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Sammanfattning
Denna uppsats behandlar Bygglovalliansen som är en kommunal samverkan.
Det är ett frivilligt samarbete mellan 18 deltagande kommuner vars mål är
att genom samråd mellan olika bygglovfunktioner gemensamt utveckla
verksamheten gentemot bygglovsökande, statliga myndigheter och intern
kommunorganisation (Årsrapport, 2012). Tanken med denna samverkan är
att genom erfarenhetsutbyte och stöd sinsemellan, hitta lösningar på
problem för att kunna effektivisera kundservice kring bygglovshantering
samt förbättra ärendehantering kring bygglovsansökan. Bygglovalliansen
bildades 2004 av sex kommuner (Årsrapport, 2012) och har sedan dess
fortsatt att expandera eftersom intresset vuxit och fler kommuner har valt att
gå med. Det finns idag inga regler och riktlinjer på hur den bör vara
uppbyggd och hur många kommuner som får medverka. Detta frambringar
komplikationer eftersom samarbetet blir alltmer svårkontrollerad då
alliansen växer. Kommunikationen blir opersonlig och arbetet upplevs som
tungrott, parallellt med detta tar en del kommuner inte tillräckligt med
ansvar vilket utmynnar i snålskjuts.
Då det inte har gjorts tidigare studier om Bygglovalliansen som samverkan
kommer det att bli intressant att se hur den fungerar, därav intresset för vårt
uppsatsämne. För att genomföra vår undersökning har vi kommit i kontakt
med bygglovschefer på olika kommuner som medverkar i Bygglovalliansen.
Vi kom fram till att Bygglovalliansen är en välfungerande och hållbar
samverkan vilket också är anledningen till att kommunerna i nätverket
fortfarande medverkar. Det ska dock sägas att den fungerade bättre när den
var nystartad. Den har med tiden blivit alltmer svårkontrollerad på grund av
brist på regler och resurser. Just nu befinner sig Bygglovalliansen i ett “stilla”
tillstånd där de valt att avvakta med att ta in fler kommuner som visat
intresse. Det här beror på att de försöker hitta en lösning för att samarbetet
ska fortsätta vara effektivt och långvarigt. Hittas inte en lösning finns det en
risk att samarbetet blir för spretigt och intresset hos de nuvarande
kommunerna avtar med tiden vilket kan resultera i uppsplittring av
nätverket.

ABSTRACT
We will in this master thesis analyze the network Bygglovalliansen that is an
inter-municipal cooperation. It is a voluntary partnership between the 18
participating municipalities whose goal is jointly develops the business
towards building permit applicants, state agencies and internal municipal
organizations (Årsrapport, 2012). The idea of this collaboration is that they
through exchange of experiences and support find solutions to problems
regarding building permits, in order to streamline their customer service and
improve building planning applications. Bygglovalliansen was formed in
2004 by six municipalities (Årsraport, 2012), and has ever since that
continued to expand because of increased interest among other
municipalities who also would like to participate. Today, there are no rules
and guidelines on how this network should be structured and how many
municipalities can be a part of it. This brings complications because the
collaboration is becoming increasingly difficult to control as the group grows.
The communication among the members becomes less personal and is
perceived as cumbersome, along with this, some municipalities do not take
responsibility and go on a free ride at the expense of others.
Since there are no previous studies on Bygglovalliansen as collaboration, it
will be interesting for us to see how it works. To maintain our research we
have been in contact with building managers at various municipalities who
are involved in Bygglovalliansen.
The result of our investigation showed that Bygglovalliansen is a wellfunctioning and sustainable cooperation; it is also the reason why
municipalities still remain in the network. However, the cooperation was
functioning better in the beginning when it was formed. It has over time
become increasingly difficult to control due to the lack of regulations and
resources. Right now Bygglovalliansen is in a condition where they reject
other municipalities who would like to participate. This is because they are
trying to find a solution for the cooperation, this has to be due if they want to
remain effective and long lasting. If they do not find a solution, there is a risk
that the network gets too sprawling which in the end could lead to
fragmentation.

7

FÖRORD
Denna magisteruppsats är skriven på Stockholms Universitet. Studien
utfördes under Höstterminen 2014 inom en uppsatsgrupp tillhörande
Institutionen för Kommunal Ekonomi som bedriver ett samarbete med
Stockholm stad.
Det har varit ett lärorikt och intensivt arbete. Vid genomförandet av vår
undersökning har vi tagit hjälp av flera personer som vi vill rikta vår
tacksamhet till.
Vi vill rikta ett stort tack till Bygglovscheferna inom Bygglovalliansen som
tagit sin tid att besvara våra intervjufrågor som utgjorde en fundamental del
av vår studie.
Vi vill även rikta ett tack till våra närstående som stöttat oss hela vägen.
Slutligen vill vi även tacka våra handledare Roland Almqvist och Andreas
Sundström som under arbetets gång gett oss värdefull handledning.

Stockholm, 2014-01-13

Gonca Ronja Arslan

John Hagberg

Mohamed Kazi-Tani

8

DISPOSITION
1. INLEDNING
– Bakgrund
– Problemformulering
– Syfte
– Avgränsningar

2. TEORI

3. METOD

– Vad är teori?
– Nätverksteorin
– Communities of
practice
– Motiv till samverkan
– Kapitelsammanfattning

– Forskningsansats
– Vetenskapligtförhållningssätt
– Datainsamlingsmetod
– Intervjuerna
– Uppsatsens trovärdighet
– Kapitelsammanfattning

4. EMPIRI

5. ANALYS

– Allmänt om
Bygglovalliansen
– Undersökta kommuner
– Intervjusammanfattning
– Kapitelsammanfattning

– Hur fungerar
Bygglovalliansen
– Fördelar med den
– Motiv till samarbetet
– Problem som uppstår
– Kapitelsammanfattning

5. SLUTSATSER
OCH DISKUSSION

9

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING………………………………………………………………………………………………….12
1.1 Bakgrund.....................................................................................................12
1.2 Problemformulering...................................................................................14
1.3 Syfte............................................................................................................15
1.4 Forskningsbidrag.........................................................................................15
1.5 Avgränsningar.............................................................................................15
2. TEORI.................................................................................................................16
2.1 Vad är teori? .............................................................................................16
2.1.2 Relevanta teorier..................................................................................16
2.2 Förtroende mellan medlemmar.................................................................16
2.2.1 Nätverksteorin.....................................................................................17
2.3 Community of Practice...............................................................................19
2.3.1 Effektivitet kring Community of practice.............................................21
2.3.2 Organisationens hängivenhet..............................................................22
2.3.3 Medarbetarnas deltagande och engagemang.....................................23
2.3.4 Evolutionsetapper................................................................................23
2.4 Motiv till samverkan....................................................................................24
2.5 Kapitelsammanfattning...............................................................................26
3. METOD..............................................................................................................27
3.1 Forskningsansats.........................................................................................27
3.2 Vetenskapligt förhållningssätt....................................................................27
3.3 Datainsamlingsmetod.................................................................................29
3.4 Intervjuerna................................................................................................29
3.5 Uppsatsens trovärdighet............................................................................31
3.5.1 Reliabilitet............................................................................................31
3.5.2 Validitet................................................................................................31
3.5.3 Källkritik................................................................................................32
3.5.4 Etiska aspekter.....................................................................................33
3.5.5 Val av teori ..........................................................................................33
3.5.6 Redovisning av material.......................................................................33
3.6 Kapitelsammanfattning……………………………………………….………………………..33

10

4.EMPIRI................................................................................................................34
4.1 Allmänt om Bygglovalliansen......................................................................34
4.2 Undersökta kommuner...............................................................................36
4.3 Intervjusammanfattning.............................................................................37
4.3.1 Deltagande...........................................................................................38
4.3.2 Mötestillfällen......................................................................................38
4.3.3 Snålskjuts..............................................................................................38
4.3.4 Lagtolkning...........................................................................................39
4.3.5 Lösningsförslag.....................................................................................40
4.4 Kapitelsammanfattning..............................................................................40
5. ANALYS........................................................................................................41
5.1 Hur fungerar Bygglovalliansen..............................................................41
5.2 Positiva effekter.....................................................................................43
5.3 Grundläggande motiv till samarbetet....................................................44
5.4 Negativa effekter...................................................................................46
5.4.1 Brister med samarbetet..................................................................46
5.4.2 Expansion av Bygglovalliansen......................................................49
5.4.3 Finansiella medel............................................................................49
5.5 Kapitelsammanfattning..........................................................................50
6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION.........................................................................51
6.1 Bidrag..........................................................................................................51
6.2 Diskussion...................................................................................................53
6.3 Förslag till vidare forskning.........................................................................54
REFERENSLISTA.....................................................................................................55
Bilaga 1..................................................................................................................59

11

1. INLEDNING
_________________________________________________________________________________________
I det här kapitlet introduceras studiens ämne med en övergripande bakgrund
följt av en problemdiskussion om ämnet. Därefter presenteras syftet med
studien. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar.
_________________________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund
Ordet strategisk allians menar Planander (2002) är ett slags modeord som
kan innefatta olika sorts samarbete organisationer emellan. En strategisk
allians kan betyda samarbete i form av en koalition, ett nätverk, en allians
eller ett partnerskap och Planander (2002) menar på att dessa begrepp är
synonyma och avser en organiseringsform där de deltagande
organisationerna delar på både resurser och kontroll för att kunna uppnå
gemensamt formulerade mål. Enligt Tomkins (2001) har det blivit allt
vanligare att arbeta över företagsgränserna under de senaste årtiondena och
menar på att ett exempel på detta kan vara ett nätverk. Utbult (2000)
definition av ett nätverk är en uppsättning av relationer som är
sammankopplade enheter som har gemensamma mål. Han hävdar också att
de som väljs in i nätverket bör väljas med omsorg eftersom det kan har stor
betydelse för nätverkets resultat. Utbult (2000) belyser även att
förtroendefulla relationer är av vikt väsentligt för att nätverket ska vara
välfungerande, annars kan nätverket misslyckas med sina mål och splittras
menar han. Det här samarbetet kan även, enligt Planander, 2002; Corso,
Giacobbe, Martini, 2009; Ardichvili, Vaughn, Wentling, 2003; Lesser & Strock,
2001 vara ett sätt för ett nätverk att hantera problem som uppstår.
Bendix och Dalsgaard (1998) menar att samarbetet gynnar de organisationer
som är i takt med förändringar och Axelsson (1996) konstaterar att de
organisationer som samarbetar kan vara bra på olika fält och att ingen är
expert på allt, detta samarbete är alltså ett sätt för dem att dra nytta av
varandra. Ett exempel på en typ av samverkan är vad Wenger, McDermott,
Snyder, 2002; Corso et al, 2009; och Ardichvili et al., 2003 definierar som
Communities of practice. De menar att det är en form av samverkan där
individer möts frivilligt för att dela med sig kunskaper och erfarenheter
samtidigt som de ger varandra motivation och inspiration.
Enligt Anell och Mattisson (2009) så är syftet med samverkan för kommuner
en möjlighet till förbättringsarbete så att de kan fullfölja sina uppdrag. De
menar att vanligt förekommande verksamhetsområden som kommuner
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samverkar kring är regionala utvecklings- och miljöfrågor och i en studie från
2002 av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet framgår det att
alla kommuner och landsting ingick i någon form av samverkan. Som ett
exempel enligt Anell och Mattisson (2009) kan mindre kommuner genom att
samverka dela på specialistkompetenser likväl som det inom vård och
omsorg finns behov för samverkan mellan landstingskommunal sjukvård och
kommunal äldrevård. Anell och Mattisson (2009) beskriver fyra olika
utvecklingslinjer som ligger till grund för kommunal samverkan. För det
första så råder det en utveckling mot allt mer specialiserad kunskap i
verksamheten och organisatorisk uppdelning. För det andra råder det behov
av att dessa uppdelade organisationer kan tillgodose individer med
sammansatta behov. För det tredje kan ökade krav på att verksamheten i
kombination med teknisk utveckling leda till samverkan för att på så vis dra
nytta av en ökad volym i verksamheten och uppnå kostnadseffektivitet. Den
fjärde utvecklingslinjen är ansvarsförskjutningen inom den offentliga
sektorn. Genom ny ansvarsfördelning har behovet av nya samverkansformer
vuxit fram.
Inom den kommunala sektorn beskriver Anell och Mattisson (2009) även tre
primära samverkansformer som innebär gränsöverskridande arbete mellan
sektorer, organisationer och professioner:
·
·
·

Interprofessionell samverkan
Interorganisatorisk samverkan
Intersektoriell samverkan

Interorganisatorisk samverkan handlar om att olika kommuner bedriver
samverkan för att förbättra villkor och uppnå stordriftsfördelar.
Interprofessionell samverkan handlar om att individers behov ska vara den
centrala utgångspunkten och det sker genom samverkan mellan olika
professioner som gemensamt arbetar fram en ny tjänst. Intersektoriell
samverkan sker genom samarbete mellan kommuner och landsting eller
mellan kommuner och myndigheter (Anell & Mattisson, 2009).
Anell och Mattisson (2009) konstaterar att oavsett vilken typ av samverkan
det rör sig om innebär själva handlingen om att olika kommuner måste
komma överens om deras gemensamma arbete. Därför måste kommuner
välja mellan vilken rättslig form deras samverkan ska ta och det rör sig
främst om tre former:
·

lös samverkan utan rättslig reglering
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·
·

kommunalrättslig samverkan
privaträttslig samverkan

1.2 Problemformulering
Avtal och överenskommelser är den vanligaste formen för en välfungerande
samverkan och det finns olika grader av formalisering i dessa och mellan
vilka de omfattar (Anell & Mattisson, 2009). Att samverka genom avtal
innebär till exempel att varje kommun agerar inom sin egen organisation
men med en anpassning till dem övriga som ingår i samarbetet. Bland
svenska kommuner finns det en tradition av att hjälpas åt i
utvecklingsarbetet och det sker genom olika former av utbyten, sådana som
faller inom ramen för avtal (ibid). Bygglovalliansen, som är ett aktivt och
frivilligt samarbete mellan kommuners bygglovfunktioner, är att betrakta
som en samrådsgrupp där representanter från de olika kommunerna har
tillsatt en gemensam kommitté. Denna kommitté saknar beslutsrätt, men det
är inte heller syftet, som istället är att samordna aktiviteter och utbyta
information och erfarenheter sa att bygglovsprocessen an effe tiviseras.
Enligt Anell och Mattisson (2009) kan detta åstadkommas genom anpassning
av till exempel prioriteringar och organisering av verksamheten.
Anell och Mattisson (2009) poängterar även att informella
överenskommelser är individfokuserade vilket bidrar till en hög grad av
flexibilitet liksom att de är lätta att påbörja. De menar att det som krävs är
konsensus. Det som talar emot dessa avtal är avsaknad av formell tyngd
vilket gör arbetet med samverkan i denna form är beroende av eldsjälar och
att de inblandade är villiga till den nödvändiga anpassningen.
Kommunallagens andra kapitel innehåller lagar och paragrafer om
kommunernas och landstingens befogenheter. Så här lyder första paragrafen:
”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område
eller deras medlemmar och som inte skall handledas enbart av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan” (Kommunallagen, 1991:900).

Vår forskningsfråga blir således följande:
· Hur fungerar Bygglovalliansen som kommunal samverkan och är den
välfungerande?
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1.3 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en frivillig,
interkommunal samverkan fungerar i praktiken och vilka effekter som
uppstår genom att studera kommuner som medverkar i Bygglovalliansen.

1.4 Forskningsbidrag
Det har inte gjorts tidigare studier kring Bygglovalliansen som samverkan, vi
hoppas därför att denna studie kan påvisa hur ett frivilligt samarbete kan
fungera, och vilka effekter som kan tänkas uppstå.

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att titta på kommunal samverkan genom Bygglovalliansen. Vi har
inte tagit hänsyn till personliga kontakter som kan tänkas existera mellan
tjänstemän på de olika kommunerna samt övriga, informella nätverk. Vidare
har vi valt sex kommuner utav Bygglovalliansens 18 kommunmedlemmar då
vi anser att det är tillräckligt för en empirisk mättnad och att fler intervjuer
inte kommer göra någon skillnad. Vi har i bästa möjliga mån försökt få så stor
spridning som möjligt på de undersökta kommunerna vad beträffar storleken
på invånarantalet.
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2. TEORI
_________________________________________________________________________________________
I det här kapitlet redogörs vilka teorier som kommer att behandlas i studien.
Teorierna som framgår har ett nätverksteoretiskt perspektiv med
utgångspunkt i Nätverksmodellen, Communities of practice och bakomliggande
motiv till samverkan.
_________________________________________________________________________________________

2.1 Vad är teori?
Enligt Culler (1997) är teori en spekulation över något, han menar att det är
ett tankesätt men att det även kan det kan vara en gemensam struktur. Han
hävdar dock att teorier kan få konsekvenser utanför sitt område, något som
kan användas som modell inom andra ämnesområden. Culler (1997) hävdar
att teorier är kopplingar mellan olika fenomen, det är en förklaring till hur
något fungerar och hur fenomenet uppstår. Han påstår även att teori många
gånger är en stridbar kritik av förnuft, begrepp och ytterligare ett försök att
visa att vad vi tar för givet som "sunt förnuft". Culler menar att en teori
uppmuntrar oss att vara misstänksamma mot det som uppfattas som
naturligt, som givet. Teori är reflekterande, ett verktyg för tänkande, tolkning
av litteratur och andra uppfattningar.
Han lyfter fram fyra huvudpunkter:
1. Teori är tvärvetenskaplig - får effekter utanför det ursprungliga området.
2. Teori är analytisk och spekulativ.
3. Teori är en kritik av sunt förnuft och begrepp som vidtagits naturligt.
4. Teori är reflekterande, ett verktyg för tänkande och tolkning av litteratur
och andra uppfattningar.

2.1.2 Relevanta teorier
Vi kommer här först att redogöra för de teorier vi kommer att utgå ifrån för
att sedan redogöra hur dessa teorier är kopplade till den empiri vi har
studerat.

2.2 Förtroende mellan medlemmar
nligt o ins
bor ar et bli allt vanligare att arbeta over
foretagsgranserna och e ver a i natver for att sa la och ela uns ap
med varandra. Lesser och Strock (2001) menar att dessa individer möts för
att de har gemensamma intressen. Utbult (2000) och Lave & Wenger (1991)
hävdar dock att en viktig förutsättning för ett välfungerande nätverk är att
organisationen bygger upp förtroendefulla relationer och om verksamheten
saknar tillit bland sina medlemmar kan det leda till att nätverket misslyckas
med sina mål och i värsta fall splittras. Utbult (2000) menar även på att
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uppriktighet är en viktig faktor för att samarbetet ska flyta på eftersom
förtroende skapas genom ärlighet och tillit. De utgör en av de stora
utmaningarna som en samverkansform som en Community of practice kan
stå inför (Lave & Wenger, 1991). Individer som inger förtroende
kännetecknas ofta av energi, idéer och är lyhörda samt engagerade i att
utveckla verksamheten, det är viktigt med en dialog där parterna pratar med
varandra, inte om varandra (Utbult, 2000). Tomkins (2001) påpekar också
att förtroende är en viktig aspekt då samarbete kan innebära risk-, resursoch resultatfördelning, dock kan den inte framtvingas genom tvång utan är
något som måste få växa fram frivilligt. Enligt Lind (2002) tar det tid att
skapa förtroende och vad som ligger till grund för det är varaktighet,
långsiktighet och perspektiv.

2.2.1
Tomkins (2001) konstaterar att företag inom de senaste årtiondena har
utvidgat relationerna till varandra, han menar att de har bildat allianser och
utvecklat affärsnätverk. Relationer av olika slag kan bildas på olika sätt och
han påpekar att det ofta utvecklas värdeskapande som bygger på företagets
underförstådda tankar kring att de gemensamt delar kunskap,
beslutsfattande och gemensamma belöningar samt att det finns en rad olika
typer av allianser och nätverk.
a ansson
har s apat en o ell over natver steorin so bestar av
tre komponenter: aktörer, aktiviteter och resurser. Aktörerna är
sammanlänkade av kompletterande eller konkurrerande handlingar som
leder till aktiviteter. För att skapa dessa aktiviteter bearbetas resurser genom
att andra resurser konsumeras. Varje komponent är således beroende av de
andra två komponenterna. Aktörerna har utfört aktiviteter och kontrollerar
resurser. Aktiviteter är utförda av aktörer genom att särskilda resurser
förbru as for att an ra s a fora las. esurser a sin si a ar ontrollera e av
aktörerna och deras värde tillskrivs aktiviteten de används i. Håkansson
(1989) menar att Figur 1 visar sambanden mellan dem tre komponenterna.
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Figur 1. Nätverksmodellen (Håkansson, 1989)
· Resurserna är fundamenten för olika sorters aktiviteter. Som modellen
visar kan resurser utgöras av både humana (det vill säga individer) och
fysiska resurser (exempelvis lokaler). Hur kontrollen över resurserna skapas
kan antingen bero på om organisationen äger resursen eller rätten att
anvan a en eller sa har organisationen en in ire t ontroll over resursen
genom interaktion. Resurser betraktas som heterogena vilket innebär att
resurser är olikartade och deras värde är beroende av hur de kombineras
med andra resurser.
· Aktiviteter skapas genom att resurser kombineras, förbrukas eller ersätts.
Exempel på detta kan vara inköp, försäljning och distribution. Med
nätverkstänkandet studeras inte aktiviteter som enskilda händelser
oberoende av varandra utan de ses som handlingar, vilka är hoplänkade i
längre kedjor. Som en konsekvens av detta kan ingen aktör i denna kedja
göra någon förändring utan att det berör någon annan i kedjan (Håkansson,
1989).
· Aktörer kan utgöras av såväl organisationer som enskilda individer.
Aktörerna kontrollerar vissa resurser och/eller aktiviteter, vilket gör att
aktörerna alltid har specifika relationer till sin omgivning. Sättet en aktör
kombinerar resurser som kontrolleras och aktiviteter som utförs gör hen
unik. I ett förändringsperspektiv betyder detta att varje utvecklingsförlopp
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påverkas av relationerna en organisation har, vilka resurser som används
och vilka aktiviteter som används (Håkansson, 1989).

2.3 Communities of Practice
Enligt Lesser, Strock, 2001; Probst, Borzillo 2005; Hustad, 2010; Brown,
Duguid 1991; Gongla, Rizzuto, 2001 är Communities of practice en form av
samverkan där en grupp individer samlas för att dela med sig av sina
erfarenheter och gemensamma intressen. De möts för idé och
inspirationsutbyte (Wenger et al., 2002). Medlemmarna i en Community of
practice kan ha kontakt på olika sätt, det kan vara personliga möten men det
kan även vara konferensmöten över nätet som inte är helt ovanligt (McLure
& Faraj, 2000). McDermott (1998 s.6) beskriver Communities of practice på
följande sätt;
”Communities of practice arise out of people´s natural desire to share ideas, get
help and learn about new ideas, verify their thinking and hear the latest
proffesional gossip”
Begreppet Communities of practice är inte ett nytt fenomen, ämnet är väl
utforskat under årtionden. Grundsynen kring den introducerades av Lave och
Wenger (1991) som beskriver den som ett system av individer som samlas
för att dela gemensamma intressen, det kan också vara så att de handskas
med snarlika problemfrågor. Probst och Borzillo (2005) menar att det är ett
nätverk som varken har regler eller formaliteter om hur nätverket bör vara
uppbyggd och om hur deltagarna bör ta ansvar. Wenger et al. (2002) påstår
att individer som är med i en Community of practice inte behöver ofta, men
när de väl ses är det för att de anser att mötestillfället är värdefullt eftersom
de får möjlighet att dela med sig information, insyn, förslag och
rekommendationer. Vidare menar Wenger et al. (2002) att medlemmarna ger
varandra tips och idéer om hur de hela tiden kan förbättra sina resultat
samtidigt som de försöker reflektera över svagheter för att finna stöd och
rekommendationer på hur de hela tiden kan förbättras. Medlemmarna får
insyn i kollegornas arbetssätt och att de aktivt deltar i den här typen av
samverkan för att på något sätt spara pengar, tid och energi (Wenger et al.,
2002). McDermott (1998) instämmer detta och påstår att huvudfokus i
Community of practice är medlemmarnas kunskapsutbyte och möjlighet till
utveckling. Ett motiv som ligger till grund för detta är en gemensam
förförståelse som är en av orsakerna till att medlemmarna kan samsas menar
Wenger et al, (2002).
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I Communities of practice hittar individer lösningar genom erfarenhetsutbyte
och kommunikation som annars hade varit svår att få tag på i en traditionellt
utformad organisation (Wenger et al. (2002), de får dessutom nya kunskaper
och färdigheter som utvecklas under de personliga konversationerna som
sker under mötestillfällena (Weick & Westley, 1996; Araujo, 1998). Dessutom
skapar detta tillvägagångssätt nya lösningar för att effektivisera
kommunikationen mellan medlemmarna även om det finns geografiska och
strukturella hinder. När det väl fungerar bra, har Communities of practice
många fördelar för organisationen och individerna som utgör den (Wenger et
al., 2002).
Corso et al., (2009) har riktat kritik mot teorin och påstår att alla teorier om
Community of Practice är grundade på anekdotiska belägg och för det mesta
tolkningar och hävdar vidare att det kan behövas mer empirisk förklaring.
Enligt Wenger et al. (2002) finns det nackdelar med att inte delta i
Communities of practice. De organisationer som inte deltar kommer
fortfarande existera men de kommer inte att uppnå sitt högsta potential. Att
de väljer att inte delta kan bero på att de inte känner till gemenskapen eller
för att de inte har tid, men det kan vara på grund av brist på finansiella medel
(Wenger et al., 2002)
Wenger et al. (2002) hävdar att alla nätverk i
form av Communities of practice består av tre
element som samverkar, dessa är: Domän,
Intresse/praktik och Gemenskapen.
Figur 2. Components of Community of practice
(Wenger, 1998)
· Domän (domain) utgör grunden och är det som drar medarbetarna att
samlas för att utbyta idéer och erfarenheter. Den måste innehålla problem
och brister som gör att människor inom denna gemenskap söker sig till
varandra för att finna lösningar genom idéutbyten. Därför är engagemang en
mycket viktig egenskap för att Communities of practice ska kunna existera
och vara effektiv (Wenger, 1998).
· Genom intressen och praktik (practice) lär sig medlemmarna i nätverket
olika sätt att arbeta, kommunicera, lösa problem, mäta prestationer och
definiera svårigheter. De utvecklar normer och praxis för att göra utbyten
effektivt. Därutöver blir interaktionerna mellan medlemmarna mer konkret,
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interaktion sker alltså inte endast via dokument eller web-sidor (Wenger,
1998).
· Den sociala kontakten mellan medlemmarna (community) bildar
gemenskap i nätverket. Att utveckla en förbindelse är tidskrävande eftersom
det innebär att de bland annat utvecklar sin identitet. Medlemmarna ska
kunna träffas regelbundet för att på ett effektivt sätt diskutera olika frågor
som rör deras arbete. Tillit och uppmärksamhet är också nödvändigt, det är
grundläggande egenskaper för att flödet av kunskap och erfarenheter ska
fortgå. Wenger (1998) hävdar även att samarbetet underlättas om
medarbetarna i nätverket har samma bakgrund och intressen.

2.3.1 Effektivitet kring Communities of practice
Kunskapsutbyte kan ses som en social process där individer och deras
samspel med varandra är det väsentliga och där kunskap, utveckling och
utbyte är ett socialt fenomen som utgör en del av gemenskapen (Wenger et
al, 2002). Ur en kunskapsbaserad ledarskapssynvin el ar o
unities of
practice intressant att studera enligt Corso et al (2009). Genom ett studium
av sju fall har forskarna i artikeln lyckats svara på följande fråga om hur man
designar och skapar en Community of practice. Hur detta fungerar beror på
den sociala strukturen som avgörs av varje individs vilja och bakgrund. För
att gemenskapen ska vara välfungerande och effektiv har forskarna utvecklat
en modell som de kallar för Evolutionsmodellen där ser man Communities of
Practice so ett levan e ”ob e t” so reglerar sig s älv och kan vara svår att
kontrollera på ett traditionellt sätt med tydliga regler och riktlinjer. Corso et
al., 2009).
Detta illustreras med hjälp av följande diagram som har två väsentliga
dimensioner:
· Organisationens hängivenhet
· Medarbetarnas engagemang och deltagande
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Figur 3, Hängivenhet - Engagemang och deltagande (Corso et al, 2009)

2.3.2 Organisationens hängivenhet
Communities of practice har inte alltid alla resurser som krävs för att
underhålla med aktiviteter och tid som krävs för att varje medarbetare ska
kunna utföra ett effektivt arbete. Hur utvecklad en gemenskap är beror på
hur stort engagemanget i organisationen är. Utan aktivt stöd bland
medlemmarna kommer inte samarbetet att vara effektivt och
kunskapsspridningen kommer att drabbas, Corso et al., (2009) hävdar att
organisationens hängivenhet kan variera mellan olika nivåer:
· Fientlighet- likgiltighet (-1): Organisationen investerar i varken resurser
eller tid. Denna negativa inställning resulterar i att gemenskapen avtar.
·
Organisationen värdesätter gemenskapens
kunskapsöverföring och inlärning bland medarbetarna. En begränsad andel
resurser är tilldelad till samarbetet i form av kapital och tid.
· Aktivt stöd (2): Organisationen anser att gemenskapen är betydande och
ser till att omfattande resurser tilldelas medlemmarna. De har ofta en egen
budget vilket gör att nätverket har möjlighet att bli effektiv eftersom gruppen
har de nödvändiga resurserna som krävs.
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2.3.3 Medarbetarnas deltagande och engagemang
Corso et al. (2009) och Ardichvili et al., (2003) påstår att gemenskap skapas
när individer delar samma intressen eftersom de då blir de mer aktiva och är
mer villiga att dela med sig av erfarenheter samtidigt som deras relation till
varandra stärks. Även Lesser och Strock (2001) instämmer att relationerna
på så vis stärks eftersom medlemmarna identifierar sig med varandra. När
tillgivenheten i gruppen ar lag are ot sa paver as ge ens apen pa ett
negativt sätt eftersom kunskapsflödet brister vilket på sikt kan leda till att
organisationen upphör enligt Corso et al. (2009), som anser att det finns olika
nivåer på hur engagerade individer är inom organisationen:
· Fientlighet (-1): Medarbetarna anser att samarbetet inte ger något för
deras redan professionellt utförda arbete och samarbetet anses vara
bortkastad tid. De bojkottar aktiviteterna och anser sig inte lära sig något
från andra medlemmar. Med tiden kommer denna organisation att o
eftersom det råder brist på intresse.
· Begränsad deltagande (1): Medarbetarna anser att nätverket är väsentlig
eftersom den bidrar till kunskap och erfarenhetsutveckling. Det finns dock
både passiva och aktiva medlemmar men alla deltar och visar någon form av
intresse.
· Aktivt deltagande (2): De flesta nätverksmedlemmarna inser att de lär sig
mycket från organisationen och intresset för delaktighet är hög.
Medarbetarna är engagerade i gemenskapen genom att aktivt deltagande och
en del identifierar sig med nätverket.

2.3.4 Evolutionsetapper
Corso et al., (2009) har utformat olika evolutionsetapper.
När
organisationens hängivenhet och medarbetarnas engagemang och
deltagande kombineras kan nio olika utfall skönjas (anges i Figur 3). Dessa
utfall representerar olika etapper i nätverkets utveckling:
· Spontan samling/Begränsat arbete: I denna etapp är medarbetarna
intresserade men passiva, de har alltså inte börjat engagera sig.
Organisationen har fortfarande inga resurser, men det kan också vara så att
organisationen försöker utvecklas med en begränsad budget.
· Spontan uppkomst/Utarbetad uppkomst: I denna etapp är medarbetarna
synnerligen intresserade och engagerade i nätverket, däremot har
organisationen inga resurser. Men det kan också vara omvänt, det vill säga
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att organisationen har gott om resurser men att det saknas intresse från
medarbetarnas sida. Medarbetarna kan också ha dålig kunskap om
organisationens mål och struktur. I en sådan situation infinner sig
organisationen i en så kallad initial fas.
· Arrangemang:
enna etapp ar natver et inte helt go tagen av sina
e le
ar eller sa ar resurserna begransa e. oc s apar ge ens apen
visst resultat i form av kunskapsöverföring och erfarenhetsdelning. I denna
fas kan nätverket förflytta sig till någon av de övre kvadranterna beroende på
hur hängiven organisationen och medarbetarna är.
· Aktivt stöd med begränsad deltagande/Aktivt deltagande med
begränsat stöd: I denna etapp finns det mer engagemang från vissa
medlemmar även om alla i gruppen är medvetna om att nätverket utmynnar i
positiva resultat. Här finns möjlighet för utökad effektivitet för nätverket om
medarbetarna väljer att engagera sig mer och ifall det tilldelas mer stöd och
resurser till organisationen.
· Maximal hängivenhet: I denna etapp finns det ett stort förtroende från
både medarbetarnas och organisationens håll vilket är en förutsättning för
att nätverket ska förbli effektivt och där kunskapsflödet flyter på bland
medlemmarna. Nätverket blir avgörande för medarbetarnas verksamhet
inom deras egna organisationer.
· Död/Stillestånd: I denna etapp finns det inget engagemang från varken
medarbetarna eller organisationen. Nätverket uppfattas som ointressant och
onyttigt. Organisationen hamnar i denna fas när de är på väg att gå under.

2.4 Motiv till samverkan
Oliver (1990) hävdar att en bidragande faktor till samverkan mellan
organisationer är brist på resurser vilket kan leda till att organisationer söker
sig till olika former av samverkan, det vill säga: när organisationer lider brist
på resurser och inte själva kan skapa nya söker de sig till olika typer av
samarbeten. Vidare förklarar Oliver (1990) att det finns sex olika motiv som
förklarar varför organisationer söker sig till att organisera sig tillsammans.
· Nödvändighet är det första av motiven som Oliver (1990) beskriver och
uppstår på grund av att organisationer går in i samverkan med andra för att
tillförskaffa sig nödvändiga resurser alternativt genom initiativ eller krav
från högre instanser.
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· Asymmetri uppstår när det finns makt- och beroendeförhållanden mellan
olika organisationer, till exempel genom att en organisation kontrollerar en
annan organisations resurser. Ingen organisation kan vara helt
självförsörjande och därför blir samverkan en nödvändighet för att få tillgång
till ytterligare resurser.
· Genom ömsesidighet framkallas samverkan i syfte att uppnå gemensamma
mål. Samverkan och samarbete skapas istället för kontroll och makt över
organisationer. Denna ömsesidiga relation kännetecknas av gemensam nytta
och jämnvikt.
· Med hjälp av effektivitetsmotivet blir organisationen delaktig i samverkan
genom att den försöker förbättra sina interna förhållanden, inte genom att
försöka få kontroll över externa resurser eller att högre instanser kräver så.
Exempel på effektivitetsmotiv kan vara kostnadsreduceringar eller
harmonisering av arbetssätt.
· Stabilitet som motiv för samverkan grundar sig på att organisationerna
söker trygghet i en osäker miljö, det vill säga att organisationer kan ingår i
samverkan för att öka förutsägbarhet och tillförlitlighet för att eliminera
osäkerheten.
· Legitimitet som samverkansmotiv kan härledas till organisationers strävan
efter att associeras med andra organisationer som har gott ryckte, bra
framtoning eller hög prestige. En organisation som lyckas sammansluta sig
till samverkan med en redan välkänd organisation med hög legitimitet kan på
så vis erhålla en högre legitimitet själva.
Håkansson, (1989) konstaterar att ett nätverk kan förändras och utvecklas
med tiden samtidigt som den upptäcker nya sätt att kombinera aktiviteter
och resurser. Dels genom att aktiviteter utvecklas till att utnyttja resurser
bättre, men också genom att ny kunskap om resurser leder till nya
användningsområden. Det är nätverkets aktörer som driver den här
processen för att skaffa sig fördelar men även för att få kontroll över viktiga
resurser. Håkansson, (1989) menar att en del av den utveckling
kännetecknas av tekniska lösningar som är en process där nya lösningar
utformas, testas, ändras och avfärdas eller accepteras. Den processen styrs av
dem inblandade aktörerna i nätverket och de kommer att försöka hitta den
lösning som är mest fördelaktig för dem själva och på så vis kommer de att
försöka styra processen i en viss riktning, enligt Håkansson (1989).
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Anell och Mattisson, (2009) menar att sambandet mellan nätverksmodellen
och kunskapsutvecklandet kan ses som en helhet där motiven till nätverket
utgörs av behovet av kunskapsförnyelse och erfarenhetsutbyte. Utan dessa
motiv upphör relationerna som nätverket består utav. Aktörerna får således
sina motiv till att utföra vissa aktiviteter i mån om att tillförskaffa sig vissa
resurser. Likaså har aktörerna motiv att använda resurser för att utföra
aktiviteter och därför, genom samverkan kommuner emellan bör
kommunerna som samverkar ställa sina respektive resurser till den andras
förfogande, dels genom kompetenser, dels genom fysiska resurser och
tjänster. När detta blir en gemensam tillgång stärks det gemensamma
nätverket samtidigt som de olika aktörerna kan dra nytta av varandra (Anell
& Mattisson, 2009).

2.5 Kapitelsammanfattning
Bygglovalliansen är ett frivilligt nätverk som har kunskaps- och
erfarenhetsutbyte som främsta mål. Nätverksteorin som utvecklats av
Håkanson (1989) ger en bra bild på vad ett sådant nätverk innebär. Vidare
har han illustrerat denna teori i en modell kallad Nätverksmodellen. I denna
modell beskrivs samspelet mellan nätverkets medlemmar, aktiviteter som
utförs inom nätverket och resurser som finns att tillgå inom nätverket.
Därutöver är Communities of practice en typ av nätverk som är baserat på fri
vilja och är inte hierarkiskt strukturerat. Huvudsyftet med ett sådant nätverk
behöver inte vara av ekonomisk karaktär och medlemmarna är där främst för
att dela med sig idéer och stärka relationerna så att de utvecklas i sin egen
verksamhet. Det kan däremot finnas brister i nätverket i form av
Communities of practice såsom Corso et al., (2009) beskriver, detta beroende
på hur mycket medlemmarna är engagerade i nätverket och vilka resurser
och medel som ges till nätverket för att det ska kunna fungera, detta
illustreras i Figur 3. Det är även viktigt att studera motiven bakom bildandet
av nätverket. Detta utgör grunden till varför medlemmarna söker sig till
varandra inom alliansen. Det kan på så vis öka förståelsen för nätverkets
effektivitet och bakomliggande. Oliver (1990) noterar att det finns sex olika
motiv till varför man organiserar sig i nätverk.
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3. METOD
_________________________________________________________________________________________
I det här kapitlet förklaras vilka metoder vi har valt och använt för att nå målet
med vår studie. Här redogörs undersökningsansats, datainsamlingsmetod och
källkritik.
_________________________________________________________________________________________

3.1 Forskningsansats
Den här studiens ansats är av deduktiv karaktär. Enligt Bryman (2002)
innebär det att forskaren utgår från befintliga teorier och sätter dem på prov
i verkligheten och på så sätt genom en undersökning antingen förkastar eller
förstärker teorin, det vill säga att teorin försöker stärkas med hjälp av en
metod. Eriksson och Wiedersheim (2001) hävdar att den deduktiva
angreppsmetoden är ett sätt att utifrån hypoteser försöka förklara olika
fenomen i verkligheten. Motsatsen är att göra en induktiv undersökning som
tar sin början i själva undersökningen och efter att resultatet tolkats skapas
teorin (Bryman, 2002).
Anledningen till att vi valt ett deduktivt angreppssätt är att vi anser den vara
mer tillförlitligt för den här typen av undersökning där vi utgick från
befintliga teorier och testade dem i verkligheten, vilket är ett
tillvägagångssätt för den deduktiva ansatsen enligt Wiedersheim och
Eriksson (2001). Risken med ett induktivt angreppssätt är att det kan vara
svårt att analysera och tolka materialet, Bryman (2002) menar att det då
ökar risken till att forskaren kommer fram till en felaktig teori.

3.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt
Enligt Andersen (1998) och Bryman (2002) finns det två olika
forskningsstrategier inom samhällsvetenskapen. Kvalitativ metod som är
inriktad på förståelse och kvantitativ metod som syftar till förklaring
(Bryman, 2002). Den undersökning som har utförts för den här studien är av
kvalitativ art, där huvudsyftet är att söka information för att få djupare
förståelse av det problem som studeras (Bryman, 2002). Merriam (1994)
menar att man med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi kan ge en
helhetsinriktad beskrivning och analys av en företeelse eller enhet. Hon
menar att en fallstudie kan vara ett sätt för forskarna att leva sig in i
verkligheten, och därmed få en mer djupgående skildring av fenomenet som
avses undersökas.
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När vi tolkar svaren på frågorna vi ställer får den här undersökningen en
subjektiv karaktär, men det ligger i linje med det kvalitativa angreppsättet.
Våra tolkningar resulterar i en bild av verkligheten, men vi är medvetna om
att andra tolkningar kan innebära andra bilder av realiteten (Bryman, 2002).
Bryman (2002) påstår att en fallstudie är ett studium om ett enda fall, och
som i vårt fall i den här uppsatsen illustreras genom ett kommunalt
samarbete. Med valet av en fallstudie ges en möjlighet till ett intensivt
studium, vi kan gå djupare med våra frågor och det underlättar en mer
detaljerad granskning (Bryman, 2002). Fokus ligger på att mer ingående
studera ett fall för en djupare förståelse. Denna studie kommer att analysera
hur ett samarbete fungerar, och enligt Merriam (1994) är det vanligt att
utföra en fallstudie när man har frågor av typen hur och varför. Den här typen
av studie är vanlig när det analyseras olika typer av material från exempelvis
intervjuer, observationer, empiriskt material med mera.
Det finns två huvudsakliga forskningstraditioner idag och vid en diskussion
kring vetenskapliga synsätt är det viktigt att tydliggöra skillnaderna på dessa.
Eriksson och Wiedersheim (2001) menar att positivism och hermeneutik är
två olika vetenskapsideal med skillnader i tolkning kring hur vetenskaplig
forskning bör utföras. Det är viktigt att ta ställning till om verkligheten är en
konstruktion oberoende av människan eller om den är socialt konstruerad.
De menar att dessa typer av ställningstaganden leder till olika uppfattningar
om hur kunskap utvecklas. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003)
påverkar forskarens vetenskapsteoretiska synsätt hur arbetet genomförs.
Saunders et al, (2003) hävdar att Positivism har sina rötter i den
naturvetenskapliga forskningen och bygger på mätbarhet samt ett antagande
om att objektiv kunskap erhålls genom mätningar och opartiska
observationer. Hermeneutiken å andra sidan som har ett mer
socialvetenskapligt ideal försöker skapa förståelse för människors
uppfattningar. Huvudtanken inom hermeneutiken är att undersöka
värderingar som ligger till grund för människors handlingar och förstå dem
(Saunders et al, 2003), eller som Andersson (1979) uttrycker det innebär
hermeneutik tolkningslära.
Båda inriktningarna ger visserligen ökad kunskap om hur samverkan
fungerar men vi kommer att utesluta positivism eftersom vår huvudfråga i
studien är en varför-karaktär fråga och eftersom vi valt att göra en kvalitativ
studie kommer vi inte att göra några mätbara observationer. Hermeneutiken
är bäst lämpad för denna uppsats och med hänsyn till vårt syfte vilket är att
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bidra med ökad kunskap om hur en samverkan fungerar och varför
kommuner väljer att samarbeta.

3.3 Datainsamlingsmetod
För att få ökad teoretiskt förståelse för vårt ämne började vi med att göra en
litteratursökning. För att finna relevant information sökte vi efter artiklar i
Stockholms universitetsbiblioteks databas och våra sökord var bland annat
nätverk, nätverksteori, allianser, samverkan, interkommunal samverkan,
Communities of practice, cooperation med mera. När vi väl hittade relevant
litteratur studerade vi deras referenslista för att se om det fanns intressanta
källor där som kunde vara till nytta. Det fanns även information att tillgå på
Swecos årsrapport som de sammanställer för dem medverkande
kommunerna. I den kunde vi se vilka kommuner som medverkar och vad
grunderna var för samarbetet.

3.4 Intervjuerna
I samtliga intervjuer deltog bygglovschefer. En del har varit med sedan
Bygglovalliansens uppstart, medan andra medverkat under en kortare tid. De
flesta är arkitekter i grunden och har arbetat på bygglovenheten under en
längre tid.
Efter en genomgång av kommunerna i Bygglovalliansen så försökte vi komma
i kontakt med så många deltagande kommuner som möjligt. För att övertyga
om en personlig intervju försökte vi skapa tillit genom att poängtera att vi är
studenter från Stockholms universitet och att denna studie har ett lärande
syfte. Vi försökte vara så konkreta som möjligt. Vi kontaktade 15 olika
kommuner, men det var sex kommuner som valde att medverka i vår
undersökning. En del hade för hög arbetsbelastning och medan andra inte
hade möjligt att träffa oss under innevarande termin. Samtliga intervjuer var
personliga möten som varande cirka en timma på respektive kommunhus,
förutom intervjun med Stockholms stad, som var en telefonintervju av ett
kortare slag, på cirka 15 minuter. Under samtliga intervjuer tog vi
anteckningar under samtalets gång. Alla personliga intervjumöten är
bandade med medgivande från respondenten, i syfte för oss att kunna lyssna
och analysera svaren i lugn och ro vid ett senare tillfälle.
Wiedersheim och Eriksson (2001) konstaterar att det finns både fördelar och
nackdelar med besöksintervjuer. De menar att fördelen med en personlig
intervju är att det är relativt hög svarsfrekvens hos respondenten samt
intervjuaren kan följa upp sina frågor. Ytterligare en fördel är att personliga
besök ger utrymme för tolkning av kroppsspråk. Det finns dock nackdelar
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med personliga intervjuer, det kan exempelvis vara svårt att ställa känsliga
frågor när man står öga mot öga. Wiedersheim och Eriksson (1991) hävdar
även att besöksintervjuer kan vara tidskrävande, inte enbart på grund av
resefärden utan även för att intervjubesöket ibland längre tid än vad man
tänkt sig, för att det är lätthänt att komma ifrån ämnet och den faktiska
intervjufrågan. De poängterar även att det till viss mån är kostnadskrävande
med tanke på färdkostnader, som i vårt fall var tågbiljetter samt
bensinutgifter.
Vi började med att besöka respektive kommuns hemsida för att hitta numret
till växeln, därefter försökte vi kontakta bygglovschefen på stads- och
byggnadsenheten. Cheferna var inte lätta att få tag på, oftast var de upptagna
och vi fick göra flertal återkopplingar innan vi kunde boka in en personlig
intervju. De var till en början skeptiska och osäkra på om de ville ställa upp
eftersom de inte förstod helt och hållet vad vår studie var ämnad för, en del
bad om att få se intervjufrågorna i förhand, de sa att anledningen till detta
var för att veta vilken personal som var mest lämpad för intervjun.
Naturligtvis fick dem frågorna skickade per e-post vid begäran, men vi ville
helst undvika att avslöja frågorna i förväg eftersom vi inte ville att
respondenterna skulle svara på vad de trodde att vi ville ha svar på.
Respondenterna som hade fått frågorna i förväg var väl förberedda och hade
tagit anteckningar så de visste precis vad de skulle säga.
På alla intervjutillfällen intervjuades en respondent, det vill säga
bygglovschefen på byggenheten. På Lidingö stad så valde både
bygglovschefen och en bygglovshandläggare att medverka tillsammans på
intervjun.
Till den grad det gick höll vi oss till intervjuguiden men ibland svarade
respondenten på en följdfråga av bara farten och då fick flexibilitet råda.
Intervjuerna var semistrukturerade eftersom vi ville låta respondenten tala
så fritt som möjligt med olika svarsmöjligheter och med chans att uttrycka
sin åsikt om samma frågor. Detta gjorde det även möjligt att anpassa frågorna
efter respondentens svar likväl som för att kunna föra ett samtal kring
frågorna genom vår egen förkunskap. Genom intervjuer av semi-strukturerad
karaktär hade vi hoppats på att få uttömmande svar och det fick vi. Det gav
oss även möjlighet till att ställa följdfrågor vilket utmynnade i nya idéer och
infallsvinklar som visade sig under intervjuns gång.
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3.5 Uppsatsens trovärdighet
3.5.1 Reliabilitet
Enligt Bryman (2002) handlar reliabilitet om mätningars pålitlighet och
följdriktighet, men det kan även vara som Hägg och Weidersheim (1994)
hävdar, det vill säga att reliabilitet handlar om att intervjufrågorna ska ge
tillförlitliga och stabila mätningar. Det innebär att oavsett vem som använder
våra data och intervjufrågor bör de få nästan samma resultat (Hägg &
Weidersheim, 1994).
Samtliga intervjuer i denna studie ägde rum under november och december
2013. Som nämnts tidigare så skickades intervjufrågor ut till en del
respondenter i förväg, enligt Winter (1992) är det här ett sätt för
intervjuaren att öka tillförlitligheten hos respondenterna eftersom de känner
sig trygga och förberedda inför intervjun. Fördelen med personliga
besöksintervjuer är att respondenten förbereder sig inför intervjun, de ges
möjlighet att söka fram fakta som de kan tänkas behöva för att svara på
frågorna vilket också är ett sätt att undvika ogenomtänkta svar. Det finns
nackdelar med att respondenten får frågorna i förväg. Enligt Winter (1992)
innebär tiden de får till förfogande att de har möjlighet att försköna svaren
för att framställa sig själva på ett bättre sätt. Vi anser dock inte att det finns
någon anledning för respondenterna att försköna svaren, eftersom nätverket
vi undersöker är frivilligt och inte vinstdrivande, det finns alltså ingen
konkurrens, samtliga parter arbetar många gånger gemensamt och i olika
takter.
För att få så sanningsenliga svar som möjligt erbjöds respondenterna att få
vara anonyma, men de som vi intervjuade kände dock inget behov av detta.
Samtliga intervjuer bandades för att kunna avlyssnas vid
sammanställningarna, detta minskade risken för att gå miste om väsentlig
information under intervjutillfället.

3.5.2 Validitet
Enligt Bryman (2002), Hägg & Wiedersheim (1994) och Merriam (1994)
handlar validiteten om en eller flera indikatorer och om dessa verkligen
mäter just det fenomenet som avses mätas. Vi har tagit hänsyn till enkelt
språkbruk och eliminering av eventuellt fackspråk vid utformning av
frågorna, så att måttet speglar innehållet i det som är aktuellt och att de
uppfattas som enkla och tydliga. Genom att låta närstående läsa frågorna har
vi försäkrat oss om att frågorna tolkas på rätt sätt, det vill säga på det vis vi
önskar att de skulle uppskattas. Detta gjordes i syfte att stärka validiteten.
Validiteten i vårt arbete anser vi vara hög eftersom vi tack vare de personliga
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intervjuerna fått möjlighet att förklara och förtydliga våra frågor för att
undvika missförstånd. På intervjuerna närvarade en intervjuare, dock har
hela uppsatsgruppen mötts efter intervjutillfällena för att avlyssna
inspelningarna för att föra en djupare diskussion kring intervjun, på så vis
anser vi att vi minskat risken för missförstånd av svaren.

3.5.3 Källkritik
Det huvudsakliga problemet med den här studien var avgränsningen i
litteraturen då det finns mycket skrivet om nätverk utifrån olika perspektiv
och där vi var tvungna att välja dem vi ansåg vara mest lämpliga för studiens
syfte. Genom valet av artiklar har vi inhämtat teorier som vi anser belyser
problematiken för vår studie.
Tillförlitligheten för den här studien bygger på den noggrannhet som den
insamlade informationen har. Därför har vi valt att bara använda oss av
vetenskapliga artiklar och facklitteratur samt att intervjua personer som har
en direkt koppling till det studerade ämnet. Även om Uppsalaskolans
nätverksteori och Etienne Wengers teorier kring Communities of practice har
använts i många år anser vi att de fortfarande är aktuella och är relevanta för
den här typen av undersökning. I dagsläget består Bygglovalliansen av 18
kommuner. Vid studiens början fanns det tankar på att försöka komma i
kontakt med en representant från varje kommun men vid eftertanke så insåg
vi att det inte var nödvändigt för den här typen av studie. Vi är inte i första
hand ute efter att kunna producera en generaliserbar bild Bygglovalliansen.
Vi är i första hand ute efter att få reda på hur representanterna uppfattar hur
det här samarbetsprojektet fungerar, hur det har utvecklats och vad de tror
om framtiden. Objektiviteten i den här typen av kvalitativ studie handlar om
att vi som bedriver studien kan styrka att vi inte medvetet låtit våra
personliga värderingar forma utfallet i den här studien, dock går inte att
uppnå fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning men vi har
inte medvetet vare sig låtit personliga värderingar eller var av teorier låtit
påverka studiens utformning eller slutsatser, vilken man ska undvika göra
vid den här typ av studie enligt Bryman, (2002).
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3.5.4 Etiska aspekter
Som författare av den här studien har vi uppmärksammat samtliga
respondenter om uppsatsens syfte och vi har fått samtliga respondenternas
godkännande att namnge dem i studien.

3.5.5 Val av teori
Forskning inom området kommunal samverkan är väldigt begränsad. Det
finns nästan ingen information alls om Bygglovalliansen som nätverk, det
enda som finns att tillgå står mestadels i årsrapporter som de själva
sammanställt. Den informationen som är tillgänglig är av utredningskaraktär
och för att förstå den bör man utnyttja en generell teori som nätverksteorin
och Communities of practice med mera.

3.5.6 Redovisning av material
Enligt Eriksson och Wiedersheim (2001) bör information som samlas in
tolkas eftersom den inte talar för sig själv. Detta innebär att all form av
material som vi insamlat har tolkats för att därefter formleras i text. Dock
finns det en risk med detta eftersom exempelvis en intervju kan tolkas på
olika sätt på grund av olika uppfattningar mellan de inblandade som för
tolkningarna. Om man däremot är medveten om vad vilka konsekvenser
detta kan leda till för utfallet, och intar ett kritiskt förhållningssätt kan risken
för misstolkningar minimeras trots olika observatörer (Eriksson &
Wiederheim, 2001).

3.6 Kapitelsammanfattning
Vårt vetenskapsteoretiska förhållningssätt är hermeneutik eftersom vår
forskningsfråga är av varför-karaktär och forskningsstrategin är av typiskt
kvalitativ art då huvudsyftet är att söka information för att få djupare
förståelse om ämnet som avses studeras. Forskningsansatsen är av deduktiv
karaktär, det vill säga att vi utgick från befintliga teorier och testade dem i
verkligheten.
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4. EMPIRI
_________________________________________________________________________________________
I det här kapitlet framgår vårt empiriska material från intervjuerna som vi
utförde. Vi kommer även att referera till Bygglovalliansen Årsrapport 2012.
_________________________________________________________________________________________

4.1 Allmänt om Bygglovalliansen
Bygglovalliansen är ett frivilligt samarbetsprojekt mellan olika
bygglovfunktioner hos kommuner emellan för att gemensamt utveckla och
effektivisera verksamheten, allt för att på bästa sätt kunna uppfylla
uppdraget mot invånarna. Syftet är att samverka i nätverk för
erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad samt för process- och
verksamhetsutveckling. Detta ska resultera i utveckling av effektivitet och
kundnytta samt tillföra kvaliteter i arkitektur och stadsbyggande
(Årsrapport, 2012).
Bygglovalliansen bildades när sex kommuner i Stockholms län gick samman
för att jämföra prestationer, arbetsmetoder och arbetsresultat. Genom att
utgå från en ”nulägesbeskrivning” var tanken att kommunerna skulle kunna
visa på förbättringsmöjligheter och därefter skapa en målbild och ett idealt
arbetsflöde. De satte även ihop en projektgrupp för att sammanställa
nyckeltal om bland annat kundnöjdhet och handläggningstider. Dessa
nyckeltal var nödvändiga för att kunna jämföra kommunerna sinsemellan
och på så vis utvärdera och utveckla dem (Årsrapport, 2012).
Kundnöjdhet-undersökningen
görs
av
samtliga
kommuner
i
Bygglovalliansen, men även kommuner utanför har möjlighet att delta i
undersökningen för att på så jämföra statistik med andra kommuner.
Undersökningen utgör en viktig del av samarbetet eftersom den visar
kommunernas prestationer som de sedan jämför med varandra för att få en
helhetsbild av det föregående året.
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Följande diagram visar en kundenkätundersökning som Bygglovalliansen
gjorde 2012, där kunden besvarar om hen är nöjd med handläggningen i sin
helhet.

Figur 4, Kundenkätundersökning (Årsrapport, 2012)
I februari varje år hålls Bygglovalliansens årsmöte. Där behandlas
årsredovisningen samt ges tillfälle för kunskaps- och informationsutbyte. Alla
medverkande bygglovfunktioners medarbetare är inbjudna samt
samarbetspartners och kommuner som visat intresse för medlemskap.
I Årsrapporten från 2012 står det att följande krävs för att delta i alliansen:
·
·
·
·
·

medverkan i den årliga kundenkäten
loggning av bygglovsärenden
uppföljning och analys
aktivt utvecklingsengagemang
deltagande i styrgruppsarbete.

Sedan 2012 är 18 kommuner medlemmar i Bygglovalliansen. För
styrgruppen är den viktigaste frågan i dagsläget hur den ska utvecklas i
framtiden. Då den har expanderat stort under en relativt kort period har
styrgruppsarbetet blivit komplicerat samtidigt som fler kommuner visat
intresse att ansluta sig till samarbetet. Därför kommer frågan att ha hög
prioritet då samarbetet behöver en ny organisationsform som kan möta
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kraven som ställs på en Bygglovallians med många fler anslutna kommuner
(Årsrapport, 2012).
Under 2012 träffades styrgruppen sju gånger och bland det som har uträttats
an nä nas “Bygglov i pra ti en” so är en urs på K
– Syd. Där har ett
flertal kommuner medverkat genom medarbetare som föreläst och utformat
övningsuppgifter och även anordnat studiebesök. Arbetsgruppen har tagit
fram nytt material som till exempel nya exempelritningar som är
uppdaterade på grund av den nya Plan- och bygglagen. Även nyckeltal och
handläggningstider har mätts på hela året. (Bygglovschef, Stockholm Stad)

4.2 Undersökta kommuner
Vi kontaktade sammanlagt 15 kommuner som är delaktiga i Bygglovalliansen
varav 6 stycken valde att medverka i vår undersökning. Nedan följer korta
presentationer om respektive kommun för att ge en bild av Bygglovalliansens
heterogena medlemmar.
Stockholms stad är Sveriges folkrikaste kommun med en befolkning på
nästan 900 000 och som år 2024 räknas överstiga 1 000 000. Stockholms
stad har en vision om ett Stockholm i världsklass år 2030. Där ses Stockholm
och Mälarregionen som Europas främsta tillväxtregion med ett dynamiskt
näringsliv med kunskapsbaserade och innovativa verksamheter som
samverkar med utbildning och forskning. (Stockholm kommun, 2013)
Huddinge kommun är en kommun i södra Stockholm och har en folkmängd
på över 100 000 invånare, det är den näst största kommunen i länet efter
Stockholms stad. På grund av sin närhet till storstaden och orörda
naturområden är kommunen attraktiv, kommunen har en stark tillväxt och
expanderar snabbt. (Huddinge, 2012).
Haninge kommun ligger söder om Stockholm ut mot den mellersta
skärgården. I kommunen bor drygt 80 000 invånare vilket gör Haninge till en
av de folktätaste kommunerna i Stockholms län. Då Haninge är en
tillväxtkommun pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt: (Haninge, 2013).
Lidingö stad är beläget i Stockholms inre skärgård med broförbindelse till
Stockholm och med en befolkning på nästan 45 000 invånare. Till Lidingö
kommun hör även Fjäderholmarna och Storholmen. Lidingö stads strategiska
mål är att Lidingöborna upplever valfrihet, att stadens verksamhet utgår från
Lidingöbornas behov och önskemål. (Lidingö stad, 2012).
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Vallentuna kommun ligger nord-ost om Stockholm, nära både Arlanda
flygplats och skärgården och har en befolkning på drygt 30 000 invånare.
Vallentuna har haft bland de högsta tillväxttakterna i landet de senaste åren
så det byggs och planeras för fullt i kommunen. (Vallentuna kommun, 2013)
Håbo kommun ligger i tätorten Bålsta som tillhör Uppsala län. Kommunen
ligger ca 5mil ifrån Stockholm. Antalet invånare har ökat med 314,6 procent
från år 1968 vilket gör kommunen till den mest expansiva i hela landet. Idag
bor ca 19 500 invånare i Håbo varav 15 200 bor i tätorten Bålsta.
(Håbo kommun, 2011).

4.3 Intervjusammanfattning
Följande texter är respondenternas egna tankar och åsikter kring
Bygglovalliansen som samverkan. Bygglovalliansen är en icke homogen
grupp bestående av individer med olika bakgrund och erfarenheter. I
nätverket varierar storleken på kommuner, exempelvis Håbo kommun med
sina 19 500 invånare och Stockholms stad med sina nästan 1 miljon invånare,
därutöver är en del kommuner mer erfarna och insatta i nätverket än andra.
Våra respondenter har snarlika definitioner av Bygglovalliansen. De anser att
det är ett nätverk av personer som arbetar med bygglovsfrågor. Det är en
sammanslutning av olika kommuner som jämför olika frågor och stöttar
varandra. Den här styrgruppens ambitioner är att se till att lyfta fram frågor
på gräsrotsnivå. Det är medarbetarnas synpunkter som ska lyftas fram och
styrgruppen ska ta ställning och avgöra vilka projekt som ska drivas och
bilda arbetsgrupper. Nu driver Bygglovalliansen funderingar kring just
nätverkets framtida samarbete. De jämför bland annat statistik för att mäta
sina prestationer och kundnöjdhet som utförs på årlig basis och är viktig för
kommunerna eftersom de får en överblick på sin kundservice. Det är SWECO
som har hand om statistiken för Bygglovalliansen, däremot görs ingen
utvärdering av Bygglovalliansen som samarbetsprojekt och det finns inte
heller någon ekonomi att redovisa.
Samtliga respondenter anser att det är ett gynnsamt samarbete eftersom de
ges möjlighet att få hjälp med problem och de kan jämföra sina ärenden, på
så vis inspireras de av varandra. Vad samtliga respondenter vill få ut av
samverkan är att effektivisera bygglovsprocessen, komma med nya idéer och
förslag men även att skapa någon form av trygghet samtidigt som de får
bekräftelse på en konsekvent handläggning.
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4.3.1 Deltagande
För att få medverka i Bygglovalliansen ställs vissa krav. Varje kommun måste
betala en viss summa till Bygglovalliansens gemensamma pott varje år.
Kommunen ska dessutom föra kontinuerlig statistik på alla bygglovsärenden
(bland annat kundnöjdhet och handläggningstiden). Varje år signeras ett 1års kontrakt mellan medlemskommunen och Bygglovalliansen som bevis på
fortsatt deltagande. Även om det inte finns regler på Bygglovalliansens
utformning kan alliansen utesluta kommuner som vill gå med genom att
tacka nej till en intresseansökan, det kan finnas olika skäl till detta men den
vanligaste orsaken är oron över att gruppen växer och blir alltmer
svårkontrollerad. Dock kan de inte utesluta kommuner som redan är med.
Ytterligare en anledning till att kommuner nekas att medverka beror på att
det inte finns tillräckligt med utrymme i Sveriges Kommuner och Landstings
lokaler.

4.3.2 Mötestillfällen
Bygglovalliansen har en styrgrupp som möts cirka fem-sex gånger per år där
samtliga bygglovschefer från de 18 kommunerna möts. Har bygglovscheferna
inte möjlighet att delta i styrgruppsmötet brukar bygglovhandläggare
närvara som representanter. Styrgruppen ses på arbetstid vilket gör att en
del inte alltid har möjlighet att närvara. Utöver direktkontakt vid
mötestillfällena har dem även kontinuerlig kontakt per telefon och mail vid
funderingar och frågor. Det är inte ovanligt att kontakta grannkommunen i
första hand. Möteslokaler står Sveriges Kommuner och Landsting för
eftersom de anser att arbetet som utförs är av stor vikt. Det hålls även ett
årsmöte varje år i syfte att skapa ett forum för alla deltagande kommuner,
där koordinatörer, administratörer handläggare, bygglovschefer med mera är
välkomna. På grund av att Stockholms stad har så många bygglovhandläggare
anställda är det inte praktiskt genomförbart att alla närvarar vid årsmötet
eftersom Bygglovalliansen består av olika projektgrupper och har olika
teman för sammanträdena. Allt från nyckeltal till hur kontrollplaner ska tas
fram, vilket innebär att olika personer involveras.

4.3.3 Snålskjuts
Ett problem som Bygglovalliansen har är att alla kommuner inte bidrar med
lika mycket utan åker snålskjuts på kommuner som lägger ner mer tid och
pengar för att komma med idéer. En stor kommun som Stockholm har
möjlighet att ha sin egen verksamhetsutveckling. Hon säger att Stockholm
inte får ut lika mycket av samarbetet som de mindre kommunerna, men
indirekt gynnas även Stockholmarna. Många har till exempel landställen i
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skärgårdskommunerna. Då Bygglovalliansen är ett nätverk som bygger på
frivillig medverkan är det upp till kommunerna att ta initiativ och bidra med
resurser. Stockholms kommun har precis samverkat med två andra
medlemskommuner för att ta fram nya kontrollplaner. Det som upplevs som
snedfördelat i denna samverkningsform är att de kommuner som inte
kommer med några egna idéer inte behöver avsätta någon tid eller lägga ner
resurser på personal vilket upplevs som orättvist.
Enligt våra respondenter får inte alla ut lika mycket av samarbetet. De
kommuner som är mest delaktiga är oftast de som gynnas mest av
samarbetet. Det finns dock en del kommuner som åker på ”snålskjuts”, detta
påpekade alla respondenter. En del kommuner är mindre delaktiga under
vissa perioder på grund av hög arbetsbelastning, men det finns också
kommuner som ganska ofta är frånvarande.
Majoriteten av alla respondenter anser att samarbetet fungerade bättre
tidigare när gruppen var mindre, vid uppstarten. Det var bättre
sammanhållning då och kontakten var mer personlig till skillnad från nu, när
den beskrivs som ”tungrott”. Dock finns det en kommun som anser att
samarbetet fungerar jättebra, men den här kommunen har ingen lång
erfarenhet av Bygglovalliansen då den endast deltagit i nätverket under lite
drygt ett år (Bygglovschef, Håbo kommun). Det finns även en kommun som
anser att ju fler kommuner desto bättre då kostnaderna kan hållas nere,
förutsatt att man placerar rätt kompetens på rätt plats. Dock hävdade
respondenten att detta är problematiskt på grund av stressfaktorer
(Bygglovschef, Vallentuna kommun)

4.3.4 Lagtolkning
Respondenterna anser att en viktig aspekt av Bygglovalliansen är
lagstiftningen och tolkning av den. Lagstiftningen är densamma över hela
landet hos alla bygglovenheterna men kommuner tolkar den på olika sätt,
dock med utgångspunkt i praxis. Genom samverkan får de samsyn kring
lagstiftningen. Först sker diskussioner medlemmarna emellan på en abstrakt
nivå och om samsyn bildas kan diskussionerna föras på en mer detaljerad
nivå, till exempel hur en särskild ritning ska se ut och som sedan kan tas fram
gemensamt.
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4.3.5 Lösningsförslag
Samtliga respondenter är medvetna om problematiken som existerar.
Gruppen blir alltmer spretig och lokalerna räcker inte längre till. Som en
lösning på detta, föreslås alla kommuner att de bör gå med i
Kommunförbundet Stockholms län som erbjuder större lokaler. Ett annat
förslag från en kommun är att Bygglovalliansen bör få någon form av
bemanning och kompetensstöd. (Bygglovschef, Håbo kommun)
Ska den fortsätta på samma organisatoriska sätt eller om Kommunförbundet
Stockholms Län kan initiera en typ av samarbete där alla Stockholms
kommuner kan vara med. Nu när fler och fler kommuner har kommit in i
samarbetet upplevs den nuvarande formen lite för smal. Det krävs helt enkelt
mer organisation och struktur för att se till att alla kommuner blir fullt
delaktiga och Kommunförbundet Stockholms Län är ett bra sätt att göra sig
tillgänglig för alla. Dessutom skulle ett nytt samarbete genom
Kommunförbundet Stockholms Län verka för att andra kommuner ute i
landet skulle kunna ta initiativ till samverkan med varandra.
Respondenterna menar att Bygglovalliansen måste gemensamt finna en ny
samarbetsform och få kontakt med Kommunförbundet Stockholms Län, det
är inget som kan ligga på en enskild kommuns ansvar menar de.
Att gå med i Kommunförbundet Stockholms Län är en tänkbar möjlighet och
det skulle innebära att alla kommuner är anslutna till ett och samma förbund
men då ställs det krav på att tillsätta en styrelse eller styrgrupp. Som det ser
ut nu bygger Bygglovalliansen på en grupp eldsjälar. Så länge det är på en
frivillig basis kommer det här samverkningsprojektet inte att utvecklas mer,
vilket är oroande majoriteten av respondenterna.

4.4 Kapitelsammanfattning
Kommunerna som deltagit i vår undersökning är en heterogen grupp med
varierande invånarantal och är utspridda geografiskt på Stockholms Län.
Samtliga respondenter har en enhetlig bild av nätverket. De anser att
samarbetet är gynnsamt dock finns det en viss oro över att alliansen har
vuxit, ett förslag på detta är ett samarbete med Kommunförbundet
Stockholms Län. Respondenterna anser också att det är viktigt med ett aktivt
deltagande för att Bygglovalliansen ska fortsätta utvecklas. Detta menar de
kan vara problematiskt eftersom en del medlemmar inte tar sitt ansvar
gentemot alliansen. Anledningen till detta menar de kan bero på brist på
regler vilket gör att kommunerna arbetar i sin egen takt och ibland motstår
sig deltagandet. Lagtolkningen har också stor betydelse eftersom alliansen
vill ha samsyn över lagen kring bygglov.
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5 ANALYS

__________________________________________________________________
I det här kapitlet kommer vi utifrån de relevanta teorierna analysera studiens
empiriska material.

5.1 Hur fungerar Bygglovalliansen
I vår empiriska undersökning bad vi respondenten att inledningsvis definiera
vad Bygglovalliansen är och vad den betyder för medlemskommunerna.
Bygglovalliansen startades i början av 2000-talet av ett antal kommuner i
Stockholmsregionen som ett nätverk för anställda inom kommunernas
bygglovfunktion. Detta var initierat av kommundirektörerna för dessa
kommuner. Det handlade först och främst om att få de anställda på
kommunernas bygglovfunktion att byta erfarenheter med varandra för att
harmonisera och standardisera arbetet med bygglovsprocessen så att det
kunde bli gränsöverskridande. Ytterligare en faktor för att initiativ togs till
detta samarbete var och är fortfarande att det inte ska råda skillnader för
privatpersoner eller näringsidkare i ansökan om bygglov beroende på vilken
kommun ansökan görs.
”Ett nätverk, ingen organisation och inget mandat. Det är ett samarbete mellan
olika kommuner rörande ett antal bygglovsfrågor. Vi försöker tolka lagarna
gemensamt så att inte alla kommunerna tolkar lagarna på var sitt håll.”
Agneta Tarandi, bygglovschef Lidingö stad.
Enligt Tomkins (2001) så grundar sig ofta nätverk på värdeskapande som
bildats när olika organisationer omedvetet föreställer sig dela kunskap och
beslutsfattande. Det var det som låg till grund för att starta Bygglovalliansen.
Där gjordes ett antagande om att medarbetarna på kommunernas
bygglovfunktion kunde komplettera varandra genom erfarenhetsutbyte.
Även motivet för utveckling kan härledas till McDermott (1998) som menar
att den här typen av samverkan bygger på gemensamma erfarenheter som är
en bidragande faktor till att organisationer utvecklas. Det ligger även i linje
med hur Wenger (2002) definierar Communities of Practice som en
samverkansform där individer möts för att få nya idéer och inspiration för
deras huvudsakliga sysselsättning. I arbetet med Bygglovalliansen är det
bygglovfunktionen som är den gemensamma plattformen för medlemmarna
och där tolkningen av Plan- och bygglagen är motivet.
Bygglovalliansen har växt sig större och större under en relativt kort period
och för att det ska vara praktiskt genomförbart för styrgruppen att leda det
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här samarbetet har de via Sveriges Kommuner och Landsting fått tillgång till
möteslokaler. Där samlas de fem till sex gånger per år för att titta på
bygglovfunktionernas verksamheter och utifrån ett medarbetarperspektiv
lyfta fram frågor som rör bygglovsprocessen. Det är således medarbetarnas
synpunkter som ska lyftas fram genom styrgruppen som även sätter ihop
arbetsgrupper. Nu har styrgruppen vuxit sig så pass stor att den inte är lika
effektiv, vilket har resulterat i en diskussion med Kommunförbundet
Stockholms Län där det försökts hitta en lösning. Varje år hålls ett årsmöte
där alla medarbetare från de olika medlemskommunernas bygglovfunktioner
medverkar och där presenteras även en jämförande undersökning som ska
visa på hur kommuner förhåller sig till varandra genom olika nyckeltal. Det
skrivs även kontrakt på en årlig basis där kommunerna godkänner att de
medverkar i en årlig kundundersökning och att de åtar sig att bearbeta
resultatet så att det blir jämförbart. Klas Klasson från Håbo kommun menar
också att den avgift till den gemensamma insatsen som varje kommun är ett
måste för varje medlemskap.
”Vi är en styrgrupp med representanter som träffas i lokaler som SKL
tillhandahåller. Det är värdkommunen som ansvarar för dessa möten och
värdkommunen utses varje år på årsstämman. Bygglovscheferna ses flera
gånger per år medan årsstämman hålls i februari där chefer, handläggare,
koordinatorer med flera träffas.” Agneta Tarandi, bygglovschef Lidingö stad.
Som Wenger (1998) påstår ska medlemmarna i ett nätverk träffas
regelbundet för att på ett effektivt sätt behandla aktuella frågor. Detta tar tid
då medlemmarnas egna identiteter utvecklas och då den utvecklingen är
beroende av tilltro och engagemang från övriga medlemmar.
Vidare belyser Håkanssons (1989) nätverksteori var Bygglovalliansen som
nätverk kan placeras. Styrgruppen som består av bygglovschefer har som
främsta mål att se till kundnyttan och öka effektiviteten. För att uppnå målen
träffas styrgruppen genom möten där de planerar den operativa
verksamheten, som till exempel att beställa kundundersökningar eller forma
arbetsgrupper. Detta kan utföras genom att de avsätter tid från den egna
verksamheten men även genom att Sveriges Kommuner och Landsting bidrar
med möteslokaler. Detta illustreras i Figur 5 (Nätverksmodell över
Bygglovalliansen)
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Figur 5, Vår egen version av Nätverksmodellen applicerat på Bygglovalliansen

5.2 Positiva effekter
Respondenterna tycker att det är viktigt med projekt eftersom det bidrar till
utveckling, samsyn och förbättrad kundnytta. Följande är deras åsikter om
varför projekt är nödvändiga;
”Främst för kundnyttan…” och ”Nyttan är även att man får informella
kontakter och ett ansikte på sina kollegor.” Yvonne Fredriksson, bygglovschef,
Vallentuna Kommun.
Motiven till skapandet av samverkan var att varje kommun skulle få
möjlighet till att bli mer effektiv. Detta skulle uppnås genom att öka
kundnyttan i bygglovsverksamheten och utveckla verksamhetens
arbetsmetoder, vilket skulle resultera i ökad kvalité i arkitekturen och
stadsbyggandet. Fördelarna är att genom systematiskt erfarenhetsutbyte
arbeta för process- och verksamhetsutveckling, att skapa opinion, att ta fram
nyckeltal och jämföra kommunverksamheter (Årsrapport, 2012).
Bygglovalliansen utgår från samma lagrum och samarbetet ger kommunerna
möjlighet till att ta del av varandras lagtolkningar.
“En viktig sak när vi pratar så får vi en samsyn för det är ju samma lagstiftning
som gäller för hela landet. Vi börjar prata ihop oss på en ganska abstrakt nivå…
sen kan vi tala om detaljer som till exempel hur ritningar ska se ut som vi kan
ta fram gemensamt och så… diskutera verksamhetsutveckling där man kan
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lära sig av varandras idéer.” Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef Stockholm
stad.
Eftersom deltagandet i denna samverkan är frivillig och inte är uppbyggd på
ett strukturellt och traditionellt sätt blir det enklare med kunskapsutbyte
som ger mer utrymme för att uttrycka sina idéer och åsikter. Wenger (2002)
menar att tillfällen där man träffas utgör ett idealiskt tillfälle för att reflektera
över vilka svaga punkter som finns inom verksamheten och det kan skönjas i
bygglovfunktionen där de får möjlighet till stöd och rekommendationer. I en
traditionell, hierarkiskt strukturerad organisation kan det vara svårt att göra
sin röst hörd. Enligt respondenterna är en av många fördelar med
Bygglovalliansen att de kan prata öppet och fritt, vilket Ardichvili et al.,
(2003) menar utgör en viktig funktion i samarbetet. Likaså har
digitaliseringen av samhället påverkat bygglovsprocessen. Att kunna träffas
och diskutera och ta fram nya riktlinjer gör att en viss stabilitet byggs upp
gentemot digitaliseringen.

5.3 Grundläggande motiv till samarbetet
Som nämnts tidigare konstaterar Oliver (1990) att det finns sex
grundläggande motiv för skapandet av samverkan: nödvändighet, asymmetri,
ömsesidighet, effektivitet, stabilitet och legitimitet. Dessa motiv menar hon är
viktiga för en välfungerande samverkan. Nedan kommer dessa motiv att
analyseras för att se vilka som är applicerbara på Bygglovalliansen.
Motivet nödvändighet är inte relevant eftersom samarbetet är frivilligt och
bygger inte på krav från högre instanser, där syftet är att tillförskaffa sig
nödvändiga resurser. Bygglovalliansen anser inte att samverkan är
nödvändig för att upprätthålla bygglovsprocessen, däremot tycker de att den
är behövlig eftersom samarbetet underlättar deras bygglovshantering.
Samtliga kommuner i alliansen är oberoende av varandra vilket innebär att
det inte heller finns någon form av maktförhållande inom nätverket, där den
ena kommunen kontrollerar den andra. Detta innebär att det inte heller
framgår någon asymmetri i Bygglovalliansen.
Bygglovalliansen
skapar
ömsesidiga
relationer
mellan
kommunmedlemmarna där man vill uppnå samma mål och har en samsyn
över hur bygglovsprocessen ska utvecklas. Detta går hand i hand med vad
Oliver (1990) menar med ömsesidighet, det vill säga att samverkan skapas i
syfte att uppnå gemensamma mål. Vidare är effektivitetsmotivet påtagligt
bland medlemmarna. Även om det är samma lagrum som gäller för alla
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bygglovenheter så kan lagen tolkas olika bland handläggare. De vill genom
samverkan harmonisera tolkningen av lagen för att gynna kundnyttan.
“Det är nödvändigt att samarbeta kring de här frågorna då den nya lagen ger
utrymme för så många olika tolkningar… enhetlig tolkning av bygglagen och
en gemensam syn över kommungränserna i allt vi gör för att bli mer effektiva
och då främst för kundnyttan.” Agneta Tarandi, Lidingö stad.
Utifrån respondenternas reflektioner kring samarbetet går det att konstatera
att effektivitet är ett centralt begrepp. Syftet med Bygglovalliansen är att
ständigt förbättra sin kundservice samtidigt som de eftersträvar att arbeta
mer effektivt med sin bygglovhantering.
Ytterligare ett motiv som Oliver (1990) diskuterar är stabilitet. Hon menar
att samverkan skapas för att öka tryggheten i en osäker miljö där man
försöker eliminera osäkerhet. Vilket kan utföras genom att ge utrymme för
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling, detta bidrar till ökad trygghet hos
medlemmarna menar hon. Eftersom samverkan gör att man harmoniserar
tolkningen av lagen känner sig medlemmarna tryggare i utförandet av sitt
arbete. et finns till exe pel en urs so heter ”Bygglov i pra ti en” vi
KTH-Syd som är öppen för allmänheten. Kursen innebär att medlemmarna
kan få undervisning i hur man arbetar inom bygglovsenheterna och de får
någon form av teoretisk grund. Då kursen är öppen för allmänheten kan
personer som söker bygglov också sätta sig in i bygglovsprocessen.
“Vi har startat en kurs på KTH för sex år sedan. Den innehåller bygglov i
praktik där vi är med och bidrar med föreläsare. En vinst som vi ser där är att
vi inte behöver lära upp mycket ”på hemma plan” utan det blir lite mer
utstuderat innan man börjar jobba med det. Den är också öppen för
allmänheten och det gör att våra kunder som söker bygglov också kan gå på
den för att förstå processen bättre och så blir också vår samverkan bättre.”
Ann-Kristin Kaplan, Stockholm Stad.
Det sista motiv för samverkan som Oliver (1990) tar upp är legitimitet. Om
samverkan lyckas med att nå uppsatta mål såsom förbättrad kundnytta,
effektivare arbetssätt eller förbättring av arbetsprocessen kan det leda till att
samverkan får högre status vilket ger de ett bättre rykte. När en ny medlem
ansluter sig till Bygglovalliansen tar den automatiskt del av det positiva
ryktet som samverkan redan har skapat. Alla kommuner i Stockholms län är
inte medlemmar i alliansen, det började med sex kommuner 2004 och idag är
de 18 medlemmar (Årsrapport, 2012). En del bygglovschefer poängterade
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att det finns efterfrågan hos kommuner som vill ansluta sig till
Bygglovalliansen. Dock finns det motsättningar hos medlemmarna som inte
vill att Bygglovalliansen ska fortsätta expandera. Detta gör att samverkan
åtnjuter gott rykte både bland egna medlemmar och kommuner utanför
alliansen. Utöver detta är det många kommuner utanför alliansen som tjänar
på samarbetet även om de är inte med, de tar till exempel del av
kundenkätundersökningen.
“Å andra sidan, exempelvis när vi gjorde kundenkäter var det fler kommuner
som har kunnat hänga på. 30 kommuner fick vara med i enkäten och då var det
t.o.m. kommuner utanför Stockholms Län som var med. Och då är det andra
kommuner som har kunnat dra nytta av det här som ligger utanför alliansen.”
Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef, Stockholms Stad.

5.4 Negativa effekter
5.4.1 Brister med samarbetet
Majoriteten av respondenterna upplever att kommunikationen inte är
densamma som den var tidigare, när alliansen bildades. Det var bättre
sammanhållning förut och kontakten inom gruppen upplevdes som mera
personlig. Numer tycks den ha insomnat och en del kommuner tar inte lika
mycket ansvar längre, det är uppenbarligen brist på engagemang, vilket
enligt Corso et al., (2009) är ett problem eftersom det oftast leder till att
gruppen inte kan utvecklas på ett effektivt sätt. De som får ut mest av
samarbetet är alltså de kommuner som är mest engagerade och delaktiga.
Dock väljer en del kommuner att avstå från vissa projekt eftersom intresset
inte finns från deras sida. Corso et al., (2009) menar att det är vanligt att
individer i gruppen ibland avstår från delaktighet när intresset inte existerar.
“Alla känner inte samma ansvar längre nu när man är en i mängden.” Agneta
Tarandi, bygglovschef, Lidingö stad
Enligt respondenterna finns inte samma kämparanda i alliansen längre. Nu
upplevs samarbetet som svårhanterligt och kommunerna upplever att de är
en i mängden vilket påverkar initiativförmågan. Större delen av ansvaret
tycks ligga på eldsjälar inom gruppen och så länge samarbetet är frivilligt
kommer det att fortsätta vara så menar respondenterna. Sammanhållningen
och förtroendet mellan kommunerna är alltså inte densamma längre och det
kan vara ett problem enligt Utbult (2000) eftersom tillit inom en grupp är
essentiell för gruppens överlevnad, saknas förtroende kan det på sikt leda till
att gruppen inte är hållbar och i värsta fall splittras. Har man däremot en
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fullföljd aktiv gemenskap och delaktighet kommer deltagarna att fortsätta
vara effektiva och fortsätta med erfarenhetsutbyte samtidigt som de stärker
relationerna till varandra (Corso et al., 2009). Om tillgivenheten försvinner
kan samarbetet komma att upphöra helt menar Corso et al., (2009).
Enligt Corso et al., (2009) finns det olika nivåer på individers hängivenhet till
en organisation:
1. Fientlighet som innebär att majoriteten av medarbetarna ser
gemenskapen som bortslösad tid och inte vill bidra med någonting. Enligt
svaren från våra respondenter finns det endast ett fåtal medlemmar inom
Bygglovalliansen som inte bidrar med idéer och saknar engagemang, och
därför kan alliansen inte placeras i den nivån.
2. Begränsad deltagande som innebär att de flesta medarbetarna anser att
nätverket är väsentligt för kunskap och erfarenhetsutbyte, de är deltagande i
samverkan, däremot existerar både passiva och aktiva deltagare i denna typ
av grupp. Bygglovalliansen befinner sig i det här stadiet just nu. Även om det
finns klagomål på att individer saknar delaktighet, finns det fortfarande ett
engagemang bland medlemmar som ser en fördel i att delta i samarbetet.
3. Aktivt deltagande som innebär att samtliga medlemmar är aktivt
engagerade i gemenskapen. Många av Bygglovalliansens medlemmar
behöver visa mer hängivenhet gentemot gruppen för att samverkan ska
hamna i denna kvadrant.
Hur utvecklad en gemenskap är beror också på hur engagerad nätverket är i
sin helhet. När Corso et al.(2009) hävdar att engagemang är en viktig del av
nätverkets utveckling menar de även att det är väsentligt att det läggs ner
tillräckligt mycket tid och resurser för att det ska vara välfungerande.
Medlemmarna i Bygglovalliansen avsätter tid för stormötena som hålls femsex gånger årligen, förutom dessa mötestillfällen närvarar de även på
årsmöten. De har tillgång till resurser i form av lokaler som Sveriges
Kommuner och Landsting bidrar med.
Bygglovalliansen befinner sig i ett Begränsad deltagande-tillstånd i nuläget
eftersom alliansen värdesätter gemenskapens kunskapsöverföring.
Fientlighet/likgiltighet tillståndet är inte aktuellt här eftersom den innebär
att samverkan inte lägger ner varken tid eller resurser på samarbetet. Aktivt
stöd är inte heller aktuellt här, eftersom den innebär att en omfattande
resurser tilldelas medlemmarna.
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Figur 6,
Vår egen modell av Organisationens hängivenhet och Medarbetarnas deltagande

Enligt figuren ovan (Figur 6), befinner sig Bygglovalliansen i kvadranten
arrangemang. Här kan det konstateras att det inte finns en god acceptans
gentemot Bygglovalliansen från medlemmarnas sida. Detta beror på att
flertal respondenter anser att vissa medlemmar inte bidrar med något till
Bygglovalliansen. Därutöver är resurserna i form av tid och kapital
begränsade eftersom medlemmarna gör det här på deras egen arbetstid.
Dock anser majoriteten av medlemmarna att samarbetet är givande eftersom
kunskap och erfarenhetsutbyte bidrar till utveckling av deras
bygglovshantering. Många respondenter hävdar att samarbetet har bidragit
till effektivitet i deras vardagliga arbete.
Det finns inte heller tydliga riktlinjer där det står om vilket ansvar respektive
kommun inom alliansen har, vilket är vanligt enligt Probst och Borzillo
(2005) som menar att den här typ av samverkan saknar formaliteter och
regler, det är därför viktigt att deltagarna tar ansvar menar de. Inom
Bygglovalliansen förväntas det att alla ska engagera sig och ta lika mycket
ansvar, men brist på regler och ansvarsfördelning kan vara en av
anledningarna till att flertal kommuner åker snålskjuts på andra kommuners
bekostnad som lägger ner mer tid och pengar för att utveckla
bygglovsprocessen och försöker komma med nya idéer.
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Samarbetet är dock frivilligt och sker på arbetstid, kommunerna har inte
alltid möjlighet att lägga ner tid och energi på att vara aktiva i alliansen, detta
kan bero på hög arbetsbelastning på kommunens egen arbetsplats, till
exempel brist på personal, vilket gör att kommuner under vissa perioder inte
har möjlighet att vara delaktiga i alliansen.
“En del åker på snålskjuts, en del är medverkande i samarbetet men bidrar inte
alls i samarbetet utan tar bara andras idéer. Det blir man trött på till slut.”
Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef Stockholms stad

5.4.2 Expansion av Bygglovalliansen
Samtliga respondenter är bekymrade över att alliansen fortsätter växa
eftersom expansionen har resulterat i att gruppen har blivit svårkontrollerad,
vilket även har lett till att alliansmedlemmarna inte får plats i
möteslokalerna.
“Vi börjar bli för många, det var enklare när vi var färre, vi växer och just nu får
vi inte plats i lokalerna längre.” Agneta Tarandi, bygglovschef Lidingö stad
Att Bygglovalliansen fortsätter expandera oroar samtliga kommuner och de
vet inte vart detta ska leda till, men de är medvetna om att det måste hittas
en lösning. Alliansen funderar på om det är möjligt att gå med i
Kommunförbundet Stockholms Län. Ann-Kristin Kaplan menar att alla bör
prata och få komma till tals. Men då det inte fungerar så och alla inte är aktiva
är Bygglovalliansen skeptiska till utvidgningen av samarbetet, eftersom
samarbetet inte anses förbättras situationen utan snarare tvärtom, kan leda
till att situationen förvärras.

5.4.3 Finansiella medel
Samtliga deltagare i Bygglovalliansen avsätter sin egen arbetstid åt
samarbetet och det här anser de är ett problem eftersom tiden inte alltid
räcker till på grund av arbetsbördan på den egna arbetsplatsen. Detta kan
komma att skapa brister i motivationen då medlemmarna inte får någon lön
eller ersättning för deras utförda arbete inom alliansen heller.
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5.5 Kapitelsammanfattning
I analyskapitlet sammankopplats empiri med teori för att besvara studiens
forskningsfråga. Efter att kortfattat redogjort för Bygglovalliansen och dem
undersökta kommunerna i empiridelen har analysen indelats i tre delar som
var för sig undersökts genom de relevanta teorierna i studien. Den första
delen behandlar de faktorer som ligger till grund för Bygglovalliansen som
samverkan och hur de samverkar. Det framgår att det är en gemensam
tolkning av lagen som ligger till grund för samverkan. I den andra delen
behandlas de fördelar som upplevs med Bygglovalliansen. Där framkommer
det att kunskapsutbytet mellan kommunerna gynnas av att samverkan är
frivillig och att Bygglovalliansen som nätverk inte är uppbyggt som en
traditionellt strukturerad organisation och att effektivitet är ett motiv som
ligger till grund för en fortsatt utveckling av den här samverkan. Ytterligare
motiv som diskuteras som grund för samverkan är legitimitet och
ömsesidighet som båda visar sig främjas av Bygglovalliansen. I den tredje
delen behandlas de negativa effekter som upplevs med Bygglovalliansen. Där
framkommer det att det är engagemanget som tycks vara den svaga punkten
där vissa deltagare kontinuerligt tycks förlita sig på andras arbeten. Likaså
upplevs det problematiskt att resurser är knappa och de olika kommunerna
har ojämna arbetsbördor vilket kan påverka deras motivation. Det
framkommer att Bygglovalliansen ligger i ett tillstånd av bristande
engagemang men att den genom samverkan har bidragit till ökad effektivitet.
Därutöver råder det en problematik kring expansionen som upplevs negativ
av samtliga medlemmar.
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
_________________________________________________________________________________________
I det här kapitlet diskuteras de slutsatser vi har kommit fram till och våra
tankar kring Bygglovalliansen. Vi avslutar med förslag till fortsatta studier.
_________________________________________________________________________________________

6.1 Slutsatser
I den här studien har det gjorts en undersökning på Bygglovalliansen som är
ett frivilligt samarbete mellan 18 kommuner i Stockholms Län. Syfte har varit
att studera hur Bygglovalliansen fungerar som interkommunal samverkan
och om det är ett välfungerande samarbete. Vi har funnit både positiva och
negativa effekter av den. Tabellerna i figur 7 och 8 summerar effekterna som
vi funnit.
Analysen av empirin styrker att denna typ av samarbete har många fördelar.
Alla deltagare i Bygglovalliansen hävdade att samarbetet bidrar till att de kan
utföra sitt dagliga arbete på ett mer effektivt sätt. Det här sker med hjälp av
erfarenhet och kunskapsutbyte. Bygglovalliansen stämmer in på Wenger et
al. (2002) definition av Communities of practice.
I sin ursprungliga form bestod Bygglovalliansen av sex kommuner och då
upplevdes samarbetet som mer personligt och det främjade både
erfarenhetsutbyte och inspiration mellan medlemmarna. I takt med att fler
kommuner anslöt sig har det individuella engagemanget planat ut och
resulterat i ett samarbete som nu enkom gynnar de kommuner som tar det
största engagemanget och det kan förklaras med att de har mer resurser att
tillgå. Allt detta har gjort att många deltagare känner att det finns brist på
engagemang hos många medlemmar. Detta är motsägelsefullt då det finns
fler medlemmar vilket torde generera fler idéer att ta del av och mer
erfarenheter att utbyta. Istället upplevs styrgruppen så stor att det är svårt
att göra sin röst hörd. Vidare ägnas det inte tillräckligt med tid och resurser
för Bygglovalliansen. Detta påverkar sättet att arbeta för medlemmarna då
vissa väljer att inte vara aktiva och då kan ett sådant här samarbete inte
producera vad som förväntas av det.
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och utvecklat relationerna med varandra.
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Figur 7. Vårt egna positiva diagram på effekter av Bygglovalliansen
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Medlemmarna känner att det var lättare att jobba
inom alliansen när den var mindre
Vissa arbetar mer än andra inom kommunen och
det ger negativa effekter hos medlemmarna.
Eftersom det inte finns finansiella medel beror
Alliansen på initiativ från deltagarna vilket upplevs
inte hög.
Att vissa inte deltar och är aktiva upplevs som
problematiskt hos många medlemmar.
Vissa kommuner är mycket större än andra och
därför kan det vara svårt att jämföra utfallet.

Figur 8. Vårt egna diagram på negativa effekter inom Bygglovalliansen

52

Avslutningsvis: För att göra en direkt återkoppling till vår forskningsfråga
och studiens syfte vill vi konstatera att Bygglovalliansen är ett välfungerande
samarbete även om medlemmarna upplever visst missnöje över att den inte
är lika effektiv idag som den var när alliansen bildades. I nuläget behöver de
hitta en lösning på den fortsatt växande gruppen.

6.2 Diskussion
Bygglovalliansen har funnits i nästan 10 år och det är läge att den utvecklas
mer. Då detta nätverk är platt strukturerat och frivilligt gör det att
medlemmarna inte känner någon press i sitt agerande utan de kan ohämmat
diskutera sinsemellan och byta erfarenheter. Denna typ av samverkan
fungerade bättre när det var färre antal medlemmar. Detta framgick tydligt i
den empiriska studien då våra respondenter svarade att samanhållning var
bättre vid Bygglovalliansens bildande. Nu är nätverket större och skulle
behöva struktureras upp och kanske är en mer hierarkisk struktur lämplig
för ett mer långvarigt samarbete.
Då samarbetet är frivilligt så är det beroende på eldsjälar, oftast är det en del
medlemmar som tar ett större ansvar. Det räcker att några brister i
engagemang så märks det hos alla medarbetarna genom att ansvaret läggs på
någon annan. Lösningar måste kunna hittas för att motverka denna
problematik då det hotar den här typen av samverkan. Vidare kan man fråga
sig om det skulle vara bra att införa någon form av belöningssystem för att
engagera medlemmarna alternativt införa striktare riktlinjer för
ansvarsfördelning.
Det finns många teorier som belyser effekterna av ett sådant nätverk men
Communities of practice ansåg vi var mest relevant, då den avspeglar
Bygglovalliansen. Med hjälp av Wengers definition av Communities of
practice, Håkanssons Nätverksmodell och Olivers sex motiv bakom
skapandet av nätverk, har denna studie försökt belysa hur ett frivilligt
samarbete kan förstås i praktiken och om det är ett välfungerande
samarbete.
I den här typen av samverkan är det viktigt med kontinuerlig utveckling för
att upprätthålla de positiva effekterna och för att undvika eventuella negativa
effekter. Vidare vill vi även påpeka att individer söker sig till olika former av
samverkan för att samhörighet bidrar till trygghet. Utmaningen blir då att
bibehålla engagemang inom den här typen av samarbeten så att det fortsätter
att vara långvarigt effektivt.
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6.3 Vidare forskning
Antalet medlemmar inom samverkan påverkar kvalitén på det utförda
arbetet. Det har belysts att ju fler deltagare inom Bygglovalliansen desto mer
brister samarbetet, även om det skulle låta ologisk eftersom fler medlemmar
betyder fler erfarenheter att dela med andra. Därmed skulle en belysning av
skillnader mellan små och stora nätverk kunna utgöra en grund till framtida
forskning. Vidare kan forskning bedrivas kring stora samarbeten och vilka
positiva effekter som skapas genom dem bedrivas med tanke på att
digitaliseringens utbredning torde främja större samarbeten.
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Intervjuer
Haninge Kommun
Personlig intervju, 2013-11-24
Malchaz Mikadze (Bygglovschefen)
Tel: 08- 606 8407 (arbete), 0706 078 407 (mobil)
Huddinge Kommun
Personlig intervju 2013-12-04, kl. 14.15
Basmal Abdulahad (Biträdande bygglovschef)
Tel: 08-535 363 96 (arbete), 0708799063 (mobil)
Håbo Kommun
Personlig intervju 2013-11-25, kl.10.00
Klas Klasson (Bygglovschef)
Tel: 08-171 527 40 (arbete), 0702650680 (mobil)
Lidingö Kommun
Personlig intervju 2013-11-19, kl.14.00
Agneta Tarandi (Bygglovschef)
Tel: 08-731 30 25 (arbete), 0730 791 449 (mobil)
Stockholm Kommun
Telefonintervju 2013-11-26, kl. 17.00
Ann-Kristin Kaplan (Bygglovschef)
Tel: 08-508 271 02
Vallentuna Kommun
Personlig intervju 2013-11-22, kl.15.00
Yvonne Fredriksson (Bygglovschef) och Anna Carlstedt
(Bygglovshandläggare)
Tel: 0766415164 (Yvonne)
Tel: 08-587 851 57 (Anna)
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Bilaga 1
Intervjuguide till Bygglovalliansen
. Va ar Bygglovalliansen
. Va innebar pro e tet for ig
3. Hur samverkar ni?
4. Vilka projekt bedrivs?
5. Varfor river

an pro e t

. inns et nagra proble
7. Va ar nyttan

hin er

e sa ver an

e sa ver an

8. Har du tidigare erfarenhet av samverkan?
9. Hur fungerar kontakten mellan kommunerna?
. Va vill ni fa ut av sa ver an
. Kan u se nagon battre sa ver ansfor

so

s ulle passa battre in pa

Bygglovalliansen?
. inns et nagra for ella eller infor ella ontra t?
3. ar alla ut li a

yc et av att sa ver an

. ar nagon utvar ering g orts av enna sa ver an
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