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VARFÖR DIGITALISERING?

• Vi behöver minska glappet mellan oss och omvärlden



VARFÖR DIGITALISERING?

• Vi behöver vara en arbetsplats där även unga vill arbeta

• Attraktiv arbetsplats



VARFÖR DIGITALISERING?

• Vi ska arbeta med de vi brinner för – inte drunkna i administration

Växa utan att växa

 -

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1,0

 1,2

 1,4

 1,6

 1,8

 2,0

handläggning administration

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

handläggning administration



VARFÖR DIGITALISERING?

• Digitaliseringen möjliggör effektiv kommunikation som överträffar 
kundens förväntan och ger kunden dess upplevelse.

NKI mäter upplevelsen av:

• information 

• Tillgänglighet

• Bemötande

• kompetens 

• rättssäkerhet  

• effektivitet 

Din kommunikation påverkar 

upplevelsen



Hur ställer man om till en digital bygglovsprocess som skapar största möjliga nytta?

Hur ställde Nacka om? 

DIGITALISERAD BYGGLOVSPROCESS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2014

• Tydligt uppdrag från kommunledningen slutet 2013 

• Processkartläggning

• Arbetsgrupp med samtliga funktioner i verksamheten tillsammans med IT

• Gruppen skaffade SITHS-kort (tjänsteleg för e-signering)

• Utvecklade en egen digitala stämpel genom Adobe, som satte tryck på Sokigo 
(ByggR) 

• Digitaliseringsgruppen testade att handlägga helt digitalt med mittbygge-ärenden 
för att se hur det fungerade ”lära av att göra” (anslutna sedan 2010 för just 
mittbygge)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2015

• Fortsatt arbete med rutinskisser

• Den digitala signering införs i ByggR

• Bygglovenheten tog över projektledningen

• Arbetsgruppen utökades, och det blev lättare att få med resten successivt 
genom att de ”gamla” blev mentorer.  - Infasning, nu handlägger alla 
digitalt.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2016

• Lämnat Mittbygge för en renodlad e-tjänst, CGI (VILLBO)

• 1 maj inga mer pappersakter upprättas – NU ÄR VI DIGITALA……

• Fortsatt arbete med effektiva arbetsprocesser där vi använder 
systemfunktionaliteten optimalt

• Förbättrat vår hemsida

• Bevakningsrutiner har påbörjats för att via ärendehanteringssystemet få en 
översyn av ärendena

• Digitala ansökningar har ökat

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2017

• Tre skärmar vid samtliga arbetsplatser

• Fortsatt arbete med effektiva arbetsprocesser där vi använder 
systemfunktionaliteten optimalt

• ATOM införs

• RX-arbetsplatsbesök är i drift

• Proaktiva KA träffar för att marknadsföra e-tjänsterna

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2018

• Arbete med ny e-tjänst integrerad med ärendehanteringssystemet och 
med utgångspunkt att det ska vara lätt att göra rätt

• En utvecklingsledare anställs i stället för att ersätta en administratör –
LIFE HACK!

- Ingen byggloverfarenhet –YES!

- Lång erfarenhet av kundservice –YES!

- Deal att effektivisera bort egna administrativa arbetsuppgifter för att rollen 
skulle kunna vara 100% utveckling. Vi hade mycket digital administration nu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2019

• Lansering av den nya e-tjänsten.

• Arbete för full integration

• Upprättning av diarie – levt med samma ärendehanteringssystem länge

• Stora investeringar 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



INVESTERINGAR 2019

• Kraftigt ökning av digitaliserade tjänster och processer
Kräver en initial investering, sammanhållen digitalisering och systemutveckling

• Beviljade medel 200 000kr



KOMMUNIKATION I E-TJÄNSTEN

Lätt att göra rätt



Digital myndighetsbrevlåda



NOVA/Handläggarstöd



Digital kalenderbokning tekniskt samråd/slutsamråd



2020

• Digital brevlåda KIVRA används nu för grannehörande, delgivning/rek

• SMS tjänst via ATOM

• Ny e-tjänst för tillsynsärenden införs

• Ny bokningstjänst för rådgivning

• Platina……

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



2020

• Fortsatt utveckling på e-tjänsten – transparens och överblick

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt



JUST NU - KUNDSYNPUNKTER ÄR 
GULD VÄRT

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt

2021………

NY E-TJÄNST

E-tjänster

Sök bygglov

Sök strandskydd

Sök planbesked
Beställa nybyggnadskarta



SEN DÅ?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17% 39% 40% 44% 68% 97%Skrev ut allt

2021

Från 1 januari 2020 gäller:

Nya detaljplaner ska följa föreskrifter om nationell 

standard för utformning av digitala detaljplaner

Vilka möjligheter skapar det?!!

2022



VAD HAR JAG GJORT?

• Tänk långsiktigt

• Våga satsa 

• Skruva för att frigöra tid för värdeskapande arbete

Lovhandläggare

Byggnas-
inspektörer

Tillsyns-
handläggare

Utvecklingsledare

Administration

Rådgivning

0

+25%



Enkla vägar



MERVÄRDEN

• HME, Hållbart medarbetarengagemang (skr)



MERVÄRDE – NÖJDARE KUNDER

• NKI – Insikt

• NKI – kundbarometer  - komplement till SBA-
mätningen digital kundenkät med tre snabba frågor 
för att på enklare sätt få snabb kundåterkoppling.

• De tre frågorna är;

• Hur upplevde du kontakten med oss?

• Hur upplevde du handläggningstiden?

• Hur upplevde du handläggningen av ditt ärende 
totalt sett?

3,6 AV 4 2020

3,2 av 4 2018



MERVÄRDEN - AUTOMATIONER



MERVÄRDEN

Inkomna Lovärende/anmälan under 2019

500 analoga ansökningar.

Ett analogt ärende tar ca 20 min att registrera = 169 timmar

Beräknade Lovärende/anmälan 2020

12 analoga ansökningar.

12 ärenden x 20 min = 4 tim

Jämför vi dessa månader/år med varandra så ser ni vinsterna nedan 

i kronor och tid

År 2019 169 tim x 1000 kr (ca Vad en anställd kostar) = 169 000 kr 

År 2020 4 tim x 1000 kr (ca Vad en anställd kostar) = 4 000kr



MERVÄRDE

• Underskatta inte den personliga kontakten utan skapa tid för den

• Vi har inga telefontider

• Exempel den äldsta personen som vi haft som sökte bygglov var ca 
90 år, han var helt emot att använda dator och e-tjänst men han 
hade bank id. Där gäller det att försöka övertyga och få personen 
känna sig bekväm med våra tjänster och framför allt känna sig 
välkommen. När vi vägledde honom hur man söker via e-tjänst via 
telefon så klara han det utmärkt, han tackade och bocka, efter några 
veckor skickar han in en ny ansökan helt själv via e-tjänst och säger 
det här var ju lätt.



MERVÄRDEN

• En organisation med större samsyn – lika arbete i systemet

• Vi är mer sammansvetsade än flygande satelliter

• Proaktiv återkoppling, att tänka lite utanför boxen är att skicka ut mejl till 
företagare i kommun som man ser söker många lov och marknadsföra 
sina e-tjänster har gjort att inflödet av våra inkomna ärenden via e-tjänst 
har ökat och det manuella och analoga har minskat markant



MEN FÖR VEM DIGITALISERAR VI?

KUNDEN   VS   MEDARBETARNA



MEN FÖR VEM DIGITALISERAR VI?

KUNDEN   VS   MEDARBETARNA

Så klart för båda men vi får inte glömma vem vi är till för och 
vem som vinner!



EN VIKTIG FÖRÄNDRING - MINDSET

”Det är fel på 

sökande/kunden”

”Det är fel på 

förutsättningarna”



VI FÅR INTE IN KOMPLETTA 
HANDLINGAR……..



VI FÅR INTE IN KOMPLETTA 
HANDLINGAR……..

Vad gör ni för att det ska vara lätt att 
göra rätt för kunden?



VI FÅR INTE IN KOMPLETTA 
HANDLINGAR……..

”Det är INTE fel på 

sökande/kunden”

”Det är fel på 

förutsättningarna”



HUR VET JAG OM DET ÄR LÄTT ATT 
GÖRA RÄTT?

Fråga kunden! 

Tjänstedesign är en användarcentrerad arbetsmetod som utgår ifrån att förstå användarnas behov 
för att sedan tillsammans med dem utforma lösningar/tjänster. 



VAD HAR VI LÄRT OSS FRAM TILLS NU?

• Kontakt med kunder som är inne i processen ger större engagemang

• Strategisk tjänstedesign är effektivt och ger stora ekonomiska vinster

• Kan fatta rätt beslut i utveckling (Gissningsleken gör vi inte med medarbetarna, 
medarbetarundersökningen)

• Samverkan ger en bredare utveckling och fler perspektiv – lyfter blicken – lärande organisation

• Våga testa i liten skala – liten risk – mindre att förlora 

• Omvärdesspana i all ära, men ……….

Bra tester är snabba och billiga samt efterföljs av reflektion för att 

ta reda på vad som funkade och vad som inte funkade. Om ett test inte 

faller ut som förväntat är det viktigt att förstå varför för att sedan 

justera utformandet innan den avfärdas. 

När man är säker på vad som funkar och varför så är det dags att på allvar 

implementera idén.



RATADE IDÉER     =BRA MEN EJ PRIORITERAT             = FINNS INGET STÖD FRÅN INTERVJUER

Ide Beskrivning Kommentar 

Interaktiv checklista Användare klickar i typ av ärende och andra 

förutsättningar och får då en anpassad checklista för att 

kunna planera sitt byggprojekt och följa upp löpande

Kan vara bra med en mer personifierad checklista, men ställt i relation till 

andra idéer prioriterar inte kunderna detta.  (Eventuellt kan projektet 

digitala planer lösa ut frågan). Det finns en motvilja att dela sin planering 

med kommunen.

Digital mötesplats En plats där man kan kommunicera samt få full koll på 

vart ärendet befinner sig just nu.

Mail- och telefonkonversationer funkar fint, däremot behöver kunderna 

koll på vad deras ärende befinner sig, men en särskild plattform för detta 

är inte efterfrågat med hänvisning till att man som privatperson sällan 

söker bygglov mer än en gång.

Helgöppet Kunderna ska inte behöva anpassa sig efter kontorstider. 

Handläggarna ökar sin tillgänglighet genom att ha öppet 

vissa helger

Det finns en stor acceptans för kontorstider och ingen av de intervjuade

uttryckte en förväntan att få rådgivning eller svar utanför kontorstid.

Öppet hus Erbjuda en tid och plats för att låta kunder  träffa 

handläggare för att få rådgivning eller förstå mer om 

bygglovsprocessen

De tillfrågade vill ha specifik rådgivning om just sitt ärende, precis när de är 

i behov av den.  Om öppet hus ska vara intressant behöver det finnas 

lokalt i varje stadsdel, varje vecka och kunderna måste få svar på just sina 

specifika frågor om sitt ärende.

Rullande bygglov Handläggare besöker olika kommundelar och kunder 

kan boka in ett möte med handläggare när de är i 

lokalsamhället

Det finns en acceptans för att kontakta handläggare över telefon eller mail 

och om man behöver träffa sin handläggare vill man komma överens om en 

tid. 

Handläggarmöte Handläggare ordnar en träff där de presenterar sitt 

arbetssätt, nya rättsfall mm för kunder

Kunderna vill veta vad som gäller för just dem och deras ärende. Med 

fokus på rådgivning, resonemang, överblick och progress



Tidig 
rådgivning

Beslut och 
bedömningar

Överblick 

Under den andra intervjuomgången fördjupades 

insikterna och idéerna  förfinades. Resultatet blev tre 

utvecklingsområden. Genom intervjuerna har vi 

kunnat utesluta vissa idéer och utvecklat andra idéer. 

Den konkreta utformningen av hur lösningen kan se 

ut inom respektive utvecklingsområde behöver 

ytterligare förfinas. Utifrån de intervjuer vi genomfört 

har vi tagit fram ett antal principer för utformning. 

Förslag för nästa steg är att man gör tester av hur 

lösningen kan utformas utifrån dessa principer. 

IDENTIFIERADE 

UTVECKLINGSOMRÅDEN



KOMMUNIKATION OCH KLARSPRÅK

• Jag kan inte veta det jag inte vet…….

Gör en anmälan……… jag vill bara installera en kamin…..

Fackspråk…. Planstridigt utgångsläge…. Vad vill du?
När en myndighet inte upplevs transparent uppstår motstånd och en ovilja att göra rätt

• Kravställd och tydlig kommunikation ger resultat

• Lotsa och backa upp när kunderna går fel – har en plan för detta

• Tvinga fram förändring – corona – tekniska samråd – arbetsplatsbesök - slutsamråd

• Våga stäng dörrar för att skapa nya mönster – ingen analog ansökningsblankett



MERVÄRDEN

• Enkelt att jobba distans

• Smidigt att direkt från ärendehanteringssystemet se alla handlingar

• Handlingar kan smidigt mejlas från ärendehanteringssystemet till kunden

• Vi spar tid som är pengar som ger utrymme för ytterligare 
verksamhetsutveckling som kommer kunden och oss tillgodo



VAD LÄGGER VI DÅ VÅR TID PÅ?

• Hjälpa kunden – genom att det finns en tydlig väg in för hjälp kan vi samla 
synpunkter och får även direkt insyn i vad vi behöver utveckla och 
prioritera i nästa steg, tex hur tydlig är hemsidan. 

• Vi har utrymmer för att arbeta i mellanrummen.

• Rådgivning internt och externt

Tidig och tydlig rådgivning innan kunden lämnar in sitt bygglov är en av de 
viktigaste förutsättningarna för en snabb och effektiv handläggning.



Är det hela sanningen eller spelar upplevelsen stor roll?

MERVÄRDE – KORTARE HANDLÄGGNINGSTIDER

2015 2016 2017 2018 2019

8,3 10,4 13,4 13,7 9,6

Ansökan till beslut i veckor

Medel

Median 5 6,3 9 8,7 6

2020

9,2

6,5



CITAT FRÅN VÅRA KUNDER





UTMANINGAR LÄNGST MED VÄGEN 

• Budget - finansiering

• Förändringsarbete kräver processledning – våga sätt ner foten om det behövs

• Det tar tid innan de stora ekonomiska vinsterna kommer.  Från att digitalt översätta 
arbetsprocesser till dess att ändrade och effektivare arbetssätt uppstår samt 
automationer och kuddriven utveckling blir en del av digitaliseringen.



NÅ MÅLEN

• Tydlig ledning där målet är tydligt (håll det levande)

• Börja i liten skala med arbetsgrupp med olika kompetenser som sprider 

vidare

• Våga testa! Tro på: lära av att göra, försök och misstag

• Modiga medarbetare

• Utgå alltid från att det ska vara lätt att göra rätt – kunden vinner

• Proaktiv kommunikation - För att digitalisera bygglov ännu längre så krävs det 

att man hittar enkla och smidiga vägar att nå ut till medborgare och 

företagare.
Digitalisering

Hemsidan

Transparens

Plattform för 

E-tjänst

kundperspektivet

kommunikation

Gemensamma 
arbetssätt



HUR STÄLLER MAN OM TILL EN DIGITAL 
BYGGLOVSPROCESS SOM SKAPAR 
STÖRSTA MÖJLIGA NYTTA? 

Fråga kunden!



VAD ÄR NÄSTA STEG?

Våga utmana och tänk framtiden

fråga innan!

Prova i liten skala

Tjänstedesign

Kundfocus

Innovation





FRÅGOR?

Maria.melcher@nacka.se



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


