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Sammanfattning 

Norrköpings kommun har en viktig roll i samhället, mot medborgare och företagare. 

Det betyder att kommunens e-förvaltning har stor betydelse för den framtida 

utvecklingen. Medborgarnas krav på service och e-tjänster har ökat markant, därför 

har allt fler offentliga verksamheter intresserat sig för en konkurrenskraftig e-

förvaltning. De befintliga e-tjänster och de elektroniska ärendehanteringssystemen 

inom Norrköpings kommun är varierande och saknar anslutning till varandra. Med en 

ökad medvetenhet och en vilja att förändras finns det bra förutsättningar för en 

samverkan mellan dessa IT-system. Med hjälp av datorisering kan system samverka 

bättre och Norrköpings kommun bli mer attraktiv, flexibel och effektiv för så väl 

medborgare som medarbetare.   

 

Vid ett införande av en datorisering bör en föranalys och verksamhetsanalys 

genomföras, något som ligger till grund för vår studie. Den har bestått i att kartlägga 

planprocessen med innefattande aktiviteter för att identifiera behov samt 

begränsningar i arbetsprocessen. Resultatet har visat att de studier vi utfört kan 

komma att främja den kunskap och medvetenhet inom datorisering och hur denna 

påverkar de arbetssätt som finns inom Norrköpings kommun. Utifrån resultatet kunde 

vi även fastställa att det fanns förbättringsområden inom planprocessen inför 

datoriseringen på Fysisk Planering. Det kommer att ske omfattande 

verksamhetsförändringar vid införandet av datorisering. Något som medarbetarna bör 

vara med på, genom att vara delaktiga. Vi vill understryka att det är av stor vikt att 

verksamheten ser till att involvera medarbetarna, både i och under införandet av 

Ärendenavet.  

 

Vi anser att det finns ett praktiskt värde i vår studie i och med att den underrättar 

offentliga verksamheter om de faktorer som bör uppmärksammas och åtgärdas vid 

en datorisering. Vi vill belysa att det inte bara är att införa ett nytt system. En viktig 

del är, att i ett tidigt skede reflektera över vad det kommer att medföra för 

medarbetare och deras arbetssätt. Det är viktigt att ta reda på styrkor och svagheter 

för att undvika fallgropar i det nya systemet och göra datoriseringen så optimalt som 

möjligt.



 
 

Förord 

Det har varit en lärorik och spännande process under de senaste tre åren. Dock har 

det inte varit helt smärtfritt. Med tålamod och viss möda kan vi ändå kalla oss stolta 

systemvetare! 

 

Det har varit en lång process som vi inte trodde skulle bli klar, men nu i efterhand kan 

vi blicka tillbaka och känna oss riktigt nöjda. Trots motgångar och i vissa fall brist på 

motivation har vi alltid trott på oss själva. Drivkraften var att skapa något som 

förhoppningsvis kunde bli användbart för andra. I denna studie har vi prövat vår 

kunskap och färdighet inför det framtida yrkeslivet. Tack vara detta blev vi mer 

självsäkra och har genomgått en personlig utveckling, både kunskapsmässigt och 

som individer. 

 

Vi vill börja med att tacka alla vi har varit i kontakt med på Fysisk Planering samt 

Norrköpings kommun för ett visat förtroende och viljan att medverka. Inte minst vill vi 

tacka för alla de resurser vi har fått tillgång till i form av underlag, lokal och trevliga 

diskussioner. 

 

Ett stort tack till vår handledare Anders Persson vid Linköpings Universitet, som har 

bidragit med synpunkter och vägledning genom denna resa. 

 

Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer samt vänner som har stöttat oss 

genom denna period. 
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Zandra Jonsson 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras en introduktion till studien genom att beskriva 

bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar samt målgrupp. Även centrala 

begrepp, avgränsningar och referenshantering kommer att redogöras. 

1.1 Bakgrund 

Allt fler offentliga verksamheter intresserar sig för en ökad tillgänglighet för samhället 

genom att minska den obalans som kan uppstå mellan behov och tillgängliga 

resurser. Det kommer ställas allt högre krav på den offentliga sektorn och för att de 

ska klara av dessa krav måste de vara beredda på att förnya den interna 

infrastrukturen samt förbättra arbetsförhållanden och ha ett verksamhetsanpassat 

Informationsteknik (IT) stöd. (Statskontoret, 2005:30). 

 

“Ökande krav på effektivitet, medborgarnytta och rättsäkerhet ställer större krav på 

den offentliga förvaltningens ledning, organisation, användning av ny teknik och 

uppföljning av myndigheters verksamhet.” (Statskontoret, 2005:30, s. 17). 

 

Nationen Sverige har tidigare rankats som ledande inom e-förvaltningsområdet, detta 

har på senare år ändrats. Då nätverksorienterad användning har varit bristfällig 

avseende IT inom förvaltningar. Denna utveckling har fått regeringen att vilja vända 

detta och har nu haft chans att påskynda utvecklingen av e-förvaltningsarbetet. 

Sverige kan tillsammans med tekniska lösningar som finns till hands använda sig av 

en mer delegerad samverkansmodell, även kallat tjänstebaserad IT arkitektur. 

Samverkansmodellen bygger på att det finns ett standardiserat sätt för 

myndigheternas datorsystem att kommunicera på, utan att de är fast kopplade till 

varandra. En fördel med modellen är att den tillåter en snabbare och kraftfullare 

utveckling av e-förvaltning, en nackdel kan vara att den kräver en högre grad av IT 

standardisering. Utnyttjas dessa nya möjligheter av både offentliga förvaltningar och 

myndigheter borde den svenska förvaltningen kunna återta en ledande position inom 

e-förvaltningsområdet. Självklart är detta inte möjligt utan myndigheternas aktiva och 

engagerade deltagande. (Regeringskansliet, 2008). 
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Nästan 70 procent av den offentliga förvaltningen representeras av den kommunala 

förvaltningen. Kommunen har därmed en viktig roll mot medborgarna och 

företagarna, vilket betyder att kommunens e-förvaltningsarbete har en stor betydelse 

för utvecklingen. (Regeringskansliet, 2008). I en offentlig förvaltning utvecklas e-

samhället genom en strategisk verksamhetsutveckling med hjälp av IT, alltså e-

förvaltning. Alla samhällsområden påverkas med stor kraft av både 

informationstekniken och Internet. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Det 

finns flera anledningar till att en effektiv informationshantering behövs. En av 

anledningarna är att stadsförvaltningen på ett effektivt sätt ska kunna byta 

information för handläggning av myndighetsärenden. Det är också viktigt med en 

effektiv informationshantering för att kommuner, medborgare och företagare lättare 

ska kunna utbyta och få tillgång till både offentliga och individrelaterad information. 

(Regeringskansliet, 2008). Norrköpings kommun är en av de kommuner som satsar 

på e-förvaltning. Kommunens vision handlar om det goda livet, där uppdraget är att 

utveckla, skapa och leverera välfärdstjänster till verksamheter och medborgare i 

området. (Norrköpings kommun, 2011a). 

 

Detta har lett till att Norrköpings kommun vill göra en ännu större satsning inom 

datorisering. Under våren 2010 beslutade kommunen att starta ett 

systemimplementeringsprojekt inom systemintegration mellan myndigheter inom 

kommunen. Det är ett standardsystem för administration och heter Ärendenavet. 

Ärendenavet ska bland annat förse kommunen med effektivare dokumenthantering 

både internt och externt. Kommunens vision är att myndigheter ska ha en gemensam 

dokumenthantering internt och externt där ärenden, tjänster och service ska vara mer 

tillgängliga, samordnade och effektiva. Kommunen har därmed kommit fram till att 

projektet kommer att delas in i olika steg och första steget kommer vara att byta ut 

nuvarande system med Ärendenavet samt integrera det med andra. Att ersätta 

dokumenthanteringssystemet DiWA och dagens diarium med Ärendenavet ingår i 

projektets första steg. Därmed har det beslutats att avdelningen Fysisk Planering 

inom Stadsbyggnadskontoret blir först ut att använda Ärendenavet genom att hantera 

diarium, handlingar och ärenden. På så sätt blir Fysisk Planering piloter för projektet. 

(Norrköpings Kommun, 2011b). 
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Kommunen ville därför få fram en föranalys om Fysisk Planering samt en 

verksamhetsanalys, som skulle visa hur dom jobbar idag och hur jobbet skulle kunna 

bli i framtiden med stöd av det nya Ärendenavet. Med hjälp av medarbetarna på 

Fysisk Planering, ville kommunen även kartlägga planprocesser och komma fram till 

vilka begränsningar det fanns med deras nuvarande arbetssätt. Därefter hitta förslag 

på förbättringar som eventuellt det nya systemet Ärendenavet skulle kunna 

understödja.  

1.2 Centrala begrepp 

Processer 

Varje aktivitet eller en samling av aktiviteter som har någon form av indata, som får 

ett värde tilldelat och som presenterar ett resultat för intern eller extern kund. I dessa 

processer används organisationens resurser för att ge ett definitivt resultat. 

(H.J. Harrington, 1991). 

Delprocesser 

Delprocess består av flera sammanhörande aktiviteter som i sin tur består av en 

grupp sammanhörande arbetsuppgifter. (O. Rentzhog, 1998). 

Detaljplan - Planprocess 

I en detaljplan regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområde. 

Planläggning riktar sig till att lägga fast den framtida användningen av mark- och 

vattenområden i kommunen. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Där av 

har plan- och bygglagen stor roll vid en planprocess, genom att reglera ett 

demokratisk planarbete som drivs med stor öppenhet så att alla berörda kan bli 

delaktiga. (Norrköping kommun, 2011c). 

Datorisering 

Processer där datorer används för att utföra olika aktiviteter i arbetslivet, kallas 

datorisering. Datorn fungerar oftast som en förstärkning av individens möjligheter. 

(Nationalencyklopedin, 2011). 
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1.3 Problemformulering 

Som vi nämnde innan i bakgrunden har medvetenheten hos medborgarna ökat och 

där av kraven på den offentliga sektorn har höjts. Därför är det viktigt för kommunen 

att vara aktiva i utvecklingen och skapa tillgänglighet och service för framför allt för 

medborgare och företag. I dagens läge finns det många fallgropar avseende 

integrerade system och dess processer. Det finns studier i området men när det väl 

kommer till tillämpning, är det inte självklart hur och vad man ska göra för att lyckas. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Företag och organisationer har oftast 

jobbat utan att överväga om deras nuvarande processer är tillfredsställande. Något 

som blivit allt mer uppmärksammat och som företag och organisationer bör ändra för 

att kunna ha system som tillgodoser både organisationer samt konsumenter. 

(O. Rentzhog, 1998). 

Processer och dokumenthanteringen inom Fysisk Planering är något gammalmodigt 

och kan ses som verkningslösa utifrån IT - utvecklingen under det senaste decenniet. 

Dokumenthanteringen sker i stort sett manuellt, vilket är tidskrävande, tar mycket 

resurser och är inte miljövänligt. Avsaknad av insyn i den egna verksamheten och 

ansvarsroller bidrar till att individer måste hitta till rätta på egen hand utan några 

konkreta riktlinjer. Samtliga medarbetare har olika tillvägagångssätt avseende en 

planprocess. Det finns ett dolt missnöje inom Fysisk Planering kring arbetssättet, 

dock utan uppenbar orsak till detta. Vid införandet av Ärendenavet finns det en 

ovisshet bland medarbetarna och vad datoriseringen kommer att innebära för var och 

en avseende arbetssätt inom planprocessen. Det råder även oro om datoriseringen 

verkligen kommer att göra någon positiv påverkan eller om det blir ännu ett nytt 

system. 

1.4 Syfte 

Syftet är att utifrån föranalys och verksamhetsanalys identifiera hinder i den 

nuvarande arbetsprocessen inom Fysisk Planering avseende processer i en 

detaljplan, det vill säga planprocesser. Att kunna urskilja olika begränsningar och 

därefter se vilka behov som finns inför datorisering. Avsikten med vårt resultat i 

studien är att främja kunskap och medvetenhet om datorisering och dess påverkan 

inom planprocessen på Fysisk Planering. Identifiera förbättringsområden inför 
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datoriseringen för att uppnå ett effektivare arbetssätt med hjälp av Ärendenavet. 

Samt tydliggöra hur datoriseringen kommer att påverka medarbetarnas 

verksamhetsmedvetenhet.  

1.5 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats med hänsyn till bakgrund, 

problemformulering samt syfte. 

 Vilka begränsningar och behov kan vi urskilja i det nuvarande arbetssättet hos 

Fysisk Planering inom planprocessen? 

 Vad skulle datorisering innebära för enbart planprocessen och dess 

arbetssätt, kommer det påverka medarbetarnas verksamhetsmedvetenhet? 

 Vilka förbättringar kan ske i arbetssättet vid en planprocess med hjälp av 

datorisering? 

1.6 Målgrupp 

Studien har flera målgrupper bland annat både de som bedriver den offentliga 

verksamheten men även till medarbetare på Fysisk Planering och IT enheten. En 

essentiell del i studien är processer och datorisering inom den offentliga sektorn. 

Därför vänder sig studien även till forskare och studenter samt intressenter med 

kunskap om datorisering samt e-förvaltning. Då denna studie är på en djupare nivå, 

är det bra om läsaren har grundläggande kunskaper inom processer, datorisering,  

e-förvaltning, offentliga sektorn och Informationsteknik. 

1.7 Avgränsning 

I studien kommer vi endast behandla föranalys och verksamhetsanalys med fokus på 

hinder i den nuvarande arbetsprocessen i en planprocess inom Fysisk Planering, 

Norrköpings kommun. I och med att studien är en förstudie inför 

systemimplementeringen, kommer vi att lyfta fram förutsättningar för effektivare 

planprocess för en detaljplan. I vår studie av planprocessen, avser vi enbart 

detaljplanprocessen och inte hela enheten Fysisk Planering.  
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1.8 Referenshantering 

Det finns två referenshanteringssystem som används oftast vid skrivning av 

akademisk text - Oxfordsystemet och Harvardsystemet. Vid användning av 

Oxfordsystemet placeras en fotnot på slutet av meningen, ett stycke eller ett helt 

kapitel. Fotnot skrivs i upphöjt läge exempelvis detta är upphöjt ¹, för att hänvisa till 

referensförteckningen. Svårigheter med Oxfordsystemet är att det kan vara svårt för 

läsaren att följa upp referenser, dock blir det mer flyt i texten. Används istället 

Harvardsystemet, anges texthänvisningar och referensförteckning. I allmänhet består 

texthänvisningen av en parentes med författarens efternamn och verkets 

utgivningsår. Parentesen markerar att textavsnittet kommer från en skriftlig källa och 

inte från författaren själv. Fördelen med Harvardsystemet är att källan framgår 

mycket tydligt, men att det blir svårare att läsa forskningsarbetet. (Svenska 

språknämnden, 2002).  

Det föll naturligt att använda oss av Harvardsystemet, eftersom vi sedan tidigare har 

erfarenhet av just detta referenssystem. Dessutom anser vi att det är bra för läsare 

redan under arbetet bekanta sig med referenser som vi har använt, utan att behöva 

undersöka referenslistan kontinuerligt. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de metoder som vi har använt i vår studie hos 

Fysisk Planering. Dessa metoder är framtagna inom samhällsvetenskapliga metoder 

och används i studier och forskning inom ämnet. Vi har valt att berätta mer om de 

metoder vi har tillämpat i studien men för att förstärka vår val, ger vi ett mot exempel. 

Vi kommer även att berätta hur vi har gått tillväga med både data- och 

litteraturinsamlingen för studien. 

2.1 Ansats 

2.1.1 Hermeneutik 

När forskaren ska analysera en text är det viktigt att få fram textens mening utifrån 

upphovsmannens perspektiv, vilket är en vision som ligger till grunden för 

hermeneutiken (A. Bryman, 2009). Hermeneutik är en kunskap om förståelse och 

bygger på tolkning, framför allt i kunskapsform. Inom hermeneutik letar forskarna 

efter tänkbara innebörder hos sina studieobjekt i form av texter och språk. En 

process mellan tolkning och förståelse kan möjliggöra en djupare och bredare 

förståelse. Under tolkningsprocessen pendlar vi hela tiden mellan del och helhet, där 

helheten kartlägger delarna och delarna helheten. Den hermeneutiska spiralen är en 

bra bild som lyckas fånga både tolknings- och förståelseprocessen mellan större och 

mindre helheter. (B. Gustavsson, 2004). 

 

Slumpmässiga urval är något som forskaren inte behöver binda sig till för att få 

representativa respondenter. Forskarens resultat/tolkningar behöver inte bevisas 

genom representativa eller stora urval. Istället tillför urvalsprincipen sin tolkning av 

nya kvalitativa poänger, tolkningar man redan gjort och inte behöver bekräftas med 

fler respondenter. Därmed kan man vara mer våghalsig i sina tolkningar och få 

spekulera mer fritt för att skapa poängen. Vilket ger en mer och djupare bild för 

forskaren än den data han samlat in visar. (B. Gustavsson, 2004). 
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2.1.2. Positivism 

En kunskapsteoretisk ståndpunkt som positivismen talar för är en av de 

naturvetenskapliga metoderna vid en undersökning av den sociala verkligheten. 

Positivismen delar lite olika meningar mellan författare och forskare men de flesta är 

överens om dess innebörd. Bland annat att kunskap är endast sådana händelser 

eller fenomen som kan bekräftas via sinnena. Det kan även ta ställning till 

lagmässiga förklaringar som skapar hypoteser med hjälp av teori. Positivismen bör 

och ska vara objektiv, med andra ord värderingsfri. (A. Bryman, 2009).   

Positivismen kan ses som en annan form av vetenskaplig kunskap som utgörs av 

teorier. Dessa teorier innehåller olika benämningar som återger mätbara händelser 

och som ger ett samband mellan dessa händelser. Det ända sättet att kunna nå 

denna kunskap om verkligheten är att observera den. (J. Hartman, 2004). 

2.2 Metodteori 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning uppfattas vanligtvis lägga stor vikt vid ord och betonar i huvudsak 

ett induktivt synsätt, genom att lägga tyngden på att skapa teorier. Det viktiga är hur 

individerna tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Detta gör att den kvalitativa 

forsningen tar avstånd helt ifrån den naturvetenskapliga modellens normer samt dess 

tillvägagångssätt. Individernas skapande och utformande förmåga hör till den sociala 

verkligheten och innehåller en bild av en ständigt föränderlig egenskap. 

(A. Bryman, 2009). 

 

Kvalitativ metod fokuserar på att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. 

Kvalitativ metod är ett redskap för en kvalitativ forskning med ett induktivt arbetssätt 

och vetenskapsteoretisk grund i hermeneutik och fenomenologi. Enligt Gubrium & 

Holstein (1997) finns det fyra traditioner inom kvalitativ forskning: Naturalism - skapar 

förståelse av den sociala verkligheten, så som den är; Etnometodologi - en förståelse 

av hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal och samspel; 

Emotionalism - ett intresse för subjektivitet, upplevelser och erfarenhet; 

Postmodernism - är en tradition som är öppen för de olika sätt som den sociala 
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verkligheten kan byggas på. För att få de bästa möjliga resultat av en kvalitativ 

forskning, bör man följa följande steg: 

 Generella frågeställningar 

 Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

 Insamling av relevant data 

 Tolkning av data 

 Begreppsligt och teoretiskt arbete 

o Specificering av frågeställningarna respektive insamling av ytterligare 

data 

 Att skriva forskningsrapporten 

 

Kvalitativa metoder handlar om att ta fram egenskaper som framstår inom 

studieområdet, att karaktärisera det. I en kvalitativ metod studeras en eller ett fåtal 

specifika miljöer, där syftet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och 

kännetecken i dessa miljöer. Det är viktigt att det finns ett tätt och nära läge mellan 

forskaren och den miljö eller personer som studeras. Kvalitativa metoder 

kännetecknas för dess flexibilitet, det innebär att i en kvalitativ studie har forskaren 

möjlighet att ändra exempelvis sitt frågeschema. På så sätt kan inte forskaren få 

någon jämförbar data och varje person ställs inför olika stimuli, något som forskarna 

inte tycker är särskilt problematiskt. (P. Repstad 2007). 

2.2.2 Kvantitativ metod 

P. Repstad (2007) beskriver en kvantitativ studie som mätning av resultat och 

bedömning som ger svar på hur ofta det studerande fenomenet förekommer. Han 

menar att tydliga mål i en verksamhet så som enkel teknologi och resultat är lätta att 

mäta och är bra förutsättningar för en kvantitativ studie.   

Vid en kvantitativ forskning är forskarens uppfattning och intresse av stor vikt. 

Forskaren skall dock inte involvera sig i undersökningen, då detta är något som kan 

förstöra forskarens objektivitet. Forskaren samlar in numerisk data och har ett 

deduktivt samband mellan teori och studien. Att använda kvantitativ metod vid en 

kvantitativ studie, handlar om en exemplarisk redogörelse av processen som i 
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verkligheten skulle nästan aldrig inträffa. Detta är dock en bra grund till en kvantitativ 

studie för att få en bild av hur studiedata är kopplad till teori som ökar förståelse. (A. 

Bryman, 2009). 

2.2.3 Induktiv 

“Vid en induktiv ansats ligger fokus på den teori som genererats ur de verkliga fallen.” 

(B. Gustavsson, 2004, s.123). 

 

En induktiv ansats är baserat på empirisk data och erfarenhet som sedan har 

analyserats för att grunda en teoretisk uppfattning och slutsatser. Med hjälp av en 

induktiv metod kan man hitta ett samband mellan det man utreder och teori, 

informationssamling och analys går samman. Vid en sådan studie jobbar forskare 

oftast iterativt, det vill säga efter att man har kommit fram till en teori, kan det bli så 

att forskaren behöver samla in mer data för att förankra eller förkasta de ursprungliga 

teoretiska slutsatserna.  (A. Bryman, 2009). 

2.2.4 Deduktiv 

Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från teori för att fastställa en hypotes och 

därefter genomföra en datainsamling för empirin. Det är hypotesen som styr vilka 

observationer forskaren gör. På så sätt kan forskaren styra vilka observationer som 

bör göras för att åstadkomma det önskvärda resultatet. Det är dock inte alltid som 

hypotesen kan bekräftas. Ibland vid analys av resultat kommer forskaren fram till att 

hypotesen inte stämde och därför inte heller kan användas. I sådana fall kan 

forskaren formulera om hypotesen för att genomföra studien på nytt. (A. Bryman, 

2009) Enligt J. Hartman, med hjälp av deduktion skapar forskaren en förklaring till ett 

fenomen genom bevis ur tidigare bestämda teoretiska regel och normer med en 

logisk koppling mellan fenomenet och slutsats. (J. Hartman, 2004). 
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2.3 Metod för datainsamling 

2.3.1 Modelleringsseminarium 

Modelleringsseminarium är ett seminarium som bygger på att samla de 

nyckelpersoner som är aktuella inom projektet. Det är viktigt att deltagarna har en 

gemensam utgångspunkt till seminarieämnet. Alla deltagarna bidrar till att komma 

fram till möjliga förbättringar och lösningar i verksamheten med hjälp av att skriva, 

anteckna, diskutera och rita. Detta kan leda bland annat till gemensam 

dokumentation av begrepp, olika samband, antaganden, insikter samt slutsatser. På 

så sätt används den samlade kunskapen från olika aktörer för att få fram ett resultat 

som ger förutsättningar att lyckas i ett förändringsarbete. Modelleringsledarens roll är 

att stimulera grupp processen men även att leda själva diskussionen genom att ställa 

frågor till gruppen. De svar gruppen ger ska modelleringsledaren dokumentera och 

sammanfatta, och det gruppen kommit fram till ska sedan analyseras. Det är viktigt 

att gruppdeltagarna medverkar aktivt och deltar i diskussionerna och ger sakkunskap 

samt idéer inom det berörda området genom diskussion och bildvisualisering. 

(G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 2010). 

 

A. Hjalmarsson (2009) skriver att det måste finnas kunskap om verksamheten som 

står i fokus för modelleringen. Kunskap kan innebära hur verksamheten fungerar och 

ser ut idag men hur den bör fungera i framtiden. Självklart är också insikter om 

verksamheten en form av kunskap, det kan vara insikter om logik, styrkor, dess 

problem samt mål. (A. Hjalmarsson, 2009) De insikter som kommer fram 

dokumenteras och formas i text och grafiska beskrivningar, som fungerar som en 

grund inför beslutet om IT- system ska utvecklas och verksamheten ska förändras 

eller inte. (G. Goldkuhl & A. Röstlinger se A. Hjalmarsson, 2009, s. 13). 

2.3.2 Intervjuer 

Det finns många olika sätt och metoder att samla in data på och intervjuer är en av 

dessa. I vår studie kommer vi att använda oss av ostrukturerade samt semi - 

strukturerade intervjuer. Både ostrukturerade och semi - strukturerade intervjuer 

används till för att göra kvalitativa studier. 
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Huvudmålet med en intervju är att samla in objektiv data som berättar om verkliga 

situationer inom forskningsområdet, därför är det lämpligt för oss att använda sig av 

just ostrukturerade och semi - strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer 

används mest till för en kvantitativ studie och därför är det inte aktuellt i samma 

utsträckning för oss. (A. Bryman, 2009). 

 

Ostrukturerad Intervju 

Vid en ostrukturerad intervju brukar respondenten prata fritt om ämnet. Det används 

teman och intervjuaren ställer en eller få frågor inom temat, så respondenten kan 

svara fritt. Ostrukturerade intervjuer kan jämföras med ett vanligt samtal. Det är 

flexibelt med ostrukturerade intervjuer som gör det enkelt att få mycket data om det 

aktuella ämnet. (A. Bryman, 2009). 

 

Semi - strukturerad Intervju 

Semi - strukturerad intervju är en blandning av strukturerad samt ostrukturerad 

intervjuer. Intervjuaren är delvis förbered inför intervjun och tar hjälp av en 

uppsättning frågor i form av ett frågeschema, men frågornas ordningsföljd kan 

variera. Dock måste samma frågor ställas till samtliga intervju personer. Frågorna har 

oftast öppna svarsalternativ och de brukar vara allmänt formulerade, vilket gör att 

intervjuaren får data som annars kanske hade missats om frågorna inte skulle ha 

varit öppna. Genom semi - strukturerad intervju kan även intervjuaren få utrymme att 

ställa uppföljningsfrågor till sina förberedda frågor men det är viktigt att intervjuaren 

ser till att intervjun inte övergår till en öppen diskussion. (A. Bryman, 2009). 

 

Strukturerad Intervju 

Vid en strukturerad intervju är det fasta frågor som är indelade i olika kategorier för 

att kunna styra intervjun på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att frågorna formuleras 

på samma sätt och i samma ordning när det gäller strukturerad intervju.  Här är målet 

att ha ett sammanhang där samtliga intervjuer ska vara densamma. 

Respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Det svåra är att 

intervjuaren vid upprepade gånger måste motivera intervjupersonen att svara på 
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frågor utan att dess förtroende och tillit blir drabbad. Därför måste intervjuaren vara 

tydlig och saklig i sin intervju. För att inte missa viktig data vid en intervju är det bra 

att kunna spela in intervjun för att sedan transkribera den direkt efter intervjun. Data 

är av stor vikt sedan vid analysen. (A. Bryman, 2009) En kvantitativ studie kräver 

mycket standardisering och struktur. Därför används strukturerade intervjuer fram för 

allt inom en kvantitativ studie eller i en mindre blandning med semi - strukturerade 

respektiver ostrukturerade intervjuer för en kvalitativ studie. (J. Hartman, 2004). 

2.3.3 Snöbollsurval 

Snöbollsurval är ett kedjeurval, då forskaren kommer i kontakt med respondenter för 

studien utifrån den första kontakten inom verksamheten. Rent praktisk kan det gå till 

på följande sätt, - forskaren träffar ledningen inom verksamheten och efter intervjun 

ber om några nyckelpersoner för en ny intervju inom det studieområdet. Därefter 

anger de nyckelpersoner ytterligare personer för en intervju, där av namnet 

snöbollsurval. Vid användning av snöbollsurval är det svårt att får fram något 

representativt stickprov. (A. Bryman, 2009). 

Även B. Gustavsson (2004) beskriver snöbollsurval som icke - representativ urval 

som kan användas till slutsatser men det är även viktigt att kolla på bortfall. Vid 

studien bör det tas hänsyn till själva bortfallet och inte bara på det hur urvalet har 

gjorts. Som forskare kan det vara svårt att komma in i verksamheter och få tag på rätt 

intervjupersoner direkt från början.  Med snöbollsurval kan denna process kortas ner 

och forskaren kan få intervjuer inom olika hierarki nivåer i organisationen som har en 

koppling till studien. (A. Bryman, 2009). 

2.4 Kvalitativ analys 

2.4.1 Grounded Theory 

Inom den kvalitativa samhällsforskningen finns det en riktning som kallas Grounded 

Theory, som “rymmer en stark betoning av att teorin ska växa fram med en tydlig 

förankring i det empiriska materialet”. 

(Glaser & Strauss,1967 se P. Repstad, 2007, s. 23). 
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Metoden har två grundläggande drag, dels att teorin ska vara som stöd till data samt 

ha ett synsätt som är iterativt eller rekursivt det vill säga det sker en parallell 

insamling och växelverkan mellan analys och data. (A. Bryman, 2009). 

B. Gustavsson (2004) menar att närheten till data är särskilt viktigt i Grounded 

Theory, även kvalitetskriterierna är grundläggande och har att göra med hur grundad 

i data teorin är. Med det menas att teorin ska passa aktörernas verklighet, de ska få 

fördjupad förståelse och ska känna igen sig i den verklighet man befinner sig i. Teorin 

måste även fungera i den empiriska verkligheten, genom att förklara vad som händer 

och ta fram de problem och frågor som är viktiga för dem som arbetar inom området. 

A. Strauss & J. Corbin (1998) anser att i den data som tas fram finns det olika 

kategorier som kan delas in i olika begrepp som står för olika företeelser. Företeelser 

som är viktiga analyserande idéer och som kommer från data. Dessa beskriver 

problem och frågor som avser ett område som är angeläget för det som studeras. 

Det är viktigt att gruppera begrepp i kategorier, vilket kan minska antalet enheter som 

forskaren arbetar i. Med hjälp av kategorier finns det potential till att förklara och 

förutsäga data.  

2.4.2 Kodning 

Kodning är en metod för dataanalys vid en kvalitativ studie. Genom att bryta ner data 

och ta fram generella kategorier kan metoden användas redan efter det första 

datainsamlings tillfälle. Vid en datakodning ska arbetet ske iterativt och strukturerat. 

Efter att data har kategoriserat, skall denna åtskiljas, för att se vad det representerar 

för något och vad handlar informationen om. Redan här bör det avgöras och sorteras 

det som är relevant för studien och eliminera det som är irrelevant. Därefter kan 

forskaren organisera och bryta ner data i subkategorier för att sedan följa upp 

analysen och jobba vidare med ny data iterativt. (A. Bryman, 2009). 
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2.5 Val av metod 

“Kvalitativa studier är ofta undersökningar av avgränsade och specifika miljöer, där 

målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer.” 

(P. Repstad, 2007, s. 23). 

 

Studien har varit ett praktiskt uppdrag med nära kontakt med medarbetare på Fysisk 

Planering, för att utreda planprocessen som de arbetar i. Vi ville veta hur individerna 

på Fysisk Planering tolkade och uppfattade sin sociala verklighet, som var viktigt för 

vår studie. Därför blev valet kvalitativ metod med hjälp av induktivt arbetsätt. Det gav 

möjlighet att koppla den praktiska utredningen och slutsatser i ett analyskapitel, 

baserad på den erfarenhet och fakta som har samlats in under studien. Även val av 

teori blev en direkt koppling till kvalitativ metod med ett litet svängrum för exempel på 

motsatser för att styrka val av induktion och kvalitativ metod. Med hjälp av kvalitativ 

metod kunde vi fokusera på att få en djupare förståelse för vårt fenomen. För att få 

ett så bra resultat som möjligt av vår kvalitativa forskning, försökte vi följa de steg 

som vi tog upp under kvalitativ metod. Så som att ha generella frågeställningar, ha 

relevanta undersökningspersoner, vi såg även till att vi fick in relevant data, som vi 

tolkade och därefter skrev en forskningsrapport.  

2.6 Val av ansats  

Även den hermeneutiska ansatsen blev ett naturligt val på grund av den kvalitativa 

studien. Denna ansats var till stor hjälp att tolka de insamlade fakta samt kunna vara 

objektiva i denna tolkning, trots det nära samarbetet med verksamheten. Vi har utgått 

från de uppgifter och information vi har fått fram och tolkat detta. Tolkningen var viktig 

för att se vad den empiriska fakta innebar och vad är det för budskap som ska 

framföras. 

2.7 Val av datainsamling 

Datainsamlingen har tillämpats genom intervjuer som i sin tur har sammanställts. Vi 

genomförde fjorton intervjuer bland annat med olika handläggare men även personer 

inom kommunen som hade hand om projektet. Detta för att kunna analysera samt ta 

med de väsentliga delarna för studien. Fokus var på ostrukturerade och semi - 
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strukturerade intervjuer, då med hjälp av dessa får man fakta mer djupgående. 

Respondenter har haft möjlighet att yttra sig inom studieämnet utan att känna sig 

begränsade. Även modelleringsseminarium har tillämpats. Det var en effektiv 

datainsamlingsmetod då alla deltar aktivt genom en diskussion och grafisk 

visualisering. På så sätt kom vi fram till avgörande insikter mycket snabbare än 

genom enbart intervjuer. Medarbetare som varit delaktiga i intervjuer samt 

modelleringsseminarium har haft erfarenhet och kompetens inom planprocessen. 

Urvalet av intervjupersoner har skett med hjälp av personer med central roll i 

planprocessen, som sedan hänvisade till medarbetare som var lämpade för 

studieområdet. Detta urval kallas för snöbollsurval som har beskrivits tidigare i 

studien. 

2.8 Val av analys 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är olika forskningsparadigm som representerar 

olika allmänna perspektiv på verkligheten. S. Larsson, Y. Sjöblom, J. Lilja (2008) 

skriver att deras grundläggande tanke är att använda sig av olika metoder och 

tillvägagångssätt för att öka förståelsen för en viss fråga eller ämnesområde. Vid 

användning av en narrativ forskning, där fokus är på fakta och verkligheten, kan 

analysen vara lite kvantitativ men huvudsakligen kvalitativ. (S. Larsson, Y. Sjöblom, 

J. Lilja, 2008). 

2.8.1 Grounded Theory  

Eftersom vi valt att ha en kvalitativ studie tyckte vi att det passade perfekt att 

använda oss av Grounded Theory då vårt syfte var att teorin skulle tas fram allt 

eftersom vi fick fram vårt empiriska material och hade en tydlig förankring till vår 

studie. Vi ville använda vår teori som stöd till vår data som vi fick fram och som 

skedde parallellt med insamlingen mellan analys och data.  

Grounded Theory lämpade sig även bra till vår studie då olika kategorier kunde 

skapas och som kunde delas in i olika begrepp och stå för olika företeelser, som vi 

fick fram ur vår data. Som kunde hjälpa oss att beskriva de problem och frågor samt 

förklara och förutsäga data till vår studie.  
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2.8.2 Kodning 

Även kodning är en bra metod för dataanalys, kodning handlar också om kategorier 

precis som Grounded Theory. Kodningen tog vi hjälp av för att kunna se vad 

kategorierna representerar samt vad informationen handlade om. Kodningen såg 

även till att vi fick med det som var relevant för studien och kunna ta bort det som var 

irrelevant.  

2.9 Metodkritik 

Tillvägagångssättet i studien kan kritiseras, då det endast är vår tolkning av 

verkligheten utifrån våra ögon. Vi är medvetna om att vår egen förståelse kan tänkas 

påverka resultatet, både positivt och negativt. Det negativa med vår förståelse kan 

vara att vi inte tidigare använt kvalitativ metod att jobba med samt att vi inte hade 

någon större kunskap om kommunen. Det positiva är att vi har tidigare kunskap 

angående både processer, föranalys och verksamhetsanalys från skolan, detta 

gjorde att vi kunde ta fram en lösning. Det kan också anses positivt att personer 

utanför verksamheten kommer in och ser med “nya ögon” hur verksamheten faktiskt 

uppfattas.  

Studien har genomförts med hjälp av ostrukturerade och semi - strukturerade 

intervjuer. Även detta kan ifrågasättas på grund av risk till överflödig data utan att få 

något konkret underlag till studien. Men vi anser att valet av intervjumetoder har 

hjälpt oss, då det skulle ha varit svårt att ordna strukturerade intervju i ett så tidigt 

skede i studien, innan vi har fått kunskap om verksamheten. Medarbetare på Fysisk 

Planering som vi har intervjuat, jobbar med olika uppgifter och därför var det inte 

lämpligt att använda strukturerade intervjuer där samma frågor måste ställas till 

samtliga respondenter. I och med att vi inte har använt strukturerade intervjuer, har vi 

inte heller haft möjlighet att jämföra data utan att det blir missvisande, då frågorna 

har till viss del varierat beroende på vem respondenten var. Även urvalet av 

intervjupersoner kan kritiseras då vi har använt snöbollsurval. Detta urval är mindre 

pålitligt då forskare inte har kontroll över själva valet. Vi har dock sätt detta urval som 

en fördel då just på Fysisk Planering, då det har hjälpt oss att komma snabbt i 

kontakt med de respondenter som är experter inom sitt ansvarsområde.  
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3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de teoretiska utgångspunkterna, som blir ett 

ramverk för studien. Vi kommer att använda tidigare framtagna metoder från 

vetenskapliga studier som är relevanta för studien. Vi kommer också beskriva hur 

data kommer att behandlas och analyseras med hjälp av teori. 

3.1 Förändringsanalys – SIMM 

Det finns ett behov att bedriva förändringsarbete på ett bättre sätt inom många 

företag och förvaltningar. Vid företag och verksamhetsutveckling är förändringsanalys 

den inledande fasen, där beslut om eventuella förändringar analyseras och fattas. 

Det anses bli allt viktigare att uppnå en mer välgrundat och förankrat 

förändringsbeslut. Förändringsanalys (FA) innebär arbete som att analysera problem 

och mål, men även att formulera förändringsbehov samt att bestämma 

förändringsåtgärder. Lämpliga förändringsåtgärder kan uppnås genom att undersöka 

problem och möjligheter i en verksamhet. Förändringsanalys ses ofta som en svår 

och komplex uppgift, men används det en planerad ansats som FA/SIMM kan det 

åstadkomma en väl genomförd förändringsanalys. Dock ska man komma ihåg att 

resultatet alltid är beroende på vilka människor som utför FA och vilka kunskaper, 

kompetens och viljeinriktningar dem har. SIMM betyder - Samverkan genom 

Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av Metodik. (G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 

1988). 

 

En fördel med FA/SIMM är att verksamheten själva kan besluta om vilka delar av 

metoden som ger bäst värde för utredningssituationen. FA/SIMM använder sig av 

grafiska modeller, vilket kan vara ett plus i en utredningsprocess då det kan stödja 

kommunikation och problemlösning. Det finns olika beskrivningssätt som kan 

användas av bland annat verksamhetsdefinition, samverkansgraf, processgraf samt 

handlingsgraf. Med hjälp av FA/SIMM som verktyg kan verksamheter tydligare 

kartlägga sin organisation på olika nivåer. (G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 2006). 
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3.1.1 Verksamhetsdefinition 

För att få klarhet i hur en verksamhet är uppbyggd och fungerar är en 

verksamhetsdefinition till stor hjälp. Den ger en ökad förståelse i hur och vad 

verksamheten arbetar med. Enligt G. Goldkuhl & A. Röstlinger (2003) ska en 

verksamhetsdefinition besvaras med följande frågor: 

 Vad är det som verkställs i verksamheten? 

Genom att få svar på denna fråga ska man kunna se vilket resultat eller vilken 

produkt verksamheten producerar. 

 För vem görs denna produkt och varför? 

Svaret på denna fråga hjälper att förstå vem kunden är och vilka effekter (om några) 

skall uppnås för att uppnå resultat.   

 Vem är det som gör något och vad består aktiviteten av? 

Ta reda på vem som är producent samt vilka handlingar som utförs av producenten. 

 Vilka resurser används och vad kommer de ifrån? 

Svar på detta förklarar vilket underlag som behövs för att åstadkomma resultatet och 

vem som tillhandahåller producenten med detta? 

 

Beroende på verksamhetens huvudsakliga aktiviteter är det möjligt att skilja på dessa 

för att ytterligare kunna förtydliga i en verksamhetsdefinition. Och det går att skilja på 

materialbehandlande aktiviteter och administrativa aktiviteter. Dock är det 

förekommande att verksamheter har båda aktiviteter lika aktuella eller åtminstone 

sammankopplade för att åstadkomma ett resultat. (G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 

1988). 

3.1.2 Processgraf 

Används för att översiktligt beskriva samt analysera en verksamhet med hänsyn till 

de processer som utförs. Det ska skapa en helhetsbild över processen samt dess 

delprocesser som ingår. Det ska även visas hur dessa är ordnade så att resultat och 

nytta kan skapas för klienten. Fokus ligger på verksamhetsprocesser i olika nivåer. 

(G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 2006). 
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3.1.3 Samverkansgraf 

Användes ursprungligen för att få en översiktlig nivå beskriven och på så sätt kunna 

analysera en verksamhet och dess sammanhang. Tanken är att skapa en helhetsbild 

som visar vilka aktörer som är inblandade och har ett samband. Dessa aktörsled 

visar hur de kommer överens och för vidare uppdrag och förbättra samt fördela 

underlag/produkter i avsikt att framställa produkter som sedan ska användas av 

klienter. (G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 2006). 

3.1.4 Handlingsgraf 

Beskriver och analyserar en verksamhet och dess handlingar som utförs. Tanken är 

att både på en översiktlig och en detaljerad nivå klargör verksamhetens 

handlingslogik, med hjälp av dess förutsättningar och resultat. Verksamheten kan 

beskrivas på en mycket detaljerad nivå och varje enskild handling och dess 

egenskaper tolkas. (G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 2006). 

3.2 Användarmedverkan 

Preece et al. (2002) skriver att det finns olika kategorier av användare men att den 

viktigaste användaren anses vara den primära användaren av systemet. Det vill säga 

kunna utföra dagliga arbetsuppgifter genom att använda systemet. En viktig faktor är 

att användarna medverkar i utvecklingsprocessen och att de involveras på olika sätt i 

den. Medverkar användarna i processen ger det en ökad förståelse för det nya 

systemet och det kommer även kunna se hur det kommer påverkas deras arbete 

samt systemets funktionalitet. (Preece et. al., 2002) Tanken med den traditionella 

utvecklingsprocessen är att användarna involveras i det mer praktiska arbetet så som 

konstruktions-, design och utprovningsarbetet eller medverkar som en 

informationskälla. Användarna kan också få chans till att testa en prototyp av det 

kommande systemet. (Ranerup, 1996) Även genom olika kommunikationskanaler så 

som nyhetsbrev kan användarna hållas informerade. (Preece et. al., 2002).  

Ranerup (1996) skriver i sin studie att det finns tre motiveringar till 

användarmedverkan. Den första motiveringen handlar om önskemål, att användarna 

själva visar att de är i behov av ett bättre informationssystem. Andra motiveringen 

handlar om kunskap och utföra makt över systemets design, det vill säga användare 

som inte deltar i utvecklingen får kunskap från dem som är med i 
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utvecklingsprocessen angående systemet samt att dessa användare får fram 

önskemålen och kan på så sätt se till att de utvecklas och blir tekniskt bättre. 

Användarmedverkan kan också leda till att det skapar en ökad acceptans för 

systemet även för framtida användare.  Naturligtvis finns det inget som garanterar att 

användarna förkastar systemet eller gör motstånd till utvecklingen, det är alltid en risk 

som finns. Därför är det väldigt viktigt att så bra som möjligt skapa ett verkligt 

engagemang och inte få passivt deltagande från användarna. (Ranerup, 1996). 

3. 3 Processorientering 

Processorientering är en bra metod vid verksamhets och kvalitets utvecklingsarbete, 

inte minst vid systemutveckling. Processer är under ständig utveckling. Utmaningen 

är att kartlägga dessa processer och uppmärksamma i vilket skede de har “stått 

stilla” utan någon utveckling. Det är processen som skapar resultatet, därför är den 

grundläggande idén i första hand att styrka och förbättra processen. (O. Rentzhog, 

1998). De viktigaste processerna i en verksamhet kallas huvudprocesser eller 

kärnprocesser. Genom huvudprocessen uppnås kundernas önskemål, där krav och 

förväntningar uppfylls med hjälp av olika aktiviteter i processen. (G. Persson, 2010). 

Vid en verksamhetsutveckling och/eller system ändring/förbättring i verksamheten 

bör orienteringen vara inom verksamhets- och systemprocesser. Det finns olika 

angreppssätt som kan kartlägga och analysera processer för ett bättre resultat. 

Exempelvis de vertikala, horisontella och fas- angreppssätt.  Att ta reda på styrkor 

och svagheter i de interna processerna är ett måste för att kunna kartlägga och 

analysera de inför förändringsarbetet. På så sätt undviks upprepade aktiviteter i de 

underliggande delprocesser som annars inte skulle ha uppmärksammats. 

Med hjälp av olika verktyg och metoder behövs det inte alltid ändras mycket för att 

uppnå en effektfull förbättring. (O. Rentzhog, 1998). 

E. Demings (1993) PDSA - cykel beskriver förbättringsprocessen på följande sätt: 

 Planera - planera en förändring eller ett test, avsett för förbättring 

 Gör - utföra förändringen eller testet (företrädesvis i liten skala) 

 Studera - studera resultatet. Vad lärde vi oss? Vad gick fel? 

 Agera - anta förändringen, eller förkasta den, eller kör igenom cykeln igen 
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Ibland kan det vara nödvändigt att mer i detalj kartlägga hur arbetet utförs för att 

förstå varför den nuvarande processen ser ut som den gör. I processen utförs olika 

aktiviteter och dessa bör identifieras samt visa hur de tillsammans skapar ett flöde. 

När det gäller processanalys är det viktigt att tre frågor besvaras enligt O. Rentzhog 

(1998) 

 Varför ser den nuvarande processen ut som den gör? 

 Hur bra är processens förmåga? 

 Hur bra är nivån jämfört med motsvarande processer i andra organisationer? 

Det är även viktigt att vara medveten om eventuella processförbättringar genom att 

identifiera och förverkliga dessa. O. Rentzhog (1998) menar att det finns flera olika 

angreppssätt för detta, bland annat genom att söka aktivt efter möjligheter till 

förbättring innan ett riktigt problem uppstår. Att identifiera och analysera orsak till det 

uppkomna problemet och komma till rätta med det genom att hitta adekvata 

lösningar. H.J. Harrington (1991) beskriver följande principer; Minimera byråkrati och 

dubbelarbete, förenkla samt standardisera. Det innebär att ta bort onödigt 

pappersarbete och administrativa rutiner samt aktiviteter som är identiska men utförs 

i olika delar av processen. Enkla, tydliga och enhetliga rutiner bidrar till en minskad 

variation och får alla i processen arbeta på ett och samma sätt. Det är viktigt med 

samma standard inom arbetet med processer. (O. Rentzhog, 1998). 

 

3.3.1 Delprocesser  

Förutom huvudprocesser finns det även andra processer så som delprocesser. 

Delprocesser kan karakteriseras som konstruera, sälja, planera med mera. 

Delprocesser är en del av huvudprocessen men kan även vara oberoende. För att 

det lättare ska kunna följa skeendet, går det även att dela upp komplicerade och 

omfattande huvudprocesser till mer fördelaktiga delprocesser. Det finns även 

stödprocesser, som ska se till att huvudprocesserna och delprocess fungerar 

effektivt. Vilket ger kunden, företaget och andra intressenter ett sekundärt värde. 

Ledningsprocesserna är de viktigaste stödprocesserna, till dessa processer räknas 

bland annat strategiskt beslutsfattande, affärsutveckling samt budgetering. 

(G. Persson, 2010). 
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Nya verktyg, i form av tekniska förutsättningar, måste hittas inom framförallt den 

offentliga sektorn för att göra det möjligt för verksamheten att klara sig genom den 

skarpa konkurrensen. “För att lyckas med i sina strävanden var företag tvungna att 

frigöra sig från avdelningstänkandet och istället tänka i termer av processer, vilket 

inte är någon lätt uppgift för företag som i åratal varit organiserade i traditionella 

mönster.” (M. Hammer och J. Champy, 1994, s. 11). 

Processperspektivet måste bli bredare och ha mer fokus på kunder, aktiviteter och 

flöden. Enligt M. Hammer och J. Champy (1994) finns det tre sammankopplade 

incitament som driver förändringen. Dessa incitament är kund, konkurens och 

förändring. Det är inget nytt men många faktorer kring de är annorlunda nu i 

jämförelse med förr. Kunden är viktig, då det är kunden som talar om vad den vill ha, 

när och hur samt bestämmer priset för produkt och/eller tjänst. Genom IT 

utvecklingen har konkurrens blivit allt hårdare, då det är företag som kan ge högsta 

kvalitet, bästa service och lägsta priset blir föreskrift för alla andra inom branschen. 

Livscykel blir kortare, eftersom förändringarna kommer att ske varaktigt. “Att förändra 

företagets konkurrensförmåga handlar inte om att får de anställda arbeta hårdare 

utan om att lära dem att arbeta annorlunda.” (M. Lind, 2001, s. 33). 

 

Enligt K. Axelsson (1998) är det viktigt att användaren som har jobbat med ett mindre 

lokalt formaliserat informationssystem är införstådda på de kommande ändringar och 

delaktiga i dessa. Det bör finnas tydliga ansvarsområden för att undvika oreda vem 

ansvarar och beslutar för vad och hur prioriteringen sker. Ändringarna som sker skall 

gälla alla användarna och alla skall jobba enligt samma rutin. Begrepp och ordval 

skall vara verksamhetsanpassad i så lång utsträckning som möjligt mellan de 

inblandade parterna. “Möjligheterna att förbättra och effektivisera verksamheten ökar 

med ett datoriserat system, men detta ställer även högre krav på förståelsen av 

systemen och olika uppgifter och roller i verksamheten.” 

(K. Axelsson, 1998, s.149-150). 
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3.4 Offentlig verksamhetsutveckling 

Allt fler offentliga verksamheter intresserar sig för en ökad tillgänglighet genom att 

minska den obalans som kan uppstå mellan behov och tillgängliga resurser. Det 

kommer ställas allt högre krav på den offentliga sektorn. För att de ska klara av 

dessa krav måste de vara beredda på att förnya den interna infrastrukturen samt 

förbättra arbetsförhållanden och ha en verklighetsanpassad IT stöd. (Statskontoret, 

2005:30). 

 

“Ökande krav på effektivitet, medborgarnytta och rättsäkerhet ställer större krav på 

den offentliga förvaltningens ledning, organisation, användning av ny teknik och 

uppföljning av myndigheters verksamhet.” (Statskontoret, 2005:30, s. 17). 

 

Framtida förvaltning kommer att bli tvunget att erbjuda sina tjänster på ett mer 

flexibelt sätt, där medborgarna är i fokus. Detta genom att stimulera förnyelsen av 

den offentliga sektorn samt att utveckla verksamhetssätten. Möjligheterna med 

datorisering öppnar olika förvaltningsområden. Så som effektivisera processerna och 

verksamhetssätten, förbättra produktiviteten och förnya strukturerna samt kvalitén 

inom serviceproduktionen. Med hjälp av den mänskliga och tekniska infrastrukturen 

kan varaktiga IT tjänster utvidgas med kompetens till nätverk, mejlserver, 

kunddatabas och liknande. Infrastrukturen och den tekniska plattformen ska även 

skapa en enighet och en sammanhållning i organisationen. Men även ge stöd för 

arbete i grupp med hjälp av elektronisk post, delade informationsresurser och ett 

gränsöverskridande arbete över verksamhets- och förvaltningsgränser. All 

information som är gemensam för verksamheten ska varje enhet och anställd kunna 

nå snabbt och smidigt samt kunna lämna underlag för uppföljning och värdering. 

Organisationens arbetssätt synliggörs vid ett införande av ny teknik. Vilket skapar 

möjlighet att på nytt undersöka och förbättra arbetsmetoden och 

verksamhetsprocesser. Detta för att nå målen med ökad användarnytta och 

resurseffektivitet. Det kan innebära att både organisationsstrukturen och 

arbetsformer förändras med ett informationssystem. (Statskontoret, 2005:30). 
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Nästan 70 procent representerar den kommunala förvaltningen av den offentliga 

förvaltningen. Kommunen har där med en viktig roll mot medborgarna och 

företagarna, vilket betyder att kommunens e-förvaltningsarbete har en stor betydelse 

för utvecklingen. (Regeringskansliet, 2008) I en offentlig förvaltning utvecklas e - 

samhället genom strategisk verksamhetsutveckling med hjälp av IT, alltså e-

förvaltning. Alla samhällsområden påverkas med stor kraft av både 

informationstekniken och Internet. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) Det 

finns flera anledningar till att en effektiv informationshantering behövs. En av 

anledningarna är att stadsförvaltningen ska på ett effektivt sätt kunna byta 

information för handläggning av myndighetsärenden. Det vill säga vid ett effektivt 

informationsutbyte utöver en bättre service till medborgare och företagare medför det 

en minskad risk för både för felaktig ärendehandläggning samt olämpligt användande 

av bidragssystemen. Det är också viktigt med en effektiv informationshantering för att 

kommuner, medborgare och företagare lättare ska kunna utbyta och få tillgång till 

både offentlig och individrelaterad information. (Regeringskansliet, 2008). 

 

Vid införande av nytt IT system bör det även göras en begreppsmodell mellan 

berörda myndigheter. Behovet kan variera och bör därför undersökas innan. Begrepp 

och termer uppfattas oftast olika av olika personer, därför är det viktigt att dessa 

tolkas och förstås lika i ett sammanhang för olika personer, detta är en viktig 

förutsättning för en effektiv förvaltning. En begreppsmodell och definitioner av vissa 

förvaltningsgemensamma begrepp kan innebära exempelvis ärenden, handling, 

dokument, datum, akt, beslut samt formulär. Det är mycket angeläget att offentliga 

verksamheter, som har behov av att utbyta och hantera gemensam information, 

kommer överens om betydelse och struktur för begrepp. Ett gemensamt fackspråk 

stödjer inte bara ett effektivt och säkert utbyte av information utan skapar 

förutsättningar för jämförelse och utvärdering.  

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 

  



 
26 

 

När ett nytt IT system införs är tanken att dubbelarbete ska förhindras men också att 

säkerställa utvecklingsarbetet både internt och externt med hjälp av en lämplig grad 

av samspel mellan myndigheter. Det finns många möjligheter med IT så som ökad 

effektivitet, potential till ändrade livsmönster, resurs- och energisnåla lösningar samt 

internationell konkurrenskraft. Förvaltningen bör därför rikta sina krafter på att IT 

användningens möjligheter används samt att den medverkar till teknikutvecklingen. 

Om det fanns fler e-tjänster med integrerad information skulle servicen till 

medborgare och företagare kunna förbättras. Genom en enda kontakt ska 

medborgare och företagare kunna få den hjälp och vägledning som behövs. Detta 

gäller bland annat om någon vill starta ett företag men också att kunna få en samlad 

tillgång till individ- och företagsrelaterad information exempelvis om pågående 

ärende. För att dessa typer av tjänster ska fungera förutsätts det att förvaltningen 

samverkar över myndighetsgränserna och på ett säkert sätt har möjlighet att utbyta 

information. (Regeringskansliet, 2008). 

 

Informationsutbyte ställer krav på olika typer av interoperabilitet, det vill säga 

förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med 

varandra. För att elektronisk information ska vara möjlig krävs det olika 

investeringsområden. Dessa syftar till att forma ett välplanerat ramverk med 

gemensamma spelregler. Områdena handlar om att anpassa och prioritera 

utveckling av e-förvaltning, skapa juridiska möjligheter för utvecklingen, fastställa, 

utforma och använda gemensamma termer och begrepp. Men också forma tekniska 

utgångspunkter för effektiv och säker hantering och utbyte av information. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).   

 

Det är viktigt att kombinera IT stöd med en processanalys som visar tydligt hur själva 

processen kan formas om och på så vis få en effektivisering samt 

produktivitetsökning. Processen bör även analyseras utifrån det organisatoriska 

samband som finns. Mer kunskap och information angående förvaltnings arbeten och 

användningssätt leder till en bättre förvaltning. För att nå verksamhetens mål 

ansvarar varje myndighet själva för att kompetensen finns. Det menas med att för att 

kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt måste den statliga 



 
27 

 

myndigheten bedriva ett taktiskt arbete med en kontinuerlig kompetensförsörjning. 

(Regeringskansliet, 2008) En viktig del att tänka på vid införandet av nytt IT stöd är 

att göra en verksamhetsanalys, som ska ge svar på hur verksamheten fungerar idag 

men även hur verksamheten bör fungera i framtiden. (M. Lind, 2001) En annan viktig 

synvinkel är att de berörda användarna samt medarbetare är delaktiga vid införandet 

av ny teknik och att det är med i processen (Robey och Sahay 1996 i G.Goldkuhl 

1998 se Statskontoret, 2005:30, s. 43 - 44).  
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4 Empiri 

I empirikapitlet kommer vi att gå igenom kärnan till studien, som ska bidra till en ökad 

förståelse om den offentliga sektorn men framförallt planprocessen och dess 

processer inom Fysisk Planering. Vi har valt att beskriva organisationen i helhet, för 

att läsaren ska få en grundförståelse för verksamheten. För att sedan gå mer på 

djupet med fakta för att genomföra en föranalys samt verksamhetsanalys. Dessutom 

under empiri kommer läsaren att få underlag till det kommande analyskapitel. 

4.1 Norrköpings kommun  

Norrköpings kommun är den största arbetsgivaren i Norrköping med 9000 anställda 

och består av flera olika myndigheter. Huvudsakligen är det vård och omsorg av 

äldre och funktionsnedsatta samt förskolor och skolor som är organisationens 

ansvar. Men inte minst stadsplanering, sociala frågor, bibliotek och fritidsverksamhet 

ingår också i kommunens ansvarsområde. Kommunen omfattar folkvalda politiker 

och förtroendevalda som representerar medborgarna och har i uppgift att fatta beslut 

om samhällsservicens inriktning, mål och kvalitet. Det finns även olika lagar, mål och 

regler som den kommunala verksamheten styrs av. Som exempel har vi 

offentlighetsprincipen, som ger kommuninvånare en inblick i Norrköpings kommuns 

verksamhet. (Norrköpings kommun, 2011d). 

 

Med hjälp av uthålliga, smarta och effektiva IT lösningar har den traditionella 

industristaden Norrköping omvandlats till en plats med allt fler kunskapsintensiva 

branscher och företag. ”Från industristad till modern kunskapsstad.” (Norrköpings 

kommun, 2011a, s. 2) För att höja kvaliteten har det alltid funnits en realistisk syn på 

IT inom Norrköping, som en samordnad del av verksamheten. Genom att inte se IT 

som ett mål i sig utan mer som ett medel, har lett till att kommunen idag ligger i 

framkant med kvalitetshöjande, funktionsdugliga och gröna IT tjänster. Visionen för 

Norrköping handlar om det goda livet, där uppdraget är att utveckla, skapa och 

leverera välfärdstjänster till verksamheter och medborgare i området. På så sätt 

skapas förutsättningar för ett nytt och spännande Norrköping samt en produktiv 

mötesplats för människor och möjligheter. (Norrköpings kommun, 2011a). 
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Norrköpings kommunala organisation

Förtroendevalda Anställda

Kommunfullmäktige

85  

Kommunfullmäktige

85  

   Kommunrevisorer 7   Kommunrevisorer 7

   Tillfäliga fullmäktigeberedningar    Tillfäliga fullmäktigeberedningar 

   Demokratiberedning    9   Demokratiberedning    9

   Kommunstryrelse 13   Kommunstryrelse 13

Verksamhetsstyrelse för Norrköpings        
symfoniorkester 3

Verksamhetsstyrelse för Norrköpings        
symfoniorkester 3

   Valnämnd 7   Valnämnd 7

   Överförmyndare 1   Överförmyndare 1

   Barn- och ungdomsnämnd 13   Barn- och ungdomsnämnd 13

   Gymnasienämnd 9   Gymnasienämnd 9

   Vård- och omsorgsnämnd 13   Vård- och omsorgsnämnd 13

   Stadsplaneringsnämnd 11   Stadsplaneringsnämnd 11

Finans

Personalutskott 3Personalutskott 3

Krisledningsutskott 3Krisledningsutskott 3

Utbildning

   Teknisk nämnd 11   Teknisk nämnd 11

   Socialnämnd 11   Socialnämnd 11

   Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnd   9

   Arbetsmarknads- och 
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Figur 1. Organisationsschema 

Denna bild visar inom verksamheten både internt och externt på en övergripande 

nivå. 

4.1.1 Kommunala nämnder 

Det finns nio verksamhetsnämnder som har det politiska ansvaret för verksamheten 

inom de olika områdena. Nämndernas ansvar är att ge kommunala enheter uppdrag 

och ekonomiska resurser eller köpa tjänster från privata entreprenörer. 

Verksamhetsnämnden gör även uppföljning av det ekonomiska resultatet samt 
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verksamheten. Tillsammans med verksamhetskontoren får verksamhetsnämnderna 

stöd och hjälp i deras arbete. (Norrköpings kommun, 2011d). 

4.1.2 Fyra samverkansområden 

Man har tydligt delat in den politiska nämndorganisationen i olika 

verksamhetsområden. Nämnderna har delats in i fyra samverkansområden: finans, 

utbildning, social omsorg och samhällsbyggnad. Detta för att närliggande 

verksamheter lättare ska kunna samverka. (Norrköpings kommun, 2011d). 

4.1.3 Stadsplaneringsnämnden 

Inom samverkansområdet samhällsbyggnad finns bland annat 

stadsplaneringsnämnden. Denna nämnd har ansvar över exempelvis geografiska 

informationssystem, översikts- och detaljplaner och övergripande trafikplanering. 

(Norrköpings kommun, 2011d). 

4.1.4 Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret är ett förberedande och verkställande tjänstemannakontor 

inom Stadsplaneringsnämnden. Deras uppgift är att planera och utveckla 

kommunens stadsmiljö till nytta för både nuvarande och kommande generationer. 

Detta genom kommunikation med invånare samt aktörer inom 

byggnadsverksamheten. Inom Stadsbyggnadskontoret finns det fyra verksamheter: 

Geografisk information. Lokalförsörjning, Mark och exploatering och Fysisk 

Planering. (Norrköpings kommun, 2011d). 

4.1.5 Fysisk Planering  

Fysisk Planering är en enhet inom Stadsbyggnadskontoret. Huvuduppgiften inom 

Fysisk Planering är att planera men även att utveckla en långsiktig och lämplig samt 

hållbar byggnadsstruktur. För att förebygga konflikter och klara göra rättigheter tar 

Fysisk Planering fram planer som gör att det bringar ordning i samhällsbyggandet. 

(Norrköpings kommun, 2011d).  
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Figur 2. Samverkansgraf 

Denna bild visar samverkan mellan detaljplan som är utförare i fokus och de olika 

aktörer som är inblandade för att en detaljplan ska kunna tas fram. 
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4.2 Detaljplanering  

Vid större förändringar av mark- och vattenanvändningen eller för att justera 

utformningen av byggnadsmiljön måste en detaljplan upprättas. Det är viktigt att 

planen redovisas och att gränserna anger allmänna platser, vattenområden och 

kvartersmark. Användningen måste även anges för vattenområden och kvartersmark, 

är däremot kommunen huvudman för den allmänna platsen ska även utformning av 

dessa anges. Genomförandetid för en detaljplan är minst fem år och högst femton år. 

En detaljplan under denna tid får endast ändras, upphävas eller ersättas mot 

vederbörande fastighetsägares vilja om det finns starka skäl. Starka skäl kan 

innebära om det uppstår nya förhållanden som inte kunnat förutses vid 

planläggningen och som anses vara av stor allmän betydelse. Det är inte förrän efter 

genomförandetiden som planen kan ändras, ersättas och upphävas utan måste ta 

hänsyn till några rättigheter som uppkommit. Detaljplanen fortsätter att gälla 

beroende på om kommunen ändrar eller upphäver planen. 

 

Detaljplaner innehåller både bestämmelser och plankartor, det ska även bifogas en 

genomförandebeskrivning och en planbeskrivning till planen och det ska tydligt 

framgå i planhandlingarna hur planen reglerar miljön. Självklart finns det även andra 

handlingar som medföljer detaljplanen som ska underlätta förståelsen samt vara som 

underlag för beslut. Vid behov grundar man detaljplanen på ett program som uppger 

utgångspunkter och mål för planen. Efter ett utarbetat program genomför man ett 

samråd tillsammans med Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och andra 

kommuner som är berörda av förslaget. Kommunen måste även meddela sakägare 

och andra som berörs av planförslaget, så som hyresgäster, boenden och 

myndigheter. Innan man godkänner planen ska förslag till detaljplan ställas ut för 

allmän granskning. Under utställningstiden finns det möjlighet att framföra skriftliga 

synpunkter på planförslaget, det finns även tillfälle att överklaga kommunens 

antagandebeslut. (Boverket, 2009).  
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4.2.1 Planprocessen  

Ev. Program Samråd Utställning Antagande Överklagande

Gången i ett ärende kring en detaljplan

Produkt (Dokument)
Produkt (Dokument)

Produkt (Dokument)
Produkt (Dokument)

Stadsplaneringsnämnden

Planprocess

Stadsbyggnadskontoret

Fysisk Planering

Exploatörer

Myndigheter

ProcesserProcesser ProcesserProcesser ProcesserProcesser ProcesserProcesser

 

Figur 3. Planprocess 

Denna graf visar en översikt över hela processen men även delprocesser för att ta 

fram en detaljplan. Fysisk Planering, Stadsbyggnadskontoret samt 

Stadsplaneringsnämnden är utförare av delprocesser i en planprocess. Produkt 

(Dokument) avser de olika milstolpar så som Program, Samråd, Utställning och 

Antagande. Exploatörer och Myndigheter är beställare av en detaljplan. Mer utförlig 

beskrivning av denna graf följer nedan.  
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Planbeställning 

När en ny detaljplan behövs är det ofta exploatörer eller markägare som kontaktar 

Stadsbyggnadskontoret, för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. En detaljplan 

kan även påbörjas av staden själv, det kan vara när det behövs skolor eller 

utbyggnader av vägar med mera. Kontoret och byggherren inleder sedan ett 

samarbete, där det tas fram skisser och annat underlag. 

 

Uppdrag 

Kontoret föreslår sedan att själva planprocessen påbörjas i en uppdragsbeskrivning 

till Stadsplaneringsnämnden. I uppdragsbeskrivningen ska det framgå vad planen i 

huvudsak kommer att behandla och beskriva det aktuella projektet. Det ska även 

finnas med vilken planprocess som kommer att användas och idéer till planområde. 

 

Program 

Innan några fastställande bindningar har uppkommit grundas detaljplanen av ett 

program, som visar utgångspunkter och mål för arbetet. Vilket skapar en möjlighet för 

diskussion om detaljplanarbetets inriktning. Vid enkelt planförfarande görs vanligtvis 

inte program och inte heller om det bedöms onödigt vid normal planförfarande. Precis 

som för själva detaljplanen genomförs ett samråd för programmet. Det kan ske vid ett 

samrådsmöte eller öppet hus och ofta informeras intresserade. En 

samrådsredogörelse upprättas sedan efter själva programsamrådet.  

 

Plansamråd 

Ett planförslag ska upprättas med vägledning av programsamrådet som ska rymma 

planbeskrivning med illustrationer, plankarta med föreskrifter, 

genomförandebeskrivning och i vissa fall även miljökonsekvensbeskrivning. När ett 

förslag har tagits fram sker ett samråd, här informeras ofta intresserade. Kommunen 

samråder sedan detta förslag tillsammans med Länsstyrelsen, 

Lantmäterimyndigheten och ibland även andra kommuner som påverkas av förslaget. 

Det ges även tillfälle för sakägare, hyresgäster, myndigheter, bostadsrättshavare, 
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boende och övriga som har huvudsakligt intresse för förslaget att föra fram 

synpunkter. Även här upprättas en samrådsredogörelse efter plansamrådet.  

 

Utställning 

Under minst tre veckor ställs det slutliga planförslaget ut i förvaltningshuset Rosen, 

även kallat utställningsförslaget. I dagspressen annonseras utställningen och genom 

brev meddelas kända sakägare och övriga intresserade. Under utställningstiden finns 

det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och detta ska ske skriftligt.  

 

Antagande 

Stadsplaneringsnämnden antar normalt detaljplanen. Nämnden kan även bestämma 

att godkänna planförslaget, för att sedan överlämna planen för antagande till 

kommunfullmäktige. 

 

Laga kraft 

Tre veckor efter att justerat protokoll kungjorts vinner detaljplanen laga kraft, det vill 

säga efter fyra veckor efter att stadsplaneringsnämnden accepterat planen och den 

inte har överklagats.  

 

Överklagande 

Om det har kommit in skriftliga synpunkter under utställningstiden eller betänketiden 

som inte har tillgodosetts finns det möjlighet att överklaga beslutet om att anta 

planen. Den som har överklagat får sin överklagan prövad hos länsstyrelsen som 

beslutar om det finns rätt att klaga. Efter tre veckor vinner länsstyrelsens beslut laga 

kraft efter att kommun samt övriga berörda har meddelats om beslutet, och det inte 

sker någon överklagan till regeringen.  

(Norrköpings kommun, 2011e). 
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4. 3 Verksamhetsdefinition 

Verksamhetsdefinition ger ökad förståelse i hur och vad verksamheten arbetar med. 

Vi har valt att beskriva verksamhetsdefinitionen enbart för Stadsbyggnadskontoret 

som är relaterad till samverkansgraf. Det ger en mer grundlig insyn till detaljplan och 

samverkan mellan instanser både internt och externt. 

(G. Goldkuhl & A. Röstlinger, 2003). 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsplaneringsnämnd Ansvarar för stadsbyggnadsfrågor, exempelvis 

detaljplaner. Nämnden är även förvaltare av 

kommunens verksamhetsfastigheter, markreserv och 

övriga fastigheter där inte finns någon annan ansvarig 

förvaltare 

Stadsbyggnadskontoret Är stadsplaneringsnämndens beredande och 

verkställande tjänstemannakontor och arbetar med 

planer, mark- och exploateringsfrågor, lokalförsörjning 

för kommunens egna behov och geografisk 

informationssystem som stöd för samhällsplaneringen 

Fysisk Planering Huvuduppgift är att planera samt utveckla lämpligt och 

långsiktig hållbar bebyggelsestruktur   

Detaljplan I en detaljplan regleras bland annat bebyggelse, gator, 

parker, och friluftsområden. Plan- och bygglagen 

lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara 

demokratisk och arbetet drivs med stor öppenhet så 

att alla berörda blir delaktiga   
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Översiktsplan  Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 

aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 

yta. Översiktsplan är ett handlingsprogram som 

uttrycker kommunens vilja när det gäller användning 

av mark och vatten och bebyggelseutveckling 

Mark och Exploatering (MEX) Förvaltar kommunens markreserv, tomträtter, 

handlägger förköpsärenden, är ansvarig för 

kommunens tomtkö för småhustomter samt håller ett 

register över kommunens fastighetsinnehav  

Geografisk Information  Ansvarar för kommunens kartbaser och för drift och 

underhåll av kommunen geografiska 

informationssystem 

Bygg och Miljökontoret Är ett myndighetskontor där Lantmäteriet, Bygglov och 

Miljö- och hälsa är en del av kontoret 

Lantmäteriet Ansvarar för det officiella fastighetsregistret och för 

registerkartan inom kommunen samt deltar i 

kommunens planering 

Bygglov Gör prövning enligt Plan- och bygglagen och de 

översiktsplaner, detaljplaner och riktlinjer i övrigt som 

kommunen tagit fram 

Miljö och hälsa Arbetar förebyggande genom att yttra i bygglovfrågor 

och är remissinstans när nya planer tas fram 

Tekniska Kontoret Bereder ärenden och verkställer beslut åt tekniska 

nämnden. Några av verksamhetsområden är: gator 

och trafik, stadsmiljö, natur, kollektivtrafik  

Länsstyrelsen Är en statlig myndighet som finns i varje län och är 

viktig länk mellan människor och kommuner 
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Utbildningskontoret Förbereder beslutsärenden till nämnderna, verkställer 

beslut och göra uppföljningar och utvärderingar av 

verksamheten 

Kultur och Fritidskontoret Hjälper nämnden i arbetet med kultur- och fritidsfrågor 

Hyresgästföreningen Är en demokratisk medlemsorganisation för 

hyresgäster 

Plan- och bygglagen (PBL) Lagen innehåller bestämmelser om planläggning av 

mark och vatten och om byggande 

Offentlighetsprincipen  Det är regeln om att alla människor har rätt att läsa 

brev och andra dokument, även e-post, som finns hos 

statliga och kommunala myndigheter 

Norrköpings Vatten AB Äger och sköter vattenverk och avloppsreningsverk, 

ledningsnäten för vatten och avlopp med 

pumpstationer , vattenreservoarer med mera runt om i 

Norrköpings kommun  

Skanova Region Öst Kabelanvisning 

Tele 2 Sverige AB Levererar telenät , bredband, datanät och kabel-TV 

E.ON Värme Sverige AB Levererar fjärrvärme 

E.ON Elnät Sverige AB Ansvarar för distribution av el 

Räddningstjänsten Östra 

Götaland 

Samverkar med medlemskommunernas förvaltningar, 

andra myndigheter och organisationer för att skapa en 

trygg och säker region 

 

Tabell 1. Verksamhetsdefinition 

Denna tabell beskriver verksamheten Stadsbyggnadskontoret genom definitioner på 

de samtliga utförare och aktörer i en planprocess.  (Norrköpings kommun, 2011f). 
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4.4 Mappsystemet 

Vi har valt att kort beskriva mappsystemet inom Fysisk Planering samt ge en grafisk 

bild som exempel på det. Mappsystemet är ett system som används för att hantera 

en planprocess. Detta system består av mappar som är strukturerade enligt 

delprocesser i en planprocess. Här nedan är exempel på mappstrukturen i form av 

en mappstruktur. För mer exempel se bilaga Mappsystemet Klardetaljplan 

L:L:

PlanPlan

DetaljplanerDetaljplaner

Laga kraft 
vunna planer 

Laga kraft 
vunna planer 

20102010

LyckanLyckan

AntagandeAntagande

Illustartion
Bilder

Illustartion
Bilder

FotoFoto

InternetInternet

 

 Fasadskisser.pdf

 LYGatufasader.pdf

 Kv Lyckan (visualisering).pdf

 7 jpg bilder

 Kv Lyckan Adobe Photoshop

 Db.fil

 Fasadskisser.pdf

 LYGatufasader.pdf

 Kv Lyckan (visualisering).pdf

 7 jpg bilder

 Kv Lyckan Adobe Photoshop

 Db.fil

LyckanLyckan

 Mappen innehåller 
över 100 jpg bilder

 Mappen innehåller 
över 100 jpg bilder

4 jpg bilder4 jpg bilder

 DP_Lyckan_Laga_Kraft.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.dok

 Lyckan_planbeskrivning ant.dok

 Lyckan_samrådsredogörelse.dok

 Lyckan_utlåtande.dok

 Behovsbedömning.dok

 Rev.planbeskrivning.dok

 DP_Lyckan_Laga_Kraft.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.dok

 Lyckan_planbeskrivning ant.dok

 Lyckan_samrådsredogörelse.dok

 Lyckan_utlåtande.dok

 Behovsbedömning.dok

 Rev.planbeskrivning.dok

 DP_Lyckan_Ant-handl.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.pdf

 Lyckan_planbeskrivning ant.pdf

 Lyckan_samrådsredogörelse.pdf

 Lyckan_utlåtande.pdf

 Lyckan-behovsbedömning.pdf

 DP_Lyckan_Ant-handl.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.pdf

 Lyckan_planbeskrivning ant.pdf

 Lyckan_samrådsredogörelse.pdf

 Lyckan_utlåtande.pdf

 Lyckan-behovsbedömning.pdf

 

Figur 4. Mappsystemet 
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4.5 DiWA 

DiWA är ett egenutvecklat system på Norrköpings kommun som sköter diarier med 

webbaserad administration. Detta system är i huvudsakligen ett diarium som 

uppfyller kommunens lagstadgade krav på att hålla på dokumentation från fattade 

beslut för att det skall kunna granskas, ansvar skall kunna utkrävas och beslut 

överklagas. Sedan införandet av DiWA, som anställd på kommunen, behöver man 

inte att logga in sig för att söka ärenden, handlingar, protokoll mm i systemet. De som 

behöver logga in är registratorer, nämndadministratörer och handläggare. Detta då 

de ska kunna se bevakningslistan med ärenden och beroende på behörigheten 

kunna registrera handlingar och ärenden (Norrköpings kommun, 2011f).  

 

Redan 2002 skapade Norrköpings kommun en kultur av öppenhet, genom att lägga 

ut diarier, protokoll samt andra offentliga handlingar på hemsidan. Det har alltid varit 

viktigt för Norrköpings kommun att ha en tydlighet och öppenhet i kommunikationen 

med medborgarna. Norrköpingsborna kan på ett smidigt sätt delta i den offentliga 

dialogen med hjälp av diariesystemet DiWA. Ett mail skickas automatiskt ut till alla 

prenumeranter, samt media och politiker inför nämndsammanträden, med en länk till 

föredragningslistan och tillhörande dokument. DiWA är kommunens diarie- och 

registreringssystem, som rymmer en rik samling av ärenden, protokoll och 

handlingar. Vilket är tillgängligt och sökbart via webben. För att garantera att inte 

sekretess- och PUL- klassad information publiceras på hemsidan användes ett 

särskilt filter, med andra ord är rättssäkerheten mycket hög. Detta informationsflöde 

ger lägre kostnader för pappersutskrifter och det gör det även enklare att hitta 

handlingar. Nästa steg i utvecklingen inom Norrköpings kommun är att förflytta DiWA 

till det blivande Ärendenavet, som ska bli ännu mer transparent. För att skapa en 

optimal överblick ska Ärendenavet integreras även med övriga verksamhetssystem. 

Ärenden ska kunna följas ännu tydligare både för kommunens egna medarbetare, 

näringsidkare samt privatpersoner. (Norrköpings kommun, 2011a). 
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4.6 Public 360˚ 

Software Innovation är ett skandinaviskt företag som har 25 års erfarenhet inom IT 

system för hantering av information, dokument och ärenden. Företaget är en av de 

ledande IT system leverantörer som jobbar internationellt. Public 360˚ är en av 

företagets IT system för offentlig sektor. Det är en produkt som är baserad på den 

senaste Microsoft - teknologi. Användarna kan enkelt ha tillgång till funktionalitet från 

verktyg som Microsoft Office, Outlook och SharePoint, då användargränssnittet är 

byggd på konceptet Office Business Applications. Systemet gör det möjligt för en 

verksamhet att optimera sina arbetsprocesser, skapa kunskapsdelning och 

samarbete internt och inte minst erbjuda allmänheten lösningar för självbetjäning. 

(Software Innovation, 2011a).  

 

“Public 360˚ kombinerar elektronisk dokumenthantering och arkiv med avancerad 

funktionalitet för ärende- och relationshantering. Detta gör Public 360˚ till en unik 

plattform för lösningar i offentlig sektor, där intern effektivitet och god service mot 

medborgarna står i centrum.” (Software Innovation, 2011b). 

 

Public 360˚ har egenskaper som är skräddarsydda och anpassade till för att systemet 

skulle kunna anpassas och användas inom offentlig sektor. Några av systemets 

egenskaper är: 

 Standardmoduler som är anpassade enligt offentlig standard för att hantera 

arkiv, diarieföring och ärendehantering 

 Systemet är enkelt att anpassa till olika processer och ärendetyper. Hantering 

av ärenden med uppgiftslistor, distribution, resthantering men även speciella 

ärendetyper så som kommunala bygglov osv. 

 Med hjälp av modul för nämndhantering får man stöd i politiska processer och 

dess arbetsflöde 

 Hantering av korrespondens, exempelvis av e-post, är säker och enkel 

 Dokumentproduktion 
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 Stöd för internetpublicering som är ett måste inom den offentlig sektor, så som 

en kommun 

 Möjlighet för självbetjäningslösningar för medborgarna 

 Systemet är tillgängligt genom Outlook och Office eller portalbaserad på 

Microsoft Windows Services. 

(Software Innovation, 2011b). 

 

Public 360˚ är ett standardsystem som tack vare de anpassningsbara moduler och 

egenskaper är ett bra systemval för en verksamhet som vill vara innovativ och 

optimera sin verksamhet för ett samarbete både internt och externt. Linköpings 

Universitet och Stockholms Stadsbyggnadskontor är två av verksamheterna som har 

valt Public 360˚ för att uppfylla befintliga behov samt utvecklas vidare. 

(Software Innovation, 2011c). 
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4.7 Införandet av Ärendenavet 

Med hjälp av Public 360˚ vill kommunen förbättra e-förvaltningsutveckling och uppnå 

följande mål: 

 öka tillgänglighet och service för medborgarna 

 öka samordning av kommunens e-tjänster 

 öka effektivitet i det interna arbetet 

 se till att Norrköpingskommun är en attraktiv arbetsplats som använder 

modern IT-stöd 

 

Ärendenavet är skräddarsytt utifrån Public 360˚ där Norrköpings kommun behov 

tillgodoses med möjlighet till vidareutveckling. Ärendenavet kommer att vara en 

plattform för kommunens ärende- och informationshantering. Ett verktyg som med 

automatiserad informationsspridning och ärendehantering kommer att ge stöd och 

insyn både internt och externt. Många av de befintliga systemen inom kommunen 

kommer att ersättas av Ärendenavet. Det kommer att leda till ett sammanhållet 

ärendesystem och ökad samordning av kommunens e-tjänster. Med hjälp av 

integrerade system som påminner om varandra både utseendemässigt och 

funktionsmässigt kan man återvinna lösningar till flera e-tjänster. Exempelvis kommer 

DiWA, digitala tekniska arkivet (DTA) och dagens diarium att flyttas till Ärendenavet. 

Processen kommer att tydliggöra vilka av dagens system kan ersättas och vilka 

måste integreras i Ärendenavet. Ärendenavet kommer att bli ett av kommunens 

centrala system som alla förvaltningar kommer att använda. Systemet är en viktig 

pusselbit som har en avgörande roll för hur både medborgarna upplever den 

kommunala servicen och medarbetarna ser på kommunen som arbetsplats. 

Integrations projekt kommer att vara omfattande och för att underlätta 

genomförandet, kommer projektet att delas in i olika steg med mindre delprojekt och 

delmål. I detta projekt kommer det genomföras fem olika steg. Varje steg är ett 

projekt i sig som innehåller delprojekt. Projekten kommer att ha interna projektledare 

och både interna och externa projektdeltagare. I steg ett kommer DiWA att flyttas till 

Ärendenavet. Steg två inkluderar de mallar som finns i Ärendenavet. Det kommer att 

bidra till delning av dokument mellan medarbetare och enheter, och 
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dokumenthantering i processen där ärenden ska till en nämnd exempelvis. För 

verksamheten kommer det att innebära ett stöd i verksamhetens processer. Steg tre 

kommer att handla om synpunkter och klagomålhantering. Ett tillträde till kommunens 

alla kontor för medborgarna, oberoende om medborgarnas kunskap om 

organisationen. Steg fyra kommer att ha mer teknisk karaktär, där de 

verksamhetssystem som kan ersättas kommer att ersättas med Public 360˚, alltså 

Ärendenavet. De system som inte kan ersättas, kommer att integreras i Ärendenavet. 

De externa verksamheter som inte har eget verksamhetssystem, kommer att ha 

möjlighet att få stöd för verksamhetsprocesser med hjälp av Public 360˚.  Sist men 

inte minst kommer steg fem innefatta medborgarnas inloggning, det vill säga e-

tjänster och utveckling av medborgarportalen. (Norrköpings kommun, 2011b). 

4. 8 Fallgropar inom planprocess 

I detta underkapitel kommer vi att beskriva aktiviteter och verktyg som dessa 

aktiviteter genomförs under detaljplanprocess. Det är fakta som beskriver situationen 

på Fysisk Planering fördjupat. Dessa fakta har vi fått genom intervjuer samt 

modelleringsseminarier. För en åskådlig innebörd har vi valt att använda citat från 

medarbetare som vi sedan beskriver utifrån studien. Uttalanden har vi sammanställt i 

kategorier enligt nyckelord som var återkommande under intervjuer. Dessa nyckelord 

representeras i form av underrubriker nedan.  

4.8.1 Översikt  

“Det saknas en översikt över detaljplan processen, går inte att se vilket steg ärendet 

befinner sig i och vem som har hand om ärendet” 

Idag när handläggare arbetar med en detaljplan är det svårt att få en tydlig översikt i 

sitt arbete. En handläggare har vanligtvis ansvar för ett antal ärenden och alla 

ärenden ligger i olika faser i processen. Det kan på så sätt bli svårt för handläggaren 

att ha kontroll på vart de olika ärendena befinner sig och kan inte få någon direkt 

översikt i sitt arbete. Ännu svårare är det om en annan handläggare skulle behöva 

komma åt ärenden eller sätta sig in i ärendet. Då det inte är möjligt att se i systemet 

vem som har hand om det konkreta ärendet. Istället måste handläggare gå runt på 

kontoret eller via mail få information om vem som har hand om ärendet. 
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“Finns ingen funktion för att se samtliga planärenden, inte heller något smidigt sätt att 

samarbeta internt mellan enheter och nämnd, det saknas även prioritets ordning på 

ärenden.” 

ExploatörerExploatörerMyndigheterMyndigheter

 Stadsbyggnadskontoret 

-Bedömning av förfrågan

 Stadsbyggnadskontoret 

-Bedömning av förfrågan

Bedömning 
[ Handläggare + Processansvarig  ]

Bedömning 
[ Handläggare + Processansvarig  ]

ÖPÖP

Kontakta kund [handläggare + 
processansvarig ]

Kontakta kund [handläggare + 
processansvarig ]

Behov av FÖPBehov av FÖP

Positivt svarPositivt svar

Svara kund [Handläggare + 
processansvarig]

Svara kund [Handläggare + 
processansvarig]

KundKund

Negativt svar.
Behov av 
prövning

Negativt svar.
Behov av 
prövning

OCH/ELLER

Hantering av 

allmäna handl.

Hantering av 

allmäna handl.

OCH

Hantering av 

allmäna handl.

Hantering av 

allmäna handl.

OCH/ELLER

ELLER

ja

nej

Ny 
bedömninng 
av förfrågan

Ny 
bedömninng 
av förfrågan

Beslut i SPN [SPN]Beslut i SPN [SPN]

ELLER

nej

ja

Framtagning DP [Nämnden]Framtagning DP [Nämnden]

nej

DetaljplanDetaljplan

Begäran till nämnd 
[Handläggare+Processansvarig]

Begäran till nämnd 
[Handläggare+Processansvarig]

ja

 

Figur 5. Handlingsgraf - beställning av detaljplan, delprocess 

 Denna handlingsgraf ger exempel på delprocessen vid en beställning av detaljplan 

som beskrivs nedan. 
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Förutom avsaknad av översikt över ärendeprocessen finns det inte någon översikt 

över ärenden. Handläggare kan se de aktuella milstolparna i delprocesser men det 

går inte att se de avslutade delprocesserna eller de kommande. För att ta reda på det 

måste handläggare söka sig fram. För att ta fram detaljplan har handläggare nära 

samarbete med andra enheter och nämnd inom kommunen. Exempelvis kan det vara 

information som måste skickas till MEX (se begreppslista) för att få underlag eller få 

utskrifter på kartor för detaljplanområdet med mera. Detta samarbete sker via mail 

konversation, interna postutskick eller fysiska besök. Vid samarbetet bör samtliga på 

de olika enheterna vara insatta i och förstå de olika begrepp och beteckningar då de 

heter olika beroende på enhet men betyder samma sak. Det är många ärenden inom 

Fysisk Planering och för att nå fram med så många som möjligt, jobbar handläggare 

med dessa parallellt. Då det inte finns någon prioritering eller bra struktur för 

hantering av ärenden, blir en del ärenden liggande i väntan på åtgärd. 

 

“Finns ingen möjlighet att kunna se allmänna kommentarer/ synpunkter i 

ärendeflödet” 

 

Handläggare har inte möjlighet att se allmänna kommentarer från myndigheter samt 

medborgarna efter program, samråd samt utställning. Det vill säga att kunna se 

kommentarer/synpunkter under processens gång inte är möjligt. Handläggare kan 

endast se kommentarer/synpunkter efter att dessa har registrerats i systemet DiWA.   

 

“Det blir mycket pappersarbete, det mesta sker manuellt” 

 

För att ta fram en detaljplan är det mycket underlag som framställs på olika sätt. Det 

är Word dokument och PDF filer, bilder med illustrationer, kartor samt foton. Det kan 

bli stora mängder med underlag, då processen för en detaljplan kan ta flera år och 

handläggarna jobbar aktivt med ärenden. I stort sett allt material skrivs ut, kopieras, 

scannas och skickas via post och/eller e-post för en vidare hantering. Allt material 

som finns under ärendet, kan bli svårt att hålla reda på. Blir det stora mängder 

underlag är det svårt att hålla isär materialet och veta vad som är gammalt eller nytt. 
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Detta är ett iterativt arbete och först när detaljplan är antagen och trätt i laga kraft kan 

väsentligt underlag arkiveras. 

 

4.8.2 Komplext 

“Trots att mappsystemet har en viss struktur är det ändå ganska ostrukturerad och 

svårt att hitta det man söker.” 

1. 
Programsamråd

1. 
Programsamråd

2. 
Program 

godkännande

2. 
Program 

godkännande

3. 
Samråsd

3. 
Samråsd

4. 
Utställning

4. 
Utställning

Internet
presentation 

Internet
presentation 

8.
Skrivelser 

8.
Skrivelser 

ÖvrigtÖvrigt SPNSPN

OCH/ELLER

9.
Personkontakter 

E-post 

9.
Personkontakter 

E-post 

     Allmänhet     Allmänhet    Tjänstemän 
Konsulter 

   Tjänstemän 
Konsulter 

OCH

11.
Illsutration/

Bilder 

11.
Illsutration/

Bilder 

12.
Foto

12.
Foto

13.
Mötesanteck

ningar

13.
Mötesanteck

ningar

14.
Tidplan

14.
Tidplan

15.
Avtal (med 

den som har 
bestält DP)

15.
Avtal (med 

den som har 
bestält DP)

Internet
presentation 

Internet
presentation 

Internet
presentation 

Internet
presentation 

Internet
presentation 

Internet
presentation 

5. 
Antagande

5. 
Antagande

6. 
Överklag

ande

6. 
Överklag

ande 7. 
Brev

7. 
Brev

OCH/ELLER

Brev 
Program

Brev 
Program

Brev Detaljplan
 1.Samråd
 2.Utställning
 3.Antagande
 4.Laga Kraft 

Brev Detaljplan
 1.Samråd
 2.Utställning
 3.Antagande
 4.Laga Kraft 

OCH/ELLER

Laga 
Kraft

Laga 
Kraft

10.
Utredningar 

Offerter

10.
Utredningar 

Offerter

 

 Figur 6. Planprocess - mappstrukturen 

Denna graf visar mappstrukturen genom en planprocess. För ytterligare exempel på 

mappsystemet Klaradetaljplan. 

 

Mappsystemet är till en viss del strukturerad, men ju mer man klickar in sig i olika 

mappar ju svårare blir det att hitta och strukturen försvinner. Mycket dokument och 

mappar ligger antingen på fel ställe eller på olika ställen, alltså det finns dubbletter 

dock men olika namn. Vissa mappar används inte alls. 
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“Handläggare spenderar mycket tid på att leta i mappsystemet, tid som kunde 

användas till ärendehantering.” 

 

Handläggare menar att de får lägga mycket tid på att leta i mappsystemet som de 

arbetar i. De anser att strukturen inte håller och att det spenderar allt för mycket tid 

på att få leta fram diverse dokument och handlingar ur mappsystemet. Tid som de 

tycker att det kan lägga på ärenden istället.   

 

“Vid hantering av handlingar görs det många ändringar under processens gång, 

varav blir det många kopior på originalhandling.” 

 

Vid ett ärende blir det många dokument, handlingar, kartor och foton. Under 

processens gång blir det även många ändringar i dessa. Varav det skapas många 

kopior på originalhandlingen, vilket leder till bland annat att det tillslut blir svårt och ha 

reda på vilket material som är det senaste.  Handläggare har funnit sig i situationen 

genom att hitta egna rutiner och arbetssätt för detta och alla hanterar det olika.   

  

“Finns ingen speciell struktur eller rutin angående utredningar så som buller eller 

arkeologi, det glöms oftast bort och ingen lägger sina utredningar på samma ställe.” 

 

Det finns standardutredningar och utredningar vid behov. Utredningar avseende 

buller och/eller arkeologi sker enbart vid behov. Då utredningar blir döpta till olika 

beteckningar och läggs i mappar där det “passar”. Det leder till att det blir svårt att 

hitta utredningar eller “missa” de under processen gång då många andra aktiviteter 

ska utföras som är tydligt formulerade. 
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4.8.3 Datum 

“Det saknas information kring handlingarnas datum. “ 

 

Datum används flitigt i de flesta dokument och underlag. Men det saknas datum på 

inkommande ärenden, beräknad slutdatum på milstolpar i processen, utskrifts datum, 

datum på handlingar som hör till samma milstolpe (program, samråd med mera). 

Även datum för ändringar bör stämma överens med förfallodatum inför de olika 

milstolparna. 

 

4.8.4 Rutiner 

“Det finns inte rutiner för utredningar. Inte heller för hantering av mappsystemet. “ 

 

Alla handläggare har sitt sätt att jobba på och ordnar mappar som det passar var och 

en. Det finns en mappstruktur i mappsystemet som exempel just för administration av 

mappar, men den är bristfällig. Exempelvis med mappar som inte används. 

 

“Om en annan handläggare skulle behöva hjälpa till eller ta över en redan pågående 

handling från en handläggare, skulle det vara mycket omständigt.” 

 

Från och med tidpunkten då ärendet blir tilldelat till en handläggare blir det döpt om 

till en handling och låst vid en handläggare. Vid behov rådfrågar handläggarna 

varandra avseende de olika aktiviteterna i processer.  Skulle handläggaren behöva 

hjälp en längre period och någon annan skulle behöva sätta sig i ärendet, skulle det 

ta extra mycket tid och resurser. Detta, eftersom alla har samma utgångspunkt men 

jobbar och strukturerar underlag på olika sätt i mappsystemet. 
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Detaljplanärende Detaljplanärende 

Handläggare utses för ärendet 
[Processansvarig à Handläggare   ]

Handläggare utses för ärendet 
[Processansvarig à Handläggare   ]

Klart från SPN 
(via program)  

Klart från SPN 
(via program)  

Klart från 
processansvarig 

att göra 
detaljplan

Klart från 
processansvarig 

att göra 
detaljplan

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handläggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handläggare]

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Wordformat Wordformat 

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör --> Processansvarig]

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör --> Processansvarig]

UnderskriftUnderskrift

Tjänsteskrivelsen sparas [ Handläggare ]Tjänsteskrivelsen sparas [ Handläggare ]

Nytt diarienr.Nytt diarienr.

Kontaktar registrator [Planingenjör/
Handläggare   ]

Kontaktar registrator [Planingenjör/
Handläggare   ]

DP
Ärendet

DP
Ärendet

Faktainsamling, analyser, identifiering av olika 
lösningar [Planingenjör och Handläggare]

Faktainsamling, analyser, identifiering av olika 
lösningar [Planingenjör och Handläggare]

Plankarta design: 
uppritning, 

orienteringskarta, 
illustrationer, skisser

Plankarta design: 
uppritning, 

orienteringskarta, 
illustrationer, skisser

Gör studiebesök - besiktning ute på plats inkl fotografering 
[Handläggare och/eller Planingenjör]

Gör studiebesök - besiktning ute på plats inkl fotografering 
[Handläggare och/eller Planingenjör]

Insamlade 
uppgifter gällande 

detaljplan

Insamlade 
uppgifter gällande 

detaljplan

SamrådSamråd

 



 
52 

 

Figur 7. Handlingsgraf - efter godkännande innan samråd  

Denna handlingsgraf ger exempel på de olika steg när ett detaljplanärende har 

godkänds och ska vidare till nästa milstolpe – samråd. Genom att visa hur många 

steg, dokument och inblandade instanser det finns i denna delprocess, tydliggörs 

verksamhets handlingar samt förutsättningar och resultat. Grafen visar den detaljnivå 

som finns i verksamheten, men det saknas beskrivning om hur, när och vem exakt 

utför dessa olika handlingar.  

 

“Vid sjukdom vet vi inte hur vi ska göra med handlingar då vi saknar rutiner för detta.” 

 

Om en handläggare blir sjuk, blir handlingen liggande utan åtgärd tills handläggaren 

är åter på jobbet. I dagsläget är det i princip en person, hädanefter kallad 

koordinator, som har kontroll över arbetsprocessen i helheten och övergripande 

arbetsaktiviteter i delprocesser mellan milstolpar. Det är koordinator man vänder sig 

till och det är denne person som påminner om vissa aktiviteter strax innan deadline. 

Då koordinator är allt i allo, vågar vi påstå att detaljplanprocessen skulle stanna upp, 

särskilt vid milstolpar, om denne inte var på plats på Fysisk Planering. Det är ett 

ytterligare exempel på att tydliga rutiner och ansvarroller bör införas inom 

detaljplanprocess på Fysisk Planering. 

 

4.8.5 Handlingar 

“Finns inga direkta milstolpar eller påminnelse på när exempelvis samrådsremiss är 

över eller börjar” 

 

I dagsläget är det en på kontoret som har kontroll över vilka dokument och 

utredningar som ska sammanställas och när. Koordinator gör en manuell påminnelse 

till de inblandade handläggarna, beroende på vilken av detaljplanhandling som ska 

presenteras eller förberedas för utskick inför remiss. Det är antingen man försöker 

komma ihåg genom att skriva upp det eller (oftast) inväntar man påminnelse från 

koordinator. 
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“Efter utställning ska helst inte handlingarna ändras, måste man ändra något ska 

detta noteras. Aktiviteten är dock förhållandevis mödosam.” 

 

UtställningUtställning
Pågår i minst 22 kalenderdagar

FörberedelseFörberedelse

UtskickUtskick

Kontrollera utställningsmaterial
[Planingenjör/Handläggare]

Kontrollera utställningsmaterial
[Planingenjör/Handläggare]

Sammanställa en annonskarta
 [Planingenjör]

Sammanställa en annonskarta
 [Planingenjör]

Påminna handläggaren att fylla i internetmalen 
(snabbmallen) [Planingenjören]

Påminna handläggaren att fylla i internetmalen 
(snabbmallen) [Planingenjören]

OCH

Internet
mall

Internet
mall

Myndigheter, 
Länsstyrelsen

Myndigheter, 
Länsstyrelsen

Fastighetsägarna, 
projektplanerare, 

byggherren,beställaren

Fastighetsägarna, 
projektplanerare, 

byggherren,beställaren

Underlag 
(inför utskick samt 

utställning)

Underlag 
(inför utskick samt 

utställning)

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Originalhandlingar registreras
 [Planingenjör –>DIWA]

Originalhandlingar registreras
 [Planingenjör –>DIWA]

Handlingar 
i akten

Handlingar 
i akten

Utställningen iordningställs på mobilvägg med 
handlingar [Planingenjör]

Utställningen iordningställs på mobilvägg med 
handlingar [Planingenjör]

UtställningUtställning

Karta från utställning lämnas över
 [Registrator –> Arkivet]

Karta från utställning lämnas över
 [Registrator –> Arkivet]

Karta i 
arkiv

Karta i 
arkiv

Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande

Skickar ut brev till de berörda 
[Planingenjör ]

Skickar ut brev till de berörda 
[Planingenjör ]

OCH
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Figur 8. Handlingsgraf - Utställning 

Efter att man har haft utställning gäller det att sammanställa allt underlag och 

förbereda inför antagande. Det finns ett datum då allt skall vara klart och även om  

ändringar har gjorts vid olika tillfällen, bör datum på de klara dokumenten vara 

samma.   

 

“Vi försöker att ha original handlingarna i Word format och allt annat i PDF format, 

men detta fungerar inte alltid och det blir olika filformat ändå.” 

 

Med originalhandlingar avses sammanställda handlingar som finns inför varje 

detaljplanprocess, så som program (om en sådan genomförs), samråd och 

utställning och antagande. Efter dessa handlingar sparas dem som PDF filer för att 

skicka till andra enheter, myndigheter och privata organisationer som har anknytning 

till konkret detaljplan. 

 

4.8.6 Säkerheten 

“Det är lätt att blanda ihop mappar, ibland kan det till och med hända att mappar 

försvinner och hamnar exempelvis hos en annan enhet eller myndighet inom 

kommunen.” 

 

Mappsystemet används av flera myndigheter på kommunen och är lokaliserat på en 

lokal servern inom kommunen. Det är tillgängligt för de som har inloggningsuppgifter 

till kommunens nätverk. Då mapparna ser lika ut med beteckningar som är olika men 

ändå lika, händer det ibland att mapparna blir förväxlade eller att underlag sparas i 

fler mappar. Det har hänt att hela mappträdet har kommit bort och medarbetare 

behövde ringa till IT support för att “få” mappar tillbaka.   

 

“Vid utskick till nämnden är det idag tre steg innan man kan skicka sina papper och vi 

jobbar i Word, vilket är inte så stor säkerhet. Det finns inget skrivskydd eller annan 

säkerhetsfaktor i de detaljplanshandlingar vi skriver i.” 
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Alla dokument skrivs i Word men det är sällan som de skrivskyddas. Det är samma 

problematik kring illustrationer och bilder. Detta leder till att det finns risk att 

ändringarna görs i fel dokument eller fel version av dokument.   

 

4.8.7 Administration 

“Vid möten har oftast alla olika kopior av det material som man ska ha med sig, ingen 

har riktigt kontroll på vilken handling eller dokument som är det senaste” 

 

Detta avser gemsamma material, exempelvis tidigare mötesprotokoll, eller annat 

underlag som ingår i mötets agenda. Desto mer dokument och underlag att ha reda 

på desto svårare det blir att hitta rätt. 

“Svårt och hålla isär material om ett ärende får mycket underlag, vad är 

gammalt/nytt.” 

SamrådSamråd Samråd remiss pågår 
i 6 veckor

Underlag 
(Inför samrådsmöte)

Underlag 
(Inför samrådsmöte)
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papper och undertecknas 

[Handläggaren och Processansvarig]
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(snabbmallen) [Planingenjören]
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remisinstanser, 
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föreningar

OCH

Originalhandlingar registreras
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Figur 9. Handlingsgraf - Samråd 
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Under de olika processer för en detaljplan är det mycket fakta som sammanställs i 

form av olika underlag. Antalet av dessa underlag kan variera från ett tiotal upp till 

flera hundra. Ändringar i handlingar görs i originalet och sparas om som en kopia. 

Dessa kopior döps till olika namn beroende på individ. Det hela leder till att det blir 

svårt att ha kontroll de olika underlag och ärenden samt vilken är aktuell och 

innehåller de senaste ändringar. 

 

“Finns mappar som inte används eller har oklar beteckning.” 

 

I mappsystemet finns det flera mappar som inte används. Dels beror det på en oklar 

beteckning som leder till att underlaget placeras i en annan mapp som “passar 

bättre” eller är enklare att ta reda på. exempel på detta är mappen Program Samråd 

och Program Godkännande. Underlaget till handlingar ligger oftast i någon av dessa 

mappar och där av kan bli missvisande. 

 

“Hanteringen av ärenden sker något omständigt.” 

 

Först skickas det en ansökan om en detaljplan, sen blir det ett ärende och sen en 

handling. Under dessa aktiviteter är det olika nummer som underlag erhåller 

beroende på status och vart är man i processen. Alltså är det olika nummer för 

ärende och handling, utan prioritetskategorier eller uppdragsnummer.   

Vid begäran om planläggning eller andra tillfällen skrivs det formulär/brevmall som är 

oftast det samma men innehållet ändras, dock själva skrivandet sker manuellt. Dessa 

formulär skickas exempelvis till fastighetsägarna, lantmäteriet och så vidare. 

Även publicering av ärenden och överlämning av utredningar till DTA sker manuellt. 

Underlag kopieras i flera omgångar. Samtliga kopior scannas för att sedan bli 

registrerade och publicerade i DiWA och kommunens hemsida samt bli arkiverade. 
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4.8.8 Mall 

“Oftast måste vi, handläggare, leta i olika mappar med exempelvis avtal, offerter, 

brev samt utredningar vid varje nytt ärende.” 

 

När en handläggare får ett nytt ärende måste de varje gång leta reda på exempelvis 

avtal, brev, offerter samt utredningar i olika mappar som ingen riktigt vet vart dem 

ligger. Dessa dokument behövs i stort sett varje gång i ett ärende och de får på så vis 

spendera onödig tid på att leta reda på dessa dokument. 

 

4.9 Public 360˚ inom Stockholms kommun  

Vi intervjuade även en handläggare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 

eftersom dem redan har infört och använder systemet 360˚. Det föll naturligt att 

kunna få information och synpunkter på systemet 360˚ och hur bra det fungerar i 

praktiken samt att det skulle styrka vår analys. 

 

Precis som Fysisk Planering i Norrköping är Stadsbyggnadskontoret i Stockholm en 

av förvaltningarna och lyder under stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret 

införde Public 360˚ från Software Innovation för ca 3 år sedan, där 

Stadsbyggnadskontoret använder sig av dokument- och ärendehanteringslösning. 

Kravet från Stockholms stad var att systemet skulle vara enkelt och flexibelt med 

många kopplingar till verksamheten och med effektiva e-tjänster. Förutom det, ska 

systemet erbjuda en långvarig lösning för ärendehantering och e-tjänster.   

Public 360˚ används av 300 personer för diarieföring, ärende- och 

dokumenthantering samt nämndhantering. I Public 360˚ finns över en miljon 

handlingar och drygt 500 000 ärenden. 

Stockholms stadsbyggnadskontor använder Public 360˚ för: 

 Dokumenthantering inklusive e-post och skanning 

 Ärendehantering 

 Diarieföring 
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 Kontakthantering, inklusive koppling till fastighets- och befolkningsregister 

 Koppling till fakturasystem och kartsystem. 

(Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2009). 

 

Handläggaren som vi har intervjuat började på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm 

för ungefär ett år sedan och innan jobbade hon på Fysisk Planering i Norrköping. 

Detta gjorde att hon kunde spegla de olika systemen med varandra och ge oss för- 

och nackdelar med systemet 360°. Hennes negativa kritik bestod främst av att 

systemet ofta ligger nere och det blir på så sätt svårt att arbeta. Störningarna har 

påträffats under det senaste året, i samband med den nya IT - plattformen för hela 

Stockholms kommun. Dock är det oklart om störningarna beror på dessa två system 

eller om det beror på något annat. Detta gör att hon dubbelsparar allt sitt arbete på 

hårddisken, för att känna sig tryggare. Men förklarar att detta helst inte ska göras, då 

det tar mycket utrymme på hårddisken. Hon berättar även att sedan dom beslutade 

om att starta alla planer som låg i kö, har varje handläggare fått ganska många 

planer på sig, vilket ökar pressen. Denna press upplevs dock olika beroende på var 

och en och hur mycket varje individ klarar av. Hon tycker även att handläggare har 

fått för lite utbildning i systemet 360° och den har varit mer allmän, hon skulle vilja ha 

en utbildning som är mer specifik för just hennes område/utbildning. 

Trots dessa nackdelar, anser hon att systemet är bra. Enligt henne är sökfunktionen 

mycket bättre i 360° än i DiWA, det går att söka på samtliga handlingar och 

dokument. I 360° kan handläggare se sina ärenden samlade på “mitt skrivbord” i 

systemet. De dokument och ärenden som handläggaren jobbar med kan lätt plockas 

upp direkt ur systemet. Arbetet har underlättats väldigt mycket tack vare att det i stort 

sätt inte sker några utskick längre. Som exempel kan nämndtjänsten numera hämta 

handlingarna direkt från 360°, det går alltså att välja vem och vilka som ska få tillgång 

till olika handlingar. Handlingar och dokument skrivs under elektronisk. Exempelvis 

alla tjänsteskrivelser måste skrivas under av tre chefer. Det är en smidig process 

enligt en namnlista och schema med sista dagen för underskrift. Alla dokument och 

handlingar loggas med respektive handläggarens ID. Detta underlättar för att se vem 

som har jobbat med vilka handlingar samt ökar var och ens ansvar. Om några 

underlag ska skrivas ut, är det möjligt först när handläggaren har skrivit på 
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(elektronisk) och efter utskrift måste underlaget läggas i akten. Det är även enkelt att 

kunna se alla sina arbetsuppgifter. Möjligheten att jobba hemifrån, från iphonen eller 

offline uppskattas mycket, då behöver inte medarbetare vara på plats. 

 

Under processens gång är det många iterativa aktiviteter som är sammankopplade i 

arbetsflödet med hjälp av systemets funktionalitet. Detta kan vara även som en 

checklista i systemet. Förutom funktionaliteten är alla mallar färdiga i systemet och 

det minskar risken för fel underlag. Vem får ärenden och hur många, är det chefer 

som ansvarar för. De har kontroll över prioritering och hur många ärenden samtliga 

handläggare redan har. En stor fördel för Stockholms stad är assistenter som 

avlastar handläggarna och är en uppskattad extra resurs. Bland annat har de både 

kompetens och möjlighet att ta över ett ärende om handläggare skulle vara sjuk, 

exempelvis. Om en utredning är diarieförd, kan handläggaren inte ta bort den utan 

måste vända sig till assistenten som har behörighet att utföra det. Det är en bra 

funktion som minskar risken att utredningar tas bort av misstag. 

Arbetsrutiner finns på Intranätet och är på så sätt tillgängliga för alla medarbetare. 

Det är en utvald arbetsgrupp som jobbar enbart med framtagning och uppdatering av 

rutiner. Vid annonsering finns det även här en redan färdigt annons manus där 

handläggaren klistrar in en text och mailar sedan annonsen till den person som är 

ansvarig för annonseringen. Handläggaren sköter dock all publicering på hemsidan 

själv. Även samrådsbrev publiceras som PDF fil på hemsidan och handlingarna läggs 

upp direkt. Handläggaren själv måste också gå igenom handlingarna efter att den 

vunnit laga kraft. Avslutningsvis belyser handläggaren att deras pappersarbete har 

minskat väldigt mycket, vilket är positivt både för dem själva men också för miljön. I 

och med att den nya lagen har trätt i kraft blir det svårare att överklaga ett beslut, det 

minskar arbetet för handläggare. Handläggare kan även styra mycket själv över vad 

handläggaren vill ha i sitt 360°, exempelvis menyer, favoriter och andra finesser som 

behövs i det dagliga arbetet. Enligt Stockholms stad har Public 360° hjälpt 

kommunen att öka kvaliteten i ärenden och effektivisera deras handläggning. 

Möjligheten att enkelt kunna bygga effektiva e-tjänster på ärendehanterings system 

är en stor fördel. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att utgå ifrån vårt empiriska material tillsammans med ett 

teoretiskt underlag för att svara på de frågeställningar som ligger till grund för denna 

studie. Här kommer vi kritiskt granska det material som vi har fått fram under studien 

hos Fysisk Planering. För att kunna styrka våra argument, kommer vi att undersöka 

om detta resonemang stöds av teoretisk referensram i kapitel tre. Analysen kommer 

att leda fram till en slutsats i nästa kapitel. 

5.1 Vilka begränsningar och behov kan vi urskilja i det 

nuvarande arbetssättet hos Fysisk Planering inom 

planprocessen? 

5.1.1 Begränsningar 

Utifrån den datainsamling som vi genomfört kring arbetet på Fysisk Planering kan vi 

säga att det finns många begränsningar avseende arbetssättet. Detta framkommer 

tydligt i kapitel fyra där vi har sammanställt medarbetarnas uttalande. Enligt O. 

Rentzhog (1998) bör styrkor och svagheter tas fram i de interna processerna för att 

kartlägga och analysera inför förändringsarbetet. För att på så sätt undvika 

upprepade aktiviteter i de underliggande delprocesser som möjligtvis inte skulle ha 

uppmärksammats. 

 

De finns många styrkor i det nuvarande arbetssättet hos Fysisk Planering (dessa 

kommer vi inte gå in på eftersom de inte ligger i fokus för studien). Vi anser dock att 

dom blir svåra att utföra eftersom svagheter i nuvarande arbetssättet är så påtagliga 

att de befintliga styrkorna försvagas. Fysisk Planering bör därför se över dessa 

svagheter och försöka åtgärda dem i samband med införandet av Ärendenavet, för 

att kunna lyfta och bevara sina styrkor. Detta skulle innebära att arbetssättet skulle bli 

mer effektivt. Medarbetarna bör vara beredda på att den interna infrastrukturen 

kommer att förändras vilket leder till att arbetsförhållanden måste förbättras, då 

Ärendenavet ska vara ett verklighetsanpassat IT stöd. Som M. Lind (2001) beskriver 

det “Att förändra företagets konkurrensförmåga handlar inte om att får de anställda 

arbeta hårdare utan om att lära dem att arbeta annorlunda.” (M. Lind, 2001, s. 33). 
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Alltså Fysisk Planering kommer inte att behöva jobba hårdare men annorlunda. 

Tanken med Ärendenavet är att arbetsförhållanden ska bli bättre och effektivare men 

för att det ska resultera till det, bör medarbetarna på Fysisk Planering acceptera det 

nya arbetssättet. Enligt K. Axelsson (1998) för att lyckas med användaracceptans är 

det viktigt att användarnas syn på systemet och systemets stöd till användarna i 

deras dagliga arbete ska vara god och upplevas som positiv.   

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören
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skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]
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Datera 
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handling

Datera 
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handling

Kopiera karta [Planingenjören]Kopiera karta [Planingenjören]

 

 

Figur 10. Handlingsgraf – återkommande aktiviteterna 

Detta är ett av exempel på de återkommande aktiviteterna under en planprocess vid 

följande milstolpar - nytt program, detaljplanärende, beslut om utställning, beslut om 

antagande. 

 

Precis som Ranerup (1996) skriver finns det en risk med att det nya systemet inte 

används helt fullt ut eller inte alls då användarna inte känner sig bekväma i det nya 

arbetssättet och inte varit delaktiga under förändringsprocessen. Det är viktigt med 

ett aktivt deltagande redan från början i de pågående och kommande förändringar 

likaså engagemang av var och en. Ett stort hinder för Fysisk Planering är 

medarbetarnas ovishet inför införandet av Ärendenavet. De känner till att det kommer 

att bli ett nytt system men inget konkret. Många undrar vad systemet kommer att 
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kunna utföra, vad ändringar kommer att innebär för medarbetarna, om det kommer 

att blir bättre/sämre och på vilket sätt i så fall. Dessa frågor och funderingar kan 

innebära mindre acceptans av medarbetarna. Ranerup (1996) nämner även att det 

är viktigt att användarna får information angående utvecklingsarbetet eller till och 

med får testa på en prototyp av systemet. Medarbetare på Fysisk Planering bör alltså 

få mer information kring de kommande ändringarna och en mer beskrivning kring 

systemet eller till och med en visning över vad systemet kan göra. Det optimala vore 

om medarbetarna kan involveras genom att kunna påverka de kommande 

systemfunktioner. På så sätt blir medarbetare deltagande under förändringen och 

ovisshet kommer att minskas. Dessutom vilja till att kontinuerligt förbättra dagligt 

arbete kommer att bli bestående med tiden. (K. Axelsson, 1998). 

Vi anser att begränsningar inom Fysisk Planering kan lösas bland annat genom att 

markant minska på manuell dokumentation. Likaså aktiviteter, särskild de iterativa 

aktiviteterna kan underlättas genom en datorisering. Enligt O. Rentzhog (1998) kan 

enkla, tydliga och enhetliga rutiner bidra till en minskad variation och får alla i 

processen arbeta på ett och samma sätt. Det är viktigt med samma standard inom 

arbetet med processer. 

5.1.2 Behov  

En verksamhetsanalys för hela kommunen är ett av behoven inför införandet av 

Ärendenavet. Enligt föranalys och verksamhetsanalys på Fysisk Planering har vi 

kommit fram till att inga drastiska processändringar är nödvändig. Processerna på 

Fysisk Planering kommer inte påverkas av lagstiftningen som trädde i kraft i början 

av maj 2011. Inte heller av några andra avgörande faktorer i processflödet. Däremot 

har Fysisk Planering ett starkt behov av en gemensam begreppsmodell. Det bör vara 

samma för de samtliga instanser inom kommunen och framförallt de som är 

inblandade i detaljplanprocessen. Sveriges Kommuner och Landsting (2011) 

beskriver att vid införande av nytt IT system bör det även göras en begreppsmodell 

mellan berörda sektorsmyndigheter. Behovet kan variera och bör därför undersökas 

innan. På så sätt bestämmer sig organisationen för en begreppsmodell på 

övergripande nivå för att integrera denna på alla nivåer i organisationen, så som 

nämnd och kontor och så vidare. För att detta steg inte skulle bli så stort, kan man 

börja med en enhet eller kontor med inblandade för att enas om en begreppsmodell 

och sprida denna vidare inom organisationen.  
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Figur 11. Handlingsgraf – begrepp 

Exempel på några av begrepp som används inom en planprocess och har olika 

innebörd inom samverkande enheter är: begäran, ärende, handling, utredning, akt 

etc. Dessa begrepp har varit återkommande under den genomförda 

verksamhetsanalysen.  

 

Ett annat stort behov är fasta och tydliga rutiner hos Fysisk Planering. Anledning till 

det är brist på de befintliga rutinerna. Det är två medarbetare som försöker 

sammanställa rutiner utifrån de arbetssätt som har varit i flera år och enligt vilka man 

jobbar än idag. Dessa rutiner anser vi mer som en checklista så medarbetare är 

informerade om vilka steg det finns under en detaljplanprocess och vilka aktiviteter 

som ingår i de olika milstolparna. 

Vi anser att det inte håller i längden, ännu mindre nu när en datorisering kommer att 

genomföras. Rutiner saknar processorienterad arbetsätt med förutsättningar som 

Ärendenavet kommer att erbjuda. Alla medarbetare har funnit sig i de aktiviteter och 

steg som ingår i deras arbete, men de utför sitt arbete på olika sätt och det leder till 

att även slutresultat blir något olika (dokument layout, vilka och antal av dokument). 
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Rutiner behöver skrivas om där medarbetare, processansvarig och systemansvarig 

samarbetar. Detta för att ta fram verklighetsanpassade rutiner utifrån de nya 

arbetssätt som kommer att ske i samband med införandet av Ärendenavet. 

M. Hammer och J. Champy (1994) beskriver att vägen till förändring handlar om att 

utifrån dagens kunskap och de nutida IT stöd skapa en bättre arbetsprocess. 

 

5.1.3 Effektivitet 

Effektiviteten är otillräcklig på Fysisk Planering. Det är många aktiviteter som ska 

utföras genom processen. Många av dessa aktiviteter är återkommande vid 

delprocesser men ändå genomförs manuellt. Effektiviteten handlar om att omvandla 

resurser till ett resultat, vare sig det är en produkt eller en tjänst. Detta resultat skall 

genomföras tydligt och snabbt utan att tappa kvalitet. Vi kan säga att kvaliteten är det 

inget fel på men avsaknad av tydliga riktlinjer och rutiner hindrar effektivt arbetssätt 

på Fysisk Planering. 

 

“Möjligheterna att förbättra och effektivisera verksamheten ökar med ett datoriserat 

system, men detta ställer även högre krav på förståelsen av systemen och olika 

uppgifter och roller i verksamheten.” (K. Axelsson, 1998, s.149-150). 

 

Det räcker inte med att få ett datoriserat system. Medarbetarna måste få 

förutsättningar för att kunna använda det nya systemet. Där av är det av stor vikt att 

medarbetarna förutom själva arbetsuppgifterna, vet vilka uppgifter som utförs av vem 

och vad som kan utföras med hjälp av systemet. Medarbetarna ska veta om de olika 

rollerna i verksamheten och ta hjälp av systemet för att på ett effektivt sätt leverera 

ett resultat. 

Preece et. al. (2002) anser att en viktig faktor är att användarna medverkar i 

utvecklingsprocessen. Genom att involvera användarna, ökar därmed förståelsen för 

systemet som redskap samt hur systemet kommer att påverka arbetet. Fysisk 

Planering kan lösa detta genom en fullständig medarbetarutbildning i 

systemanvändning. Det skall vara anpassat för var och en för att undvika fallgropar, 

så som att ovana datoranvändare inte hänger med. Alla användarna ska kunna 
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förstå sig på både verksamhetsbegrepp och systembegrepp samt få den hjälp som 

var och en behöver för att öka tryggheten i systemanvändandet. Enligt Ranerup 

(1996) kan man uppnå detta genom att användarna deltar i utvecklingsprocessen, då 

detta är en naturlig medverkningsprocess likaså upplärningsprocess. De 

medarbetarna som har deltagit kommer att sprida kunskapen vidare.  

 

“Valet av begrepp bör göras medvetet och inte “lockas fram” av utomstående. 

Konsekvenserna av denna typ av betydelsefulla beslut borde vara lättare att 

acceptera om fler användare deltagit aktivt.” (K. Axelsson, 1998, s.143). 

 

Istället för att göra arbetsuppgifter på ett förutvarande sätt, skulle medverkan bidra till 

ökat intresse av systemanvändning och där av effektivitet. 

5.2 Vad skulle datorisering innebära för planprocessen och 

dess arbetssätt, kommer det påverka medarbetarnas 

verksamhetsmedvetenhet? 

Datoriseringen kommer att leda till att Fysisk Planering och detaljplanprocess 

kommer att bli mer effektivt, mer tillgänglig och arbetet för medarbetare kommer att 

bli smidigare. Vid införandet av Ärendenavet kommer arbetssättet att ändras och 

därför kommer medarbetare att lära sig ett nytt sätt att arbeta på. Själva 

inlärningsprocessen kommer att bidra till en ny insikt. En insikt som innebär att lämna 

det gamla arbetssättet och välkomna det nya. Det blir en ny okänd fas. Vissa 

kommer att tycka att det är spännande medans andra kommer att vara något mer 

skeptiska och till och med att tycka att det är jobbigt. Enligt M. Hammer och J. 

Champy (1994) är det bland det svåraste - att få medarbetare att acceptera och 

medverka i att deras yrkesliv, deras jobb kommer att förändras radikalt. 

Dock behöver detta inte bli så drastiskt om ett tätt samarbete och medverkan mellan 

parterna genomförs redan från början. Som K. Axelsson beskriver, att genom lärande 

väcka intresse och genom intresse väcka viljan att lära sig och en vilja att kunna 

ännu mer. Genom ett interaktivt system kommer även medarbetarnas 

interaktionskvalité att ökas. Oklarheter kommer att minskas och samverkan kommer 
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att sprida sig från individ till individ från enhet till kontor och så vidare. Därefter 

kommer ett datoriserat arbetssätt (dokumenthantering) vara en självklarhet. Precis 

som Regeringskansliet (2008) beskriver medför det en minskad risk för felaktig 

ärendehandläggning men kommer också innebära ett effektivt sätt att byta 

information för handläggning av myndighetsärenden. Det vill säga att olika enheter 

inom kommunen kommer lättare att kunna byta och dela information med varandra. 

Vilket vi anser skulle underlätta och styrka arbetet inom Fysisk Planering. 

Fastighetsför
teckning

Fastighetsför
teckning

Tar ut underlag [ Inka/FIR <-  
Planingenjör/Handläggare ]

Tar ut underlag [ Inka/FIR <-  
Planingenjör/Handläggare ]

Gör beställning 2v i förväg 
[Planingejör/handäggare -> 

Bygg&Miljö, Lantmäteri]

Gör beställning 2v i förväg 
[Planingejör/handäggare -> 

Bygg&Miljö, Lantmäteri]

ELLER

Skriva ut daterade samrådshandl. 
[Planingenjören/Handläggare]

Skriva ut daterade samrådshandl. 
[Planingenjören/Handläggare]

SamrådshandlingarSamrådshandlingar

Utskick [Planingenjör/handläggare 
-> Berörda

Utskick [Planingenjör/handläggare 
-> Berörda

Internet
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Internet
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Myndigheter & 
kommunala 

remissinstanser

Myndigheter & 
kommunala 

remissinstanser

OCH

Originalhandlingar registreras
 [Handläggare –>DIWA]

Originalhandlingar registreras
 [Handläggare –>DIWA]

Hantering av 
allmänna 

handlingar 

Hantering av 
allmänna 
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Figur 12. Handlingsgraf - förberedelser 

Del av grafen ger exempel på de olika förberedelser och samverkan mellan instanser 

I planprocessen. Genom en datorisering skulle dessa steg kunna kortas ner likaså 

hanteringstiden, då dokument ska kunna delas mellan instanser och handläggare.  

 

Vi håller med Regeringskansliet (2008) resonemang om att dubbelarbete kan 

förhindras genom en datorisering som leder till bland annat en ökad effektivitet och 

resurs- och energisnåla lösningar. Det är alltså viktigt att Fysisk Planering tar vara på 
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IT- användningens möjligheter då det medverkar till teknikutvecklingen. Genom ett 

välplanerat ramverk med gemensamma förutsättningar och datorisering får Fysisk 

Planering möjlighet till elektronisk information. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2011) Precis som handläggare under kapitlet 4.8 beskrev, kommer datorisering 

innebära att pappersarbetet kommer att minska markant, något som även kommer 

vara positiv för Fysisk Planering i Norrköping. Det kommer medföra att handläggare 

även kommer att kunna bestämma själva vad som ska ingå i Ärendenavet. Med det 

menar vi att var och en kan bestämma vad som behövs i det dagliga arbetet 

exempelvis menyer och favoriter. Och precis som för Stockholms Stad kommer 

Ärendenavet att öka kvaliteten i ärenden samt bli mer attraktivt för både 

medarbetarna och medborgarna. Norrköpings kommun kommer att bli en attraktiv 

arbetsplats som har ett innovativt IT stöd.    

5.3 Vilka förbättringar kan ske i arbetssättet vid en 

planprocess med hjälp av datorisering? 

5.3.1 Översikt  

Vi bedömer att Ärendenavet kommer att ge handläggarna en översikt över 

detaljplansprocessen. Detta för att underlätta och ge det nödvändiga stöd för 

handläggarna i arbetet men även att andra handläggare ska kunna komma åt 

ärenden eller sätta sig in i ett ärende. Handläggare ska då kunna se vilka steg 

ärendet befinner sig i samt vem som har hand om ett ärende. Denna funktion gör att 

handläggaren inte behöver fundera över var alla ärenden befinner sig i processen 

och kan få en lättare översikt. Handläggare ska heller inte behöva springa runt på 

kontoret eller skicka mail för att få information om vem som har hand om ärendet. Ett 

bra sätt som Stockholms Stad använder sig av är att alla dokument och handlingar 

loggas med respektive handläggares ID. På så sätt underlättar det att se vem som 

har jobbat eller jobbar med respektive ärende/handlingar och detta skulle dessutom 

öka var och ens ansvar. 

Handläggare ska kunna se kommande, påbörjade och avslutade milstolpar i 

delprocessen, detta kan anses som en liten förbättring men är viktig del för hela 

processen. Handläggare har även nära samarbete med andra enheter och nämnder, 
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alla med olika definitioner och begrepp. Därför anser vi att det behövs uträttas en 

begreppsmodell, inte enbart för Fysisk Planering utan även för hela organisationen. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2011) beskriver att begrepp och termer 

uppfattas olika samt behovet kan variera och därför bör undersökas. Det är viktigt att 

dessa tolkas och förstås lika i ett sammanhang för olika personer i ett internt 

samarbete, detta är en viktig förutsättning för en effektiv förvaltning. 

Att få till någon form av prioritering i ärenden kommer innebära att handläggare kan 

avverka de och att gamla ärenden inte blir liggande för länge. Handläggare bör också 

kunna se allmänna kommentarer från myndigheter och medborgare i Ärendenavet. 

Efter program, samråd samt utställning vill handläggare gärna kunna se samtliga 

synpunkter som kommit in under det aktuella ärendet och på så sätt kunna ta hänsyn 

till dessa. Ett av alternativen kan vara att synpunkter och kommentarer kan skickas in 

direkt ifrån kommunens hemsida som sedan dirigeras till handläggaren av det 

aktuella ärendet. Ett av de största problemen inom Fysisk Planering, anser vi, är 

deras manuella pappersarbete. Med hjälp av Ärendenavet tror vi att det kommer att 

öka effektiviteten. Istället för allt pappersarbete anser vi att Ärendenavet ska kunna 

datorisera denna arbetsuppgift. Med dessa funktioner i Ärendenavet behöver inte 

handläggare lägga lika mycket tid eller funderingar över sitt arbete, utan det kommer 

att ske per automatik samtidigt som säkerheten kommer att höjas. 

5.3.2 Komplext 

Efter de genomförda intervjuerna blir det ännu tydligare att mappsystemet inte har en 

bra struktur då handläggare erkänner att det spenderar mycket tid på just att leta 

fram i mappsystemet efter diverse dokument och handlingar. Denna tid kunde istället 

användas till ärendehantering. Komplexiteten som upplevs med nuvarande 

mappsystemet kan styras upp med hjälp av datorisering det vill säga Ärendenavet. 

Användarna ska inte behöva leta efter de dokument och underlag som behövs för 

dagligt arbete. Det är viktigt att ge mapparna tydlig innebörd eller beteckning och ta 

bort mappar som inte används. Strukturen bör även styras upp och inga dubbletter 

får förekomma. Inte heller några funktioner, menyer eller dokument som inte 

används. Detta för att minska handläggarens förvirring och tid som går till för att 

söka. Funktioner skall vara framtagna i samråd med användarna eller med en 

noggrann behovsanalys. 
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”Det som betyder något är hur vi vill organisera arbetet i dag givet dagens efterfrågan 

och styrkan hos dagens teknologier. Hur människorna och företagen löste gårdagens 

problem är ointressant.” (M. Hammer & J. Champy, 1994, s.10). 

Tydlighet och logik bakom strukturen kommer att minska komplexiteten och öka 

användandet av Ärendenavet. Komplexiteten kan minskas genom direktlänkar från 

exempelvis Photoshop, Illustrator och andra program som används i det dagliga 

arbetet under en detaljplanprocess. På så sätt undviker handläggarna att spara om 

och bifoga allt för många kopior med ändringar. Samt att man tydligare ser vilka 

handlingar som är gamla och vilka som är nya.   

I strukturen bör det finnas en mapp för utredningsarkivering. Om en utredning 

avseende exempelvis buller eller arkeologi görs, bör det finnas en funktion som 

sparar utredningen per automatik och föreslår att handläggaren lägger det i 

utredningsarkivet. Förslaget skulle kunna vara en pop-up. 

5.3.3 Datum 

Handläggare på Fysisk Planering skriver många handlingar, dokument och ärenden, 

som måste ha ett datum på sig. För att underlätta handläggarnas arbete vill vi se att 

Ärendenavet hjälper handläggarna med detta. Ärendenavet ska på så vis se till att 

det finns datum på inkommande ärenden, vid utskrift ska det finnas utskrift datum. 

Det ska gå att beräkna slutdatum på handläggares milstolpar i processen, se till att 

handlingar som hör till samma milstolpe också har samma datum och att datum för 

ändringar som görs bör stämma överens med förfallodatumet inför de olika 

milstolparna. Säkerheten skulle ökas genom att risken för felskrivning av datum 

skulle minskas men också det skulle bli en markant ökning av konsekvens. 

Konsekvens som bidrar till en enhetlighet i milstolpar och en bättre översikt över hela 

detaljplanprocessen. 

5.3.4 Rutiner 

Tydliga rutiner som är samlade i Ärendenavet i en mapp eller under en meny som 

standard. Dessa rutiner skall vara så tydliga att inga antagande kan göras. Det bör 

finnas någon som är rutinansvarig som uppdaterar rutiner och ser till att det är den 

senaste versionen som är upplagd. För att det dagliga arbetet skall bli effektivare och 

enklare att utföra, bör rutiner vara i drift och användas av samtliga inom Fysisk 

Planering. Som M. Hammer och J. Champy (1994) säger att alla antaganden ska 
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elimineras och man ska söka efter möjligheter för att använda teknologin kreativt. 

Förutom det bör både rutinansvarig och användarna hjälpas åt för att se möjligheter 

för vidareutveckling som leder till effektivare arbete. En av största prövningar som 

måste besegras är att titta framåt utan att fastna i gammalt tänkande. 

“För att kunna ge processen en ny form måste teamet lämna de gamla hjulspåren 

och söka sig mot det okända.” (M. Hammer och J. Champy, 1994, s.137). 

Rutiner skall vara strukturerade enligt behov. Exempelvis rutiner för utredningar, för 

utskick, för sammanställning av dokument innan milstolpar, men inte minst vid en 

sjukskrivning. Med andra ord det får inte förekomma undantag av några rutiner i 

arbetet under en detaljplanprocess.    

 

Handläggare bör även ha rutin över vilket format respektive underlag ska ha, 

exempelvis originalhandlingar ska vara i Word format eftersom dessa är det 

ursprungliga underlaget och måste finnas vid behov för eventuell återanvändning. 

Däremot i samband med samtliga milstolpar ska dessa underlag sparas som PDF 

filer i detaljplanprocessen. 

Rutiner är till för att underlätta arbetet i verksamheten, både för var och en inom 

Fysisk Planering men också för samarbetet internt och externt som skulle bli 

smidigare. Rutiner kommer att ge möjlighet för handläggarna att ta hjälpa av 

varandra och vid behov ta över ärendet. Förutom det bidrar rutiner till för nyanställda 

som kan få stöd och känna sig trygga under en detaljplanprocess. 

5.3.5 Handlingar 

För att handläggare lättare ska komma ihåg vilka dokument och utredningar som ska 

sammanställas och när, tycker vi att Ärendenavet ska ha en funktion som fungerar 

som en påminnelse för handläggarna. Istället för att det är endast en person som har 

kontroll över detta, om inte handläggarna själva skriver upp det. Denna påminnelse 

kan vara i form av en pop-up, ett schema eller annan liknande funktion.    

5.3.6 Säkerhet 

Ärendenavet ska erbjuda säkerhet som är relevant avseende samtliga underlag och 

roller i planprocess inom Fysisk Planering. Säkerheten kan höjas genom en 

behörighetsnivå eller skrivskydd. Exempelvis om man har ändrat i en handling, kan 
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inte handläggaren sedan ta bort denna ändring utan att kontakta ansvarig (en 

ansvarig bör utses) för hjälp att ta bort ändringen om det skulle behövas. Detta 

kommer att höja säkerhetsnivån och minska misstag på grund av den mänskliga 

faktorn (fel dokument ändras). En annan funktion som skulle höja säkerheten är om 

handlingar och dokument skrivs under elektroniskt, exempelvis alla tjänsteskrivelser 

måste skrivas under av handläggare och en chef/processansvarig. 

Fysisk Planering kan även använda sig av namnlistor och schema som visar sista 

dagen för underskrifter, precis som Stockholms Stad. Stockholms Stad har även som 

säkerhet att när ett underlag ska skrivas ut, är det inte möjligt först när handläggaren 

har skrivit på (elektronisk). Något som vi anser att Ärendenavet också borde bidra 

med hos Fysisk Planering i Norrköping.  

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör -> Processansvarig]

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör -> Processansvarig]

Godkännande 
handling

Godkännande 
handling

 

Figur 13. Handlingsgraf - underskrift 

Alla dokument ska kunna skrivas under elektronisk med hjälp av datorisering. Detta 

höjer säkerhet, samt effektivitet då en del tid kommer att sparas.  

 

5.3.7 Administration  

Vi tycker att det är viktigt att varje medarbetare har kontroll på vilket underlag som är 

det senaste inför möten, något som inte fungerar idag. Alltså är det viktigt att ha 

rutiner som följs både avseende mallar och datum. På så sätt ska inte medarbetarna 

ha några problem med att hitta den senaste versionen inför möten. 

Vårt förslag är att senaste versionen är längst upp och utmärker sig eller är 

markerad, så att handläggaren tydligt kan se vilket underlag som är det senaste och 

ska tas med till mötet.   

En stor fördel med datorisering skulle kunna vara möjligheten att jobba hemifrån, från 

sin dator hemma, från iphonen eller offline. Det innebär att medarbetare skulle kunna 
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jobba när de måste vara hemma av någon anledning, exempelvis vård av barn, eller 

är på resande fot utan att arbetet skulle bli lidande. 

5.3.8 Mall 

I ärendenavet ska det finnas mall för samtliga underlag som behövs för att 

genomföra en detaljplanprocess. Det kan vara brevmall, avtal, offert eller mall för 

utredningar. Dessa mallar kan vara samlade som en standard i systemet. På så sätt 

skulle handläggarna spara tid som idag används för själva sökandet av respektive 

underlag. De dokument och underlag som handläggaren jobbar med ska lätt plockas 

upp direkt ur systemet. Vidare, ska handläggare ha möjlighet att kunna dela med sig 

underlag till de berörda i ärendet. På så sätt blir dokumenthantering gynnsam och 

handläggaren sparar tiden som kan läggas på hantering av ärenden samt 

verksamheten sparar resurser.   

5.4 Analys och diskussion sammanfattning  

Utifrån våra iakttagelser kring planprocessen, har vi i analyskapitel tagit upp 

begränsningar i det nuvarande arbetssättet och diskuterat behov av ett förändrat 

arbetssätt i en planprocess. Bland annat har vi skildrat att medarbetarna visade 

ovisshet inför projektet och skulle behöva bli mer involverade. På så viss skulle 

medarbetarnas acceptans öka och ge en tydligare insyn i det kommande 

arbetssättet. Beträffande förbättringar som kan ske i arbetssättet är det främst rutiner 

som måste åtgärdas, de är i behov av mer fasta och tydligare rutiner. Rutinerna 

måste bli mer verklighetsanpassade utifrån de nya arbetssätt som kommer i 

samband med införandet av Ärendenavet. Eftersom tydliga riktlinjer och rutiner 

saknas hindras även ett effektivt arbetssätt på Fysisk Planering. När vi resonerar om 

vad datorisering skulle innebära så kommer vi fram till att Fysisk Planering och 

planprocessen kommer att bli mer effektiv, mer tillgänglig och arbetet för 

medarbetare kommer att bli flexibelt. 
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6 Slutsatser 

Under detta kapitel kommer vi framföra vårt resultat av studien. Här kommer vi att 

diskutera slutsatser i relation till dess inverkan på problemområden. Vi kommer att 

presentera kunskapsbidrag i förhållande till studiens syfte. 

 

Studiens syfte hade som utgångspunkt att utifrån föranalys och verksamhetsanalys 

identifiera hinder i den nuvarande arbetsprocessen inom Fysisk Planering. Nedan 

lyfter vi fram de viktigaste förbättringsområden som vi anser kan bidra till en 

framgångsrik datorisering.   

6.1 Rutiner  

Vi kan konstatera att inom en planprocess finns det bristfälliga rutiner kring de flesta 

aktiviteter, som därför måste ses över och ändras markant. Fysisk Planering är i stort 

behov av tydliga, användbara och tillgängliga rutiner. Vilket gör att Fysisk Planering 

måste söka sig mot det okända, för att på så sätt kunna ge processen en ny form. 

Med det okända menar vi att medarbetarna måste ifrågasätta och ta reda på varför 

dom gör som dom gör och våga föreslå ett bättre/annorlunda sätt. Då det kommer att 

genomföras en datorisering, ser vi det som ett bra tillfälle för medarbetarna att ta 

första steget. Genom ifrågasättande kommer medarbetarna fram till lösningar som 

kan underlättar arbetet i verksamheten för var och en men också samarbetet internt. 

Dessa lösningar ska då sammanfattas i rutiner av ett team. Ett team som kan bestå 

av två eller flera personer med kompetens inom verksamhetsprocesser samt 

Ärendenavet. Om Fysisk Planering ordnar tydliga och bra rutiner ser vi att många 

hinder som vi nämnt tidigare kommer att lösas. Så som administration av ärenden 

kommer att bli enklare och var och en kommer att ha större kontroll i planprocessen 

och milstolpar med tillhörande aktiviteter under delprocesser. Rutiner ska användas 

av samtliga medarbetare oavsett vilka ansvarsområde och roller de har. Rutiner 

kommer att vara ett bestående hjälpmedel för alla men inte minst för de nyanställda.   
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6.2 Verksamhetsmedvetenhet 

Verksamhetsmedvetenheten är något som vi kan fastställa har påverkats på grund 

av de bristande rutinerna inom planprocessen. Som vi nämnde innan måste 

medarbetarna vara införstådda i varför dom gör det dom gör. Det får inte förekomma 

att dagliga aktiviteter finns till bara för att man alltid har gjort så. Vi anser att det är 

viktigt att det finns en medvetenhet om sina arbetsuppgifter och sin roll i 

verksamheten, då det ger en ökad förståelse. Vi bedömer även att medvetenheten är 

viktig för ett nära samarbete med andra enheter och nämnder. Genom att ta fram en 

begreppsmodell för verksamheten kommer detta samarbete bli mer naturligt och 

tillfredställande. 

6.3 Säkerhet 

Tack vare tydliga rutiner och klarhet inom verksamhetsroller kommer misstag 

minskas markant och på så sätt kommer säkerheten att höjas automatiskt. Med hjälp 

av behörigheter och skrivskydd kommer det inte finnas möjlighet till att fel dokument 

ändras och skickas. Genom elektronisk underskrift och medarbetarnas ID på 

ärenden och handlingar, kommer var och ens ansvar att öka, dessutom kommer 

arbetsprocessen att bli effektivare. Med hjälp av förutsättningar som kommer att 

medfölja med datorisering, kommer säkerheten vara rimlig med tanke på den 

offentliga organisationen som kommunen är. 

6.4 Slutgiltig resonemang 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att arbetet i detaljplanprocessen skulle 

behöva förändras. Vi kan konstatera att datorisering är ett måste för att lösa en del av 

dess befintliga behov. Alltså kan vi säga att det finns förbättringsområden inom 

planprocessen inför datoriseringen på Fysisk Planering. Vi lade märke till att många 

av komplikationerna gick in i varandra ochvar därför sammanbundna, något som kan 

vara en orsak till att arbetsprocessen inom en detaljplan är ineffektiv. Självklart vill vi 

betona att det är viktigt att identifiera sina styrkor inom planprocessen, så dessa inte 

går förlorade. Vi har kommit fram till att om medarbetarna är uppmärksamma på sitt 

eget arbete och sin roll, blir det även en ökad medvetenhet och samarbete mellan 

medarbetarna. Något som kan hjälpa att öka förståelse samt främja kunskapen inför 

datoriseringen och hur den kommer att påverka deras arbetssätt. 
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Man kommer inte undan det faktum att en stor del av förändringen är anpassade 

rutiner samt behov av utbildning om Ärendenavet. Detta för att minska risken för 

avsaknad av intresse hos medarbetare som istället för att se styrkor och en bättre 

framtid kommer att visa motstånd inför förändringen. Det kommer att ske omfattande 

verksamhetsförändringar, något som Fysisk Planering bör vara medvetna om. Men 

det är lika viktigt att medarbetarna är tillmötesgående vid denna förändring. Vi vill 

understryka att det är av stor vikt att verksamheten ser till att involvera medarbetarna, 

både i och under införandet av Ärendenavet. Det vill säga ta vara på den kunskap 

som medarbetare erhåller tillsammans med det kommande IT stödet. Utifrån detta 

kommer medarbetarna få ett större samtycke till datoriseringen. Genom detta kan 

verksamheten skapa en bättre arbetsprocess som har en långsiktig effekt.  
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7 Reflektioner 

Detta kapitel innehåller reflektioner kring studien och dess effekter. Vi kommer även 

att ta upp reflektioner kring fältarbetet, vår roll, svårigheter och möjligheter under 

studieprocessens gång. 

7.1 Genomförande 

Ämnet för studieområdet var helt nytt för oss och var på så sätt spännande men inte 

helt bekymmerfritt. Vi kom igång med fältarbetet i ett tidigt skede av studien och fick 

tillgång till den informationen vi behövde, vilket var positivt. Det svåra sen var att 

begränsa sig i både själva studien men även i all den information som vi hade samlat 

in. Detta gjorde att vi ibland kunde sväva in på områden som inte relaterade till vår 

studie. Trots att vi hade en projektplan samt ett arbetsschema, kändes det som att 

tiden ändå inte räckte till. Så det blev många kvällar och helger som blev avsatta för 

studien och uppsatsskrivandet. Det finns olika tillvägagångssätt och möjligheten att 

kunna ge olika resultat. Vi är dock nöjda med vårt val av tillvägagångssätt och därför 

finns det inget vi skulle vilja ändra på. 

 

Nu efter att vi har avslutat vår studie är vi väldigt stolta och nöjda över oss själva 

samt vår studie. En tid som varit otroligt lärorik och vi har fått nya erfarenheter som vi 

kan ta med oss ut i arbetslivet. Kunskap som vi har fått tack vare denna studie är 

förståelse för komplexiteten inför ett datoriseringsprojekt inom den offentliga sektorn. 

Inte minst förståelse för själva kommunen som organisation och dess roll i samhället. 

Vår akademiska kunskap har hjälpt oss mycket under vår studie och framför allt med 

föranalys och verksamhetsanalys.  

 

7.2 Fortsatt forskning  

Det finns utrymme till fallstudier och framförallt med fokus på föranalys. Fortfarande 

förekommer det allt för ofta att nya IT- system införskaffas utan att en föranalys/ 

behovsanalys har genomförts. På så sätt löser det sällan nya IT- systemet 

verksamhetens befintliga problem. Det måste forskas mer om samverkan mellan 

människan och tekniken. Trots allt är det vi människor som styr tekniken och inte 

tvärtom. 
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 Att genomföra ett lyckat datoriseringsprojekt i en offentlig verksamhet. 

 Hur involveras medarbetarna på bästa sätt vid en offentlig verksamhets 

förändring med hjälp av en datorisering. 
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Bilagor 

Figurbeskrivning till grafer 

Handlingsgrafer  

Figuren beskriver en handlingsobjekt som är en förutsättning eller 

resultat. Det kan vara information, material, person, kunskap, icke objekt. 

 

  Figuren beskriver en handling/aktivitet, samt utförare 

inom […].  

 

Figuren beskriver en människa/enhet som utförare I en 

detaljplanprocess. 

Figuren betecknar sluten information. 

 

 Icke objekt. 

 

Koppling till förbestämda, oberoende handlingar eller objekt. 

 

Koppling till sammansatt handling. 

 

          Koppling mellan de olika objekt och handlingar. 
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Samverkansgraf  

 Denna figur visar markerat aktör som framhävs i denna beskrivning i 

en planprocess, då den är huvudutförare av en detaljplan.   

 

 Denna figur visar en sekundär aktör som deltar i en planprocess i 

form av fördefinierade underlag och informationsutbyte.  

Denna figur visar en samverkansobjekt som framställer ett resultat. 

Resultatet kan vara information och/eller material och underlag som framställs av en 

utförare och används av en annan utförare. 

 

 Denna figur visar ett autonomt samverkansobjekt som framställs i 

den aktuella beskrivningen av fördefinierade automatiska handlingar i en 

planprocess.  
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Planprocess 

 

Ev. Program Samråd Utställning Antagande Överklagande

Gången i ett ärende kring en detaljplan

Produkt (Dokument)
Produkt (Dokument)

Produkt (Dokument)
Produkt (Dokument)

Stadsplaneringsnämnden

Planprocess

Stadsbyggnadskontoret

Fysisk Planering

Exploatörer

Myndigheter

ProcesserProcesser ProcesserProcesser ProcesserProcesser ProcesserProcesser
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Planbeställning 

ExploatörerExploatörerMyndigheterMyndigheter

 Stadsbyggnadskontoret 

-Bedömning av förfrågan

 Stadsbyggnadskontoret 

-Bedömning av förfrågan

Bedömning 
[ Handläggare + Processansvarig  ]

Bedömning 
[ Handläggare + Processansvarig  ]

ÖPÖP

Kontakta kund [handläggare + 
processansvarig ]

Kontakta kund [handläggare + 
processansvarig ]

Behov av FÖPBehov av FÖP

Positivt svarPositivt svar

Svara kund [Handläggare + 
processansvarig]

Svara kund [Handläggare + 
processansvarig]

KundKund

Negativt svar.
Behov av 
prövning

Negativt svar.
Behov av 
prövning

OCH/ELLER

Hantering av 

allmäna handl.

Hantering av 

allmäna handl.

OCH

Hantering av 

allmäna handl.

Hantering av 

allmäna handl.

OCH/ELLER

ELLER

ja

nej

Ny 
bedömninng 
av förfrågan

Ny 
bedömninng 
av förfrågan

Beslut i SPN [SPN]Beslut i SPN [SPN]

ELLER

nej

ja

Framtagning DP [Nämnden]Framtagning DP [Nämnden]

nej

DetaljplanDetaljplan

Överklagan [Kund ]Överklagan [Kund ]

Begäran till nämnd 
[Handläggare+Processansvarig]

Begäran till nämnd 
[Handläggare+Processansvarig]

ja
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Nytt program handling 

Klart från processansvarig att göra program. 
Handläggare utses för ärendet av processansvarig. 

[Processansvarig->Handläggare]

Klart från processansvarig att göra program. 
Handläggare utses för ärendet av processansvarig. 

[Processansvarig->Handläggare]

Uppdrag 
för 

program

Uppdrag 
för 

program

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

UppdragUppdrag

UppdragUppdrag
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Nytt diarienr.Nytt diarienr.

Kontaktar registrator [Planingenör/
Handläggare   ]

Kontaktar registrator [Planingenör/
Handläggare   ]

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

UppdragUppdrag

UppdragUppdrag
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Wordformat Wordformat 

Samordnas för underskrift 
[Planingenör -> Processansvarig]

Samordnas för underskrift 
[Planingenör -> Processansvarig]

UnderskriftUnderskrift

Stadsplanerin
gsnämndens 

möte

Stadsplanerin
gsnämndens 

möte

Tjänsteskrivelsen sparas [ Handläggare ]Tjänsteskrivelsen sparas [ Handläggare ]

Utskick [Nämndsekreterare]Utskick [Nämndsekreterare]

Program remissProgram remiss

UppdragUppdrag
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Program remiss 

Program remissProgram remiss

Fastighetsför
teckning

Fastighetsför
teckning

Tar ut underlag [ Inka/FIR <-  
Planingenjör/Handläggare ]

Tar ut underlag [ Inka/FIR <-  
Planingenjör/Handläggare ]

RemissRemiss

Gör beställning 2v i förväg 
[Planingejör/handäggare -> 

Bygg&Miljö, Lantmäteri]

Gör beställning 2v i förväg 
[Planingejör/handäggare -> 

Bygg&Miljö, Lantmäteri]

ELLER

Skriva ut daterade samrådshandl. 
[Planingenjören/Handläggare]

Skriva ut daterade samrådshandl. 
[Planingenjören/Handläggare]

SamrådshandlingarSamrådshandlingar

Efter beslut i SPN om uppdrag sker remiss
[SPN ]

Efter beslut i SPN om uppdrag sker remiss
[SPN ]

Program 
remissen pågår 

i 6 veckor

Utskick [Planingenjör/handläggare 
-> Berörda

Utskick [Planingenjör/handläggare 
-> Berörda

Internet
mall

Internet
mall

Myndigheter & 
kommunala 

remissinstanser

Myndigheter & 
kommunala 

remissinstanser

OCH

Originalhandlingar registreras
 [Handläggare –>DIWA]

Originalhandlingar registreras
 [Handläggare –>DIWA]

Handlingar 
i akten

Handlingar 
i akten

Förbereda inför samråd 
[Planingenjör]

Förbereda inför samråd 
[Planingenjör]

SamrådsmöteSamrådsmöte

GodkännandeGodkännande

Hantering av 
allmänna 

handlingar 

Hantering av 
allmänna 

handlingar 
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Godkännande 

 

Godkännande av program och eventuellt 
beslut om uppdrag [Nämnden]

Godkännande av program och eventuellt 
beslut om uppdrag [Nämnden]

Uppdrag 
(Utfört Program)

Uppdrag 
(Utfört Program)

Godkännande Godkännande 

Oavsett om program har 
utförts eller inte, är det 
fortfarande ett uppdrag 
(Program genomförs vid 

behov)

Tjänste 
skrivelser och 

bilagor 

Tjänste 
skrivelser och 

bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Godkännande Godkännande 
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Godkännande 
handling

Godkännande 
handling

Ändras till Godkännadehandling  
[SPN ]

Ändras till Godkännadehandling  
[SPN ]

Presidieberedning
Fyra politiker, 
ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektö

ren

Presidieberedning
Fyra politiker, 
ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektö

ren

Godkännande Godkännande 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Godkännande Godkännande 
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UnderskriftUnderskrift

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör -> Processansvarig]

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör -> Processansvarig]

UnderskriftUnderskrift

Tjänsteskrivelsen samordnas för underskrift 
[Planingenjör à Processansvarig]

Tjänsteskrivelsen samordnas för underskrift 
[Planingenjör à Processansvarig]

DetaljplanärendeDetaljplanärende

Tjänsteskrivelsen och handlingar sparas i word och pdf 
format [Handläggaren]

Tjänsteskrivelsen och handlingar sparas i word och pdf 
format [Handläggaren]

Beslut om 
uppdrag för hela 
programområdet

Beslut om 
uppdrag för hela 
programområdet

Beslut om 
uppdrag på en 
del av området

Beslut om 
uppdrag på en 
del av området

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Lägger ut de godkända handlingarna 
på hemsidan[Webbmaster]

Lägger ut de godkända handlingarna 
på hemsidan[Webbmaster]

OCH

Godkännande Godkännande 
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Detaljplanärende 

Detaljplanärende Detaljplanärende 

Handläggare utses för ärendet 
[Processansvarig à Handläggare   ]

Handläggare utses för ärendet 
[Processansvarig à Handläggare   ]

Klart från SPN 
(via program)  

Klart från SPN 
(via program)  

Klart från 
processansvarig 

att göra 
detaljplan

Klart från 
processansvarig 

att göra 
detaljplan

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handläggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handläggare]

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

DP
Ärendet

DP
Ärendet

Detaljplanärende Detaljplanärende 
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Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Wordformat Wordformat 

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör --> Processansvarig]

Samordnas för underskrift 
[Planingenjör --> Processansvarig]

UnderskriftUnderskrift

Tjänsteskrivelsen sparas [ Handläggare ]Tjänsteskrivelsen sparas [ Handläggare ]

Nytt diarienr.Nytt diarienr.

Kontaktar registrator [Planingenjör/
Handläggare   ]

Kontaktar registrator [Planingenjör/
Handläggare   ]

Faktainsamling, analyser, identifiering av olika 
lösningar [Planingenjör och Handläggare]

Faktainsamling, analyser, identifiering av olika 
lösningar [Planingenjör och Handläggare]

Plankarta design: 
uppritning, 

orienteringskarta, 
illustrationer, skisser

Plankarta design: 
uppritning, 

orienteringskarta, 
illustrationer, skisser

Gör studiebesök - besiktning ute på plats inkl fotografering 
[Handläggare och/eller Planingenjör]

Gör studiebesök - besiktning ute på plats inkl fotografering 
[Handläggare och/eller Planingenjör]

Insamlade 
uppgifter gällande 

detaljplan

Insamlade 
uppgifter gällande 

detaljplan

SamrådSamråd

Detaljplanärende Detaljplanärende 
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Samrådsremiss 

 

SamrådSamråd Samråd remiss pågår 
i 6 veckor

Underlag 
(Inför samrådsmöte)

Underlag 
(Inför samrådsmöte)

Beställ preliminär fastighetsförteckning 
[Planingenjören/Handläggare à Bygg & 

Miljökontoret, Lantmäteri ]

Beställ preliminär fastighetsförteckning 
[Planingenjören/Handläggare à Bygg & 

Miljökontoret, Lantmäteri ]

Daterade SAMRÅDSHANDLINGAR skrivs ut på vanligt 
papper och undertecknas 

[Handläggaren och Processansvarig]

Daterade SAMRÅDSHANDLINGAR skrivs ut på vanligt 
papper och undertecknas 

[Handläggaren och Processansvarig]

Påminna handläggaren att fylla i internetmalen 
(snabbmallen) [Planingenjören]

Påminna handläggaren att fylla i internetmalen 
(snabbmallen) [Planingenjören]

SamrådsmöteSamrådsmöte

Utskick till berörda [Planingenjör]Utskick till berörda [Planingenjör]

Internet
mall

Internet
mall

Myndigheter, 
kommunala 

remisinstanser, 
styrelser samt 

föreningar

Myndigheter, 
kommunala 

remisinstanser, 
styrelser samt 

föreningar

OCH

Originalhandlingar registreras
 [Handläggare –>DIWA]

Originalhandlingar registreras
 [Handläggare –>DIWA]

Handlingar 
i akten

Handlingar 
i akten

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Fastighetsägarna, 
projektplanerare, 

byggherren,beställaren, SPN:s 
ledamöter + Vht-chef

Fastighetsägarna, 
projektplanerare, 

byggherren,beställaren, SPN:s 
ledamöter + Vht-chef

OCH

Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning
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Beslut om utställning 

Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning

Tjänste 
skrivelser och 

bilagor 

Tjänste 
skrivelser och 

bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Utställnings
handlingar

Utställnings
handlingar

Kopiera karta [Planingenjören]Kopiera karta [Planingenjören]

Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning
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Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Datera 
utställningsha

ndling

Datera 
utställningsha

ndling

Kopiera karta [Planingenjören]Kopiera karta [Planingenjören]

Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning
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Beslut om 
utställning

Beslut om 
utställning

Utskicket till stadsplaneringsnämndens 
[Planingenjör/Handläggare]

Utskicket till stadsplaneringsnämndens 
[Planingenjör/Handläggare]

Samordnar underskrift på tjänsteskrivelse 
[Processansvarig och Handläggare]

Samordnar underskrift på tjänsteskrivelse 
[Processansvarig och Handläggare]

UnderlagUnderlag

UnderskriftUnderskrift

Tjänsteskrivelsen och handlingar sparas i word och 
pdf format [Handläggaren]

Tjänsteskrivelsen och handlingar sparas i word och 
pdf format [Handläggaren]

Beställa ny fastighetsförteckning 
[Planingenjör/Handläggare]

Beställa ny fastighetsförteckning 
[Planingenjör/Handläggare]

DokumentDokument

UtställningUtställning
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Utställning 

UtställningUtställning
Pågår i minst 22 kalenderdagar

FörberedelseFörberedelse

UtskickUtskick

Kontrollera utställningsmaterial
[Planingenjör/Handläggare]

Kontrollera utställningsmaterial
[Planingenjör/Handläggare]

Sammanställa en annonskarta
 [Planingenjör]

Sammanställa en annonskarta
 [Planingenjör]

Påminna handläggaren att fylla i internetmalen 
(snabbmallen) [Planingenjören]

Påminna handläggaren att fylla i internetmalen 
(snabbmallen) [Planingenjören]

OCH

Internet
mall

Internet
mall

Myndigheter, 
Länsstyrelsen

Myndigheter, 
Länsstyrelsen

Fastighetsägarna, 
projektplanerare, 

byggherren,beställaren

Fastighetsägarna, 
projektplanerare, 

byggherren,beställaren

Underlag 
(inför utskick samt 

utställning)

Underlag 
(inför utskick samt 

utställning)

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Originalhandlingar registreras
 [Planingenjör –>DIWA]

Originalhandlingar registreras
 [Planingenjör –>DIWA]

Handlingar 
i akten

Handlingar 
i akten

Utställningen iordningställs på mobilvägg med 
handlingar [Planingenjör]

Utställningen iordningställs på mobilvägg med 
handlingar [Planingenjör]

UtställningUtställning

Karta från utställning lämnas över
 [Registrator –> Arkivet]

Karta från utställning lämnas över
 [Registrator –> Arkivet]

Karta i 
arkiv

Karta i 
arkiv

Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande

Skickar ut brev till de berörda 
[Planingenjör ]

Skickar ut brev till de berörda 
[Planingenjör ]

OCH
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Beslut om antagande 

Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande

Tjänste 
skrivelser och 

bilagor 

Tjänste 
skrivelser och 

bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

Tjänstemannaberedning 
Stadsbyggnadsdirektör (för 
underskrift), handläggare 

och processansvarig

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Antagande
handling

Antagande
handling

Kopiera karta [Planingenjören]Kopiera karta [Planingenjören]

Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande
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Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Presidieberedning
Fyra politiker, ordförande, 

viceordförande och 
stadsbyggnadsdirektören

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Tjänste 
skrivelser 

och bilagor 

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

Förbereder tjänsteskrivelser och 
bilagor [Handlgäggare]

MinimikravMinimikrav

Överlämnas [-->Nämndsekreterare]Överlämnas [-->Nämndsekreterare]

Förslag till beslut [Handläggare ]Förslag till beslut [Handläggare ]

Datera 
antagande
handling

Datera 
antagande
handling

Kopiera karta [Planingenjören]Kopiera karta [Planingenjören]

Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande
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Beslut om 
antagande

Beslut om 
antagande

Utskicket till stadsplaneringsnämndens 
[Planingenjör]

Utskicket till stadsplaneringsnämndens 
[Planingenjör]

Samordnar underskrift på tjänsteskrivelse 
[Processansvarig]

Samordnar underskrift på tjänsteskrivelse 
[Processansvarig]

UnderlagUnderlag

UnderskriftUnderskrift

Tjänsteskrivelsen och handlingar sparas i word och pdf 
format [Planingenjören]

Tjänsteskrivelsen och handlingar sparas i word och pdf 
format [Planingenjören]

Brev och handlingar skickas [Planingenjören à 
Länsstyrelsen och sakägaren]

Brev och handlingar skickas [Planingenjören à 
Länsstyrelsen och sakägaren]

DokumentDokument

AntagandeAntagande
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Antagande 

AntagandeAntagande

Laga kraftLaga kraftÖverklaganÖverklagan

Protokollet från 
SPN har 
anslagits 

Protokollet från 
SPN har 
anslagits 

Brev skickas till Länsstyrelsen + berörda som EJ 
tillgodosets [Planingenjören]

Brev skickas till Länsstyrelsen + berörda som EJ 
tillgodosets [Planingenjören]

LänsstyrelsenLänsstyrelsen
SakägareSakägare

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

Hantering av 
allmäna 

handlingar 

OCH

Beslut om Laga kraft eller överklagan 
[Länsstyrelsen]

Beslut om Laga kraft eller överklagan 
[Länsstyrelsen]

Laga kraft: 22 dagar efter 
nämndbeslut har kungjorts

Sakägare har 21dagar 
på sig att överklaga

ELLER
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Plansystem enligt Plan- och bygglagen 

REGIONPLANREGIONPLAN

ÖVERSIKTSPLANÖVERSIKTSPLAN

Områdes 
Bestämmelser

Områdes 
Bestämmelser

DETALJPLANDETALJPLAN

Fast PlanFast Plan

LOV, TILLSYN och KONTROLL enligt PBLLOV, TILLSYN och KONTROLL enligt PBL

Tillstånd 
enligt FBL MB 

etc

Tillstånd 
enligt FBL MB 

etc

PBL

MB

Tunn pil markerar 
”underlag för”, fet 

pil ”bindande”
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Exempel på mappsystemet klardetaljplan 

L:L:

PlanPlan

DetaljplanerDetaljplaner

Laga kraft 
vunna planer 

Laga kraft 
vunna planer 

20102010

LyckanLyckan

AntagandeAntagande

Illustartion
Bilder

Illustartion
Bilder

FotoFoto

InternetInternet

 

 Fasadskisser.pdf

 LYGatufasader.pdf

 Kv Lyckan (visualisering).pdf

 7 jpg bilder

 Kv Lyckan Adobe Photoshop

 Db.fil

 Fasadskisser.pdf

 LYGatufasader.pdf

 Kv Lyckan (visualisering).pdf

 7 jpg bilder

 Kv Lyckan Adobe Photoshop

 Db.fil

LyckanLyckan

 Mappen innehåller 
över 100 jpg bilder

 Mappen innehåller 
över 100 jpg bilder

4 jpg bilder4 jpg bilder

 DP_Lyckan_Laga_Kraft.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.dok

 Lyckan_planbeskrivning ant.dok

 Lyckan_samrådsredogörelse.dok

 Lyckan_utlåtande.dok

 Behovsbedömning.dok

 Rev.planbeskrivning.dok

 DP_Lyckan_Laga_Kraft.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.dok

 Lyckan_planbeskrivning ant.dok

 Lyckan_samrådsredogörelse.dok

 Lyckan_utlåtande.dok

 Behovsbedömning.dok

 Rev.planbeskrivning.dok

 DP_Lyckan_Ant-handl.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.pdf

 Lyckan_planbeskrivning ant.pdf

 Lyckan_samrådsredogörelse.pdf

 Lyckan_utlåtande.pdf

 Lyckan-behovsbedömning.pdf

 DP_Lyckan_Ant-handl.pdf

 Lyckan_Genomförandebeskrivning.pdf

 Lyckan_planbeskrivning ant.pdf

 Lyckan_samrådsredogörelse.pdf

 Lyckan_utlåtande.pdf

 Lyckan-behovsbedömning.pdf
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 L:L:

PlanPlan

DetaljplanerDetaljplaner

Laga kraft 
vunna planer 

Laga kraft 
vunna planer 

20102010

P10_22_Konduktören 
3 o 4

P10_22_Konduktören 
3 o 4

09 Personkontakter_
E-post

09 Personkontakter_
E-post

Kontaktlista.dokKontaktlista.dok

E-postE-post

DP_Konduktör
en 3 o 4_ Laga 

Kraft.pdf

DP_Konduktör
en 3 o 4_ Laga 

Kraft.pdf

 K_behovsbedömning.dok
 K_genomförande.dok
 K_planbeskrivning.dok
 K_samrådsredogörelse.dok
 K_utlåtande.dok

 K_behovsbedömning.dok
 K_genomförande.dok
 K_planbeskrivning.dok
 K_samrådsredogörelse.dok
 K_utlåtande.dok

10 Utredningar 
Offerter

10 Utredningar 
Offerter

12 Foto12 Foto

Laga kraft PDFLaga kraft PDF

IllustrationerIllustrationer

12 st.textdok.txt12 st.textdok.txt

1.st.pdf1.st.pdf

2.st fil2.st fil

BullerBuller

GammaltGammalt

RiskRisk

 Kriterier—utr.buller o 
vibration.pdf

 Verksamhetsinventering.pdf

 Kriterier—utr.buller o 
vibration.pdf

 Verksamhetsinventering.pdf

6 st.pdf6 st.pdf

Riskanalys.pdfRiskanalys.pdf

2 st.Riskanalys.pdf2 st.Riskanalys.pdf

2009100820091008

Konduktören 
090706 

Konduktören 
090706 

19 st. bilder.jpg19 st. bilder.jpg

Bild i 
handlingar

Bild i 
handlingar

26 bilder.jpg26 bilder.jpg

Collage 1Collage 1

Ritningar-
Netto

Ritningar-
Netto

Sketch-upSketch-up

 Fasader.pdf
 Planer.pdf
 Sitplan.pdg

 Fasader.pdf
 Planer.pdf
 Sitplan.pdg

Collage 2Collage 2

Collage 3Collage 3

InsynscollageInsynscollage

1 st.fil.skp1 st.fil.skp

15 st.bilder.jpg15 st.bilder.jpg

5 st.bilder.jpg5 st.bilder.jpg

3 st.bilder.jpg3 st.bilder.jpg

2.st.bilder.jpg2.st.bilder.jpg

4 st.bilder.jpg4 st.bilder.jpg

Sitplan.jpgSitplan.jpg

 K_behovsbedömning.pdf
 K_genomförande.pdf
 K_planbeskrivning.pdf
 K_samrådsredogörelse.pdf
 K_utlåtande.pdf

 K_behovsbedömning.pdf
 K_genomförande.pdf
 K_planbeskrivning.pdf
 K_samrådsredogörelse.pdf
 K_utlåtande.pdf


