet är målet att mäta trovärdighet och verklighet för studien, det vill säga hur 

studien speglar verkligheten (Ejvegård, 2003). Utifrån hur studien är gjord och utformad kan 

validiteten antingen öka eller minska. Man kan exempelvis öka validiteten om studien utförs 

systematiskt, tydligt och med korrekt datatolkning (Bell, 2000).  

 

Validiteten för den aktuella studien anses hög då intervjuer med tydlig struktur och balans 

utfördes samtidigt som varje respondent valdes noggrann utifrån det valda ämnet. Dessutom 

är respondenternas erfarenheter olika där både bygglovshandläggare och 

konstruktörer/arkitekter intervjuas. Detta tillsammans med bakomliggande forskning och 

tidigare studier ger en ökning av validitet. 

 

Reliabilitet innebär enligt Ejvegård (2003) om huruvida en viss studies resultat och slutsats 

varit densamma om studien skulle göras på nytt. En kombination mellan tydliga intervjuer, en 

transkribering av svaren och närvaro av båda författare skapar en trovärdighet för resultatet 

och tolkningar som kunde uppkomma. Intervjun i sig gav chansen att fråga om något var 

oklart och kräver ett förtydligande, vilket gynnar rapportens reliabilitet. För att öka 

reliabiliteten ytterligare har svaren analyserats för att påvisa konsekventa svar från 

respondenterna trots olika platser i Sverige. 
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2.7. Kritik till metod 
Rapporten avser framförallt en kvalitativ undersökning. De svagheter som kan uppkomma 

med en kvalitativ undersökning är bland annat bristande transparens, subjektiv forskning och 

en del svårigheter med att replikera. En annan bristfällig autenticitet för det som undersöks är 

en möjlighet då en del av författarnas egna tolkningar bildar en helhetsbild av studien. 

Samtidigt kan därför samtliga respondenter inte svara för en hel population, vilket kan skapa 

en osäkerhet i studien (Bell, 2000). 
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3. Teoretisk bakgrund 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska bakgrunden av bygglovsprocessen. Kapitlet består 

av sex olika delar där den första beskriver bygglovsprocessen i allmänhet. I den andra delen 

och tredje delen beskrivs de olika ritningar och handlingar som krävs vid bygglov samt vilka 

lagar, föreskrifter och krav en bygglovshandläggare utgår ifrån vid ett beslut. Den fjärde, 

femte och sjätte delen beskriver vad målet med en digitalisering är, hur andra länder arbetat 

och vilka programvaror som finns tillgängliga vid en eventuell digitalisering av bygglov. 

3.1. Allmänna bygglovsprocessen 
För att få möjligheten att bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad måste 

man i vissa fall få tillstånd för bygglov. I varje kommun finns det en byggnadsnämnd som 

arbetar med bygglov utifrån plan- och bygglagen och för att få ett bygglov måste man anpassa 

sin plan till kommunens planverksamhet. Det innebär att kommunen prövar ansökan mot 

översiktsplanen, detaljplanen och områdesbestämmelser (Boverket, 2020a). 

 

För att en sökande ska förhålla sig till de olika riktlinjerna, lagarna och kraven som finns för 

ett bygge har Boverket skapat en allmän beskrivning av processens gång. Den allmänna 

bygglovsprocessen beskrivs med hjälp av en guide från Boverket (2020a) med 11 olika steg 

enligt figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bygglovsprocessens olika steg (Boverket 2020a). 
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Nedan följer en detaljerad beskrivning av de olika stegen (Boverket 2020a): 

1. Innan en ansökan skickas in ska byggnadsnämnden avgöra om ett bygglov behövs för det 

arbete man vill utföra. Det görs genom att sökande tar kontakt med byggnadsnämnden i 

aktuell kommun. Om det finns ett behov för bygglov skickas en ansökan till aktuell 

kommun, se steg 2 nedan. 

 

2. En ansökan skickas in. Ansökan ska vara fackmannamässigt utfört med fullständiga 

uppgifter såsom skriftlig information, personuppgifter, tvådimensionella CAD-ritningar 

och förslag till kontrollansvarig.  

 

3. Ansökan kommer fram till byggnadsnämnden. Om bygglov verkligen behövs görs en 

granskning där byggnadsnämnden kontrollerar om ansökan är fullständig för att kunna 

prövas mot de aktuella kraven.  

      Vid behov skickas ansökan tillbaka för en komplettering. 

4. Vid en komplett ansökan mottager sökande ett bevis om att de krav som finns uppfylls. I 

beviset står det även handläggningstid för ärendet samt hur man kan överklaga. 

 

5. Ansökan prövas mot detaljplanen. Det görs för att se huruvida bygglovshandlingarna 

följer detaljplanens bestämmelser. Vidare prövas ansökan mot kraven på tillgänglighet, 

användbarhet och orienterbarhet. Dessutom sker en kontroll av färg, material, form och 

byggnadens egenskaper på bygglovshandlingarna för att säkerhetsställa att det är passande 

med omgivningen och dess ändamål. 

 

6. Beroende på vilket beslut som tas sker olika saker. Vid ett positivt beslut där bygglov 

beviljas sker det kontakt med berörda parter såsom grannar, där beslutet även kungörs i 

post- och inrikes tidningar. Anledningen till att kontakt med grannar görs är att de ska ha 

en chans att överklaga. De har därefter tre veckor på sig att överklaga. Om ingen 

överklagan görs, träder bygglovet i kraft. 

 

7. När bygglovet beviljats hålls ett tekniskt samråd i byggnadsnämnden. Där diskuteras 

projektet och hur det är tänkt att man ska gå tillväga för att slutföra arbetet. Ett tekniskt 

samråd kan även hållas om följande gäller: 

 

• En kontrollansvarig behövs. 

• Det tekniska samrådet anses inte överflödigt. 

• Sökande har kallat till tekniskt samråd. 

 

8. Om alla krav uppfylls och sökande får ett godkänt bygglov där arbetet även uppfyller de 

krav och föreskrifter som finns i plan- och bygglagen ges ett startbesked.  

 

9. Under arbetets gång kan platsbesök göras av byggnadsnämnden för protokoll. 
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10. Vid arbetets slut hålla ett slutsamråd för att besluta om ett slutbesked kan ges. 

 

11. Sökande får ett godkänt slutbesked och kan börja använda det som är nybyggt. 

Dessa 11 steg är en standard som gäller för alla kommuner i Sverige, dock skiljer sig sättet att 

arbeta på.  

3.2. Handlingar och ritningar för bygglov 
Vid ansökan av bygglov krävs i stort sett alla ritningar som beskriver byggnaden, invändigt 

samt utvändigt. Utöver de så kallade arkitektritningarna kan det även i många fall vara 

erforderligt med ritningar som visar konstruktion, VVS samt brandsäkerhet för att ärendet ska 

kunna prövas mot de lagar, krav och råd som finns. Kraven som ställs på de ritningar och 

handlingar som skickas in är att det ska innehålla de dokument som anses nödvändiga för 

ärendet vilket regleras i PBL 9 kap. 21 § (Boverket, 2020a). Det vill säga att det inte finns 

några exakta lagar eller föreskrifter på hur en ansökan ska se ut utan det är respektive 

kommun som avgör kraven. Till en början fyller sökande i en ansökningsblankett där namn, 

adress, organisationsnummer, åtgärd och plats för åtgärd skrivs in enligt PBF 6 kap. 8 §.  

 

Dessutom finns det krav på förslag till kontrollansvarig och tidpunkter för byggnation. Det 

vanligaste begreppet är att de ska vara “fackmannamässigt utförda” enligt Mittbygge (2018). 

Det innebär i sin helhet att ritningarna ska ha följande: 

• Korrekt skala 

• Korrekt måttsättning 

• Tydliga linjer 

• Marklinjer och norrpil 

• Fastighetsbeteckning 

• Svartvit färg 

Eftersom det är respektive kommun som avgör vilka handlingar och ritningar som krävs kan 

det skilja sig åt, men de vanligaste enligt Mittbygge (2018) är följande:  

• Kontrollplan 

• Planritning (1:100) – bilaga 3 

• Fasadritning (1:100) – bilaga 4 

• Sektionsritning (1:100) – bilaga 5 

• Nybyggnadskarta (1:400 eller 1:500) – bilaga 6 

• Situationsplan (1:100) – bilaga 6 

• Markplaneringsritning (1:400 eller 1:500) – bilaga 7 

• Detaljritning (1:20 eller 1:10) – bilaga 8 

En kontrollplan enligt PBL är en plan för de som är kontrollansvariga för att kunna 

kontrollera byggets olika delar. De kontroller som förekommer är bland annat att lagar och 

föreskrifter följs samt att byggnationen motsvarar de ritningar och handlingar som lämnats in 

(Mittbygge, 2018). 
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För att se en byggnad ovanifrån är en planritning att föredra. Planritningen visar rummets 

form, storlek och funktion med snitt för sektionsritning. Dessutom visas fast inredning såsom 

dörrar och fönster (Mittbygge, 2019a). 

Fasadritning innebär en ritning där takvinklar och byggnadshöjder visas med ett 

förtydligande av lägesbilden för dörrar och fönster. Syftet är även att visa byggnadens fasader 

utifrån en vinkelrätt infallsvinkel (Mittbygge, 2019b). 

Sektionsritning påminner om en fasadritning med skillnaden att det förekommer en 

genomskärning i ritningen. Det görs för att förtydliga byggnadshöjder och taklutning 

ytterligare, dock visas också rumshöjder, bjälklagplacering och punkten mellan mark och 

byggnad (Mittbygge, 2019c). 

Det finns olika sorters nybyggnadskartor för olika sorters arbeten och för att få en sådan 

karta kontaktas kommunen där man då avgör vilken sort som behövs. Vid en nybyggnation 

erhålls en vanlig nybyggnadskarta med läge och dimensioner för byggnaden med aktuella 

markhöjder och bebyggelser. Nybyggnadskartan innehåller framförallt information om 

byggrätt, det vill säga vilka krav och råd som ställs inom den aktuella fastigheten (Mittbygge, 

2019d). 

För att få en helhetsbild av arbetet krävs även en situationsplan. En situationsplan ska ha 

information om den nya och planerade bebyggelsen, vilket är en skillnad från 

nybyggnadskartan som innehåller befintliga bebyggelser (Mittbygge, 2019e).  

Vid många tillfällen planeras exempelvis en ny infart, parkeringsplats eller schakt vid 

nybyggnation. Bland annat fås ovanstående information av en markplaneringsritning, men 

ska även innehålla grannanslutning och planerade slänter och stödmurar (Mittbygge, 2019f). 

För att en byggnadsdel ska visas i detalj krävs även en detaljritning. Den kan innehålla allt 

från platta på mark till vägg och tak med noggrann detaljnivå (Mittbygge, 2019g). 

3.3. Lagar, föreskrifter och krav 
För att förstå regelhierarkin är det viktigt att dela upp de olika begreppen som används samt 

att beskriva dessa. Regler används som ett samlingsbegrepp som omfattar lagar, 

bestämmelser, förordningar, föreskrifter samt allmänna råd. 

Högst upp i hierarkin finns Sveriges grundlagar som står över samtliga övriga lagar, därmed 

får inga andra lagar vara motstridiga grundlagarna. Övriga svenska lagar stiftas av riksdagen 

varpå föreskrifter och förordningar skall hålla sig inom ramen av dessa lagar. 

Förordningar och föreskrifter har som syfte att närmare precisera det som anges av lagarna. 

Medan förordningar beslutas av regeringen så författas föreskrifterna av myndigheter som är 

ansvariga för området som berörs. Detta då föreskrifter är mer detaljerade än förordningar. 

Allmänna råd i sin tur är bara rekommendationer och måste inte bestämt följas så länge man i 

övrigt uppfyller rådande regler (Boverket, 2020h). 
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3.3.1. PBL och detaljplan 

Kommunen är enligt 1 kap. 2 § PBL de som styr all planering av mark och vattenområden. 

Enligt denna lag är det kommunens ansvar att planlägga markanvändning. För planläggning 

samt styrning av samhällsbyggande i allmänhet är detaljplanen kommunens viktigaste 

verktyg. I PBL beskrivs även hur mycket samt vad kommunen får lov att reglera i 

detaljplanerna. Även bygglovsprocessen är i huvudsak reglerad i plan och bygglagen där det 

anges bland annat att kommunens ansvariga avdelning inom 10 veckor måste komma med ett 

besked för det aktuella bygglovet, denna tidsperiod räknas från och med dagen som ansökan 

inkommit till kommunen (Boverket, 2020a). 

I PBL förekommer exempelvis krav på tillgänglighet och användbarhet. Det handlar om att 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda sig av en byggnad 

eller tomt (Boverket, 2020b). För att man ska förhålla sig till tillgänglighet och användbarhet 

delas kraven upp i tre olika delar inom detaljplanen (Boverket, 2020c): 

• Tomtkrav 

• Utformningskrav 

• Tekniska egenskapskrav 

Tomtkrav regleras i 8 kap. 9 § PBL vilket innebär i sin helhet att “En obebyggd tomt som ska 

bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 

och till natur- och kulturvärdena på platsen”.  

Utformningskraven regleras i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF och innebär att en byggnad 

bör vara: 

• Ändamålslämplig. 

• Utformning med bra form, färg och materialverkan. 

• Tillgänglig och användbar för människor med reducerad rörelse- och orienteringsförmåga. 

De tekniska egenskapskraven regleras i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF. Det som 

tillämpas är bland annat bärförmåga, brandsäkerhet, lämplighet och tillgänglighet- och 

användning. 

Tomtkrav och utformningskrav prövas under handläggningen av ett bygglov, medan de 

tekniska egenskapskraven prövas under det tekniska samrådet och startbeskedet (Boverket, 

2020b).  

Inom detaljplan enligt PBL prövas även moment som planenlighet, tid för genomförande, 

påverkan på omgivning, förvanskningsförbudet och varsamhetskrav. 

Planenlighet regleras i 9 kap. 30 § PBL och innebär att ansökan om bygglov ska 

överensstämma med detaljplanen, det vill säga ett planenligt utgångsläge (Boverket, 2020c). 

Påverkan på omgivning är mer eller mindre reglerad i detaljplanen och syftar på att 

bygglovet inte ska påverka bland annat grundvattnet, sikten och ljusförhållandena på ett 

negativt sätt (Boverket, 2020c).  
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Både förvanskningsförbudet och varsamhetskravet bygger på att hänsyn ska tas till 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga aspekter när ett bygglov erfordras. 

Dessa regleras i bland annat 8 kap. 13 § PBL och 8 kap. 17-18 § PBL (Boverket, 2020c). 

Vidare förekommer även tidsfrister för handläggning enligt 9 kap. 27 § PBL. I den regleras 

hur lång tid en byggnadsnämnd har på sig att ta ett beslut och beskrivs som följande 

(Boverket, 2020e): 

 

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden 

ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från  

   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller  

   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller 

hennes initiativ. 

3.3.2. Områdesbestämmelser 

De områden som inte har detaljplan måste regleras utifrån andra regler och krav. I det fallet 

finns det områdesbestämmelser som har liknande syfte som detaljplanen. Användning av 

mark- och vattenområden och bebyggelse är några av delarna som regleras av med hjälp av 

områdesbestämmelser. Det innehåller information om användning, utveckling och bevarande 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att detaljplaner går före områdesbestämmelser. I de fall en 

kommun vill instifta områdesbestämmelser på ett område som omfattas av detaljplan så måste 

detaljplanen upphävas innan områdesbestämmelserna kan träda i kraft (Boverket, 2020e).  

Enligt Boverket (2020e) är områdesbestämmelserna mycket vagare än detaljplaner och 

exempelvis så får inte byggandets omfattning begränsas av områdesbestämmelserna. 

Förekomst av områdesbestämmelse ger inte heller någon garanterad rätt att bygga.  

3.3.3. Entreprenadjuridik 

Det finns olika ansvarsområden gällande bygglov enligt Colling och Klackenborn (2020) där 

det största ansvaret ligger på beställaren för att ett bygglov ska finnas. Däremot har även 

entreprenören, enligt AB 04 1 kap. 10 §, ett ansvar gentemot beställaren. Samtidigt som 

beställaren ansvarar för bygglov och andra tillstånd måste entreprenören säkerhetsställa att ett 

giltigt bygglov finns innan man väljer att påbörja arbetet. De konsekvenser som kan 

uppkomma om man bygger utan bygglov är enligt 11 kap. 17 § PBL lovföreläggande. Det 

innebär att sökande får en chans att inom en viss tid ansöka om ett bygglov trots en påbörjad 

byggnation. Det kan även bli aktuellt att sökande får riva det som byggts enligt 11 kap. 20 § 

PBL, vilket kallas rättelseföreläggande. Ett föreläggande förenas med vite enligt 11 kap. 37 § 

PBL och den kostnaden står sökande för enligt 11 kap. 27 § PBL. Utöver vite blir sökande 

även skyldig till att betala en byggsanktionsavgift på minst 23 250 kr enligt 11 kap. 51–52 § 

PBL samt 9 kap. 7 § 1 st. 1 p. PBF (Plan- och bygglag, 2010). 

3.3.4. Miljöbalk 

Vid en ansökan om bygglov avgör även byggnadsnämnden om ärendet kräver en anmälan 

enligt Miljöbalken. Vid ett behov eller osäkerhet skickas ärendet till miljönämnden på remiss 

där de återkommer med synpunkter utifrån myndighetsprövning (Miljöbalk, 1998). 

https://lagen.nu/2011:338#K9P7S1


 

 

14 

 

3.3.5. GDPR 

I maj 2018 trädde en ny dataskyddslagstiftning i kraft. Lagen heter GDPR, vilket är en 

förkortning för General Data Protection Regulation och utöver Sverige gäller den även i alla 

medlemsstater av den Europeiska Unionen. Det huvudsakliga syftet med GDPR är att stärka 

privatpersoners rätt till skydd av personuppgifter. All automatisk hantering av personuppgifter 

omfattas av GDPR, samt manuell hantering i mindre omfattning. Lagen gäller för alla 

verksamheter med undantag då privatpersoner hanterar andra privatpersoners personuppgifter 

(Datainspektionen, 2020). 

Då en digitalisering av bygglovsprocessen skulle omfatta automatisk hantering av 

personuppgifter är det viktigt att vid utformning av ett sådant system ta hänsyn till att GDPR 

efterföljs fullständigt enligt Gunnefor och Nilsson (2019). Tidigare har det varit vanligt att 

kommuner haft mailadresser till vilka man kunnat skicka in sin bygglovsansökning. Dessa 

mailadressers inkorgar har vanligtvis varit tillgängliga till flertalet olika personer varpå det 

enligt GDPR inte längre går att använda denna metod. Ett annat problem med maila in sina 

ansökningar är att det inte går att säkerställa att rätt person har skickat in ansökan, detta då 

ingen legitimering sker, vilket i sin tur även strider mot GDPR (Gunnefor & Nilsson, 2019). 

3.4. Mål med digitalisering 
Sverige har 290 kommuner och idag saknar mer än hälften av dessa en e-tjänst för bygglov. 

Då regeringen tagit fram ett övergripande mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att 

använda de digitala medel som finns tillgängliga har man i kommuner och SKR påbörjat en 

plan på hur man ska gå tillväga. De målen man jobbar utifrån är att skapa en enklare vardag 

för medborgare, en öppnare förvaltning samtidigt som man får högre kvalitet och effektivitet i 

processens gång (Regeringskansliet, 2018). Bland annat har Sveriges näringsdepartement tagit 

fram ett dokument som kallas “För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 

digitaliseringsstrategi” (2017). Regeringskansliet (2018) har därför utgått från fem delmål: 

digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. 

Med hjälp av dessa fem delmål ska digitaliseringen skapa en positiv utveckling. 

 

Utifrån ovan har SKR, i samarbete med regeringen, tagit fram en handlingsplan 

“Förutsättningar för digital utveckling” (2017). I handlingsplanen diskuteras kommunernas 

enskilda arbete och hur man istället vill främja närmare samarbete med kommuner för att 

skapa en likvärdig digitalisering. Det kommer att medföra att man slipper problem som 

olikheter i arbetssätt där eventuell “inlåsning av system” av kommuner undviks (SKR, 2017).  

År 2016 startade Blekinges Tekniska Högskola tillsammans med tre skånska kommuner ett 

projekt vid namn “Får jag lov?” i syfte av att utveckla nödvändiga tjänster för att kommuner 

skulle kunna hantera bygglovsprocessen digitalt. En betydande del av projektet var utveckling 

av API:er, vilket är en förkortning för Application Programming Interface, vilket på svenska 

skulle översättas till applikationsprogrammeringsgränssnitt, för att kunna integrera rådande 

regler i ett datorsystem. Under utformningen av systemet togs hänsyn till alla inblandade 

aktörer och under projektets gång blev det även tydligt hur projektet även bidrog till oväntade 

nyttor, bland annat i form av förenklat informationsutbyte mellan olika myndigheter 

(Boverket, 2016).  
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Enligt Boverket (2019) var projektet planerat att utföras uppdelat i tre steg där det första 

steget var förstudie, följt av informationskartläggning varpå det sista steget skulle vara 

implementering av systemet. I december 2019 avslog Sveriges innovationsmyndighet 

Vinnova ansökan om att implementera systemet som togs fram under projektets gång varpå 

Boverket beslutade om att avveckla projektet helt på grund av både ekonomiska och 

ambitions anledningar. 

SKR (2019) har även utfört en omfattande analys om hur digitaliseringen av 

bygglovsprocessen ser ut i landet. I grova drag kom man fram till att det i dagsläget inte finns 

en kommun som digitaliserat bygglovsprocessen fullt ut. För att förtydliga de olika 

processerna som sker vid ett bygglov har SKR valt att dela upp dem i fyra olika kategorier: 

Administration, prövning, kommunikation och beslut. Administration innebär exempelvis 

registrering av ansökan eller material för handläggning. Bygglovsansökningar ska prövas mot 

detaljplan och analyseras utifrån lagstiftning, vilket förkortas som prövning. Med 

kommunikation menas kommunikationen med sökande och övriga kommunala enheter. Den 

sista kategoring, beslut, innebär huruvida ett beslut tas av bygglovshandläggare eller 

byggnadsnämnd. 

Istället lyfter SKR (2019) de kommuner som ligger i framkant, det vill säga de som har en del 

av processen digitaliserad eller effektiviserad. De kommunerna har tagit fram digitala 

dokument, identifierat onödig administration, noggranna kartläggningar och tydliga 

standarder. Man anser dock att de lösningar som gjorts inte är tillräckliga och att det finns 

tydliga förbättringsmöjligheter där möjligheten för en nationell plattform diskuteras. Den 

nationella plattformen anses lämplig för att samordna ärendehanteringssystemet och 

ansökningsprocessen i de olika kommunerna. 

Inom området har det även på senare tid, mer bestämt år 2018, gjorts projekt med syfte av att 

effektivisera samhällsbyggnadsprocessen med ett förbättrat informationsflöde mellan de olika 

inblandade aktörerna i processen. Slutförandet av projektet resulterade i utfärdade 

rekommendationer från Smart Build Environment, innovationsprogrammet bakom projektet, 

där rekommendationerna främst bestod av att branschen skulle verka för en gemensam digital 

samhällsbyggnadsportal samt att Lantmäteriet skulle ta fram planer för hur de ska kunna 

tillhandahålla tredimensionell fastighetsinformation (Andrée m.m, 2018). 

Vidare finns det en del forskning kring hur BIM ska kunna tillämpas för att underlätta och 

digitalisera bygglovsprocessen. I en studie som gjordes 2015 föreslogs det två olika typer av 

processer som syftar till att samla in nödvändig information från BIM-baserad data. Samtidigt 

togs tre algoritmer fram där algoritmerna ska matcha både extern och intern BIM-data med 

IFC som processen tagit fram. Författarna menar att denna typ av process och algoritm ökar 

effektiviteten och noggrannheten vid granskning och godkännande av ett bygglov (Karam 

m.m, 2015). 
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3.4.1. Automatisering 

Det finns en skillnad mellan att använda en digital programvara och ha en digital programvara 

som automatiserar processen. Uppdelningen kan ske i två olika faser som följande enligt 

Ekbäck (2019): 

 

Figur 2. Två olika faser gällande bygglov (Ekbäck, 2019). 

Pålstam (2019) beskriver i sitt examensarbete att kommuner använder olika digitala 

hjälpmedel för att hantera bygglovsansökningar. De fem undersökta programmen är: 

• PDF XChange 

• Adobe Acrobat 

• Comprima C-viewer 

• Bluebeam Revu 

• DWG Trueview 

Vidare förklarar Pålstam (2019) att de fem olika programmen har en gemensam faktor: 

manuell hantering. Det innebär att både effektivisering och kvalitet kompromissas, vilket i 

längden inte underlättar handläggningen (Pålstam, 2019). 

Istället nämns olika BIM-modeller som har potential att både granska och pröva en 

bygglovsansökan mot de olika kraven, föreskrifterna och lagarna som finns. Pålstam (2019) 

menar att genom att implementera en sådan programvara kan man öka effektiviseringen och 

minska den mänskliga felfaktorn genom att man låter en mjukvara granska 

bygglovsansökningar. 

En annan viktig förutsättning för att kunna digitalisera bygglovsprocessen är att all nödvändig 

information skall vara tillgänglig digitalt. Det innebär att även aktuella detaljplaner bör vara 

digitaliserade, detta för att information från detaljplanen ska kunna knytas till ett geografiskt 

objekt för att på så sätt kunna läsas av datorn. En försvårande faktor är att flertal kommuner 

endast digitaliserar sina nya detaljplaner utan att digitalisera de äldre, dock fortfarande 

aktuella detaljplaner. I syfte av att förenkla hantering av detaljplaner så har Lantmäteriet efter 

en utvärdering föreslagit att det byggs upp en rikstäckande databas över detaljplaner 

(Boverket, 2020f). 
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3.5. Digitalisering av bygglov i andra länder 
På andra håll i världen har digitaliseringen kommit betydligt längre än i Sverige, i vissa länder 

erbjuds även möjligheten att skicka in BIM/CAD filer. För att kunna utvärdera möjligheterna 

att implementera mer avancerade system i Sverige är det av relevans att studera 

internationella exempel. Detta kapitel behandlar internationella exempel på bygglovsprocesser 

som är avsevärt mer digitaliserade än de som brukas i svenska kommuner. 

 

3.5.1. Norge 

I Norge ansvarar myndigheten KMD, Kommunal- och moderniseringsdepartementet, för 

plan- och bygglov. Det är även KMD som besitter det huvudsakliga ansvaret för digitalisering 

av bygglovsprocessen. Vid en bygglovsansökan i Norge kan upp till femton myndigheter vara 

involverade, därför är Norge ett land som drar stor nytta av en bygglovsprocess som är 

digitaliserad i högsta möjliga grad. Den norska digitala bygglovsprocessen består av tre delar. 

EByggeSak, ett system som innehåller nationella standarder gällande i Norge. Ebyggesöknad, 

en portal utformat för att möjliggöra digital inlämning av bygglov samt Fellestjenseter 

BYGG, som är en tjänsteplattform som möjliggör utveckling av e-tjänster och 

verksamhetslösningar för bygglovsprocessen vilka är anpassade till rådande lagar och krav 

(Nilsen, 2020). 

Enligt Hjelseth (2015) måste filen vara sparad i formatet IFC4 för att kunna skicka in en BIM-

fil till bygglovet i Norge vilket är ett standardformat enligt organisationen Buildingsmart. 

IFC4 är utformat standardiserat för att vara kompatibelt med flera olika mjukvaror och 

hårdvaror. 

3.5.2. Singapore 

I Singapore är nära 100 % av alla inlämnade bygglovsansökningar inlämnade digitalt via e-

tjänst. Enligt enkäter utförda i Singapore är det beräknat att 89 % av de tillfrågade upplevt 

både tidsmässiga samt ekonomiska besparingar tack vare möjligheterna att digitalt sända in 

bygglovsansökan. För att analysera ansökningar i BIM så används i Singapore ett system som 

heter FORNAX, detta system utformades speciellt för att kunna analysera digitala ritningar 

och sedan jämföra dem mot rådande bestämmelser för att i slutändan kunna generera ett 

beslut om huruvida bygglovet ska godkännas. Precis som i Norge så måste de inlämnade 

filerna vara sparade i IFC4-format (Hjelseth, 2015). 

3.5.3. Kuwait 

Kuwait är ett land vars ett av de största besvären är bostadsbrist. År 2011 beboddes landet av 

cirka tre miljoner människor, detta medan det tillgängliga antalet bostadsenheter understeg 

120 000 stycken. Väntetiden för att få en bostad i allmännyttan kan vara så lång som upp till 

20 år. Även handläggningstiderna för bygglov är mycket långa (Nawari & Alsaffar, 2017). 

 

År 2017 publicerade Nawari och Alsaffar (2017) en rapport vilken används som underlag för 

ett förslag om att digitalisera bygglovsprocessen i Kuwait för att på så sätt kunna minska 

bostadsbristen på sikt. I dagsläget är bygglovsprocessen i Kuwait ganska lik den svenska där 

den sökande lämnar in tvådimensionella CAD-ritningar som i sin tur sedan granskas av 
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bygglovshandläggare. Problemen är dock många med bygglovsprocessen i Kuwait, då 

eventuella kompletteringar kan leda till att beslutsprocessen dröjer flera månader. 

Det föreslagna systemet i Kuwait skiljer sig från de mer avancerade i Norge och i Singapore 

på så sätt att det är tänkt att det endast är tvådimensionella CAD-ritningar som ska användas 

istället för komplexa BIM-modeller. Ett provsystem skapades där det gick att utläsa olika 

parametrar från CAD-filer såsom areor och höjder. För parametrar som vanligtvis är 

problematiska att läsa ut från tvådimensionella ritningar finns möjligheten att manuellt införa 

detta. Denna lösning ger en möjlighet för sökande att skicka in 2D-filer och därmed minska 

svårigheterna med 3D-filer (Nawari & Alsaffar, 2017).  

3.6. Tillgänglighet av digitala medel 
I detta kapitel redovisas ett antal program och e-tjänster som finns tillgängliga för en 

digitalisering. Det är de mest relevanta programmen som beaktas. 

 

3.6.1. Programvaror och filformat 

 

Autocad 

Ett av de mest grundläggande datorprogrammen för arkitekter och byggnadsingenjörer är 

Autocad. Utöver 2D-funktionalitet så erbjuder Autocad till viss del även möjligheter till att 

rita konstruktioner i 3D. Autocad är utvecklat av företaget Autodesk som även ligger bakom 

programmet Revit som i större utsträckning associeras med BIM (Autodesk, 2020). Den 

huvudsakliga skillnaden mellan Revit och Autocad enligt Ferrandiz (2017) är i huvudsak att 

man med Autocad främst bygger upp en modell enligt dess geometriska specifikationer, vilket 

i bygglovssammanhang endast täcker arkitekturen. Revit är en renodlad BIM-mjukvara varpå 

man kan implementera flera olika aspekter i modellen av en byggnad såsom exempelvis 

hållfasthet, vvs och elektricitet. Revit möjliggör utformning av i stort sett alla nödvändiga 

bygglovsritningar; arkitektritningar, konstruktionsritningar men även vvs-ritningar. 

BIM- och GIS 

BIM står för Building Information Modeling och är en process vars huvudsakliga syfte är att 

skapa en digital modell av en byggnad för att på så sätt kunna simulera planering, byggnation 

samt bruk av denna. Ett av huvudsyftena med ett sådant system är att kunna anpassa projekten 

till olika scenarion men även att få fram information som kan användas till att fatta olika 

beslut som kan uppstå under en byggnads livscykel. Ett BIM-system av en byggnad innehåller 

alla data som kan tänkas vara relevanta, allt från arkitektoniska detaljer till ingående 

specifikationer av ventilationssystemet (Azhar m.m, 2011).  

Utöver BIM så finns det andra system som är väldigt relevanta inom digitalisering av bygge. 

GIS, Geographical Information System, är en viktig förutsättning för GPS-navigering och 

dagens kartor. Då GIS är väldigt utbrett och utvecklat bland svenska kommuner och kan 

tillsammans med BIM anses vara väldigt viktigt verktyg för digitalisering av 

bygglovsprocessen enligt Nilsson (2016). Ett välfungerande GIS-system kan antas innehålla 

alla data rörande geografi. Vid digitalisering av bygglovsprocess är GIS ett viktigt 

hjälpmedel, främst för att undersöka inlämnade situationsplaner huruvida dessa är acceptabla 



 

 

19 

 

utifrån rådande bestämmelser i respektive kommun. Utöver att utvärdera situationsplaner så 

skulle GIS även kunna vara behjälpligt för att undersöka om byggnationen är lämplig ur andra 

aspekter, exempelvis geologiska och geotekniska förutsättningar på platsen. Samtliga 

kommuner i Sverige har implementerat GIS inom sina verksamheter. GIS används främst ur 

tre olika aspekter; tekniska, miljö samt sociala. För digitalisering av bygglov är GIS intressant 

främst ur en teknisk aspekt (Nilsson, 2016). 

Bluebeam 

För att skapa en bättre kommunikation mellan olika parter har Bluebeam utvecklats. Det är ett 

program som tillåter olika byggteam att hålla en bra kontakt under ett projekts alla faser. 

Samordningen förbättras då alla parter jobbar i samma system i realtid med 

markeringsverktyg. Markeringsverktygen underlättar även kvalitetsgranskningen med hjälp 

av en 3D-figur på den aktuella byggnaden. Dessutom är programmet utvecklat på så sätt att 

kunna skapa bättre anbud utifrån materialberäkningar om projektomfattningen. (Bluebeam, 

2020),  

IFC4 

IFC är en förkortning för Industry Foundation Classes, och är ett öppet filformat som 

möjliggör utbyte av information mellan olika CAD- och BIM- Programvaror men även med 

syftet att formatet ska vara kompatibelt med olika hårdvaror. IFC utvecklades av 

organisationen BuildingSmart, en internationell intresseorganisation vars huvudsakliga syfte 

är att förenkla informationsutbyte mellan olika plattformar som används i byggnadsbranschen 

(Autodesk, 2020).  

Ursprungligen var IFC avsett för husbyggnad men har på senare tid även utvecklats till att 

kunna användas i övriga infrastrukturprojekt såsom exempelvis vägbyggnadsprojekt 

(Building smart, 2020a). 

 

I Building Smart (2020b) beskrivs även att IFC4 är den aktuella versionen av IFC och togs i 

bruk år 2014. Systemet har stöd för ett stort antal olika aspekter från ett bygge så som 

exempelvis detaljerade konstruktionsberäkningar, byggnadsmaterial med både arkitektoniska 

och konstruktionstekniska egenskaper, även för GIS finns det stöd i IFC4. 

 

Revit, som är en av de mest frekvent använda mjukvarorna i BIM syfte, har fullt stöd för 

IFC4. Utöver IFC4 är Revit även bakåtkompatibel med äldre IFC standarder. För Revit är det 

standardiserade filformatet rvt, men det finns möjlighet att spara projekt i IFC-formatet för att 

kunna öppna projektet i andra IFC-kompatibla mjukvaror. På samma sätt är Revit omvänt 

kompatibelt vilket innebär att det går att öppna IFC-filer, skapade i andra mjukvaror, i Revit 

(Autodesk, 2020). 
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3.6.2. E-tjänster 

 

ByggR 

Sokigo, som är ett svenskt IT-bolag, har tagit fram en programvara som ska underlätta arbetet 

kring bygglov. Programvaran kallas ByggR och hanterar framförallt handläggningen av 

ärenden. Enligt Sokigo (2020) ska programvaran bland annat minska handläggningstiden och 

ärendehanteringen med hjälp av visuell handläggning, e-tjänster och robotiserad delaktighet.  

För att göra ByggR mer slagkraftigt har Sokigo tagit fram ytterligare moduler för att skapa en 

helhet som täcker alla kommunernas behov. De moduler som tagits fram är följande: 

• Statistik 

• Reflex 

• Tess 

• Minut 

• Nämnd 

Med statistik-modulen kan en kommun se hur många bygglov som avslutats och hanterats. 

Datan hämtas från ByggR och presenteras visuellt (Sokigo, 2020a). 

Reflex-modulen är en applikation som tillåter beslutsfattare att följa ett ärende via ett digitalt 

medel med all information som finns för ett specifikt ärende. Det innebär att all information 

som är relevant är insamlad på ett ställe där beslutsfattare kan välja vad för information dem 

vill se (Sokigo, 2020b). 

För att kunna signera och stämpla bygglov digitalt har Sokigo tagit fram tess-modulen. Tess 

tillåter de ansvariga att välja mellan olika stämplingar som finns tillgängliga, vilket medför en 

helt digital hantering (Sokigo, 2020c). 

Minut-modulen förenklar kommunikationen med kunden med hjälp av en webbtjänst som ska 

förenkla bland annat komplettering och remissvar (Sokigo, 2020d).  

Nämnd-modulen har tagits fram för att effektivisera byggnadsnämndens arbete genom att ge 

möjligheten att pröva ansökan digitalt. Istället för att pröva en ansökan manuellt kan det göras 

via exempelvis en surfplatta (Sokigo 2020e). 

MittBygge 

Mittbygge är en e-tjänst som används av 60 av Sveriges 290 kommuner. Det startade upp i 

samarbete med boverket, lantmäteriet och nuvarande SKR och syftet är framförallt att samla 

all data och information på ett ställe (Mittbygge, 2020).  

Mittbygge består av följande delar: 

• Informationsportal 

• E-tjänst 
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Enligt Mittbygge (2020) bygger informationsportalen på att samla så mycket information som 

möjligt inom ett byggområde. Det kan vara allt från information om vad som kräver ett 

bygglov till hjälp med kontakt med relevanta myndigheter. 

E-tjänsten är en portal som ska underlätta både ansökan och handläggning av ett bygglov. I e-

tjänsten kan man bland annat beställa nybyggnadskartor, bifoga handlingar samt följa olika 

ärenden i realtid.  Det bygger på att en kommun ansluter sig till Mittbygge, vilket i praktiken 

innebär att alla sökande leds in till portalen (Mittbygge, 2020). 
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultaten från utförda intervjuer med yrkesverksamma 

bygglovshandläggare inom utvalda kommuner. Dessutom följer en kortare beskrivning om 

hur bygglovsprocessen beskrivs i respektive kommun. Med hänsyn till rådande pandemi 

utfördes samtliga intervjuer på distans. För att öka intresset för medverkan så fanns valet att 

utföra intervjuerna i både muntlig och skriftlig form så att respondenterna kunde besvara dem 

i egen takt. 

4.1. Övergripande information  
Bygglovsprocessen i de undersökta kommunerna beskrivs i princip på samma sätt i varje fall. 

Samtliga kommuner följer Boverkets 11 steg, se kap 3.1, med detaljerade listor om bland 

annat vad man bör tänka på vid ett bygglov och vad som kräver ett bygglov. De större 

kommunerna, som Göteborg Stad, har även förklaringar gällande exempelvis hur ett bygglov 

kommer att påverka utifrån detaljplanen. 

Målet med intervjuerna var att ha en semistrukturerad dialog och enskild rubrik för att få ut så 

mycket information som möjligt. Intervjuerna kan delas in i tre olika delar. Delarna är 

följande: 

• Jobbat med bygglov – hur länge? 

• Hur processen ändrats under respondentens tid 

• Bygglovsprocessen i dagsläget 

• Digitalisering av bygglovsprocessen 

• Utmaningar 

Under de tre första punkterna fick respondenten chans att berätta om sig själv och sin 

erfarenhet för att sedan fortsätta på frågor om hur bygglovsprocessen är idag och vad som 

fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra. Dessutom besvarades frågor om 

handläggningstid och antalet personer som är involverade i ett ärende. 

Gällande den fjärde punkten fick respondenten istället chansen att berätta vilka fördelar som 

de kan se vid en digitalisering både för kommun och sökande. Vidare diskuterades vilka delar 

i bygglovsprocessen som kan digitaliseras och vilka eventuella program som föredras. 

Den femte och sista punkten innehöll frågor om utmaningar som kan försvåra en eventuell 

ytterligare digitalisering. Respondenten fick besvara frågor om vilka delar de upplever som 

inte går att digitalisera, hur en övergång till helt digitala bygglov skulle gå till samt vilka 

hinder de ser som skulle kunna försvåra en ytterligare digitalisering i deras kommun. 

Dessutom diskuteras GDPR och hur det påverkat aktuell kommun. 
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4.2. Respondent 1 Landskrona Stad 
Respondent 1 (R1) är en bygglovshandläggare som har jobbat med bygglov i 20 år för 

kommuner samt fjorton år från olika arkitektkontor. R1 förklarar att processen utvecklats 

mycket under åren, men att det fortfarande förekommer ansökan av bygglov i form av 

snigelpost som måste läggas in i systemet. De ansökningar som skickas digitalt kommer in 

som e-post till en gemensam digital brevlåda.  

 

Angående tiden som läggs på ett ärende idag enligt R1 varierar allt från någon dag till veckor 

och månader beroende på omfattningen. Handläggningstiden beror också på hur många som 

är inblandade i ett ärende där R1 förklarar att det kan vara allt från två personer till hela 

byggnadsnämnden. 

De delar R1 upplever att man kan digitalisera är bland annat dokumentregistrering, 

grannehörande, nämndkallelser samt beslut. Fördelen, enligt R1, med denna typ av 

digitalisering är att handläggningstiden förkortas, ärendena blir oberoende av öppettider och 

telefontider samtidigt som en förhoppning om att ärendet blir rättssäkert med goda system. 

Däremot har R1 ingen erfarenhet av BIM och Corenet som nämns i en fråga. Dock menar R1 

att det även finns aspekter som inte går att digitalisera helt och i detta fall nämns tillsyn som 

en sådan aspekt.  

Vid frågan och förklaringen om vilka system som finns runt om i världen förklarar R1 att det 

handlar om en tolkningsfråga oavsett vilket system som används. R1 menar att det finns 

detaljplaner som är från 1900-talet som inte är digitaliserade, vilket gör det svårt att få in 

system som ska avläsa den typen av dokument. Dessutom nämns att det ibland förekommer 

att det inte alls finns detaljplan eller områdesbestämmelse för ett område och då spelar 

erfarenhet och tolkningar en stor roll. Därefter nämns det också att kontakten med dem som 

inte har tillgång till datorer och inte kan språket är en barriär i sig för en digitalisering. 

Avslutningsvis förklarar även R1 att en komplett digitalisering kräver politiska beslut och 

mycket investeringar.  
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4.3. Respondent 2 Halmstad Kommun 
För Halmstad kommun har både en GIS-ingenjör och en bygglovshandläggare med åtta års 

erfarenhet medverkat i intervjun. Respondent 2 (R2) är därför i detta fall två personer. Enligt 

R2 har digitaliseringsprocessen inte förändrats något nämnvärt under dess tid i kommunen på 

grund av att den senaste PBL-lagen uppkom för några år sen. Dock berättar dem att en digital 

resa påbörjades för cirka åtta år sen i kommunen, där man framförallt ersatte den analoga 

hanteringen och registreringen med en mer digital plattform. Idag använder kommunen 

ärendehanteringssystemet ByggR som är till stor del digitaliserad. 

 

R2 berättar vidare att för det mesta är det tre till fyra personer involverade i ett ärende där 

administratör, ingenjör, handläggare och ibland chef kommer med sin input. Beroende på 

ärendets karaktär och omfattning är handläggningstiden olika där det kan vara allt från timmar 

till flera veckor. 

De utmaningar R2 upplever utifrån hur rutinerna ser ut idag är att det finns svårigheter att 

förhålla sig till lagstiftningen bland annat tidsfrister för handläggning. Dessutom nämns 

MÖD-domar och logiska förklaringar till sökande angående ett beslut som en svårighet. 

Enligt R2 kan sökande ibland ha annorlunda uppfattning av detaljplan och lagstiftning än vad 

dem själva har. 

Vid frågan om vilka delar av en bygglovsprocess som R2 anser man kan digitalisera fås svaret 

“allt”. Svaret förtydligas och förklaras på så sätt att många delar även går att automatisera där 

ett system tar ett beslut. Ett exempel som tas upp är lov som gäller plank, där R2 menar att 

med rätt data kan den delen helt digitaliseras och automatiseras. Fördelen med den typen av 

digitalisering är enligt R2 snabbare hantering, kvalitetssäkra mått samt snabbare respons, där 

även sökande får en bättre uppfattning om vad som gäller och vad som inte gäller. Det 

sammanfattas med orden “kortare beslutsvägar helt enkelt”. Däremot anser R2 att kontakt och 

rådgivning enligt PBL med sökande inte går att digitalisera helt, speciellt vid större projekt. 

Vidare berättar R2 vid frågan om olika system som finns att både 3D med BIM och 2D 

ritningar kan underlätta bygglovsprocessen avsevärt, där 3D favoriseras med tanke på att det 

underlättar samtalen med sökande. Eftersom 2D ritningar med alla attribut fortfarande kan 

göras om till 3D ritningar ses även det som en bra lösning.  

Ett stort hinder enligt R2 är att varje kommun måste göra sin egen digitaliseringsresa där alla 

har samma behov och att dem därför, tekniskt sätt, ska kunna arbeta i samma system. 

Däremot är verkligheten inte sådan. Gällande lokalt i Halmstad fortsätter R2 berätta om att det 

i slutändan handlar om vilja och inställning hos politik samt kunder/sökande. Med det sagt 

avslutar R2 med att en total digitalisering ligger på nationell nivå, det vill säga om politiken 

väljer en sådan väg och litar på en mer digitaliserad och automatiserad bygglovsprocess med 

hjälp av databas och korrekta handlingar, så är möjligheterna stora i Halmstad kommun. 
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4.4. Respondent 3 Trelleborg Kommun 
Den tredje respondenten (R3) har under tre års tid jobbat som bygglovshandläggare inom 

Trelleborgs kommun. Under den korta tid som R3 jobbat med bygglov inom kommunen så 

har det skett en mindre digitalisering främst genom att man gick från att endast ta emot 

papperskopior till att i nuläget även kunna ta emot bygglovsansökningar som mailas in i form 

av PDF-filer. Alla bygglovsansökningar tas emot av en administratör som registrerar dem i 

respektive ärende, ifall handlingarna har lämnats in i pappersform så måste administratören 

även skanna in dem.  

 

Tiden det tar att hantera en bygglovsansökan kan variera stort främst beroende på projektets 

omfattning. För i stort sett alla bygglov brukar minst två personer från kommunen håll vara 

involverade. 

 

Enligt R3 så består de största svårigheterna i dagsläget av bristande kommunikation mellan de 

olika systemen som används inom bygglovsprocessen från kommunens håll. R3 uppger även 

att svårigheter finns med att få de sökande att skicka in sina bygglovshandlingar i digitalt 

format. 

R3 upplever att hela bygglovsprocessen från kommunens håll går att digitalisera. 

Respondenten har dock ingen erfarenhet av BIM och CORENET men anger att fördelarna 

med digitalisering främst hade varit tidsbesparing då handläggare inte hade behövt lägga tid 

på de tekniska momenten, ex skanning av handlingar inlämnade i pappersform.  

Fördelarna för de som ansöker om bygglov hade varit att kostnaden för att ansöka om bygglov 

hade kunnat sänkas, tiden från ansökan till beslut hade blivit kortare samt att det skulle vara 

möjligt för den ansökande att kunna följa ärendets status online. 

 

Vid jämförelse om olika system världen över, där den huvudsakliga skillnaden främst var om 

huruvida ansökan skulle lämnas in i 2D eller 3D, besvarade R3 att 3D är det lämpligaste 

systemet främst då det skulle göra det enklare att kunna analysera projektet utifrån gällande 

detaljplan. 

 

R3 förklarar att alla delar av kommunens bygglovsprocess kan digitaliseras dock så skulle 

detta kräva att alla detaljplaner datoriseras så att bygglovet kan analyseras digitalt. En 

övergång till digitala bygglov är en process som kommunfullmäktige hade fått besluta om och 

det största hindret för digitalisering är de ekonomiska frågorna. 
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4.5. Respondent 4 Lund Kommun 
Respondent 4 (R4) har under 15 år jobbat som bygglovshandläggare inom Lund och beskriver 

att den största förändringen inom kommunens bygglovs under dessa 15 år har varit 

övergången från ÄPBL till PBL som skedde år 2011. 

 

R4 berättar hur bygglovsprocessen i Lunds kommun är helt digitaliserad, i den bemärkelse att 

handlingar lämnas in via en e-tjänst samt att beslut lämnas via samma e-tjänst. Dock så 

analyseras de inlämnade handlingarna av bygglovshandläggare manuellt, där de jämför 

projektet med rådande bestämmelser och detaljplaner. 

 

Tiden som handläggarna lägger ner varierar beroende på respektive projekts omfattning men i 

genomsnitt handlar det om 2 dagar per projekt.  De största utmaningarna i dagens 

bygglovsprocess är komplexiteten av PBL som måste analyseras för varje projekt.  

Antalet personer som är involverade i bygglovsprocessen beror, precis som nedlagd tid, på 

hur komplext projektet är. De vanligt förekommande, grundläggande, projekten involverar 

vanligtvis två personer, bygglovshandläggaren och administratör. Större projekt kan dock 

involvera upp till 40 personer, inklusive byggnadsnämndens politiker. 

 

R4 menar att de största fördelarna med digitalisering från kommunens håll är övergången till 

ett papperslöst system samt att automatiserade processer ger en effektivare och snabbare 

hantering av bygglov. Byggprocessen skulle i sin helhet kunna digitaliseras förutom 

momentet grannehörande där kommunen måste kontakta grannar till fastigheten som ansöker 

om bygglov, för att kontrollera så att grannarna har fått ta del av korrekta handlingar. För att 

grannehörande skulle kunna digitaliseras så skulle det krävas att digitala brevlådor blir 

obligatoriska, för att säkerställa att grannarna har fått ta del av kommunens information. 

 

Det som R4 anser skulle kunna försvåra ytterligare digitalisering är resursbrist samt brist på 

kompetens inom området. 
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4.6. Respondent 5 Växjö Kommun 
Respondent 5 (R5) började jobba som bygglovshandläggare i Växjö kommun år 2013. Under 

de sju år som R5 har jobbat så har det skett stora förändringar i hur bygglov hanteras, 

förändringarna är främst i form av ökad digitalisering. De största förändringarna med 

avseende på digitalisering är att bygglovsakter inte längre bevaras i pappersform samt att 

ansökningar registreras automatiskt då de sökande har möjlighet att använda en e-tjänst för 

bygglovsansökningar. Den största fördelen med e-tjänster är att de bidrar till att minska 

avbrott i det digitala flödet. 

 

Tiden det tar att handlägga ett bygglovsärende i Växjö kommun kan variera stort. Det kan 

röra sig om allt ifrån några timmar till ett par veckor. 

 

De i dagsläget största utmaningarna i Växjö kommuns bygglovsprocess är att få in rätt 

handlingar från den ansökanden. Många sökande lämnar även in handlingar som inte är 

framställda på digitalt vis vilket medför en risk att de blir oläsbara när handläggarna sedan ska 

skanna in dem för digital arkivering. 

 

Vanligtvis brukar fem personer vara involverade under bygglovsprocessen. Registratorn tar 

emot ärendet och vidarebefordrar i sin tur handlingarna till handläggare som granskar. Om 

ärendet sedan måste tas upp i tillbyggnadsnämnden så sköts detta av nämndsekreteraren. 

Koordinatorn skickar sedan ut beslut. Majoriteten av ärenden fortsätter till 

byggnadsinspektören som hanterar ärendet efter att bygglovet godkänts. Byggnadsinspektören 

har bland annat hand om tekniskt samråd och startbesked. 

R5 ser de största fördelarna med digitalisering som förenklad arkivering samt förenkling av 

juridiken kring processen. För de som ansöker om bygglov skulle fördelarna enligt R5 vara 

standardisering av regler som skulle göra det lättare för privatpersoner att veta vad som krävs 

för ett bygglov. 

 

Gällande frågan som jämför bygglovssystem runt om i världen svarar R5 att 3D systemet är 

mer utförligt men skulle innebära svårigheter för många personer då långt ifrån alla har 

möjlighet att utforma sådana handlingar.  

Det tvådimensionella systemet är mycket enklare att implementera men skulle innebära 

svårigheter med att analysera projektet för att jämföra med rådande regler och detaljplaner. 

 

Det som skulle kunna hindra en digitalisering av bygglovsprocessen enligt R5 är bland annat 

bristen på digitala detaljplaner. Samt påverkan av stadsbilden med avseende på exempelvis 

byggnadens utformning och färg. Cirka 90 % av de ärenden som R5 granskar uppfyller inte 

detaljplanen eller lagstiftningen i något avseende, detta skulle innebära svårigheter då det 

antagligen skulle kräva manuell behandling. Ökad digitalisering skulle även innebära ett 

behov av uppdatering samt omprogrammering av programvara för att kunna hantera 

annorlunda processer vilket i sin tur skulle bli en ekonomisk fråga. 
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Beslutet om digitalisering ser R5 som ett politiskt beslut som skulle behöva prövas i högre 

instans än på kommunal nivå. Detta då det finns många lagar inom området som inte är 

anpassade till digitalisering och som skulle kunna hindra processen. 
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4.7. Respondent 6 Värnamo Kommun 
För fyra år sedan påbörjade Respondent 6 (R6) sitt arbete som bygglovshandläggare inom 

Värnamo Kommun. Inledningsvis så var processen mycket analog men under det senaste året 

så har man börjat implementera ett nytt ärendehanteringssystem som med tiden skall innebära 

en ökad digitalisering av bygglovsprocessen inom Värnamo Kommun. I dagsläget sköts 

bygglovsprocessen analogt inom Värnamo Kommun. Sökande har möjlighet att lämna in sina 

handlingar i pappersform men även genom mail. Men även om handlingarna inkommer via 

mail så måste handläggarna skriva ut dem i pappersform för att kunna arkivera dem. 

Handläggarna granskar även manuellt, med papperskopior och skalstock. 

 

För ett vanligt bygglovsärende brukar två personer vara involverade, främst 

bygglovshandläggare och administratör. 

 

R6 upplever att hela bygglovsprocessen kan digitaliseras, främst med en e-tjänst som skulle 

förenkla processen för alla involverade parter. Majoriteten av inkomna ärenden är från 

privatpersoner som i de flesta fallen inte har möjligheten att lämna in 3d-projekt, men för 

större aktörer skulle det innebära stora tidsmässiga besparingar att kunna lämna in 

tredimensionella projekt. Svårigheterna med att automatisera beslutsfattandet skulle vara att 

det skulle vara svårt för en dator att analysera byggnadens gestaltning och därmed hur 

byggnaden passar in i stadsbilden. Bygglovsprocessen inom Värnamo kommun är i stort sett 

oförändrad de senaste 15 åren och arbetssättet är på många sätt förlegat. 

 

Ökad digitalisering skulle delvis kunna fattas på avdelningsnivå men det skulle kräva stöd 

från kommunal nivå för att driva igenom fullständigt. Det största hindret för ökad 

digitalisering upplever R6 vara viljan och ambitionen för involverade parter, samt till viss del 

ekonomiska faktorer. 
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4.8. Respondent 7 Luleå Kommun 
Respondenten från Luleå kommun, kallas R7, har arbetat som bygglovshandläggare i två år. 

Under den tiden har processen inte ändrats nämnvärt förutom en del interna processer. 

Däremot berättar R7 att hen upplever att allt fler använder de digitala kanalerna som finns 

tillgängliga för både kontakt och generella frågor. Luleå kommun använder sig främst av 

portalen MittBygge, men det förekommer dock fortfarande ansökningar via mejl eller post. 

De ärendena som kommer med post skannas in och hanteras digitalt i det mån det går. 

 

Handläggningstiden varierar enligt R7 med allt från en timme till flera veckor, beroende på 

vad det är för ärende. I tiden räknas också registrering av ärendet, expediering, tekniskt 

samråd, platsbesök och andra tekniska delar in. Antalet personer som är inblandade i ett 

ärende beror på ärendets storlek och komplexitet, där administratör har det huvudsakliga 

ansvaret att delegera ut ärendet till lämpliga personer i byggnadsnämnden. Om 

bygglovshandläggaren däremot märker att en åtgärd avviker från detaljplanen eller liknande 

så tas ärendet upp i grupp med samtliga kollegor. 

De utmaningar som R7 upplever i nuläget är gamla detaljplaner som är svåra att tolka eller 

inte följer verkligheten överhuvudtaget. R7 menar att in- och utskick av handlingar samt 

detaljplaner bör digitaliseras för att underlätta arbetet. Vidare berättar R7 att hen inte är insatt 

i mer avancerade digitala medel, men att en fördel med ytterligare digitalisering kan bidra 

med kortare handläggningstid, då digitala medel förenklar komplettering, yttranden och 

beslut. Dessutom blir det tydligare för den sökande att veta vad som exempelvis ska 

kompletteras.   

Vid frågan om jämförelse mellan 3D eller 2D förklarar R7 att hen anser att det är lämpligare 

att göra ansökan i 3D med BIM-format, då det är betydligt mer aspekter som spelar roll än 

enbart byggnadshöjder och areor. Exempel som tas upp är att byggnader ska vara tillgängliga, 

användbara, anpassade till landskapsbild samt kulturmiljövänliga. 

Avslutningsvis förklarar R7 att en total digitalisering hade medfört att den personliga 

kontakten försvinner, där både möjlighet till frågor och förklaringar hade förlorats. Däremot 

kan det ibland vara svårt att göra bedömningen om byggnaden är anpassad till t.ex. 

landskapsbilden, vilket då en digitalisering hade förenklat då det redan är prövat mot 

detaljplanen. Utanför detaljplanen hade det dock varit svårare att göra bedömningen om en 

byggnad passar in i området gällande storlek och landskapsbild, men R7 förklarar att det beror 

på hur avancerade programmen är. 
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4.9. Respondent 8 Göteborgs Kommun 
Den åttonde respondenten jobbar på Göteborgs Stad och kommer att beskrivas som R8. R8 

har arbetat med bygglov i tre år, där det första året var på en annan kommun. I den kommunen 

berättar R8 att allt skedde analogt med fysiska ärendeakter och fysiska arkiv. I Göteborg Stad 

sker dock allt digitalt och hen upplever att det underlättat arbetet markant. Sökande har 

möjlighet att göra en ansökan via en e-tjänst som tillåter en att följa ärendet från början till 

slut. 

 

Tiden som läggs på ett ärende beror mycket på hur omfattande åtgärderna är det vill säga om 

det enbart är en fasadändring eller en hel bostad. Beroende på remisserna som måste skickas 

varierar antalet personer som är involverade i ett ärende. 

Utifrån hur rutinerna ser ut idag upplever R8 att utmaningarna är bland annat att få in korrekta 

handlingar samtidigt som det kan vara svårt att hantera lagstiftningen i frågor som exempelvis 

utgångsläge och byggnadshöjd. 

Förhoppningen enligt R8 är att hela bygglovsprocessen ska bli digitaliserad på ett eller annat 

sätt. Fördelarna med det anses vara en förbättring av förutsättningar för samsyn av 

handläggare, mindre handpåläggning vid beräkningar, tydliga illustrationer samt att man på 

sikt hade kunnat räkna på hur olika laster påverkar de geotekniska förutsättningarna. R8 

sammanfattar det med att “möjligheterna är med andra ord stora”. För sökande blir fördelarna 

att beslut fås snabbare samt att det blir billigare för den sökande. Utformningsfrågor är dock 

något R8 upplever är svårt att digitalisera helt och hållet. GDPR är också en aspekt som 

påverkat hanteringen av personuppgifter, vilket medfört att hanteringen tar mer tid. 

R8 förklarar att hen inte är så insatt i 3D med BIM eller CORENET, men att det kräver en 

stor insats från samtliga kommuner. All information som krävs för byggnadshöjd måste finnas 

i systemen samtidigt som alla gamla detaljplaner måste digitaliseras. Det senare skulle enligt 

R8 generera höga kostnader utan att generera någon egentlig intäkt, samtidigt som en ansökan 

riskerar att bli dyrare på grund av dyra arkitektkostnader. Slutligen menar R8 att det även kan 

förekomma problem i att ett program ska bedöma exempelvis utformning och 

bevarandefrågor. 

För att Göteborgs Stad ska använda sig av bland annat ytterligare digitalisering och 

automatisering menar R8 att det framförallt beror på politiken och hur måna de är att lägga 

pengar på det.  
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4.10. Mognadsgrad avseende digitalisering 
Det finns tydliga indikationer på att bygglovsprocessen fungerar på samma sätt i varje 

undersökt kommun. Däremot finns det olika typer av mognadsgrad gällande digitaliseringen 

av bygglovsprocessen.  

För att underlätta delas respektive kommun in i tre olika grader gällande digitaliseringen: 

• Grad 1 – Analog hantering 

• Grad 2 – Halvt analog, halvt digitaliserad 

• Grad 3 – Helt digitaliserad 

Analog hantering innebär att all hantering av ett bygglov hanteras manuellt med hjälp av 

exempelvis skalstock, papper och scanning. Grad 2 är när digitaliseringen kommit en bra bit 

på vägen, men att det fortfarande förekommer en del pappershantering. Det vill säga att 

möjligheten för postansökningar finns. Med helt digitaliserad menas när en kommun med 

hjälp av digitalisering lyckats eliminera allt analogt arbete som förekommer vid både 

ansökning, handläggning och beslutsfattande i en bygglovsprocess. 

Storleken och antalet bygglov i respektive kommun har en betydande roll i sammanhanget där 

det framkommer att mindre kommuner i självfallet har mindre bygglov per år och i sin tur 

lägre mognadsgrad. Ett tydligt exempel på det är att Landskrona Stad, Värnamo kommun och 

Trelleborg kommun är tre kommuner som ligger efter i digitaliseringen av 

bygglovsprocessen, medan Göteborgs Stad och Halmstad Kommun är två städer som kommit 

längre med antingen e-tjänster eller annan typ av digitalisering. 

I kap 6.4 diskuteras de aktuella kommunerna och mognadsgraden ytterligare. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras erhållet resultat från utförda intervjuer med hänsyn till insamlad 

teori från litteraturstudien. Resultat och teori kopplas samman med arbetets tre 

frågeställningar.  

5.1. Övergripande information 
Analysen och diskussionen bygger på åtta genomförda intervjuer på åtta olika kommuner 

inom Sverige och en litteraturstudie. Samtliga respondenter besvarade frågorna utifrån 

erfarenhet och kunskap, vilket ger en analys av värde. I samband med litteraturstudien togs 

bland annat både e-tjänster och programvaror upp och utifrån svaren av respondenterna är det 

tydligt att det är dessa som aktuella för närvarande.  De övergripande frågorna som 

diskuterades bygger på de tre frågeställningarna: 

• Hur fungerar bygglovsprocessen idag? 

• Hur skulle digitalisering fungera inom bygglovsprocessen? 

• Vilka utmaningar finns det för de olika aktörerna? 

 

5.2. Hur fungerar bygglovsprocessen i dagsläget? 
Samtliga respondenter gav sin syn på hur bygglovsprocessen ser ut idag. Den viktigaste 

aspekten i frågorna låg på hur ansökan skickas och behandlas idag. Samtidigt diskuterades 

handläggningstiden och antalet tjänstemän involverade i ett ärende. Respondenternas svar kan 

delas in i två olika grupper; en grupp där svaren som gavs var detaljerade med exempel och en 

grupp som svarade generellt och strukturerat. En anledning till ovan kan vara att det berodde 

på om kommunen använder eller precis börjat använda digitala medel eller om kommunen 

inte använde sig av digitala medel överlag. 

I många av fallen förekommer det fortfarande ansökningar för bygglov via fysisk post. 

Däremot belyser en del av respondenterna att analog hantering har ersatts eller håller på att 

ersättas av digital hantering. De som har digital hantering får antingen ansökan för bygglov 

via e-post eller via e-tjänster. Oavsett sätt att ansöka på är kravet för varje kommun att 

ansökan är “fackmannamässigt utförda”, vilket ses som ett nationellt krav. I plan- och 

bygglagen är det enbart ett krav att namn, adress, organisationsnummer, åtgärd och plats för 

åtgärd skrivs in enligt PBF 6 kap. 8 §. Eftersom plan- och bygglagen tillåter varje 

byggnadsnämnd i respektive kommun att bestämma vilka ritningar och handlingar som krävs 

för ett ärende enligt PBL 9 kap. 21 § förekommer det skillnader. Det innebär att varje 

kommun kräver olika sorters handlingar och ritningar. När man ansöker om bygglov i 

exempelvis Landskrona Stad krävs planritning, fasadritning, situationsplan och 

nybyggnadskarta, vilket är hälften av de vanligaste ritningarna. Däremot kräver exempelvis 

Luleå kommun samtliga ritningar som nämns som de vanligaste.  

Beroende på hur långt respektive kommun kommit i digitaliseringsprocessen för bygglov så 

hade man olika inställning till hur processen fungerar idag. De som har digital hantering, 

exempelvis R2 och R8, upplevs som positiva för hur bygglovsprocessen fungerar idag men är 

öppna för ytterligare digitalisering, medan de som fortfarande är analoga, exempelvis R6, 
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anser att det krävs mer insatser från kommunens håll för att underlätta arbetet. För att 

förtydliga skillnaden ytterligare följer citat från respondent R6 samt respondent R2 gällande 

hanteringen av bygglov idag: 

Idag hanteras byggloven rätt så analogt, med detta menar jag att ansökningar skickas in 

pappersvägen till vår administration som då registrerar ärendet för att sedan vidarebefordra 

till handläggaren i en akt. Sökande kan även maila in ansökan som då skrivs ut stämplas och 

skickas vidare till handläggaren i en akt. Vi som handlägger ärendet kommer sedan att 

granska ärendet analogt via skalstock och papper. 

– Respondent 6, Värnamo kommun 

Den är till stor del digital. Alla ansökningar, oavsett hur de är inkomna hamnar i ett digitalt 

ärendehanteringssystem (ByggR) 

– Respondent 2, Halmstad Kommun 

Tiden som läggs på ett ärende är i princip likadan för varje kommun som undersökts. 

Beroende på omfattningen av ärendet läggs allt från några timmar till någon månad till ett 

beslut är taget. Handläggningstiden förhåller sig däremot till PBL standard på maximalt tio 

veckor, där de flesta kommunerna nämner att handläggningen kan variera men att det inte tar 

mer än någon månad i slutändan. I vissa fall blir handläggningstiden längre än så, men det 

förklaras av samtliga respondenter som vanligt vid omfattande bygglovsansökningar. 

Gällande involvering av personer i ett ärende är svaren från respondenterna snarlika även här. 

Det är alltid minst två personer involverade, men vid större omfattning på ärendet kan hela 

byggnadsnämnden vara med. Kring det finns det inte en bakomliggande lag om hur många 

personer som ska involveras i ett ärende. Det enda PBL reglerar är att byggnadsnämnden i 

aktuell kommun ska ta ett beslut inom en viss tid enligt PBL 9 kap. 27 § (Boverket, 2020e). 

Respondenternas svar bygger mycket på hur Boverket strukturerat upp bygglovsprocessen, 

däremot faller en del av regeringens vision, se kapitel om "mål med digitalisering", att 

Sverige ska vara i framkant gällande användning av digitalisering på grund av att det 

fortfarande förekommer analog hantering. Det finns ett flertal länder som kommit längre 

gällande digitalisering av bygglovsprocessen.  

Med tanke på att SKR tagit fram olika handlingsplaner som exempelvis “Förutsättningar för 

digital utveckling” (2017) som gäller för samtliga kommuner där man bland annat tar upp att 

målet är att varje kommun ska arbeta i samma eller liknande system, så är det tydligt att så är 

inte fallet. Det finns dock indikationer på, när digitalisering väl sker, att samma typer av e-

tjänster väljs av de olika kommunerna, det vill säga exempelvis MittBygge eller ByggR.  

Enligt plan- och bygglagen, reglerat i 1 kap. 2 § PBL, är det varje kommuns ansvar att 

planlägga all markanvändning. Till hjälp för att göra det på bästa sätt har varje kommun en 

detaljplan som de utgår ifrån. I samtliga kommuner som undersökts förhåller sig kommunerna 

till kraven och prövar bygglov utifrån detaljplanen som finns för det aktuella området. 

Däremot förekommer det även en del oklarheter gällande tolkning av detaljplan och 

erfarenhet av bygglov, vilket nämns av bland annat R1. 
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Respondenternas svar förstärker även SKR:s rapport från 2019 om hur bygglovsprocessen ser 

ut i landet då liknande eller samma saker tas upp gällande digitaliseringen. I likhet med hur 

Jansson (2010) beskrev digitalisering av bygglovsprocessen i Botkyrka kommun så har 

digitaliseringen i stora delar av landet inte kommit längre än att kommunerna erbjuder 

möjligheten att skicka in bygglovshandlingar i pdf-format via en e-tjänst.  

5.3. Hur skulle digitalisering fungera inom bygglovsprocessen? 
De tillfrågade respondenterna fick frågor om vilka delar av den befintliga bygglovsprocessen 

som skulle kunna digitaliseras samt vilka fördelar det skulle medföra. Som komplement 

beskrevs en jämförelse mellan två utländska system där tvådimensionella respektive 

tredimensionella bygglovshandlingar användes, där de fick besvara vilket system de tyckte 

skulle vara lämpligare att implementera i Sverige. Respondenternas svar kan delas in i två 

olika grupper; en grupp där svaren som gavs var detaljerade med exempel och en grupp som 

svarade generellt och strukturerat. En anledning till ovan kan vara att det berodde på om 

kommunen använder eller precis börjat använda digitala medel eller om kommunen inte 

använde sig av digitala medel överlag.  

Det finns ett stort antal programvaror och e-tjänster tillgängliga idag för en mer digitaliserad 

bygglovsprocess. I samband med att Norge implementerat ett nytt system menar Nilsen 

(2020) att systemet underlättar både ansökan och hantering, vilket kan direkt kopplas till 

bygglovsprocessen i Sverige. Ansökan kommer idag, enligt respondenterna och SKR (2019), 

både som post och mail. Det innebär att det norska systemet som kräver digitala ansökningar 

eliminerar alla ansökningar via post. Dessutom underlättas hanteringen då det norska systemet 

är anpassat till rådande krav och lagar. 

I alla fallen upplevde respondenterna att större delen av bygglovsprocessen går att digitalisera. 

Främst var det tillgången till e-tjänster som respondenterna var en bidragande faktor att 

digitalisering ansågs vara möjligt i så stor utsträckning. Den mest iögonfallande avvikelse 

mellan respondenternas syn på hur långt digitaliseringen går att utvidga var huruvida 

grannhörande går att digitalisera. R1 menar att grannhörande skulle kunna digitaliseras utan 

större problem medan R4 menar att grannhörande är det enda momentet av kommunens 

bygglovsprocess som inte kan digitaliseras. Själva processen om hur underrättelse av 

grannhörande ska gå till är av Boverket inte reglerat då det anges att byggnadsnämnden själv 

får välja i varje enskilt fall hur underrättelsen skall distribueras till mottagaren. I de fall de 

väljer att använda sig av post så finns det i PBL inget krav på att det tvunget skall användas 

rekommenderat brev. Detta öppnar upp möjligheterna för att digitalisera även 

grannhörandeprocessen då brevutskick redan är automatiserat i stor skala hos flera svenska 

företag (Boverket, 2020i). 

I stort sett alla respondenter var eniga om att ökad digitalisering skulle förenkla handläggning 

och arkivering vilket i sin tur skulle kunna sänka kostnaderna för bygglovsprocessen och 

därmed även innebära en prissänkning för de ansökande. Även de juridiska aspekterna 

diskuterades av några respondenter där det nämndes att digitalisering skulle kunna innebära 

en mer standardiserad bygglovsprocess varpå processen skulle bli mer rättssäker och inte bli 

lika avhängig de enskilda handläggarnas ståndpunkter. Medan några enskilda respondenter 
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inte ansåg sig själva besitta tillräckliga kunskaper om BIM så svarade majoriteten att de ansåg 

det tredimensionella systemet vara lämpligast för att implementera i Sverige. Argumenten 

som talade till det tredimensionella systemets fördel var möjligheterna att analysera 

handlingarna utifrån flera aspekter, såsom exempelvis arkitektur och förhållandet till rådande 

detaljplan. En viktig förutsättning för detta skulle vara att även samtliga rådande detaljplaner 

digitaliseras. Möjligheterna till att räkna på huruvida den planerade konstruktionen är lämplig 

med avseende på rådande geotekniska förutsättningar på tomten diskuterades av respondent 

R8. Den geotekniska aspekten skulle dock kräva detaljerade digitala informationsdatabaser 

om exempelvis bärighet för olika geografiska koordinater. 

5.4. Vilka utmaningar finns det i dagsläget och med en framtida 
digitalisering? 
För att knyta ihop hela processen fick respondenterna besvara frågor kring vilka utmaningar 

de ser med en digitalisering av bygglovsprocessen. Dessutom fick respondenterna besvara på 

frågor kring utmaningar med hur bygglovsprocessen ser ut i dagsläget i respektive kommun, 

vilket medför att en helhetsbild ges utifrån både nutid och framtid. Respondenternas svar kan 

delas in i två olika grupper; en grupp där svaren som gavs var detaljerade med exempel och en 

grupp som svarade generellt och strukturerat. En anledning till ovan kan vara att det berodde 

på om kommunen använder eller precis börjat använda digitala medel eller om kommunen 

inte använde sig av digitala medel överlag. 

5.4.1. Dagsläget 

Nedan följer de utmaningar som anses vara svårast i dagsläget samt en djupare förklaring av 

respektive utmaning: 

• Detaljplan och områdesbestämmelser 

• Förhållning till lagstiftning (komplexitet) 

• Bristande kommunikation och olika uppfattning 

• Analogt arbete 

• Ofullständiga handlingar 

Det finns ett flertal utmaningar som är större än vissa andra utifrån hur processen ser ut idag. 

Detaljplaner eller områdesbestämmelser som överhuvudtaget inte finns, vilket försvårar 

tolkning och beslutstagande för bygglovshandläggarna. Lagstiftningen och PBL, i tabell 3 

nedan, upplevs som svårtolkad och komplicerad då den inte är konkret exempelvis hur en 

byggnad ska tillämpas till landskapsbilden som bland annat R7 tar upp. De flesta 

kommunerna tycker det är svårt att förhålla sig till lagstiftningen, vilket även är en del av att 

PBL anses komplicerad. Det innebär enligt respondenterna att det mesta är öppet för tolkning. 

Det PBL reglerar är att varje kommun ska utgå från bland annat sin egen detaljplan när ett 

beslut ska tas enligt 1 kap. 2 § PBL (Boverket, 2020a).  

Utifrån rapportens syfte är det mest intressanta att fyra av åtta undersökta kommuner menar 

på att det är en utmaning att ha analogt arbete. Den mänskliga faktorn enligt Jansson (2010) är 

något som blir svårt att ersätta, däremot nämner han att det finns stora möjligheter att 

implementera e-tjänster som underlättar bygglovsprocessen. Den del som styr implementering 
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är på nationell nivå där näringslivsdepartementet år 2017 tagit fram en digitalisering strategi. 

Visionen är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens 

möjligheter (Regeringskansliet, 2018). Med analogt arbete och analoga ansökningar menas att 

de både ansökningar och handläggningen utförs fysiskt. R6 i kap 4.7 beskriver exempelvis att 

ansökningar kommer in med post och handläggs med hjälp av bland annat skalstock och 

papperskopior, där ärendet sedan arkiveras fysiskt i en pärm.  

Både bristande kommunikation och olika uppfattningar förekommer mellan sökande och 

bygglovshandläggare, vilket förklaras som ett problem då exempelvis tolkning av diverse 

ritningar eller handlingar kan vara olika. Ofullständiga handlingar, i tabell 3 nedan, innebär att 

en sökande inte har levererat allt som behövs i en ansökan enligt kraven som ställs. Bristande 

kommunikation, ofullständiga handlingar och olika uppfattning är något som upplevs som en 

utmaning i dagens hantering i respektive kommun. Samma typ av problem nämns i rapporten 

från SKR (2019), vilket kan som helhet beskrivas som ett analogt problem eftersom BIM, 

som nämns i exempelvis studien från 2015 skriven av Karam, Jungho och Inhan, inte tillåter 

handlingar som inte är fullständiga. 

5.4.2. Framtida digitalisering 

Nedan följer de utmaningar som anses vara svårast vid en ytterligare digitalisering samt en 

djupare förklaring av respektive utmaning: 

• Kontakt 

• Politiska beslut 

• Ekonomi 

• Detaljplaner 

• Komplexitet och ambition 

• Lagar 

Det finns även ett flertal utmaningar som är större än vissa andra utifrån en framtida 

digitalisering. Kontakten som finns mellan bygglovshandläggare och sökande kan komma att 

försvinna vid en digitalisering, då allt sker digitalt. Utmaningar som politiska beslut och 

ekonomifrågor innebär att ett beslut om digitalisering ligger på kommunfullmäktige och hur 

positiva dem är att finansiera en digitalisering för respektive kommun. Ekonomifrågan är en 

utmaning som framförallt ligger på politiken utifrån målen, digital kompetens, digital 

trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur, som sattes upp i samband 

med skapandet av digitalisering strategin. 

Utmaningen gällande detaljplanen som nämns i kap 5.4.1 skiljer sig från utmaningen för en 

framtida digitalisering. Här är det istället en utmaning att digitalisera både gamla och nya 

detaljplaner, då det upplevs som en förutsättning för att kunna digitalisera bygglovsprocessen. 

För att kunna digitalisera bygglovsprocessen ytterligare menar de flesta respondenterna att det 

krävs en digitalisering av både gamla och nya detaljplaner. Dock förekommer även här 

utmaningen kring den ekonomiska frågan, då exempelvis Göteborg Stad, menar att en 

digitalisering av detaljplaner kommer att kräva mycket resurser utan att egentligen generera 

någon vinst. Enligt Boverket (2020f) är föråldrade detaljplaner ett problem som förekommer 
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tydligt. I samband med forskning om digitalisering av bygglovsprocessen har Lantmäteriet, i 

samband med Boverket, tagit fram ett förslag om att skapa en rikstäckande databas för alla 

detaljplaner för att underlätta hantering av detaljplaner (Boverket, 2020f).  

För att en digitalisering av bygglovsprocessen ska kunna ske krävs det kompetens och 

ambition från varje part. De flesta e-tjänsterna och programmen som finns tillgängliga kräver 

olika sorters kompetens för att kunna användas och därför behövs en ambition av varje 

involverad part för att skapa en hållbar utveckling. För en framtida digitalisering finns det 

även tveksamheter från de olika respondenterna om ett program är moget nog att kunna ta ett 

beslut utifrån de lagar som finns. 

Vidare upplever en del av de undersökta kommunerna, precis som i kap 5.4.1, att 

lagstiftningen kommer att fortsätta vara svårtolkad trots en digitalisering. Däremot handlar det 

inte om tolkningen av lagstiftningen, utan om ett program är utvecklat nog att kunna ta ett 

beslut för bygglov. I kap 3.5 och 3.6 nämns bland annat hur andra länder har arbetat samt 

vilka tillgängliga program det finns. I Singapore har man exempelvis utvecklat ett program 

som tar emot en bygglovsansökning för att sedan fatta ett beslut med hjälp av BIM utifrån en 

del parametrar som matas in från början. Även grannlandet Norge har utvecklat ett tre 

stegsprogram där det ena steget är att olika e-tjänster blir anpassade till rådande krav och 

lagar. Enligt Hjelseth (2015) kräver Norges system att alla filer är sparade som IFC-filer, 

vilket ställer högre krav på både arkitekter och bygglovshandläggare.  

Slutligen upplever respondenterna överlag att en del av bygglovsprocessen inte kan 

digitaliseras. Tillsyn, kontakt och rådgivning är några av sakerna som nämns. Sambandet 

mellan de sakerna är kommunikationen mellan sökande och handläggare. Det finns ingen 

direkt forskning på hur kommunikationen påverkas av en digitalisering, däremot finns det 

programvaror och e-tjänster enligt kap 3.6 som även hanterar kommunikation direkt i 

systemet. 
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6. Diskussion 
Nedan följer en diskussion av teori och resultat. Uppdelning sker i fyra olika rubriker för att 

skapa en tydlig och strukturerad bild av helheten. 

6.1. Bygglovsprocessen i dagsläget 
Utifrån arbetets resultat och analys är det tydligt att en del kommuner fortfarande arbetar 

analogt medan en del andra arbetar digitalt. Oavsett grad av digitalisering för respektive 

kommun är alla kommuner i denna rapport eniga om att en digitalisering av 

bygglovsprocessen är den rätta vägen att gå. Det finns klara indikationer på att de som 

implementerar ett digitalt system väljer samma typ av program eller plattform, vilket även 

kommer att generera att bygglovsansökningar kommer att kräva samma typ av ritningar och 

handlingar för varje kommun. Vid vidare digitalisering som automatisering vid beslut finns 

det fortfarande en del frågetecken kring mognadsgraden av ett program.  

6.2. Digitalisering inom bygglovsprocessen 
De viktigaste förutsättningarna för att öka graden av digitalisering inom bygglovsprocessen 

har visat sig vara att skapa ett enhetligt system för att alla sökanden ska få samma 

förutsättningar vid beslutsfattande. 

 

Vidare nämnde många respondenter vikten av att detaljplaner och fastighetsinformation ska 

anpassas till att kunna användas inom datoriserade system. Det är i enighet med Smart Built 

Environments rapport från 2018 där stort fokus lades på rekommendationer om att 

Lantmäteriet skulle erbjuda tredimensionell information om fastigheter, i den rapporten 

utfärdades dock inga rekommendationer om detaljplaner. 

Att digitalisera detaljplaner är en viktig byggsten i fortsatt ökning av digitalisering då besluten 

om bygglov grundas i vad som står i gällande detaljplan. I PBL anges att kommuner ska utgå 

ifrån sina egna detaljplaner vilket ger kommunerna utrymme att utforma detaljplaner på 

sådant sätt att de ska kunna digitaliseras och användas till automatiserade bygglovsprocesser 

där datorer fattar beslut. 

Utifrån de 11 stegen som beskrivs i kap 3.1 och analysen finns det en del steg som är aktuella 

för digitalisering, en del steg som eventuellt kan digitaliseras och en del steg som inte går att 

digitalisera i nuläget. I figur 3 presenteras de tre olika delarna där grön innebär ”kan 

digitaliseras”, gul innebär ”potential att digitaliseras” och röd innebär ”inte möjligt att 

digitalisera”. 
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Figur 3. Bygglovsprocessens olika steg och digitaliseringsmöjligheter 

Det som i nuläget kan digitaliseras bygger på de e-tjänster som finns tillgängliga och det som 

har potential att digitaliseras bygger på de programvaror som finns tillgängliga och används 

idag av andra länder enligt kap 3.5 och 3.6. De röda delarna handlar framförallt om 

kommunikation och enligt majoriteten av respondenterna är det den svåraste biten att 

digitalisera.  

6.3. Utmaningar med digitalisering av bygglovsprocessen 
En stor del av respondenterna ser ekonomin som ett hinder för ett utökande av digitalisering. 

Sådana projekt kan bli mycket dyra och innebära att kommunernas byggnadsnämnder inte 

själva kan fatta beslut om detta utan att det istället skulle bli politiska beslut. Samtidigt som 

digitalisering av bygglovsprocessen skulle leda till höga kostnader för kommunerna vid 

implementering så skulle det efter ibruktagande leda till lägre rörliga kostnader för 

kommunerna vilket i sin tur skulle kunna leda till lägre avgifter för de som ansöker om 

bygglov. 

 

Utöver ekonomin så är juridiken även något som skulle kunna vara en försvårande faktor för 

digitalisering av bygglovsprocessen. Det är främst den relativt nya GDPR-lagstiftningen som 

kan uppfattas som problematisk. Men tillgängligheten till e-legitimation i form av exempelvis 

BankID ges möjligheten till en process som är både rättssäker och hindrar obehöriga från att 

söka bygglov i andras namn. 

 

Vidare ses även kompetensbrist som ett hinder, detta kan härledas till anställda inom 

kommunen då det inom samhällsbyggnadsbranschen arbetas digitalt, främst genom BIM, i 

stor skala. Vilket återigen blir en ekonomisk fråga då det skulle innebära ökade kostnader från 

kommuner att anställa personer som besitter erforderlig kompetens alternativt konsulter. 
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6.4. Mognadsgrad mellan kommuner 
Utifrån de tre satta nivåerna för mognadsgraden och resultatet av intervjuerna finns det ett 

antal tydliga aspekter som belyser om vilka kommuner som kommit längre i digitaliseringen. 

De kommuner som infaller i mognadsgrad 1 enligt kap 4 är följande: 

• Landskrona Stad 

• Värnamo kommun 

• Trelleborg kommun 

Anledningen till att de mindre kommunerna är en bit bakom de större, kap 4.10, kan vara den 

ekonomiska biten då en större kommun har bättre ekonomiska möjligheter. 

I mognadsgrad 2 infaller följande kommuner: 

• Luleå kommun 

• Växjö kommun 

Anledningen till att Luleå och Växjö bedöms med mognadsgrad 2 är för att kommunerna 

använder sig av e-tjänster, dock med möjlighet att fortfarande skicka in handlingar med post, 

vilket då handläggs manuellt. 

De kommuner som infaller i mognadsgrad 3 är följande: 

• Göteborg Stad 

• Halmstad kommun 

• Lund kommun 

De ovannämnda kommunerna är de kommuner med mest antal invånare, vilket förstärker 

teorin om att de större kommunerna satsar mer på digitalisering. Däremot är ingen av de 

undersökta kommunerna totalt digitaliserad med automatisering av beslut, vilket ger en 

möjlighet att skapa en fjärde mognadsgrad (grad 4). I kapitel 7 kan man läsa mer om det. 

6.5. Utförande 
Metoden som valdes för att besvara frågeställningarna var intervjuer och en litteraturstudie. 

Då forskning kring bygglovsprocessen är begränsad finns det inte tillräckligt mycket 

information i helhet. Dock anses litteraturstudien som utfördes tillräckligt genomgripande för 

att få en helhetsbild och för att kunna besvara frågeställningarna i samband med intervjuernas 

resultat. Analysen och resultatet kunde ha varit bredare om fler kommuner intervjuats, men 

det är en fråga som alltid är tillgänglig. 

För att kunna säkerställa arbetets validitet och trovärdighet har intervjuerna genomförts först 

efter utförd litteraturanalys. Detta i syfte av att kunna utforma intervjufrågor med hög 

relevans för att kunna koppla resultaten från intervju till arbetets frågeställningar. 

Intervjuerna har utförts på ett korrekt sätt och har varit utformade på ett sätt sådant att 

frågorna skall vara direkt relevanta till frågeställningarna. I arbetets slutskede upplever 

skribenterna inte att arbetet borde ha utförts annorlunda. 
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Då digitalisering av bygglov inte är ett ämne inom vilket det har forskats inom större 

utsträckning så blev den utförda litteraturstudien av mindre skala. Därmed lades större fokus 

på information erhållen från intervjuerna med yrkesverksamma inom området. 

I arbetet analyserades både större och mindre kommuner, storleken med avseende på 

befolkningsmängd. Detta gav ett välnyanserat resultat och en tydligare bild över hur 

situationen ser ut generellt riket över. 

De inledningsvis satta begränsningarna kan därmed anses vara väl utformade då de hindrade 

arbetet från att bli för omfattande utan att inkräkta på arbetets relevans. Arbetets fokus var att 

undersöka situationen ur kommunernas synvinkel vilken kan anses som mest relevant, då det 

är kommunernas byggnadsnämnder som tar beslut om bygglov. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån arbetets resultat och analys är det tydligt att en del kommuner fortfarande arbetar 

analogt medan en del andra arbetar digitalt. Oavsett grad av digitalisering för respektive 

kommun är alla kommuner i denna rapport eniga om att en digitalisering av 

bygglovsprocessen är den rätta vägen att gå. Det finns klara indikationer på att de som 

implementerar ett digitalt system väljer samma typ av program eller plattform, vilket även 

kommer generera att bygglovsansökningar kommer att kräva samma typ av ritningar och 

handlingar för varje kommun. Vid vidare digitalisering som automatisering vid beslut finns 

det fortfarande en del frågetecken kring mognadsgraden av ett program.  

Intervjuerna som utfördes inom ramen av arbetet har bidragit till att få en mycket mer 

nyanserad bild över hur det i praktiken ligger till med digitalisering i svenska kommuner. 

Arbetets resultat har lyft fram vilka fördelar samt svårigheter respektive kommuners 

bygglovshandläggare ser med ökad digitalisering av bygglovsprocessen. Detta kan direkt 

härledas till arbetets målbeskrivning där det anges att målet är att utreda hur digitalisering av 

bygglovsprocessen skulle kunna göra den mer effektiv samt mindre resurskrävande. 

Efter analys av utförda intervjuer var det tydligt att Sverige ligger en bra bit efter de ledande 

länderna inom digitala bygglovsprocesser. Många respondenter menade på att de inom deras 

kommun hade en digitaliserad bygglovsprocess, detta trots att de bara erbjuder möjligheten att 

skicka in pdf-filer. Det kan jämföras med exempelvis Norge eller Singapore där de ansökande 

kan skicka in BIM-filer. 

Utifrån rapportens alla delar kan man dra den generella slutsatsen att området kring 

bygglovsprocessen kräver mer forskning. Det är tydligt att kommuner arbetar på olika sätt 

med olika sorters programvaror, däremot har ingen av de undersökta kommunerna en total 

digitalisering eller i vissa fall överhuvudtaget kunskap om BIM eller liknande program. 

Dessutom har varje kommun en egen syn på vad digitalisering innebär, vilket kan direkt 

kopplas till hur långt respektive kommun kommit med digitaliseringen, men även vem som 

besvarar frågan. Kompetens och erfarenhet är därför en bidragande faktor för digitalisering. 

En annan viktig aspekt som bidrar till slutsatsen är att de flesta kommunerna kräver en 

digitaliserad detaljplan innan man kan vidare digitalisera bygglovsprocessen.  

Eftersom arbetet sker på så olika sätt innebär det att varje kommun kräver olika sorters 

handlingar och ritningar för ett bygglov. Rent teoretiskt finns det en god möjlighet att reglera i 

vilket format bygglovshandlingar ska inkomma, då det inte finns juridiskt skrivet på hur 

handlingar och ritningar ska vara utformade förutom “fackmannamässigt utförda”. Det ger en 

teoretisk möjlighet för en implementering av exempelvis BIM med krav på 3D. Detta skulle 

kunna gå att möjliggöra genom att införa föreskrifter via berörda myndigheter, för att på så 

sätt kunna implementera ett rikstäckande system för digitalisering av bygglov. 

Vidare finns det även en del svårigheter då vissa delar av bygglovsprocessen är svåra att 

digitalisera eller automatisera eftersom PBL ställer krav på exempelvis hur en byggnad passar 

in i ett område. Detta kommer i sin tur leda att det, oavsett system, kommer att kräva en viss 

handpåläggning av varje kommun.  
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Svårigheterna vid implementering av en digitaliserad bygglovsprocess kan delvis härledas till 

oklarheter om huruvida det är kommunernas uppgift att ta fram riktlinjer eller om det skall 

utformas ett rikstäckande system vilket i sin tur är något som hade fått tas upp i högre 

instanser. 

 

Även kostnader relaterade till implementering av digitala bygglovsprocesser är något som 

respondenterna uppfattade som en försvårande faktor. Då startkostnaderna i många fall skulle 

bli för stora för respektive kommuners byggnadsnämnder att hantera skulle det gå över till en 

fråga att tas upp i kommunfullmäktige. 

Nedan följer en del slutsatser och rekommendationer som tagits fram utifrån rapportens 

helhet: 

• Använd samma typ av e-tjänst som redan finns tillgängliga och används. 

• Identifiera områden som kan effektiviseras med hjälp av digitalisering. 

• Ställ krav på kompetens och kunskap på bygglovshandläggare kring tillgängliga digitala 

medel - viktigt att vara påläst kring olika programvaror. 

• Investera i digitala medel. 

• Ställ tydliga och gemensamma krav på ritningar och handlingar. 

7.1. Vidare forskning 
Den här rapporten lämnar en del frågetecken kring både digitalisering och automatisering. 

Dessutom förekommer det, enligt både teori och resultat, att det finns en del brister i 

lagstiftningen kring bygglovsprocessen.  

Från ovanstående är förslagen för vidare forskning följande: 

• Detaljerad forskning kring digitalisering av detaljplaner för att underlätta 

bygglovsprocessen. 

• Vidare forskning om automatisering och dess fördelar samt nackdelar. 

• En detaljerad och tydlig utredning kring lagstiftningen som finns för bygglov idag. 

• Utredning av hur ett nationellt system kan inrättas för digital hantering av bygglov. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Civilingenjörsprogrammet inom väg- och vattenbyggnad på Lund 

Tekniska Högskola. I nuläget skriver vi vårt examensarbete som handlar om digitalisering av 

bygglovsprocessen. Det huvudsakliga syftet med vår rapport är att utreda hur digitalisering av 

bygglovsprocessen skulle kunna gå till i svenska kommuner, vilka fördelar/nackdelar som 

skulle finnas med digitalisering samt vilka hinder som skulle kunna försvåra 

digitaliseringsprocessen. 

 

Vi skulle gärna vilja intervjua någon som är involverad i bygglovsprocessen från kommunens 

håll, helst en bygglovshandläggare. På grund av rådande situation kan vi ha en intervju vid 

digitala medel. Har ni inte möjlighet för möte kan ni besvara frågorna direkt i dokumentet. 

 

I rapporten kommer inte namn publiceras på intervjupersoner utan endast vilken yrkesroll de 

har samt deras arbetsplats. 

 

Intervjufrågorna finns i bifogat dokument. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Enes Novljakovic och Lazar Rajovic 

Lunds Tekniska Högskola 
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Bilaga 2 

Bygglovsprocessen i dagsläget 

 

• Hur länge har du jobbat med bygglov och hur har processen ändrats under din 

arbetstid? 

 

• Hur ser er bygglovsprocess ut i dagsläget? Hur digitaliserad? Vart hamnar 

ansökningen när den lämnas in? 

 

• Hur mycket tid uppskattar ni att ni lägger på ett ärende idag?  

 

• Vad fungerar bra i er bygglovsprocess idag?  

 

• Vilka utmaningar upplever ni med bygglovsprocessen sett ur hur rutinerna ser ut i 

dagsläget? 

 

• Hur många personer är involverade från och med att en bygglovsansökan inkommer 

till er tills att ett beslut är fattat? 

 

Digitalisering av bygglovsprocessen 

 

• Vilka fördelar skulle man kunna se från kommunens håll med digitalisering? (Tex 

med BIM eller CORENET)? 

 

• Vilka delar av bygglovsprocessen upplever ni att man kan digitalisera? 

 

• Vilka fördelar skulle digitalisering kunna innebära för de som ansöker om bygglov? 

 

• I Norge och Singapore finns system för att kunna lämna in bygglovsansökan i “BIM-

Format” dvs att man kan lämna in en detaljerad 3D-figur som sedan analyseras av ett 

datorprogram som i sin tur fattar ett beslut. I Kuwait finns det planer på att införa ett 

mindre avancerat system där man lämnar in en tvådimensionell CAD-fil som 

analyseras utifrån ett antal parametrar såsom exempelvis byggnadshöjd och areor. 

Vilket av dessa två system anser du vara lämpligare för tillämpning i Sverige? 

 

Utmaningar 

 

• Finns det någon del av kommunens bygglovsprocess som inte skulle kunna datoriseras 

helt? På andra håll i världen finns det bygglovsprocesser där en dator analyserar ett 

BIM-projekt och själv fattar beslut. 

 

• Hur skulle en övergång till digitala bygglov gå till? Är det ett politiskt beslut eller kan 

det fattas inom bygglovsavdelningen? Kommunal nivå eller högre instans? 

 

• Har GDPR-lagstiftningen påverkat bygglovsprocessen ur ert perspektiv? Hur? 

 

• Vilka hinder skulle kunna försvåra en digitalisering av bygglovsprocessen inom er 

kommun? 
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Bilaga 3 

 
Figur 4. Planritning (Mittbygge, 2019a). 
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Bilaga 4 

 
 

Figur 5. Fasadritning (Mittbygge, 2019b). 
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Bilaga 5 

 

Figur 6. Sektionsritning (Mittbygge, 2019c). 
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Bilaga 6 

 

 

Figur 7. Situationsplan på nybyggnadskarta (Mittbygge, 2019d). 
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Bilaga 7 

 

 

Figur 8. Markplaneringsritning (Mittbygge, 2019f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

59 

 

Bilaga 8 

 

 

Figur 9. Detaljritning på plank (Mittbygge, 2019g). 


