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Sedan flera år tillbaka har bostadskrisen i Sverige varit påtaglig, detta trots att 

bostadsbyggandet pågår i ilfart på många håll i landet. Att bostadsbyggandets effektivitet 

försämras på grund av en föråldrad bygglovsprocess rimmar illa med Sveriges rykte som ett 

föregångsland inom digitalisering. Hur fungerar den svenska bygglovsprocessen? I arbetet 

undersöks den svenska bygglovsprocessen i dagsläget med fokus på hur ökad digitalisering 

skulle kunna implementeras. Arbetets litteraturstudie har till viss del sin grund i Boverkets 

föreskrifter men även i vetenskapliga artiklar. 

 

Resultatet från litteraturstudien visar att Sverige inte ligger i framkant gällande digitalisering 

av bygglov jämfört med de världsledande länderna inom området. Grannlandet Norge har 

digitaliserat bygglovsprocessen så pass att det går att skicka in digitala filer som sedan i sin 

tur kan analyseras automatiskt av den mottagande myndighetens dator (Nilsen, 2020). 

 

I Sverige är det i främsta hand kommuner som har hand om bygglov, inom ramen av arbetet 

utfördes därför intervjuer med bygglovshandläggare från flertalet svenska kommuner. 

Intervjuerna grundar sig främst i hur bygglovshandläggarna i dagsläget arbetar med bygglov 

samt hur de ser på digitalisering, vilka hinder och fördelar de ser med ökad digitalisering. De 

intervjuade bygglovshandläggarna var till större del eniga om vilka delar av en kommuns 

bygglovsprocess som går att digitalisera, samt vilka skeden av processen som skulle vara mer 

besvärliga. Nedanstående figur illustrerar möjligheterna till digitalisering, där grön ram anger 

att det redan i dagsläget går att digitalisera, gul ram anger att det finns potential att 

digitalisera delmomentet medan röd ram anger att möjlighet till digitalisering saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Möjligheter till digitalisering inom bygglovsprocessen. 



Arbetet belyser även kompetensbristen inom området där många kommuner ser bristen på 

kunskap som ett stort hinder till att öka digitaliseringen inom bygglovsprocessen. Utöver 

avsaknad av kompetens är ekonomin en försvårande faktor som i många fall kan göra 

digitaliseringen till en politisk fråga då resurskrävande projekt kan komma att behöva tas upp 

i kommunfullmäktige. Även behovet av ett nationellt system med tydliga riktlinjer för 

bygglovshandlingar tas upp som en viktig förutsättning för att på nationell nivå kunna 

digitalisera bygglovsprocessen. 

 

För vidare läsning hänvisas till den fullständiga rapporten, TVBP-20/5617, som finns 

tillgänglig via institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola. 


