
Sammanfattning 

Regleringsbrevet är ett av myndighetens styrdokument utöver instruktion, 
verksamhetsförordning och gällande lagar. Med regleringsbrev och anslagstilldelning vilka 
är fastsatta av regeringen ska myndigheten planera sin verksamhet som ska resultera i 
verksamhetsplaner. Lantmäteriet styrs bland annat av regeringen i form av regleringsbrev 
trots att deras verksamhet till största delen är beroende av avgifter för sina tjänster och 
produkter. 

Kunderna är av skilda slag, allmänheten, kommunala och statliga verksamheter, men också 
näringslivet. Endast 25 % av Lantmäteriets omsättning är anslagstilldelning från regeringen 
resterande del är intäkter från näringslivet. Detta ställer krav på Lantmäteriet att vara så 
attraktiv som möjligt för att uppbringa de intäkter de är i behov av och kan inte enbart följa 
regleringsbrevet. En myndighet har givetvis ett visst utrymme att påverka sin egen 
verksamhet, Lantmäteriet kanske mer än andra i och med sin beroendesituation i form av 
avgifter och kunder. Detta gör det intressant att undersöka vad som påverkar Lantmäteriet i 
sin utformning av verksamhetsplanerna.  

Jag har använt en modell som är uppbyggd i två delar vilken visar vilka olika faktorer som 
påverkar verksamhetsplanerna, första delen belyser vilken påverkan den lagstadgade delen 
har, det vill säga regleringsbreven och den årliga redovisningen av resultatet har. Den andra 
delen av teorin belyser viktiga yttre påverkande faktorer som verksamhetsmandat och 
omvärldsförbindelser samt de inre faktorer som organisatorisk struktur och 
verksamhetsstruktur.  

Empirin består av utdrag och citat ur regleringsbrev, marknadsplaner, verksamhetsplaner, 
Lantmäteriets balance score card Vi Väljer Väg och årsredovisning för sammanlagt tre år: 
2001, 2002 och 2003. På ett kvalitativt sätt har jag sedan med hjälp av den använda teorin 
som analysverktyg extraherat delar som ansetts mest relevanta, som bl. a är traditionella 
lantmäterieuppgifter.  

Efter analys framstår följande faktorer som påverkar verksamhetsplanerna.  

Dessa är: 

I den fösta lagstadgade delen av modellen framträder regleringsbrevet som starkt 
påverkande.  Regleringsbrevet påverkar verksamhetsplanerna på så vis att mål av allmän 
karaktär, återfinns om än omformulerade. Målen och kraven är vidareutvecklade, 
verksamhetsanpassade och berör många av organisationens delar.  

Andra delen av modellen som beskriver de yttre och inre förhållanden resulterade i att 
följande faktorer framträder tydligare än andra; kunder och samhälle, teknikutveckling 
samt personal. I verksamhetsplanerna refererar Lantmäteriet återkommande till ”kunderna 
och samhället”, många verksamhetsmål formuleras med utgångspunkt i genomförda 
kundundersökningar. 

Omvärldens tekniska utveckling och den professionsstyrda personalen har tydlig inverkan 
på verksamhetsplanerna. Att organisationen är utvecklingsbenägen finns det tydliga bevis 
för och stora delar av organisationen är inblandad i olika utvecklingsprojekt. 
Teknikutvecklingen är en stor påverkande faktor av verksamhetsplanerna, målen är många, 
omfattande och berör hela organisationen. Givetvis är den professionsstyrda personalen en 
stark påverkade faktor, utan deras drivkraft skulle verksamhetsplanerna inte alls ha den 
form de har idag. 
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1 Inledning  
 

Följande kapitel innehåller en bakgrundbeskrivning och problemdiskussion vilken sedan 
utmynnar i syftet av uppsatsen. Avslutas med en kort avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund - regeringens styrning av myndigheter 
Ministerstyre av våra myndigheter är inte tillåtet, vilket är en av Sveriges grundlag som 
initierades av Axel Oxenstierna under 1600-talet. I en debatt i riksdagen ifrågasattes denna 
med motiveringen ”Det finns anledning att ifrågasätta om den fungerar väl, ur demokratisk 
och praktisk synpunkt i dag. Det blir en slumpmässig insyn och godtyckligt inflytande, 
knappast värdigt en demokrati. Det viktigaste demokratiska kravet är att man ska kunna 
utkräva politiskt ansvar av dem som utövar den offentliga makten” (1997/98 RR:9). 

Genom politiska val har medborgarna möjlighet att påverka hur skattepengarna ska 
disponeras. En myndighet ska inte gå med vinst utan endast skapa samhällsnytta, 
utgiftstaket ska respekteras och budgeten ska vara i balans. Samtidigt vill medborgarna veta 
att myndigheten genomför sina åliggande effektivt enligt utlovade vallöften.   

Myndighetens legitimitet bygger på att politikerna förmår omvandla medborgarnas krav 
och önskemål till beslut som tjänstemännen sedan effektuerar. Vissa verksamheter har visat 
sig svårare att styra än andra (Rombach 1991). 

I vissa myndigheter förekommer en betydande diskrepans vad gäller mål och krav mellan 
interna verksamhetsplaner och den externa styrningen som den kommer till uttryck i t.ex. 
myndighetens regleringsbrev, vilket kan bero på att det är ett omfattande planeringsarbete i 
varje instans där styrformer är inrättande på det övergripande regeringsplanet som sedan 
ska sippra ner ända på operativ myndighetsnivå (Vifell 2001).  

Utifrån regeringens perspektiv ska regleringsbrevet skapa kontroll och insyn samtidigt som 
de politiska värderingarna ska forma verksamhetsplaner och således ävenmyndigheten. När 
regleringsbrevets verksamhetsmål försvinner utan spårbarhet i verksamhetsplanerna 
försvårar det uppföljning och styrning av våra myndigheter.  

Naturligtvis ställs myndigheterna också inför andra starka påverkande faktorer som speglar 
sig i verksamhetsplanerna vid sidan av den styrande delen som regeringen utfärdar i form 
av regleringsbrev. Verkligheten säger oss att det inte är så enkelt att endast regleringsbrevet 
styr, därför att myndighetens sammansättning, vilken typ av verksamhet som bedrivs och 
de yttre förhållandena myndigheten verkar i påverkar verksamhetsplanerna.  

 

1.2 Problemdiskussion kring utformning av verksamhetsplaner  
I en skrivelse av Statskontoret angående myndigheternas styrning uttrycker författarna att 
det ligger i ledningens skyldighet att formulera en strategi och en verksamhetsidé som ger 
myndighetens organisation styrfart enligt följande ”…en strategi som bygger på en stark 
medvetenhet om omvärlden utanför myndigheten har ledningen avgränsat den egna 
myndighetens uppgift och formulerat en idé för verksamheten och en roll för 
organisationen.  Verksamhetsidén knyter samman det överordnade målet med det sätt som 
myndigheten skall bidra eller nå det”(Statskontoret 1992). 

Flera myndigheter arbetar i dag med vad som brukar kallas systematisk 
verksamhetsutveckling. Genom ett sådant arbete identifierar myndigheten sina 
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förbättringsområden och ser då vilka områden man behöver arbeta mer med för att uppfylla 
regeringens krav. (Förslag till riksdagen 2001/02:RR15). 

Lantmäteriets huvudsakliga uppgift är att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning 
och ansvara för en effektiv försörjning av grundläggande landskaps- och 
fastighetsinformation. De utövar myndighetsverksamhet men utför även 
uppdragsverksamhet åt näringslivet, som t.ex. banker, telekom och IT samt även 
privatpersoner, vilket betyder att de inte bara är centralt styrda av regeringen i form av 
regleringsbrev och anslagstilldelning utan är också beroende av intäkter från marknad och 
samhälle.  

Jag valde myndigheten Lantmäteriet därför att Ekonomistyrningsverket (ESV) ansåg att de 
inte följde regleringsbrevet tillfredsställande.  Min första frågeställning var att undersöka 
hur väl Lantmäteriet följer de krav och mål som staten ställer i regleringsbrevet i sina 
verksamhetsplaner. När jag väl hade satt mig in i verksamhetsplanerna insåg jag att de var 
betydligt mer omfattande än regleringsbrevet. Lantmäteriet nämnde regleringsbrevet som 
sista alternativ av tre faktorer som påverkar deras verksamhetsplaner. Trots denna föga 
entusiastiska hänvisning så såg jag ändå ingen koppling till regleringsbrevet i 
verksamhetsplanerna, vilket är ett problem då regleringsbrevet ska vara det starkaste 
styrmedlet. Efter funderingar insåg jag att det var mer intressant att utgå från 
verksamhetsplanerna för att undersöka vad som påverkar utformningen av dem, därför att 
de består av så mycket mer än regleringsbrevets krav och mål.  

Lantmäteriet befinner sig i en komplicerad situation, samtidigt som de ska vara lyhörda 
inför marknadskrafterna ska de också styra sin verksamhet enligt de av regeringen uppsatta 
kraven och riktlinjerna. Situationen är inte unik, det är ett vanligt dilemma att det finns fler 
faktorer som påverkar vid styrning av en myndighetens verksamhet.  

Teori kring utformning av myndigheternas verksamhetsplanering är tunn däremot finns det 
spaltmeter skrivet kring målstyrning och regeringens styrning av myndigheterna i form av 
regleringsbrev. De behandlar främst tågordningen kring budgetprocessen, utformning av 
regleringsplan och uppföljning av resultatredovisningen.  Det är desto svårare att finna teori 
som beskiver att regeringsstyrda myndigheter vilka är beroende av marknadens avgifter 
också måste beakta faktorer liknande de näringslivets bolag ställs inför som kunder, 
marknad, personal och allmän verksamhetsutveckling. Inre och yttre förhållanden är inte så 
enkla att myndighetsutövning kan ske med regleringsbrevet som starkaste styrmedlet. 
Myndigheter som Lantmäteriet påverkas av marknaden samtidigt som inre organisatoriska 
krafter är starka.  

1.3 Forskningsfråga 
Med anknytning till bakgrunden och problemdiskussionen vill jag visa vilka faktorer som 
påverkar Lantmäteriet i deras utformning av verksamhetsplanerna. 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka vad som påverkar utformningen av verksamhetsplanerna. Till min 
hjälp har jag använt mig av en teori ursprungligen utformad av Statskontoret, som är 
kompletterad med aktuell teori kring ämnet. Teorin är uppbyggd i två delar, där första delen 
beskriver den yttre styrande delen som regeringen utfärdar i form av mål, krav och 
återrapporteringskrav i regleringsbreven. Denna del påverkar därför att regleringsbrevets 
utformning och kvalité ger myndigheten olika utrymme att själv påverka sin verksamhet 
och således verksamhetsplanerna. Den andra delen hjälper oss att ta fram de inre 
aspekterna genom att främst belysa verksamhetslogik som arbetsprocesser, organisatorisk 
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struktur. De är verksamhetsmandat dvs. den övergripande instruktionen för myndighetens 
existens, utformad av regeringen samt vilka olika typer av omvärldskopplingar som 
myndigheten har gentemot omvärlden. 

 

1.5 Avgränsning  
Min studie begränsar jag till en granskning av offentligt tillgängligt material från 
Lantmäteriet och regeringen. I empirin fokuserar jag på verksamhetsstyrning och 
politikområdet bostad. Varken finansieringsplanerna eller anslagsfinansiering berör jag. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen är delad i 5 huvudavsnitt enligt följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 3 
Teori 

Bakgrund 
Problemdiskussion 
Syfte 
Avgränsning 

Bakgrunden i ett vidare perspektiv, 
därefter problemdiskussionen som 
utmynnar i syftet och avgränsning. 

Vetenskapligt förhållningssätt 
hermeneutiskt perspektiv 
Varför inte grundas teori 
Tillvägagångssätt 
Vad kan jag dra för slutsats 

Val av metod presenteras, alternativa  
metoder och perspektiv kring förståelse- 
processen beskrivs. Vidare beskrivs  
praktiskt tillvägagångssätt och vilka  
slutsatser som kan dras samt diskussion  
kring validitet respektive reliabilitet.  

Val av modell 
Decentralisering av 
verksamhetsansvar 
Analys av uppnådda resultat 
Verksamhetsmandat 
Verksamhetslogik 
Omvärldskopplingar 
Organisatorisk struktur 

Först en teoriöversikt med aktuell teori 
kring tidigare utredningar och kritik av 
olika författare. Fortsätter med en 
presentation av vald modell som ska 
hjälpa mig att visa vad som påverkar 
Lantmäteriets verksamheter. Modellen är 
uppbyggd i två delar, första delen visar 
den lagstadgade delen, andra delen 
belyser inre och yttre faktorer. 

Regleringsbrev 
Verksamhetsplaner 
Marknadsplaner 
Vi Väljer Väg 
Årsredovisning 

Redovisning av empirin genom  
utdrag och citat från nämnda källor. 

 

 

   

 

     

   

Kapitel 6 
Slutsats 

 

 

 

Decentralisering av 
verksamhetsansvar 
Analys av uppnådda resultat 
Verksamhetsmandat 
Verksamhetslogik 
Omvärldskopplingar 
Organisatorisk struktur 
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Analys av vad som påverkar  
utformningen av verksamhets- 
planerna utifrån statsmakternas 
styrning, organisationens 
sammansättning och externa 
förhållanden. 
 

   

  

Slutstats 
Avslutande diskussion 
Kritik av uppsatsen 
 
Sammanfattande slutsatser kring
teorin och empirin med 
återknytning till problem-
diskussionen samt bakgrunden. 



2 Metod 
Metodavsnittet är en genomgång av val av metod, vetenskapligt förhållningssätt, praktisk 
beskrivning och uppsatsens styrkor/svagheter i ett validitet respektive reliabilitet 
perspektiv. 

2.1 Val av metod  
Jag kommer att tillämpa Gummessons (2003) ”Fallstudiebaserad forskning” därför att den 
lämpar sig för kvalitativa studier. I en fallstudiebaserad forskning utgör just fallen stommen 
i forskningen, där man börjar med att penetrera det fall som känns som mest intressant och 
givande.  Min undersökning kommer därför att vara kvalitativ för att öka förståelsen kring 
olika faktorer som påverkar Lantmäteriets verksamhetsplaner på vilket jag sedan kan 
grunda mina slutsatser.  

Fallstudiebaserad forskning innebär som namnet avslöjar att man studerar ett eller flera fall 
från det verkliga livet. Antal fall som studeras beror på om fler fall ger kompletterande 
information och fler nyanser, då fortsätter man tills mättnad har uppnåtts.  

Val av källor gjorde jag utifrån Lantmäteriets uttalande om att marknadsplanerna, 
styrdokumentet ”Vi Väljer Väg” samt regleringsbreven utgör grunden till 
verksamhetsplanerna. Med kompletteringar av årsredovisning för verifiering av 
information använder jag detta tillsammans med ovanstående källor för att undersöka de 
faktorer som påverkar verksamhetsplanerna. Ytterliggare information kunde ha hämtats in 
via intervjuer, något som säkerligen hade givit tyngd och djup till undersökningen, jag 
bedömde trots detta att jag får den information jag behöver för att uppfylla mitt syfte 
genom att ställa och följa verksamhetsplanerna mot de andra dokumenten.  

I och med att jag tolkar material från samtliga dokument om närmare 350 sidor och med 
citathänvisning kan jag förhoppningsvis skapa mig en bild av vad som påverkar 
Lantmäteriet i deras utformning av de interna verksamhetsplanerna.  

Anledningen till att jag har valt att göra en longitudinell undersökning över tiden är inte för 
att förklara utfall som mäts vid olika tillfällen utan för att skapa empirisk mättnad (Sverke 
2003). 

Syftet med fallstudiebaserad forskning kan vara teoritestande eller teorigenererande, men 
också att öka förståelsen och visa kausala samband. Generalisering av resultat kräver 
vanligtvis ett stort urval data men det kräver då att man håller sig på ytan med 
förhållandevis enkla frågor.  

Metoden är inte knuten till någon speciell samhällsvetenskaplig teori, det viktiga är att 
välja en teori som är relevant. Möjlighet till nyskapande ökar vid användningen av mer 
originell, nyetablerad teori eller en tvärvetenskaplig jämförelse. Teorivalet är dock gjord 
med omsorg, delar av modellen har använts i en liknande undersökning från 1994. För att 
väcka intresse och  förståelse kring ämnet har jag i teoriöversikten kompletterat med olika 
riksdagstryck och statliga utredningar, för att visa ämnets aktualitet. Till viss del kommer 
jag att göra kopplingar till delar i teoriöversikten i min analys och slutsats.  

2.2 Hermeneutiskt perspektiv 
Mitt arbete kommer att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv där uppsatsen kommer att 
utvecklas enligt min tolkning och förståelseprocess,  förhoppningsvis sker utvecklingen 
mot en fördjupad och ökad förståelse. I ett initialt hermeneutisk tolknings- och 
förförståelseprocess är förförståelsen ganska enkel, onyanserad och fördomsfull pga. 
okunskap och bristande erfarenhet.  
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Min förförståelse grundar sig framförallt på tidigare kurser jag har läst om statlig 
verksamhet. Min inställning var ganska fördomsfull då jag startade min undersökning av  
Lantmäteriet baserat på hur Ekonomistyrningsverket (ESV) beskrev Lantmäteriets 
uppföljning av regleringsbrev såsom bristande och föreslog en granskning av dem.  

Förståelsen brukar beskrivas i bakgrunden och problemdiskussionen ger läsaren en första 
tolkning. Vid fördjupningen i empirin och teorin tolkas den del som behövs nyanseras i 
form av nya upptäckter. På så vis tolkas delar i helheten vilket leder till ny tolkning och 
ökad förståelse. Arbetet pendlar mellan del och helhet för att låta helheten belysa delarna 
och vice versa (Ödman 2003).  

Det är viktigt i ett tolkningsskede att förstå i vilket sammanhang ett fenomen kretsar 
omkring för att kunna göra en korrekt tolkning. Med ny kunskap och förförståelse kan ny 
tolkning göras och på så vis gräva djupare i empirin. Figuren visar svängningarna mellan 
del och helhet som ömsesidigt stödjer varandra och i nytt sken ger kunskapstillväxt. Den 
hermeneutiska cirkeln med kumulativ kunskapstillväxt kräver ett sinne fritt från 
fördomsfullt tänkande som är lyhörd och öppen för nya insikter och förklaringar (Ödman 
2003).  

 

Helhet Del 

Förståelse 

Kunskap 

Empiri 
Teori 

Empiri Förståelsetillväxt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild:Hermeneutiska spiralen (från Gustavsson 2003) 

2.3 Varför inte grundad teori. 
Anledning till att jag inte väljer en grundad teori som metod är att den lämpar sig för att 
upptäcka fenomen i sociala sammanhang eller där det tidigare saknas relevant teori, eller 
för att göra den mer relevant. Speciellt i sammanhang där nyanser och komplexitet ska 
belysas som tidigare var/är kända och på så vis kommer i ny dager. (Gustavsson 2003).  

2.4 Tillvägagångssätt  
Granskningen tar sin utgångspunkt i de mål som riksdag och regering har formulerat för 
den statliga Lantmäteriverksamheten. Huvudinriktningen är främst att utröna vad som 
påverkar Lantmäteriets utformning av sina verksamhetsplaner. Jag granskar regleringsbrev, 
marknadsplaner, verksamhetsplaner och till viss del årsredovisningar från 2001, 2002 och 
2003. Kontrollering och uppföljning av regleringsbrev genomförs av ESV och 
Riksrevisionen som bla studerar det materiel på vilket jag också gör min bedömning.  

Empirin är en sammanfattning av Lantmäteriets regleringsbrev, verksamhetsplan, 
marknadsplan och Lantmäteriets Balance Score Card ”Vi Väljer Väg”, med olika utdrag ur 
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texten. Syftet med detta är att jag vill återge de olika dokumentens skilda karaktär. Genom 
detta förfarande kan jag förhoppningsvis finna relevanta mönster och samband för 
undersökningen. Trots att fallstudiebaserad forskning gör gällande att intervjuer oftast 
lyfter undersökningen och att upptäckter görs som inte annars skulle ha varit möjliga, anser 
jag mig få den information jag behöver för att uppfylla mitt syfte. 

Teoridelen är baserad på en modell skapad av Statskontoret. I teoriöversikten finns 
sammanfattningar av olika riksdagstryck, dokumentation från regeringsuppdrag med 
anknytning till styrning samt gällande teori på området.  

2.5 Kvalitativ studie  
Jag gör en kvalitativ studie med avsikt att förklara och beskriva uppföljning av 
regleringsbrev i Lantmäteriets verksamhetsplaner. Fallstudier kräver tillgång till 
mångfasetterade och utförliga data om det fenomen som jag undersöker. Modellen som jag 
använder lämpar sig bäst för en kvalitativ studie eftersom den beskriver ett tillstånd.  

Att göra en kvantitativ studie vore inte rättvisande och skulle göra undersökningen ytlig 
och enkelspårig (Gummesson 2003).  Dessutom lämpar sig inte en kvantitativ 
undersökning för uppsatsens syfte eftersom många olika faktorer analyseras under en 
treårsperiod. 

2.6 Vad kan jag dra för slutsats? 
Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, validitet är mätinstrumentets 
förmåga att mäta det som man avser att mäta (Wiedersheim- Paul 1991).  Det finns två 
typer av validitet, inre och yttre.  

Inre validitet är i det här fallet överensstämmelse mellan modellens begrepp och de mätbara 
definitionerna av dem, exempelvis hur en klassificering ska göras.  Detta har inneburit 
vissa problem då jag har haft svårt att bedöma varifrån mål härstammar och hur olika 
faktorer påverkar och vad som jag ska ta med och inte (Wiedersheim- Paul 1991).  

Yttre validitet har här att göra med överensstämmelse mellan det mätvärde man får när man 
använder en operationell definition och verkligheten (Wiedersheim- Paul 1991). Val av 
källor föll sig naturligt och ansågs relevanta för att uppfylla syftet. En viss kritik kan dock 
tillföras om källorna har givit den optimala informationen för syftet. Ytterliggare aspekter 
och djup genom intervjuer hade givit mer tyngd och djup åt uppsatsen. Mer empiri som 
berör andra delen av modellen hade också varit att föredra. 

Är modellens sammansättning optimal för undersökning av syftet? Ja, regleringsbrevets 
sammansättning av mål och återrapportering samt kraven kring analys av resultat är 
givetvis faktorer som påverkar utformningen av verksamhetsplanerna. Att sedan 
verksamhetens sammansättning också har inverkan på utformningen av regleringsbrevet 
har visat sig i resultatet.  

Reliabilitet är mätinstrumentets förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. En metod 
eller ett angreppssätt bör alltså för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare och 
oberoende av vilken grad av generalisering man åsyftar av undersökta enheter 
(Wiedersheim- Paul 1991). Givetvis har jag försökt att presentera empirin utifrån teorin och 
modellen på ett objektivt och sannenligt sätt, genom att använda mig av utdrag och citat. 
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3 Teori 
Kapitlet innehåller först en teoriöversikt, i denna del kommer en kortfattad beskrivning av 
hur Sverige styrs, bl. a statsmakternas styrning av myndigheterna och hur budgetprocessen 
påverkar myndigheterna. Detta följs av hur regleringsbrev färdigställs och problem som 
uppstår vid utformningen av dem. Slutligen en sammanfattning av en utredning kring 
generella krav vid utformning av regleringsbrev och systematisk verksamhetsutveckling i 
myndighetsutövning. Teoridelen fortsätter med redovisning av den använda modellen 
utformad av Statskontoret. Modellen visar hur statsmakterna styr samt myndighetens inre 
och yttre förhållanden påverkar utformningen av verksamhetsplanerna.  

 

3.1 Statens styrning av myndigheterna 
 
3.1.1 De fyra benen 
Det svenska statsskicket vilar på fyra konstitutionella ben (DS 2000:63).  

Den första är utnämningsmakten vilken utövas genom val och förordnanden. Folket väljer 
riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Riksdagen väljer statsminister. Statsministern 
förordnar i sin tur övriga statsråd. Tjänster vid domstolar och förvaltningsmyndigheter 
under regeringen tillsätts av regeringen eller av myndigheter som regeringen bestämmer. I 
praktiken är utnämningsmakten i stor utsträckning delegerad till myndigheterna.  

Den andra är föreskriftsmakten utövas genom lagar, förordningar och andra bestämmelser. 
Med stöd av grundlag eller lag kan regeringen ge förvaltningsmyndigheterna befogenheter 
att utfärda egna föreskrifter.  

Finansmakten är den tredje och utövas genom beskattning och budgetreglering. Statens 
medel och övriga tillgångar står sedan till regeringens disposition.  

Sista benet är kontrollmakten vilken utövas genom granskning, tillsyn och rättslig 
prövning. Att granska rikets styrelse och förvaltning anges i regeringsformen som en av 
riksdagens huvuduppgifter (DS 2000:63).  

 
3.1.2 Budgetprocessen och den årliga resultatuppföljningen 
Statsbudgeten, myndigheternas årsredovisningar och regeringens skrivelse om 
årsredovisning för staten är centrala dokument för regeringens styrning av myndigheterna 
och för riksdagens uppföljning av den statliga verksamheten (Mattsson 2000). 

Varje år genomför riksdagen sin budgetprocess, detta för att säkerhetsställa att statens 
finanser ska vara i balans. Innan budgeten är klar har ett massivt arbete skett på enskilda 
myndigheter, departement, i regering och riksdag. Myndigheterna erhåller utifrån 
regleringsbrev anslag som är dimensionerade efter vad som ska genomföras (Mattsson 
2000).  

I budgetprocessen är regleringsbrevet ett av regeringens viktigaste styrdokument i 
förhållande till myndigheterna (Vifell 2001). Den ekonomiska styrningen skall bidra till att 
den förda politiken också leder till praktiskt genomförande. Hur det skall ske preciseras 
genom målen om god kontroll av statens finanser, en resursfördelning i enlighet med 
politiska prioriteringar och en effektiv resursanvändning (1997/98:RR7). 

Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och användas där de bäst 
behövs. Därför krävs det att myndigheternas verksamhet och resultat följs upp och 
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utvärderas. Varje år lämnar myndigheterna en årsredovisning till regeringen, med 
information om bland annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån årsredovisningarna kan 
regeringen följa upp och utvärdera myndigheternas verksamhet. Årsredovisningarna ligger 
också, tillsammans med de budgetunderlag som myndigheterna lämnar, till grund för 
arbetet med nästa års statsbudget och regleringsbrev (Riksdagens hemsida). 

Resultatinformation är viktig för den löpande justeringar av verksamhetsmedel, regelverk 
och organisations mål. Detta för att kontrollera att verksamheten bedrivs effektivt och att 
den leder till vad som var tänkt (Statskontoret 1997:6). 

 
3.1.3 Framväxten av regleringsbrev 
För varje statlig myndighet finns det på departementen minst en ansvarig handläggare. På 
denna nivå är styrningen av myndigheten beroende av handläggarens intresse och 
kompetens samt den tid som handläggaren har tillgänglig för detta arbete. Ovanför 
handläggaren är enhetschefen ansvarig för utformningen av regleringsbrevet. Därutöver 
finns det på departementen olika system för intern och extern remiss av regleringsbreven. 
Delar av ett regleringsbrev kan angå fler än en myndighet och måste därför spridas till 
dessa enheter och handläggare (2001/02:RR15). 

I departementen har den s.k. budgetsamordnaren, ett övergripande ansvar för 
regleringsbrevets finansieringsdel. Budgetsamordnaren fungerar som en länk mellan 
Finansdepartementet och fackdepartementets sakenheter. Under arbetets gång har 
handläggaren kontakt med sin myndighet. Myndigheten kan t.ex. ges möjlighet att lämna 
förslag på mål och återrapporteringskrav eller kan lämna skriftliga synpunkter på utkast i 
olika stadier i arbetet. Även andra intressenter än myndigheten, t.ex. ESV, kan ges 
möjlighet att lämna synpunkter på ett regleringsbrev (2001/02:RR15).  

I riktlinjerna för utformningen av regleringsbreven uppmanar man att sprida 
regleringsbrevet till en vidare krets än den som måste vara med på gemensam beredning. 
Efter gemensam beredning fastställs regleringsbrevet i form av ett regeringsbeslut. På 
regeringskanslinivå är det budgetavdelningen på Finansdepartementet som ansvarar för 
samordningen av departementens arbete med regleringsbrev (2001/02:RR15). 

 
3.1.4 Synpunkter vid formulering av regleringsbrev och resultatredovisning 
Verksamhetsmålen, som regeringen fastställer i regleringsbrevet, ska avse sådant som 
regeringen särskilt vill belysa, t ex förändringar i form av tyngdpunktsförskjutning i 
verksamheten, förbättrad kostnadseffektivitet eller kvalitet. Syftet är inte att 
regleringsbrevet skall innehålla samtliga verksamhetsmål (Furbo 1995). 

Enligt Vifell (2001) har det skett en översyn över vad ett regleringsbrev bör innehålla, i 
vissa fall förekommer formuleringar som egentligen hör hemma i myndigheternas 
instruktion. Regleringsbrevet är tidsbegränsat, vilket betyder att målen som anges bör vara 
uppnådda vid årets slut, medan instruktionen gäller tills vidare. Finansdepartementet 
förklarar också att regleringsbreven ska vara verksamhetsanpassade, kortfattade och endast 
innefatta kärnverksamhet. Genom myndigheternas instruktioner och andra författningar 
regleras basen för myndigheternas verksamhet.  

Riksdagen har framfört att det är angeläget att målen görs mätbara och uppföljningsbara så 
att det blir meningsfullt att ställa dem i relation till kostnaderna. Det är också värdefullt om 
målen uttrycks i sådana termer att de kan utgöra utgångspunkter för politiska prioriteringar 
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och diskussioner. Vilket innebär att målen inte bör vara alltför allmänt formulerade 
(1997/98:RR11).  

Kritik angående detaljreglering har också framförts av ESV. Ett tidigare problem var att 
regeringens styrning tenderade att bli detaljstyrning eller styrning mot alltför detaljerade 
mål och återrapporteringskrav. En av anledningarna till dagens mål- och resultatstyrning 
var att undvika detaljstyrning genom klarare rollfördelning mellan politik och förvaltning 
(ESV 1999:19). 

Enligt en utvärdering av budgetprocessen redovisade regeringen under 1990-talet sina 
erfarenheter av mål- och resultatstyrningen. Det har då konstaterats att myndigheterna haft 
svårigheter med att redovisa verksamheternas resultat liksom att påvisa sambanden mellan 
analysen av de uppnådda resultaten och argumenten för nya resurser. Regeringen å sin sida 
har brustit i tydlighet gentemot myndigheterna bl.a. genom att resultatmål och resultatkrav 
inte blivit tillräckligt klart formulerade i regleringsbreven. (2000/01:RS1). Vifell (2001) 
säger också att det är viktigt att återrapporteringskrav och mål  har en tydlig mottagare, då 
detta motiverar myndigheter att finna lämpliga mått på effekter, eftersom det finns en klar 
beställare som är intresserad av utfallet 

Större vikt bör läggas vid myndighetsdialogen. Myndigheternas utvecklingsansvar bör 
preciseras i verksförordningen samtidigt som ansvaret för styrningen av myndigheter bör 
klargöras inom Regeringskansliet. Ett annat problem med den starka tonvikten på 
regleringsbreven torde vara risken för fragmentering och sektorstänkande som går stick i 
stäv med det medborgarfokus regeringen förespråkar (ESV 2003:30). 

ESV har utformat riktlinjer för resultatredovisningen, som går ut på följande: ett ökat krav 
på överskådlighet vilket innebär att resultatredovisningen skall vara lättillgänglig samt att 
informationen skall presenteras på ett relevant och systematiskt sätt, i former som ger 
möjlighet till överblick både vad avser myndigheten som helhet och dess olika delar enligt 
den indelning för återrapportering som regeringen fastställt (ESV 1999:3). 

 
3.1.5 Generella krav i regleringsbreven 
I en omfattande undersökning gjord av ESV har de sammanfattat problematiken kring 
alltför allmänt formulerade krav, fortsättningsvis kallade generella krav. Många 
regleringsbrev är oklara och ett antal krav är reglerade i mer än ett sammanhang. 
Kopplingen till myndigheternas verksamhet är i många fall otydlig vilket har resulterat i 
ökad arbetsbörda för myndigheterna samtidigt som nyttan med kraven ifrågasätts. De 
frågor och politiska åtaganden som regeringen drivit som generella krav bör normalt ingå 
som en naturlig del i den ordinarie myndighetsstyrningen (ESV 2003:30). 

ESV avslutar med utgångspunkt att myndigheten bör har god kännedom och kunskap om 
den egna verksamhet och villkor bör därför kunna klargöra vad de ”generella kraven” 
innebär för sin verksamhet. När krav formuleras och tillämpas på ett sätt som upplevs som 
relevant för den enskilda myndigheten ökar möjligheterna att väl avvägda verksamhetsmål 
formuleras samt att uppföljning och utvärdering kan ta fasta på rätt saker. När kraven och 
målen däremot upplevs som allmänna och när dialogen mellan regering och myndigheter 
om verksamhetens utfall brister, får regering, riksdag och i förlängningen allmänheten 
ringa vetskap om resultat (ESV 2003:30).   
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3.1.6 Systematisk verksamhetsutveckling 
ESV (2003) säger i en undersökning att många myndigheter idag arbetar med vad som 
brukar kallas systematisk verksamhetsutveckling. Genom ett sådant arbete identifierar 
myndigheten lättare sina förbättringsområden och ser då vilka områden man behöver arbeta 
mer med för att uppfylla regeringens krav. Detta är ett centralt moment i 
verksamhetsanpassningen till de olika kraven. Formerna för verksamhetsanpassningen 
behöver ytterligare utvecklas. I praktiken innebär detta att kraven ställs i form av mål eller 
särskilda uppdrag till myndigheterna. I uppdraget kan en myndighet ges i uppgift att 
värdera i vilken utsträckning kravet bedöms beröra verksamheten. Finns det anledning att 
särskilt uppmärksamma kravet, bör också myndigheten ges i uppdrag att formulera mål och 
återrapporteringskrav som kan ingå i regleringsbrevet (ESV 2 003:30). Med utgångspunkt i 
detta kan sedan regeringen specificera vad som förväntas av myndigheten. Har 
myndigheten bedömt att ett generellt krav har stor relevans för verksamheten, bör också 
myndighetens insatser som rör det kravet redovisas i resultatredovisningen när 
årsredovisningen lämnas. Det kan också finnas anledning att efter en viss tid lämna in en 
särskild redovisning för hur myndigheten arbetat med den aktuella frågan (ESV 2 003:30). 
Myndighetens bedömningar av hur frågan berör den egna verksamheten och hur formerna 
för redovisning och uppföljning kan utformas bör därefter successivt prövas i 
resultatdialogen mellan regering och myndighet (ESV 2003:30.  

För myndigheter med styrelser med fullt ansvar kan omfattningen av återrapporteringen 
och redovisningen till regeringen övervägas och eventuellt reduceras. Detta skulle 
understryka styrelsernas ansvar för myndigheternas verksamhet. Det kan också finnas skäl 
att för vissa frågor, bl.a. avseende generella krav, utveckla och använda gemensamma 
nyckeltal rörande hela statsförvaltningen (ESV 2003:30).  

ESV’s överväganden och förslag ställer ökade krav på hur Regeringskansliet analyserar och 
värderar myndigheternas verksamhet. I praktiken innebär det att Regeringskansliet i större 
utsträckning kommer att behöva ta ställning i efterhand till om myndigheten har gjort en 
rimlig och väl avvägd bedömning och till vad kraven innebär för myndighetens 
verksamhet. Det kommer också att visa om formerna för redovisning av prestationerna och 
effekterna är tillfyllest (ESV 2003:30).  

 

3.2 Modell för utformning av verksamhetsplaner 
Den här aktuella modellen är skapad av Statskontoret (Lind et al 1994) och kompletterad 
med andra författares bidrag i ämnena företagsekonomi och förvaltning. Modellen spänner 
över ett brett område kring vad som påverkar utformningen av verksamhetsplanerna. 

Modellens förutsättningar bygger på att den kan tillämpas på ett likformigt sätt mot alla 
myndigheter och att verksamhetens inriktning saknar betydelse, däremot är det av 
betydelse att det finns ett decentraliserat verksamhetsansvar och preciserade befogenheter. 
Denna modell förutsätter också att myndigheten uppfattas som ett producerande system där 
olika resursanslag förbrukas (input) för att skapa ett verksamhetsresultat (output) som 
förväntas leda till eftersträvande samhällseffekter(Lind et al 1994).  

Den är huvudsakligen uppdelad i två steg, vilka jag kommer att beskriva i kommande 
kapitel.  

Den första delen av teorin i modellen behandlar myndighetens utbyte med statsmakterna 
(dvs. regeringen och riksdagen) i form av befogenheter, ansvarfördelning och uppföljning. 
Den här delen beskriver den lagstadgade styrningen av våra myndigheter, som gäller för 
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alla myndigheter berättigade till anslagstilldelning.  Här kan vi se hur olika typer av 
formuleringar och kvalitén i regleringsbreven ger myndigheten olika utrymme i 
verksamhetsplanerna. 

Den andra delen av modellen tar sin utgångspunkt i att en organisation dels är styrd av 
regeringen men också agerar i en omvärld som karaktäriseras som föränderlig. Det handlar 
om att läsa de förändringar som sker i omvärlden för att kunna identifiera kunder som 
myndigheten ska tjäna. Detta i kombination med organisationens interna förutsättningar 
leder fram till myndighetens verksamhetsplaner. Beskrivningen av denna del är 
övergripande med två scenarier vilket gör analysen lättare och översiktlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild:
 

Verksamhets 
mandat

  
 

 

Regeringen 

 

Decentraliserat  
verksamhetsansvar i 

form av  
instruktioner och 

regleringsbrev 

 

  Modell för fra
Organisatorisk
struktur 
 

Preciserade 
i verksamhe

 
mställan av verksa
Verksamhets-
logik 
mål som presente
tsplanerna 

mhetsplaner(Lind

 15
Omvärlds-
kopplingar
Input 
ras  

 et al 1994). 
Output
Analys av upp- 
nådda resultat  

i form av  
årsredovisning 
 el
 D  1
Del 2



 
3.2.1 Decentraliserat verksamhetsansvar i form av instruktioner och regleringsbrev 
Den grundläggande formen för regeringens styrning av sina myndigheter är regelstyrning. 
Styrimpulser förmedlas i form av regleringsbrev, verksamhetsinstruktioner, lagar och 
förordningar. Ansvarfördelningen i en resultatstyrd organisation innebär att statsmakterna 
”styr på distans” (Lind et al).  

Modellen (Lind et al 1994) förutsätter att kontroll uppnås genom att statsmakerna utrycker 
önskemål om verksamhetens inriktning och utveckling med hjälp av klart och tydligt 
formulerade mål, dels övergripande men också konkreta verksamhetsinriktade men i form 
av specifika resultatkrav. 

Att organisera en verksamhet inom en underställd arbetsenhet innebär att man fördelar 
uppgifterna på ett sätt som är ägnat att i största möjliga utsträckning ta tillvara de 
personella och materiella resurserna. När man fördelar arbetet mellan olika underordnande 
befattningshavare, överlämnar man också i större eller mindre omfattning beslutanderätten 
i vissa frågor. Delegerade befogenheter innebär att fatta beslut i betydligt väsentligare 
frågor än bara de konkreta administrativa frågorna. Konsekvenserna innebär ökad kontroll 
vilket har präglat utvecklingen i många förvaltningar (Rubenowitz 2004).  

Ordet kontroll har olyckligtvis kommit att få en något negativ klang. En orsak till detta är 
att man enligt den äldre administrationsfilosofin förordade en för individen ofta 
förkvävande detaljkontroll som användes för att ställa individen till svars för felaktiga eller 
ofullständiga prestationer. Numera betraktar man i allmänhet kontrollens funktion på ett 
mer framåtsträvande och konstruktivt sätt.  Huvudsakligen är kontroll ett medel för 
ledningen att avläsa i vilken utsträckning de uppställda målen har nåtts (Rubenowitz 2004). 

Begreppet ”mål” är nära relaterat till begreppet ”krav”. Mål beskriver ambitionsnivåer att 
sträva mot, medan krav snarare uttrycks som toleransnivåer - en lägsta acceptabel nivå. Mål 
uttrycker värderingar och prioriteringar medan krav, är tillstånd att nå istället för tillstånd 
att undvika (Stjernberg 1993). 

Det är viktigt att myndigheten har en strategisk vision vilket avser en klar föreställning om 
organisationens långsiktiga inriktning och mål. Utan en klar målbild och stategisk-
ekonomisk planering för att på sikt nå målet kommer en verksamhet knappast att klara sig i 
framtiden. Planeringen måste givetvis vara öppen för nya signaler från marknaden, så att 
produktionen i berörda avseenden snabbt skall kunna ställas om inom ramen för den 
övergripande visionen (Rubenowitz 2004).   

Att formulera distinkta mål och gränser kan vara problematiskt. Regeringen har 
konkretiserat begreppen kring målstyrning och därmed målformuleringarna i 
regleringsbreven. De skall i största möjliga utsträckning följa de s.k. SMART-kriterierna.  

Det innebär att målen ska vara:  

 Specifika, de skall tydligt ange vad som skall uppnås.  

 Mätbara, de skall vara möjliga att följa upp med hjälp av resultatindikatorer, 
nyckeltal eller liknande.  

 Accepterade, de skall vara accepterade och uppfattas som relevanta av dem som ska 
genomföra den aktuella verksamheten.  

 Realistiska, de skall vara möjliga att uppnå.  

 Tidsatta, tidpunkten då målen skall vara uppnådda skall anges (DS 2000:63). 
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3.2.2 Analys av uppnådda resultat i form av årsredovisning 
Eftersom statsmakterna styr på distans med hjälp av regleringsbrev har de således 
begränsad insyn. För ökad trygghet krävs utvecklade nyckeltal för bedömning av 
verksamheten och på så vis kan måluppfyllelse bedömasn (Lind et al 1994). 

Resultatstyrningen innebär att ansvar läggs på myndigheterna, statsmakternas främsta 
intresse riktas mot myndighetens samhällsnytta och resultatet. Ur styrningssynpunkt saknar 
inte organisatorisk struktur och andra inre förhållanden betydelse utan är starka påverkande 
faktorer. En fullt utvecklad resultatstyrning innebär att decentraliseringens konsekvenser 
också accepteras och genomsyrar den utförande organisationen. Myndigheten måste ikläda 
sig rollen som dotterbolag gentemot statsmakterna, med resultatkrav mot olika delar av 
organisationen. Ibland kan resultatstyrning med betoning på kvantifierbara faktorer 
upplevas som hot, både mot professionella värderingar och invanda rutiner hos 
myndigheten (Lind et al 1994). 

Målsättningar formuleras relativt olika beroende på vilken nivå de gäller. Vanligtvis handlar 
det om överordnade mål och delmål, de mindre delmålen är mer konkreta och behandlar 
vanligtvis en enskild uppgift eller avdelning. Överordnande mål formuleras på en mer 
abstrakt nivå, samtidigt som de oftast innehåller flera olika mål. Delmålen har också 
mindre utrymme för utsvängningar samtidigt som det ska vara möjlighet att mäta graden av 
måluppfyllelse. (Greve 1995). För att kompensera minskad detaljstyrning och 
möjligheterna att påverka genom detaljstyrning krävs ökad information om verksamhetens 
utfall. En framgångsrik resultatstyrning förutsätter därför att det finns och utvecklas 
nyckeltal som på ett relevant sätt och i ett kompakt format speglar uppnådda resultat.  Med 
denna bakgrund kan resultatinformation och organisationens måluppfyllelse bedömas och 
därmed även utnyttjas som grund för korrigerande styrimpulser (Lind et al 1994). 

Möjligheten att utveckla informationstäta och styrningsrelevanta nyckeltal är emellertid 
varierande och hänger samman med en myndighets verksamhetslogik dvs. utformningen av 
grundläggande arbetsprocesser och karaktär på den interna styrningen. Förutsättningarna är 
gynnsamma om eftersträvade effekter ligger nära myndighetens inriktning och 
verksamhetsmål samt om orsaksmässiga samband mellan vidtagna åtgärder och uppmätta 
effekter kan preciseras på ett klart och entydigt satt. Kvantifiering underlättas vidare om 
verksamheten utgörs av en rutinartad produktion som initieras genom tydliga yttre krav 
(Lind et al 1994. 

I många fall är dock möjligheterna att genomföra kvantifierad resultatinformation genom 
att förmedla informationstäta bilder av en myndighets verksamhet begränsad. 
Komplikationerna/begränsningarna kan vara att effekterna är långsiktiga och avhängiga 
även andra förhållanden än myndighetens insatser. Därtill kommer att myndigheterna ofta 
har flera förhållandevis löst sammanhängande verksamhetsuppgifter. Svårigheterna att 
formulera distinkta mål påverkar även möjligheterna att klart ange i vilka gränssnitt och i 
vilka termer som resultatet skall mätas. Detta innebär att en myndighets 
omvärldskopplingar men också interna förhållande är betydelsefulla att uppmärksamma ur 
resultatstyrningssynpunkt (Lind et al 1994).  

När en målsättning angivits på en vagt och föga operationellt sätt är den inte särskilt 
användbar som bedömningskriterium. Detta kan skapa problem, inte bara för den som vill 
granska verksamheten utifrån, utan också för verksamhetens egna medlemmar. Det är 
nämligen viktigt att en organisationsmedlem kan bedöma effekten och nyttan av den egna 
insatsen. En organisationsmedlem kan knappast förbli permanent okunnig om huruvida 
denne gör ett fruktbart arbete eller om den lika gärna kan avstå från en viss insats. Detta 
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kan bidra till att skapa den form av målförskjutningar vilket kan yttra sig i två scenarier. 
För det första kan verksamhetsmedlemmen skapa sina egna indikatorer på verksamheten. 
Dessa är oftast grovt förenklade och inte alltid i klar överensstämmelse med 
organisationens mål. För den andra kan verksamhetsmedlemmen koncentrera sig på de 
delar av organisationens uppgifter som kan uttryckas i mätbara storheter och tränga undan 
andra delar (Flaa et al 1998) 

Problem kring målstyrning är också att samtliga mål eller nyckeltal inte är av ekonomisk 
karaktär, utan de kan också beröra marknadsandelar, samhällsnytta, handläggningstider 
eller sysselsättningsgarantier, vilket kan skapa komplikationer vid mätning eller värdering. 
Explicita och lätt operationaliserbara mål kan då få större fokus och vikt än svårmätta mål 
som kanske har större betydelse för verksamheten. Det innebär också att verksamheten får 
uppmärksamheten knuten till ett snävare fält (Greve 1995). 

3.3 Beskrivning av fyra specifika förhållanden som påverkar 
verksamhetsplaneringen 

De faktorer som identifierats ha väsentlig betydelse för utformningen av 
verksamhetsplanerna är verksamhetens sammansättning och presenteras nedan som 
verksamhetsmandat, verksamhetslogik, omvärldskopplingar samt organisatorisk struktur 
(Lind et al 1994). 

 
3.3.1 Verksamhetsmandat 
Myndigheten har inrättats för att tillgodose ett speciellt behov. Verksamhetsmandat 
kommer vanligtvis i uttryck som en verksamhetsinstruktion och anger motivet för 
myndighetens existens, huvudsakliga uppgifter och förväntade samhällsroll.  Myndigheten 
kan vara inrättad för att tillgodose en specialiserad samhällsfunktion (Lind et al 1994).   

En myndighet är utformad för att styra och koordinera en speciell funktionell verksamhet. 
Den interna styrningen är formad för att ledningsgruppen ska kunna verkställa sina beslut 
och utföra bestämda uppgifter, som exempelvis skatteindrivning eller producera produkter. 
Organisationen ska verkställa beslut och handla konsekvent på ett sätt som utnyttjar 
resurser på bästa möjliga sätt. Den utförande organisationen ska också följa regler och 
program som ska garantera enhetlighet, dvs. lika behandling (Greve 1995). 

Två extremfall har definierats. I det första exemplet beskrivs att myndigheten har som 
uppgift att aktivt påverka beteendet och handlandet hos aktörer i samhället, myndigheten 
har då en initierande roll. Vanligtvis är myndigheten då helt beroende av 
anslagsfinansiering.  

Det andra extremfallet är att enbart tillgodose en specialiserad samhällsfunktion med 
särskilda behov. Myndigheten är då oftast styrd utifrån och beroende av avgifter (Lind et al 
1994).  

 
3.3.2 Verksamhetslogik 
Verksamhetslogik utgör myndighetens fundamentala arbets-/verksamhetsprocesser och 
därmed karaktären av den interna styrningen (Lind et al 1994). Strukturen utgör en slags 
ritning eller plan för ett mönster av förväntningar och socialt utbyte mellan interna aktörer 
och mellan organisationen och externa aktörer (Bolman et al 1997). Olika 
verksamhetslogiker präglar myndigheten. Två extremfall är exemplifierade, den regelstyrda 
eller professionsstyrda (Lind et al 1994). 
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En regelstyrd organisation karakteriseras av standardiserad och rutinmässigt återkommande 
produktion. Verksamheten är ofta regelstyrd och vissa arbetsformer kan vara datoriserade 
(Lind et al 1994). Verksamheten är oftast organiserad efter produkter eller tid (Bolman et al 
1997). 

Greve (1995) beskriver också ovanstående i sin bok men som ”maskinbyråkrati” med 
funktionsstyrd organisation med standardiserade arbetsprocesser. Han säger också att 
strukturen är teknikstyrd och går att mäta, utveckla och effektivisera samt utgörs av en 
stabil verksamhet. 

I det andra fallet, professionsstyrd, är verksamheten av mer unik karaktär. 
Arbetsprocesserna är beroende av personalens kunskap och normer, olika arbetsmoment 
påverkas av personalen och de unika förutsättningarna (Lind et al 1994). Arbetsprocesserna 
domineras också av en teknisk kärna som baseras på standardisering av kompetens och 
färdigheter. Bygger på hög grad av decentralisering som följer standardiseringen. 
Enheterna har rutiner och utför sina uppgifter självständigt (Greve 1995). Organisationen är 
formad efter personalens kunskaper och färdigheter eller kring kunder och klienter 
(Bolman 1997). 

Sättet att arbeta påverkas även direkt av de erfarenheter som olika människor i 
organisationen besitter. Förändringsarbeten styrs inte bara av fastställda direktiv och mål 
utan också av de diskussioner som förs när mål arbetas fram och styrs av värderingar hos 
nyckelpersoner eller information som förmedlas av chefer och massmedia. Starka faktorer 
är också de anställdas idéer, kunskaper, föreställningar och praxis som formar kulturen och 
normerna inom verksamheten (Greve 1995).  

 
3.3.3 Omvärldskopplingar 
Beskriver myndighetens kontaktytor mot omvärlden, tex. i omfång och antal tydliga 
användargrupper som verksamheten riktas mot (Lind et al 1994). 

Verksamhetens omgivning har stor betydelse i hänseende av fortsatt utveckling eller 
existens, därför är det viktigt att organisationen kan uppmärksamma förändringar och tolka 
dem rätt. Omgivningens stabilitet beror på i vilken takt förändringar sker och varför. 
Organisationens anpassningsförmåga är också avhängig produktivitet, finansiella reserver 
och teknologisk kärna. Stabiliteten kan hotas av såväl utveckling av marknader som 
konkurrenter vad gäller modeväxlingar, teknologisk utveckling och priskänslighet (Greve 
1995). 

Två scenarier är exemplifierade.  Det första exemplet är en myndighet med ett fåtal 
arbetsuppgifter och entydiga gränssnitt. Prestationerna är då oftast likartade och riktar sig 
mot specifika grupper.  

I det andra fallet är gränssnitten mot omvärlden heterogena och mångtydiga. Myndighetens 
relationer är varierande, flertaliga och olikartade prestationer tillhandahålls (Lind et al 
1994). 

 
3.3.4 Organisatorisk struktur  
Den strukturella formen kan liknas vid ett skelett hos ett djur och den rymmer både hinder 
och möjligheter för vad en organisation kan uppnå (Bolman et al 1997). Med organisatorisk 
struktur åsyftas den formella uppbyggnaden av organisationen, såväl hierarkiskt som 
funktionellt. En annan aspekt avser hur geografiskt koncentrerat verksamheten bedrivs, 
liksom dess storlek mätt i antal anställda. Dessa förhållanden speglar organisationens 
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komplexitet vilket också har betydelse för organisationens målformulering (Lind et al 
1994). 

Mänskliga organisationer kan vara spännande och utmanande. Organisationer besitter flera 
viktiga och grundläggande egenskaper; dessa kan vara fallgropar för den omedvetne men 
möjligheter för den kloke. De är komplexa, därför att de befolkas av människor och vår 
förmåga att förstå och förutsäga människors beteende är fortfarande begränsad. Samspelet 
mellan individer och grupper kan snabbt bli synnerligen komplicerat i en organisation 
(Bolman et al 1997). 

I ett extremfall kan exempelvis en organisation ha formen av en väl sammanhållen 
hierarkisk organisation, vilket underlättar klara hierarkiska linjer och tydliggör funktionella 
beroenden mellan enheter. I dessa fall är formalisering och standardiseringsmöjligheter 
gynnsamma (Lind et al 1994). Weber har beskrivet den som en monokratisk byråkrati där 
egenskaper som en klar arbetsfördelning, hierarki av tjänster, uppsättning av regler, livslång 
syn på ett arbete och tekniskt urval av personal, är starka (Bolman 1997). 

Den andra motpolen har formen av ett mångfunktionellt nätverk. Beroendeförhållanden 
mellan enheterna är inte lika skarp och en hierarkisk organisation blir inte lika 
betydelsefull. Oftast ingår verksamheten i ett större sammanhang och organisationerna är 
således relativt små samt oftast specialiserade (Lind et al 1994). När teknologin blir mer 
komplex brukar organisationen bli mer sofistikerad; när omgivningen är turbulent brukar 
behovet av lateral kommunikation växa mycket snabbt. Laterala samordningsformer är 
vanligtvis mindre formaliserade och mer flexibla än maktbaserade regler och system. De är 
dessutom mycket enklare och snabbare (Bolman 1997). 
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4 Redovisning av Empiri 
Redovisningen av empirin är uppdelad i en allmän beskrivning av Lantmäteriet med 
efterföljande redovisning av regleringsbrev (RG 01; 02; 03), verksamhetsplaner (VP 01; 
02; 03), marknadsplaner (MP 01; 02; 03) och Vi Väljer Väg sammantaget för 2001, 2002 
och 2003. Redovisningen av styrdokumenten är en sammanställning som stöds av citat. 
Uppsatsen utgår i redogörelsen från 2001 och beskriver för 2002 och 2003 avvikelser. Jag 
har speciellt följt fastighetsindelning och –registrering i samtliga dokument, vilket är 
understrykt. Men först kommer en översiktlig och kortfattad beskrivning av Lantmäteriet . 

 

4.1 Kort beskrivning av Lantmäteriet  
Enligt förordning (1 995:1418) är Lantmäteriets instruktioner att ansvara för försörjning av 
grundläggande landskaps och fastighetsinformation, utgivning av allmänna kartläggning, 
satellitbaserad lägesbestämning, vårda ortsnamn, tillsyn av Sveriges gräns mot Finland. 
Lantmäteriet får också agera som expert och ge råd inom sitt verksamhetsområde vid 
exempelvis domstolsförhandlingar. Utöver detta får de även bedriva uppdragsverksamhet 
inom sitt verksamhetsområde.  

Lantmäteriet sorterar under Miljödepartementet, som tillsammans med 
Finansdepartementet är de två huvudaktörerna i utformningen av aktuella regleringsbrev. 
Regeringen har också uttalat sig om Lantmäteriets målbild och uttrycker sig som att 
Lantmäteriet ska verka inom ett brett område. Rättsvårdande uppgifter skall förenas med 
spetskompetens inom såväl markanvändningslagstiftning och samhällsplanering som 
informationshantering och mätningsteknik (SOU 2003:111).  

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor. De utför även fastighetsbildning 
och erbjuder information om Sveriges 3,2 miljoner fastigheter.  Lantmäteriet levererar 
också kvalificerade tjänster för utveckling och användning av geografisk 
informationsteknik. Lantmäteriet omsätter ca 1,5 miljarder kronor per år, 2003 omsatte de 1 
516 248  TKR varav 405 333 TKR var anslagstilldelning (Lantmäteriet Årsredovisning, 
2003). 

Lantmäteriets uppdragsgivare finns i såväl stat och kommun som det privata näringslivet 
och bland enskilda medborgare. De största kunderna är Försvarsmakten, Banverket, 
Vägverket, Naturvårdsverket och Handelsbanken.  

Sammanlagt arbetar cirka 2000 personer fördelade på omkring 100 orter i Sverige. 
Huvudkontoret ligger i Gävle, men utspritt i landet finns det 21 rena 
lantmäteriförrättningar. Verkets ledning är för närvarande den tillförordnade 
generaldirektören Stig Jönsson, med styrelse. 

Organisatoriskt genomfördes en stor förändring 1994 som berörde lantmäteri- och 
fastighetsdataverksamheten. Riksdagen bröt ut delar av lantmäteri- och 
fastighetsverksamheten och privatiserade vissa delar, samtidigt som riksdagen skapade en 
centralnämnd i o m att myndigheten tidigare uppfattades som splittrad och oklar samt svår 
att överblicka och förstå på central, regional och lokal nivå. (ESV 2003:13) Ett förslag var 
även att bolagisera uppdragsverksamhet och produktion men Riksdagen avvaktade med 
motivet att ytterligare bolagisering kunde vänta tills den nya sammanslagna myndigheten 
hade stabiliserat sina verksamhetsformer och övergången till digitala databaser kommit 
längre (ESV 2003:13).  

Nu har verksamheten stabiliserats och utredningen föreslår att en stor del av 
uppdragsverksamheten ska avskiljas genom att antingen säljas till privata aktörer eller 
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genom att personalen tar över. Uppdragsverksamheten har emellertid ett stort värde för 
hela Lantmäteriet. Närheten till kunderna stimulerar utvecklingen av nya tjänster som 
ligger långt framme även internationellt sett (ESV 2003:13).  

4.2 Regleringsbreven 
Regleringsbrevet löper på ett år och utgörs av ett ca 15 sidor långt dokument innehållande 
mål och återrapporteringskrav inom respektive område. I stort sett är regleringsbreven för 
den studerade perioden inledningsvis allmänt hållna med övergripande verksamhetsmål, 
som att modernisera befintliga informationskällor eller verka för samhällsnytta. Andra 
typer av mål som förekommer är mycket detaljerade exempelvis att ange skalor för olika 
landområden.  Återrapporteringen är av formen att återge statusrapporter eller ange 
kostnader, tider eller intäkter för diverse ändamål. 

 
4.2.1 Regleringsbrev 2001 
Regeringens regleringsbrev som avser Lantmäteriverket är uppdelat i två delar, bostads- 
respektive försvarspolitik. Övergripande mål inom politikområdet bostadspolitik är främst 
att ”främja förutsättningarna för att leva i goda bostäder inom ekologiska hållbara ramar 
och skapa god uppväxt för barn och ungdom” (RB 01, s.1).  

Lantmäteriverkets del av bostadspolitiken är att: 

 Skapa ändamålsenlig fastighetsindelning 

 Effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation samt 
att tillhandahålla aktuell information i den form, standard och aktualitet som 
tillgodoser angelägna samhällsbehov (RB 01, s.2).   

I målformuleringen återknyter regeringen till en undersökning som gjordes 1996, där de 
undersökte handläggningstider och kostnader för fastighetsindelning och –registrering för 
att utveckla en gemensam referensram. Ett exempel på mål kan vara ”...att i slutet av 2001 
ska kostnaderna vara minst 20 % lägre för de mest frekventa ärendetyperna än 1996”. 
Motsvarande återrapporteringskrav kan se ut såhär ”..redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
i arbetet med att effektivisera fastighetsbildning och –registrering” (RB 01, s.2).  .  

Många av målen är av samma typ och går ut på att mäta handläggningstider och årligen 
minska kostnaderna med en viss procent för olika ärenden.  Andra målformuleringar är av 
typen ” en gemensam rikstäckande databas för landskaps- och fastighetsinformation inom 
skalområdet 1:10000-1:50 000 byggs upp” (RB 01, s. 3).   

Andra mål är av formen öka upphandling i konkurrens med 25% av upphandlat värde eller 
att öka samarbeten med EU organ eller svenska organ som Naturvårdsverket (RB 01, s. 3). 

Många av målen har allmän karaktär av ”Att ajourhålla och vidareutveckla den 
grundläggande informationen samt att anpassa regelverk och tekniska system för att 
därmed bidra till en effektiv informationsförsörjning” och ”... hålla förvaltningen dynamisk 
med hänsyn till teknik och metodutveckling” (RB 01, s. 4 ). 

 I återrapporteringen kräver regeringen ökad effektivitet, att kostnader och 
handläggningstider ska redovisas samt en redovisning av avgiftsbelagd service och 
genomförda kvalitetsmätningar (RB 01, s. 5).  

Andra återrapporteringskrav kan se ut såhär ” redovisa resultatet av arbetet med 
uppbyggnaden av en gemensam rikstäckande databas för landskaps- och 
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fastighetsinformation genom angivande av antal databaser som under året byggts upp och 
totalt antal uppbyggda databaser relativt gällande mål” (RB 01, s. 3).  

Stora delar av återrapporteringskraven har formen av ”...ange antal inskrivningsärenden 
under året”, ”... ange antal inkomna pantbrev samt totala antalet pantbrev”, ”...totala 
intäkterna i uppbördsverksamhet”, ”...ange totalkostnad för årets förvaltning” (RB 01, s. 
4).  

I överlag i återrapporteringen har regeringen tryckt på utveckling av databaser ”...ökat och 
flexibelt system av elektroniska tjänster”, databaser geografisk information”, ”databaser 
skall utformas för användning i geografisk informationsteknik.”, ”...gemensam 
rikstäckande databas”, ”...databaser ska utformas för användning i geografisk 
informationsteknik och anpassas för integrering med andra databaser i samhället”. Eller 
också ska information digitaliseras ”...uppbyggnad av digital registerkarta” (RB 01, s. 5).   

Återkommande återrapporteringskrav för olika verksamhetsgrenar är att ange intäkter och 
kostnader för olika verksamheter ”... totala intäkter i uppbördsverksamhet”, 
”totalkostnaden för årets förvaltning.”, ”totalkostnaden för årets uppbyggnad av 
grundläggande landskaps  och fastighetsinformation”, ”...antal inkrivningsärenden under 
året.”, ”antalet aktörer som engagerats för distribution av geografisk information och 
fastighetsinformation” (RB 01, s. 4 och 5). 

Regleringsbrevet innehåller också krav för särskilda uppdrag som har mer detaljerad 
karaktär ”...den 1 November redovisa utgiftsprognos för år 2001 och 2002 för samtliga 
anslag/anslagsposter som verket disponerar” (RB 01, s. 7). 

 
4.2.2 Regleringsbrev 2002 och 2003 
De övergripande målen för 2002 är samma som för 2001 i regleringsbrevet, detsamma 
gäller uppläggen i verksamhetsgrenar med underordnad sortering av mål och 
återrapporteringskrav. Strukturen är också likartad med särskilda uppdrag, en 
finansieringsplan och villkor för avgiftsbelagd verksamhet (RB 02).  

Vad gäller mål och återrapportering i regleringsbrevet för 2002, återknyts till en 
undersökning från 1996, där det bl. a tas upp samma mål som för tidigare år ”...uppnå 20 % 
lägre handläggningskostnader”. Motsvarande krav i återrapporteringen är ”...ange vilka 
åtgärder som vidtagits i arbetet med att effektivisera fastighetsbildning och 
fastighetsregistrering” (RB 02, s. 2)  

I regleringsbrev för 2003 är de övergripande målen likartade, däremot finns det en ny  
verksamhetsgren – Uppdragsverksamheten, med mål att ”...bidra till en effektivisering i 
kunders och användares verksamheter genom att tillhandahålla tjänster för lägesbunden 
information”. Motsvarande återrapporteringskrav är att redovisa, ”..kundernas 
tillfredställelse med uppdragsverksamhet”(RB 03, s. 2 och 3). 

Primära mål 2003 är att förkorta handläggningstiderna med hänvisning till undersökningen 
från 1996 där regeringen har specificerat referensramen för olika handläggningsärenden. 
Liknande gäller för återrapporteringen ”...redovisa åtgärder som vidtagits i arbetet med att 
effektivisera fastighetsbildning och fastighetsregistrering”(RB 03. s. 2). 

Tilldelning av totala anslag för 2003 är 428 028 TKR, men i mitten av 2003 sänkte 
regeringen anslaget till 401 028 tkr, utan förklaring. Däremot ändrade de samtidigt 
låneramen som de höjde från 150 000 000 kr till 165 000 000 kr (RB 03, s. 13). 
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4.3 Marknadsplan  
Marknadsplanerna är Lantmäteriets inofficiella styrdokument som beslutas av 
generaldirektören och delges direktionen, marknadsavdelningen, respektive 
ledningsgruppen.  

Marknadsplanen uppgår till ca 10 sidor. Marknadsplanerna har formen av en statusrapport 
och bygger på kundundersökningar som bl. a visar Lantmäteriets position och marknad. 
Stora delar av marknadsplanen beskriver Lantmäteriets IT-satsning  

 
4.3.1 Marknadsplan 2001 
I marknadsplanen för 2001 skriver Lantmäteriets ledningsgrupp: ”Viktiga utgångspunkter i 
Vi Väljer Väg är att fokusera på de tjänster och produkter som kunderna behöver och 
efterfrågar och att optimalt utnyttja Lantmäteriets samlade resurser för att få många och 
nöjda kunder”. (MP 01, s. 4) Vidare sammanfattar Lantmäteriet marknadsplanen som ett 
viktigt hjälpmedel för bedömning av marknadssituationen och att den utgör ett underlag för 
prioriteringar vid verksamhetsplaneringen för 2001. Fortsättningsvis har de lyft fram 
prioriterade punkter inom marknadsområden, volymtillväxt, marknadsmål, produktstrategi 
och produktutveckling.  

Detta dokument för 2001 har formen av en lägesrapport med beskrivningar av 
produktstrategi, produktutveckling, en intäktsprognos, dataprogram. Insatserna har t.ex. 
formen: ”Att utveckla Internetprodukter med tydlig strategi” eller ”GIS-tjänster inom 
mobilt internet” (s. 5). Lantmäteriet har en bilaga till marknadsplanen som beskriver 
utvecklingen av deras webbaserade marknadsplats med Lantmäteriets samlade produkter 
och tjänster. Den webbaserade marknadsplatsen utvecklas med regeringens medel för IT 
satsningar.  Avslutningsvis har de en finansieringsmodell (MP 01).  

 
4.3.2 Marknadsplan 2002 och 2003 
För 2002 är marknadsplanens syfte ”...ett viktigt hjälpmedel för att få en bra bild av de 
samlade kundbehoven och av våra marknadsförutsättningar” (s. 4). De fortsätter (02) 
”...redovisar dagens marknadssituation och bedömning av trender när det gäller 
kundbehov, konkurrenssituation och andra omvärldsfaktorer samt konsekvenser av detta 
för oss” (MP 02, s. 14). 

Som tidigare år har Lantmäteriet prioriterat vissa områden. Nytt för året är att de har samlat 
sina produkter i olika produktgrupper som avser att bl. a visa en bedömning om deras 
framtidsutsikter. Det är främst en bedömning som visar kommande branscher med potential 
för Lantmäteriet och marknader med ”...kommande strukturförändringar” (MP 02, 15) 
exempelvis telekommunikation och bygg.  

Marknadsplanen fortsätter med en omvärldsanalys där de har vägt in kunder, konkurrenter, 
lagstiftning, kompetens osv., vilket leder fram emot en konsekvensanalys som bl a lyder 
”Rekrytera från konkurrenter”, ”Marknadsanpassa priserna och Skapa strategiska 
allianser” (MP 02, s. 24).  

I näst sista delen av marknadsplanen har de specificerat gemensamma marknadsaktiviteter 
med exempelvis ”engelsspråkig version av marknadsplatsen” (s. 24) och prioriteringar för 
försäljningsorganisationen. Avslutningsvis redovisas nyckeltal och uppföljning av 
marknadsaktiviteter med mål för att mäta varje kvartal per kund, kundgrupp, produkt och 
produktgrupper.  
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Marknadsplanen för 2003 är nästan identisk med samma upplägg som tidigare år. 
Lantmäteriets ledning skriver att ”...den ska utgöra ett underlag för prioritering i 
verksamhetsplaneringen” (MP 03, s. 3).  

I 2003 års version av den årligen genomförda kundnöjdhetsmätningen har flera 
förbättringar noterats. ”Många anser fortfarande att våra priser är för höga, men trenden 
går åt rätt håll med en större andel nöjda kunder” konstaterar Stig Jönsson Lantmäteriets 
verksamhetschef (MP 03, s. 3).  

 

4.4 Vi Väljer Väg (VVV) 
”Vi Väljer Väg” är Lantmäteriets balance score card och omfattar ca 15 sidor. Lantmäteriet 
skriver att anledningen till den valda utformningen av ”Vi Väljer Väg är för att styra 
verksamheten gemensamt mot markanden, mot utveckling, uppföljning av ekonomi och inåt 
i organisationen mot ledarskap, medarbetar samt kultur” (VVV, s. 3).  

Lantmäteriet har i sitt balance score card ”Vi väljer väg” en plan för att personalen ska 
utvecklas och trivas, exempelvis ”...vi har ett gemensamt ansvar att skapa vi-anda och för 
att utveckla verksamheten”, eller ”...vi uppmuntrat delaktighet och medverkan i 
verksamhetens utveckling” (s. 4).   

I förordet uttrycker generaldirektör Stig Jönsson det som ”Med detta styrinstrument har vi 
kunnat sammanfoga olika aspekter på vår verksamhet till en helhet” (VVV, s. 3)  

Underlaget är utformat och framtaget utifrån fyra områden: vision, strategier, spelregler 
och nyckeltal. Varje avsnitt är skrivet i positiv anda med återkommande påpekanden att 
”Lantmäteriet är den självklara parten på marknaden”. Lantmäteriet ska kännetecknas av 
”...hög tillgänglighet - i tid och rum - och möts av stort förtroende” (VVV, s. 4).  

Under avsnittet strategier har man bl. a tagit upp marknad och samhällsnytta, där nämns att 
Lantmäteriet är ”...öppna för nya lösningar för närhet till marknaden”. Och kan ”..hantera 
avreglering och konkurrensutsättning av allt fler verksamheter, bedriver aktiv kundvård 
samt genomför regelbundna kundnöjdhetsmätningar och tar tillvara kundens 
synpunkt”(VVV, s. 6).  

Vi Väljer Väg är  mycket omfattande med omfattande planer. När det gäller de ekonomiska 
bitarna har Lantmäteriet bl a tagit upp ekonomistyrning: ”Vi har ett bra arbetssätt och 
verktyg som stöd för en effektiv ekonomisk uppföljning och styrning av vår verksamhet. Vi 
stimulera till resultatförbättringar bl.a. genom att utveckla vårt system för resultatbonus” 
(VVV, s. 8).  

En annan del som man också tar  upp här är: ”Vi har en god ekonomi som ger utrymme för 
expansion genom organisk tillväxt och strategiska affärer, satsningar på produktutveckling 
och marknadsutveckling samt kontinuerlig kompetensutveckling.” Lantmäteriet nämner 
även  ”skapa samhällsnytta” och sätter det i sammanhanget, ”vänligt bemötande”, ”följer 
gällande lagar”, ”håller   leveranstider” och ”använder varandras kompetens och 
resurser” (VVV, s.10-11).  

Avslutningsvis har Lantmäteriet skrivit om sina nyckeltal uppdelat per marknad och 
samhällsnytta, utveckling, ekonomi och kultur, medarbetare samt ledarskap. Syftet med 
nyckeltalen är att ”Nyckeltalen hjälper oss att följa upp verksamheten  och därigenom att 
styra mot de mål vi satt upp i VVV och i andra sammanhang” (VVV, s.14-15).  

Lantmäteriet nämner varken regleringsbrev eller statlig verksamhetsstyrning i Vi Väljer 
Väg.  
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4.5 Årsredovisning  
Första delen i årsredovisningen beskriver FoU satsningar, internationell verksamhet, 
personalutveckling, kundnöjdhet, ledning och styrning. Den första delen påminner om det 
privata näringslivets årsredovisningar i utformningen av språk och innehåll. Andra delen 
som behandlar resultatredovisningen hänvisar till de återrapporteringskraven som är ställda 
i regleringsbrevet. 

 
4.5.1 Årsredovisning 2001 
Lantmäteriets årsredovisning är påkostad och påminner om näringslivets, med färgglada 
bilder och glada människor. Att fokus ligger på marknaden går inte att ta miste om ”Nära 
samarbete med kunderna, lyhördhet inför deras önskemål och god planering är viktiga 
ingredienser”(ÅR 01, s. 2) 

Årsredovisningens andra del följer upplägget i regleringsbrevet, med samma rubriksättning, 
vilket gör det lättöverskådligt, speciellt delen kring återrapporteringen samt ”Uppdrag 
enligt regleringsbrev” (ÅR 01, s. 31).  

Lantmäteriet skriver att de har rönt stor uppmärksamhet internationellt, erhållit EU pris för 
bra webbaserade produkter mm .För övrigt har det även utgått bonus till samtliga anställda 
vid Lantmäteriet i o m att verksamheten visar vinst,  ”Lantmäteriets framgång är varje 
medarbetares angelägenhet” (ÅR 01, s.18)  

Redan i förordet tar dåvarande generaldirektör upp kostnader för förrättningar: ”Även inom 
traditionell förrättningsverksamhet har vi kunnat genomföra prissänkningar som ett resultat 
av flera års effektiviseringar genom IT-verktyg, förändring av lagstiftning och arbetssätt” 
(ÅR 01, s. 2)  

I årsredovisningen nämns att ökad effektivitet nåtts genom projektet ”Trossen” där 
Lantmäteriet effektiviserat förrättningsprocessen och kostnaderna minskade med i snitt 
14% mot undersökning från 1996. 

Kundenkäter har genomförts för att mäta kvalitén i förrättningsverksamheten, vilket ska 
bidra till ändamålsenlig utveckling av fastighetsbildning.  

Omfattande beskriver de bl. a nya produkter, speciella uppdrag, FoU, internationell utblick, 
förrättning i förändring och nöjdare kunder.  

 
4.5.2 Årsredovisning 2002 och 2003 
Årsredovisningen för 2002 är en sammanställning över Lantmäteriets status, hur de har 
arbetat, hur problem  har hanterats samt vilka åtgärder de har satt in för att åtgärda olika 
problem (ÅR 02). 

Återrapporteringen åskådliggörs framförallt genom olika tabeller där de har angett årlig 
uppbyggnad av digital registerkarta, totalkostnad för årets förvaltning, antal pantbrev och 
intäkter i uppbördverksamheten. Fortsättningsvis har Lantmäteriet gjort en finansiell 
redovisning med en resultatredovisning för  respektive produktområde. För året har de ett 
resultat om 52 MKR och en vinstmarginal på 4,2%. 

För 2002, utgick också en resultatbonus till de anställda för en uppnådd vinstmarginal om 
4,5 %. Övergripande huvudområden är ”Vi driver tekniken framåt, projekt för ökad 
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effektivitet, tillgänglig dygnet runt, följa miljöförändringar, FoU, internationell verksamhet, 
IT sektorn har potential samt kundernas synpunkter” (ÅR 02, s. 2-3)   

Vad gäller teknikutveckling säger Lantmäteriet att de ”systematiskt satsar på 
teknikutvekling på eget initiativ”. Rapporten är också en sammanställning över hur 
Lantmäteriets olika datasystem driver effektiviseringen framåt och ökar produktutbudet 
med nya användningsområden inom traditionell lantmäteri.  Detta avslutas med att de 
”givetvis har fått stor uppmärksamhet internationellt”(ÅR 02, s, 15). 

Lantmäteriet har även för detta år valt att följa regleringsbrevets upplägg vad gäller 
återrapporteringskraven.  De har beskrivit vilka åtgärder de har vidtagit för att nå upp till 
målen (som emellertid inte alltid har uppnåtts). Exempelvis när det gäller målet att sänka 
kostnader för fastighetsindelning och registrering har de för året sänkt kostnaderna med 
18% (mål 20%) jämfört med den kostadsundersökningen som gjordes 1996 (ÅR 02). 

Årsredovisningen för 2003 är mer omfattande men följer ett likartat upplägg som för 2002. 
Detta gör det lätt att jämföra mot regleringsbrev och mot tidigare år, med speciell fokus på 
utveckling, internationell utblick, personalen och Vi Väljer Väg. Som tidigare år har alla 
återrapporteringskrav, som  redovisning av antal pantbrev, handläggningstider, totala 
kostnader mm, presenterats i överskådliga separata tabeller. 

Resultatet för olika verksamhetsgrenar finns lättöverskådligt och detaljrikt.  Samma 
kundfokus som i marknadsplanen återfinns i årsredovisningen, med redovisning av 
kundenkäter mm. Vad gäller nyckeltalsredovisningen med utgångspunkt för 
undersökningen från 1996 för fastighetsindelning och fastighetsregistering är kostnaderna 
17,5% lägre (mål 20%) (ÅR 03, s. 25).   

Nytt för året är att Lantmäteriet har återrapporterat kring uppdragsverksamheten och bl. a. 
kortfattat redovisat en kundundersökning kring detta. Eftersom uppdragsverksamheten går 
dåligt redovisas åtgärder för att uppnå ökad lönsamhet. Vad gäller regeringens föreslagna 
omorganisation har Lantmäteriet kortfattat beskrivit hur den ska genomföras och hur den 
nya organisationen ska se ut.  

Lantmäteriet har 2003 gått till 21 598 TKR i likvida medel från 2002 på -37 796 Tkr (ÅR 
03). 

4.6 Verksamhetsplan  
Verksamhetsplanerna är utformade efter den struktur som återfinns i Lantmäteriets 
organisationsindelning och utgör ca 55 sidor och Lantmäteriet beskiver att de utgår från ”Vi 
Väljer Väg  (VVV)”, marknadsplanerna och regleringsbrev”. De flesta planerna har formen 
av att genomföra diverse förbättringar, utveckling eller är allmänt hållna som att skapa 
bättre arbetsklimat. Stora delar av verksamhetsplanerna behandlar uppdragsverksamheten 

 
4.6.1 Verksamhetsplan 2001 
I verksamhetsplanerna för 2001 har Lantmäteriet som huvudrubrik ”Lantmäteriets 
övergripande mål - VVV lägger grunden, marknadsplan och regleringsbrev kompletterar” 
(VP 01, s. 4). 

Vad gäller regleringsbrevet säger Lantmäteriet att regleringsbrevet överensstämmer med 
formuleringen i vår vision att ”Lantmäteriet skall vidare bidra till en effektiv och 
långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten” (VP 01, s. 5). Den nämner 
också att samtliga krav ställda i motsvarande regleringsbrev finns integrerade i denna plan.  
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I stora drag är verksamhetsplanen uppdelad enligt strukturen i Lantmäteriets organisation: 
Det förenade Lantmäteriet, Fastighetsbildning, Landskaps och fastighetsdata, Metria, samt 
gemensamma koncernfunktioner.  

Inom samtliga organisationer finns det en mängd mål utöver de som är satta av regeringen. 
Huvudsakliga mål i VP är att uppnå högre intäktsnivå, ett bättre resultat och större 
vinstmarginal än innevarande år.  

Under samtliga verksamhetsmål har Lantmäteriet utvecklat och specificerat vad som ska 
göras, med hög detaljeringsnivå.”Uppbyggnadsarbetet skall bedrivas i enlighet med den 
tidplan som redovisats till regeringen, så att alla kommuner är färdiga med 
kompletteringen av bostadsadresser den 1 juli 2002. Det innebär att cirka 500 000 
adresser skall tillföras registret per år...” (VP 01, s.14).  

Lantmäteriet har i sin VP listat verksamhetsmässiga prioriteringar som innefattar 
ekonomiska, marknadsmässiga och utvecklingsprojekt och består av hela 24 punkter. 
Utvecklingsprojekten är dominerande och består i stort sett av utveckling och driftsättning 
av diverse databaser.  Vad gäller uppföljning säger de kortfattat:” Nyckeltalen i Vi väljer 
Väg utgör utgångspunkten för uppföljningen” (VP 01, 49).  

Lantmäteriet har i sina verksamhetsplaner finansiella mål för 2001 som lyder att uppnå en: 
”intäktsnivå om minst 1500 MSEK” och uppnå ”vinstmarginal om 3.6%” (ÅR 01, s. 39).  
Vissa mål är av allmän karaktär och är återkommande under olika organisationer: ”ökat 
samarbete med branschföretag för à la carte-försäljning” nämns upprepade gånger (VP 
01).  

Avsnitt som överhuvudtaget inte nämns i regleringsbrevet finns i också i 
verksamhetsplanen,  exempelvis miljöanalys, försäljning och personal, till dem har 
Lantmäteriet på ett ambitiöst sätt skapat egna återrapporteringskrav (VP 01).  

Vad gäller minskning av kostnader för handläggning, har Lantmäteriet med detta i sin 
verksamhetsplan där de uttrycker:”... att  vara 25 % lägre än undersökningen från 1996”. 
Motsvarande i återrapporteringen skriver de “vilka åtgärder som vidtagits i att effektivisera 
fastighetsbildning och fastighetsregistrering”, återrapportering ska ske halvårsvis (VP 01). 
Vad gäller utveckling och beskrivning av ärendet säger de ”Fastighetsbildning och –
registrering sker nu i en integrerad process. Fortsättningsvis skall registrering av alla 
normalförrättningar ske i handläggningssystemet Trossen”( VP 01, s.12). 

 
4.6.2 Verksamhetsplan 2002 och 2003 
I verksamhetsplanerna 2002 skriver Lantmäteriet att ”Vi Väljer Väg utgör grunden för vår 
verksamhet”. Därefter fortsätter framställningen med ” Marknadsplanen är ett viktigt 
underlag för det samlade kundbehovet”. Regleringsbrevet omnämns också där de uttrycker 
”...övergripande mål enligt regleringsbrevet överensstämmer väl med formuleringen i vår 
Vision”. Fortsättningsvis skriver de ”Samtliga de krav som ställs av regeringen på 
Lantmäteriet, genom regleringsbrevet är integrerat i denna verksamhetsplan” (VP 02, s. 3-
4). 

Fortsättningsvis har Lantmäteriet i sin verksamhetsplan för 2002 uttryckt mål med särskild 
prioritet, det är inte mindre än 34 stycken inom ekonomi, marknad och utveckling. Vidare 
har verksamhetsplanen ett annat upplägg än tidigare år där man har sammanfattat 
gemensamma frågor som personal- och kvalitetsmål samt deras hemsida 
”Marknadsplatsen”.  
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Angående förrättningsverksamheten har de hänvisat till undersökningen från 1996”...minst 
20 % lägre kostnader än kostnaderna 1996”. Motsvarande krav på utveckling är 
”...vidareutveckla förättningsinstitutet som ett stöd för effektiv markanvändning och 
rationell fastighetsförvaltning”. Det fortsätter med ”...visa väl fungerande fastighetssystem 
, bl. a genom ”benchmarking” med andra länders system” (VP 02, s. 19).  

För av Lantmäteriet egna uppsatta mål har de utvecklat en annan presentation enligt 
”Uppgift: bedriva uppdrags- och produktionsverksamhet” därefter har de ”Inriktningsmål” 
med underrubriken marknad och samhällsnytta där Lantmäteriet skriver: ”..Metria ska vara 
en välkänd, självklar och ledande aktör på den svenska marknaden för geografisk 
information”. De har ännu en underrubrik ”Ekonomi”,  ”Metria drivs på affärsmässiga 
grunder och alla verksamheter och produktgrupper ska vara lönsamma”. (VP 02, s. 48).  

För året har Lantmäteriet under samtliga organisationsmål identifierat mottagare som 
”Marknad och samhällsnytta”. 

Inom området ekonomin nämner Lantmäteriet intäktsmål, resultatmål för hela 
verksamheten samt en vinstmarginal om 4 %.  Ett nytt mål för året är internrevision, med 
huvudsyfte att: ”Revisionsplanen skall grundas på en inom internrevisionen genomförd 
analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten”. För övrigt har de 
sorterat mål efter organisationens produktgrupper enligt tidigare år (VP 02, s.49). 

Verksamhetsplanen för 2003 är ännu mer utförlig än 2001 och 2002, men följer tidigare års 
struktur och upplägg. Vad som är nytt för året är en utförlig beskrivning av Vi Väljer Väg, 
med bilder och illustrationer på hur detta kan förbättra Lantmäteriets verksamhet.  

Vad gäller mål för förrättningar har de utvecklat målformuleringar och utökat 
detaljeringsgraden något: ”utveckla förrättningsverksamheten genom att tillvarata 
resultaten från projekten Enklare handläggning och Förrättningskvalité, samt öka insatser 
för lagstiftning i mark– och fastighetsrådet” VP 03, s.23) dessutom ska Lantmäteriet göra 
internationella jämförelser av systemen. Förrättningsärenden berör många delar av 
verksamheten ”…registrera förättningsbeslut i fastighetsregistret”,  ”…genomföra 
kvalitetsmätningar i förrättningsverksamheten”, ”skapa kundnytta i samband med 
lantmäteriförättningar”(VP 03, s. 24). 

Det fortsätter med ”...genomföra kvalitetsmätningar  i förrättningsverksamheten 
tillsammans med kommunala Lantmäteriemyndigheterna avseende juridisk-, redovisning - 
och funktionell kvalité. För att ytterliggare förbättra kvalitén ska utbildningsinsatser 
genomföras” (VP 03, s. 24). Mål vad gäller området är att vara ”…en aktiv aktör på 
fastighetsmarknaden och satsa offensivt på marknadsföring/information så att efterfrågan 
ökar med 5% per år” (VP03, s. 43). 
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5 Analys 
I denna del kommer jag att redovisa min analys och visa vad som påverkar Lantmäteriet i 
deras utformning av verksamhetsplanerna. Empirin kommer att jämföras med den tidigare 
presenterade analysmodellen där det först kommer en analys av den lagstadgade delen 
decentraliserat verksamhetsansvar och av uppnådda resultat. Andra delen hjälper mig att 
visa vilka inre och yttre faktorer som påverkar Lantmäteriet. 

5.1 Kriterier för användning av modellen för framställan av verksamhetsplanerna 
Modellen för vad som påverkar framställan av Lantmäteriets verksamhetsplaner går att 
använda i detta fall eftersom decentralisering av myndighetsansvar är klart formulerad i 
Lantmäteriets instruktion. De ska sörja för grundläggande fastighetsinformation och 
bedriva uppdragsverksamhet samtidigt som de är en producerande organisation vilken är 
beroende av omvärlden i form av avgifter.  

Det är stort fokus på regleringsbrevet i analysen, det beror på att dess utformning och 
innehåll har stor inverkan på verksamhetsplanerna oavsett om de är bra, styrande, 
detaljerade eller av allmän karaktär osv.  

 
5.1.1 Decentraliserat verksamhetsansvar 
Lantmäteriets verksamhetsinstruktion (1995:1418) i empirin stämmer väl överens med de 
interna övergripande målen. Däremot förekommer det skillnader i uttryckssätt i frågan om 
att skapa samhällsnytta. Enligt regleringsbrevet ska Lantmäteriet verka för långsiktigt och 
miljövänligt boende för barn och ungdomar. Lantmäteriet har inte samma formulering och 
tankesätt deras fokus ligger i marknad och kunder. Huruvida detta är en diskrepans i 
uttryckssätt eller tankesätt är svår att avgöra, men vid granskning av verksamhetsplanerna 
verkar Lantmäteriets strävan att vara framgångsrik som organisation stark, samtidigt som 
fokus ligger på att förbättra resultatet.  

Av empirin framgår att Lantmäteriet ställer och utformar eget resultatansvar både kring 
mjuka och kvantitativa värden, vilket visar att de strävar efter ett fullt utvecklat 
resultatansvar.  

Om regleringsbreven känns tunna och statiska är verksamhetsplanerna omfattande och 
verksamhetsanpassade. Lantmäteriet har i sina verksamhetsplaner och marknadsplaner höjt 
kvalitén i detaljeringsnivå och omfattning, med fokus på kundanpassning. De är mycket 
ambitiösa och där inte regleringsbrevet kan stödja utformningen av verksamhetsplaner har 
Lantmäteriet tagit hjälp av en mängd verktyg som kundundersökningar, marknadsplaner 
och Vi Väljer Väg. Först under 2003 formulerade regeringen en ny verksamhetsgren i 
regleringsbrevet - uppdragsverksamheten. Detta slog även igenom i Lantmäteriets 
verksamhetsplaner där uppdragsverksamheten för de tidigare åren var förbehållen 
marknadsplanerna. För övrigt kan man säga att regleringsbreven är föga dynamiska och 
inspirerande. 

De övergripande verksamhetsmålen i regleringsbreven är formulerade med syfte att skapa 
samhällsnytta, ”Att tillhandahålla grundläggande geografisk information och 
fastighetsinformation som tillgodoser angelägna samhällsbehov och svarar mot 
användarnas behov och efterfrågan”.  Enligt Vifell (2001) är det av vikt att målen har en 
tydlig mottagare, i regleringsbreven är det få mål som har en tydlig mottagare, regeringen 
gör endast allmänna hänvisningar av detta slag. I verksamhetsplanerna däremot hänvisar 
Lantmäteriet upprepade gånger till kunder och marknad. I marknads- och 
verksamhetsplanerna baserar och motiverar de sina mål på de kundundersökningar som har 

 30



gjorts, vilket betyder att Lantmäteriet har utvecklat och förtydligt mottagarna och deras 
behov. 

Enligt teoriöversikten angående generella krav gjord av ESV (2003) samt Vifell (2001) 
betonas vikten av tydliga och kortsiktiga mål, inte många av regleringsbrevens 
formuleringar kring mål och krav är kortsiktiga eller tydliga, snarare allmänna. Trots detta 
har Lantmäteriet anammat vissa av de generella kraven i sina verksamhetsplaner och 
hänvisat till sina egna övergripande mål. Positivt sett enligt ESV ger dessa typer av mål 
myndigheten möjlighet att utforma egna mål i verksamhetsplanerna och på så vis kan man 
skilja på förvaltning och politiskt ingripande. 

Till motsats från första anblicken visar det sig att vissa av målen i verksamhetsplanerna går 
att spåra till regleringsbreven, vilket också tyder på att de följer regleringsbreven. 
Lantmäteriet har nämligen utifrån regleringsbrevens mål av allmän karaktär exempelvis 
”utveckla databaser” arbetat vidare med dem och utvecklat formerna för genomförande av 
databaser, vilket har resulterat i ytterligare verksamhetsmål. Dessa typer av mål berör inte 
bara en verksamhetsgren utan går att återfinna på fler ställen. Detta är genomgående under 
den studerade perioden.  

Vid granskning av resultatredovisningen finns det klara kopplingar till regleringsbreven. 
Att regeringen ”styr på distans” råder det ingen tvekan om, återapporteringskraven är 
tydligt redovisade i årsredovisningen. Speciellt är mål och krav med tydligt angiven 
kvantifiering av olika slag redovisade i resultatredovisningen. Samma synliga genomslag 
har inte regeringens krav i verksamhets- eller marknadsplanerna.  

Enligt riksdagsskrivelse (2001) ska målformuleringarna i regleringsbrevet uppfylla 
SMART  kriterierna. Följande kan sägas om Lantmäteriets uttalade mål: 

”Specifika” är de på så vis att de innefattar kärnverksamheten och mätbara är de också i 
och med att många av återrapporteringskraven är att ange kostnadsnivåer eller dylikt. 

Målen är ”accepterande” med tanke på genomslaget i resultatredovisningen.   

Vad som däremot är att anmärka på är vissa återrapporteringskrav är av formen att redovisa 
status i olika projekt inom exempelvis kvalité och utveckling, vilket betyder att de varken 
är specifika, mätbara eller tidsatta.   

”Mätbara” mål är tydliga i verksamhetsplanerna, exempelvis kring fastighetsindelning och 
fasighetsregistrering. Lantmäteriet har inte uppnått målen men däremot sänkt kostnaderna. 
I återrapporteringen har de utvecklat återrapporteringskravet och ska jämföra med andra 
länder.  

Regeringen följer till viss del riksdagens rekommendationer om att målen ska vara mätbara 
för att på så vis görs politiska prioriteringar. Det är då förvånansvärt att det inte under 
studerad period finns en antydan till politisk styrning eller förankring.  Formuleringarna är 
av mer allmän karaktär ”...verka för ändamålsenligt och långsiktigt boende”.  

De två sista rekommendationerna ”realistiska” och ”tidsatta”, är de många frågetecken 
kring, bl. a är inte många krav uppfyllda till fullo. Vid granskning av målen kring att sänka 
kostnaderna med 20 % och att korta handläggningstider för Fastighetsindelning- och 
registrering med referens till en undersökning som genomfördes 1996. Inget av dessa mål 
är uppnådda efter så lång tid som sju år. På den punkten är det stor skillnad i tillämpningen 
av referenspunkter.  Lantmäteriet har i sina verksamhetsplaner som mål att undersöka dito 
med internationella lantmäteriförrättningar eller också utgår de ifrån genomförda 
kundundersökningar.  
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5.1.2 Analys av uppnådda resultat 
Det finns inga unikt utformade nyckeltal i regleringsbrevet specifikt för Lantmäteriets 
verksamhet. Krav i återrapporteringen är framförallt att ange kostnader, ledtider eller att 
ange status i olika projekt. Teorin (Lind et al 1994) säger att väl utvecklade nyckeltal ger 
möjlighet och trygghet att bedöma måluppfyllnad. Regeringen har inte arbetat aktivt med 
att utforma nya relevanta nyckeltal under den studerade perioden.  Mål och krav är 
likartade mellan åren.  

Väl fungerande nyckeltal kan fungera korrigerande, enligt min bedömning använder 
Lantmäteriet genomgående senast redovisade resultat eller genomförda 
kundundersökningar. Detta är stick i stäv med regleringsbrevet som utgår ifrån regeringens 
undersökning från 1996. Att Lantmäteriet i sina verksamhetsplaner utgår ifrån senast 
redovisade uppgifter vilka i sin tur påverkar nyckeltal och därmed visar tendenser tydligare 
möjliggör korrigering av verksamheten efter samhället och marknaden.   

Lantmäteriets huvudsakliga uppgifter är framförallt traditionella lantmäteriförrättningar 
som ska utvecklas och levereras med hjälp av ny teknik. Det är inte fråga om rutinartad 
produktion utan kvalificerade och kundanpassade tjänster, vilket betyder att verksamheten 
är svår att kvantifiera. Huruvida regleringsbrevet innehåller styrningsrelevanta nyckeltal 
som kan visa på uppnådda effekter av olika mål under innevarande år är också beroende på 
verksamheten. Merparten av de mål och krav som finns i regleringsbreven i oförändrad 
form är långsiktiga. I Lantmäteriets fall är verksamheten av sådan karaktär att ett fåtal 
effekter uppstår under innevarande regleringsår och resterande under längre period. 
Nyckeltal som finns i verksamhetsplanerna är formulerade för att rymma ett budgetår.  

En analys och tillämpning av Greves (1995) syn på formulering av mål beroende på vilken 
nivå det gäller är intressant. Regleringsbrevens målformuleringar är mer abstrakta och 
intetsägande och innehåller inte så många delmål. Lantmäteriets balance score card består 
till största delen av övergripande mål och visioner. Formulering av distinkta delmål har 
Lantmäteriet formulerat i verksamhetsplanerna, där merparten av dem går att mäta. 

Eftersom regleringsbrevets krav och mål är vaga och inte särskilt operationella skulle det 
vara intressant att veta på vilka grunder regeringen bedömer kvalitén på återrapporteringen. 
Lantmäteriet har som tidigare nämnt utvecklat målen och för att 
organisationsmedlemmarna ska förstå nyttan av det egna arbetet, om sedan bedömning av 
målprecisionen är korrekt har inte framgått. Teorin säger också att det finns risk att 
verksamheten koncentrerar sig på områden som är mätbara och därmed bonusbaserade trots 
att målen inte stämmer med de övergripande. Eftersom det inte finns någon indikation på 
regleringsbrevens formuleringar om ändrad strategisk vision eller omformulering av mål 
framgår inte om regeringen anser att Lantmäteriet har slagit in på fel väg. 

En stor del av verksamhetsplanernas mål och krav består av att färdigställa olika projekt, 
öka kundnöjdhet men också öka vinster och marginaler. Mjuka värden kring personalvård 
är behandlat i balance score card och därför kan inte Lantmäteriet kritiseras för att välja att 
endast sträva och arbeta mot mål som är explicita samt lätt operationaliserbara.  

5.2 Lantmäteriets interna och externa förhållanden 
Den reglerade styrning som är beskriven ovan är nog så viktig men myndighetens 
organisation, typ av verksamhet och i vilka förhållanden den vekar i, påverkar också 
verksamhetsplanerna. 
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5.2.1 Verksamhetsmandat 
Lantmäteriets verksamhet ska tillgodose en specialiserad samhällsfunktion med yttre krav 
och är beroende av avgifter vilket enligt teorin kallas den professionsstyrda organisationen. 
Endast en fjärdedel av omsättning är anslag från staten. Detta kräver givetvis  samhälls- 
och marknadsanpassning och ställer krav på en kvalificerad organisation. Detta driver 
Lantmäteriet till kundundersökningar för att finna fler produkter och tjänster, vilket jag kan 
se resultat av i verksamhetsplanerna. I marknadsplanerna har de utvecklat formerna för att 
förbättra verksamheten. Dels har de gjort en undersökning som visar Lantmäteriets 
position, styrka och svagheter. Det andra viktiga hjälpmedlet som de har utformat är ett 
balance score card, Vi Väljer Väg som ska styra personalen mot ökad kundanpassning.  

Genom Vi Väljer Väg och marknadsplanerna har Lantmäteriet identifierat spelregler, 
visioner, strategier och nyckeltal. Dessa går att återfinna i verksamhetsplanerna, då som 
referens för att försvara val och utformning av vissa mål samt prioriteringar. 

 
5.2.2 Verksamhetslogik 
Lantmäteriets verksamhet präglas av en professionsstyrd organisation som är präglad av 
personalens kunskap. Till viss del är produktionen återkommande och rutinmässig men 
kräver ändå utbildad och erfaren personal. 

I de utredningar gjorda av ESV (2003) angående systematisk verksamhetsutveckling som 
beskrevs i teoriöversikten visas att Lantmäteriets arbetar för en verksamhetsutveckling, det 
visar deras interna styrdokument som genomgick en intensiv utveckling. Under de tre år 
jag granskade såg jag en ökning och högre detaljeringsnivå av målen i verksamhets- och 
marknadsplanerna, speciellt mellan 2002 och 2003. Detta engagemang kan förklaras 
genom driven och engagerad personal. 

Tjänster och produkter är många och utvecklingen är krävande. Genom Vi Väljer Väg får vi 
en insikt hur man involverar personalen i utvecklingen. FoU har en stor del i Lantmäteriets 
årsredovisning och i verksamhetsplanerna för 2003 har varje verksamhetsdel mål kring 
utveckling av distribuering av tjänsterna och produkterna. Lantmäteriet har även infört 
bonus till personalen för att motivera till ett förbättrat resultat. 

Många av arbetsuppgifterna är datoriserade för att underlätta hanteringen och 
administrationen. En stor del av verksamhetsplanerna utgörs av utveckling av olika 
administrativa verktyg, digitalisering av diverse materiel eller framtagning av databaser. 
Detta kräver utbildad och professionsstyrd personal som har kunskap och tydliga normer 
att arbeta efter.  

IT- satsningen enligt regleringsbrevet i form av att utveckla hemsidan marknadsplatsen 
eller driftsättning av diverse databaser och digitalisering av information, har drivit 
Lantmäteriet mot ytterligare teknikutveckling. Vilket kan utläsas av de olika framgångarna 
de har fått internationellt för sina datasystem.  

Stora utvecklingsprojekt modernisering av informationskällor och verktyg styr 
verksamheten och påverkar verksamhetsplanerna. I årsredovisningen säger Lantmäteriet att 
de driver tekniken famåt, men det går också att vända på det och säga att den nya tekniken 
påverkar Lantmäteriets verksamhetsplaner. Teknikutveckling och målen för dem tar en 
mycket stor plats i Lantmäteriets verksamhetsplaner, där de finner och utvecklar nya vägar 
för att leverera sina produkter och tjänster. Nästan samtliga avsnitt i verksamhetsplanerna 
berörs av olika teknikprojekt. 
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5.2.3 Omvärldskopplingar 
Lantmäteriet har tydligt definierat sina kunder, allt från kommuner, myndigheter och 
allmänheten. De har också identifierat en ny kundgrupp för uppdragsverksamheten,  IT, 
bygg, bank och finans. Dessa kunder kräver ”snabba lösningar” enligt Lantmäteriet.  

Efterfrågan av Lantmäteriets tjänster och produkter är av extern karaktär, kontaktytorna är 
många och av olika karaktär. Detta ställer krav på Lantmäteriets verksamhet, den måste 
vara flexibel och effektiv i sin hantering av kunderna. För att kartlägga de olika behoven 
och kunderna har Lantmäteriet genomfört kundundersökningar och utformat 
marknadsplaner. För att underlätta hanteringen av kunder arbetar de också intensivt med 
teknikutveckling. Vad gäller stabiliteten i omgivningen måste arbetsklimatet variera kraftigt 
beroende på vilken kundgrupp man analyserar, segmentet allmänhet och myndighet borde 
vara relativt stabil vid jämförelse med IT, bygg bank och finans där efterfrågan styrs av 
vilken teknikfas bolagen befinner sig i.  

Lantmäteriet har även en internationell verksamhet, i deras årsredovisning har de speciellt 
belyst ”internationell utblick”.  Det är framförallt arbete för utveckling, internationell 
standardisering, lagstiftning samt olika samarbeten i internationella fora. Det påverkar inte 
verksamhetsplanerna nämnvärt utan är framförallt redovisade i årsredovisningana. Vi 
Väljer Väg fyller sin funktion som sammanhållande, i och med att organisationen är 
kommunalt spridd i landet. Kundkontakterna sker på lokala lantmäteriförrättningar och kan 
med all sannolikhet bli tätare än med Lantmäteriet centralt. 

 
5.2.4 Organisatorisk struktur 
Lantmäteriets organisation har formen av ett mångfunktionellt nätverk med stor 
geografiska spridning. Detta för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster i alla delar av 
Sverige, detta leder givetvis till små fungerande verksamheter vilka påverkas starkt av 
personalens engagemang och kunskap. Det är en komplex situation ur styrsynpunkt, 
geografiskt spridda och enskilt funktionella enheter. Verksamhetens huvudkontor ligger i 
Gävle, där största delen av personalen sitter. Verksamheten där är organiserad funktionellt 
efter produktområde med gemensamma stödfunktioner. Även här försöker Lantmäteriet 
täcka in behovet av informations underlag och styrdokument genom Vi Väljer Väg, som 
referens i verksamhetsplanerna. En ytterliggare aspekt är uppdragsverksamheten som inte 
gör det hela enklare. Denna är helt kunddriven och berör många delar av verksamheten 
vilket det finns tydliga bevis på i verksamhetsplanerna. De kommunalt spridda 
funktionerna över landet gör inte styrningen enklare, därför att de är organiserade för att 
fylla sin funktion som lantmätare mot olika typer av kunder. 
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6 Slutsats 
I denna del redovisas en kort slutsats, avslutande diskussioner, förslag på vidare forskning 
som avslutas med kritik av uppsatsen. Här återges också den använda modellen där jag 
visar med markeringar av vilka faktorer som påverkar Lantmäteriet i deras utformning av 
verksamhetsplanerna. 

6.1 Sammanfattning – del 1  
Här följer en sammanfattning av den första analysdelen, dvs den lagstadgade delen som 
regleringsbrevet  - decentraliserat verksamhetsansvar och analys av uppnådda resultat.  

 Vad påverkar Lantmäteriets verksamhetsplaner? Enligt min analys är den 
lagstadgade delen i form av regleringsbrevet en stark påverkande faktor. De allmänt 
hållna kraven av uppmanande karaktär att ”utveckla databaser” eller ”digitalisera 
information” ger Lantmäteriet möjlighet att systematiskt forma och utveckla sin 
verksamhet och således verksamhetsplanerna. De klara direkta målen, exempelvis 
att ”sänka kostnaderna på fastighetsindelning och fastighetsregistrering med 20%”, 
dessa mål med återrapporteringskrav går att finna som en röd tråd i 
verksamhetsplanerna och årsredovisningarna under hela den studerade perioden. Att 
sedan Lantmäteriet har utvecklat egna nyckeltal utöver de satta av regeringen är en 
annan sak. 

 Marknadsplanen, vilken har utformats med hjälp av kundunersökningar, återger hur 
marknaden ser ut och Lantmäteriets position, styrka och svagheter, den påverkar 
också verksamhetsplanerna, men inte mer än att den används som referenspunkt. 
Vid utformningen av ekonomiska mål i sina verksamhetsplaner utgår Lantmäteriet 
ifrån senast redovisade uppgifter från redovisat resultat i årsredovisningen. Målen är 
då av formen att öka vinsten och förbättra resultatet, vilket är stick i stäv mot 
regeringen som i överlag utgår ifrån undersökningen från 1996 både vid mål av 
ekonomisk karaktär och olika förbättringar av handläggningstider eller minska 
kostnader. Detta tyder på att Lantmäteriet i sina verksamhetsplaner styr 
myndigheten efter kundernas behov och som om den vore konkurrensutsatt samt 
beroende av marknadens avgifter. Däremot redovisar Lantmäteriet i 
resultatredovisningen enligt regeringens referensram. 

6.2 Sammanfattning – del 2  
Här följer en sammanfattning av den andra analysdelen, myndighetens interna och externa 
förhållanden - verksamhetsmandat, verksamhetslogik, omvärldskopplingar samt organisk 
struktur.  

 Externa förhållanden som påverkar: den faktor som då framträder tydligast och är 
mest omskriven i verksamhetsplanerna är, kunderna. Lantmäteriet har genomfört 
kundundersökningar vilka flitigt används som referenspunkt vid motivering och 
formulering av mål samt planering av verksamheten. Lantmäteriets kontaktytor, 
dvs. omvärldskopplingar är många och av skilda slag med olika typer av behov, dels 
är det privata kunder som är allt från enskilda fastighetsägare till banker, 
försäkringsbolag och IT-sektorn men också kommuner och landsting vilket givetvis 
ställer krav på en mångsidig och flexibel myndighet. Utifrån dessa 
omvärldskopplingar är det inte konstigt att Lantmäteriet måste anpassa sin 
verksamhet och möta kundbehoven för att uppbringa intäkter som de är i behov av. 

 Lantmäteriet framstår som en myndighet med många slags planer och 
plandokument speciellt inom IT och utveckling. Teknikutvecklingen är en stor 
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påverkande faktor av verksamhetsplanerna, målen är många och omfattande, samt 
går att finna på flera ställen och berör stora delar av organisationen. Bilden är tydlig 
av en myndighet i moderniseringsfas där gamla informationskällor ska rensas bort 
och ersättas av nya, ett kostsamt och arbetsamt arbete. Detta resulterar i omfattande 
verksamhetsplaner som formas av personal, teknik och kunder. 

 Att organisationen är utvecklingsbenägen finns det tydliga spår av i 
verksamhetsplanerna och stora delar av organisationen är inblandad i olika 
utvecklingsprojekt. De interna förhållandena påverkar Lantmäteriets 
verksamhetsplaner, personalen är givetvis en starkt påverkande faktor. Målen kring 
teknikutvecklingen i verksamhetsplanerna är inte självgenererande utan det är 
givetvis den professionella personalen som driver teknikutvecklingen framåt utifrån 
satsningar initierade av regeringen. 
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7 Avslutande diskussion -  en återspegling och reflektioner 
Lantmäteriet är ett mycket ambitiöst verk i sin utformningen av sina verksamhetsplaner och 
kundundersökningar som resulterar i marknadsplaner och deras eget balance score card Vi 
Väljer Väg. Den är mycket utförlig för att täcka hur de ska agera, arbeta och vara. Vi Väljer 
väg påverkar inte rent praktiskt verksamhetsplanerna utan är mer ”vi ska arbeta enligt de 
strategier, spelregler, nyckeltal och visioner som finns i VVV”. Likaså gäller för 
marknadsplanerna som till synes används som informationsunderlag och referensram. 

Den lagstadgade delen i form av regleringsbrev framträder inte så tydligt i 
verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanerna är mycket röriga och det är svårt för den 
oinsatte att skapa överblick. De ser ut att vara ett resultat av totalt självstyre när de 
egentligen är en utökning och utveckling av de mål och verksamhetsplaner som finns i 
regleringsbreven. Det är förvånande att regleringsbrevet har så stort genomslag eftersom 
endast ca 25 % av Lantmäteriets omsättning är anslag från staten, resterande del är avgifter 
från samhälle och marknad. 

SMART-kriterierna är enkla att förstå och acceptera, i min analys har de varit enkla att 
använda och förstå innebörden av samt dess vikt. Det är då förvånande att inte regeringen 
som utformar regleringsbreven använder sig av SMART-kriterierna i större utsträckning. 
Vilket i sin tur förklarar varför Lantmäteriet i sina verksamhetsplaner dock omarbetar de 
krav och mål som regeringen har ställt. 

Lantmäteriet har inte kopierat regleringsbrevens krav rakt av utan gjort omfattande 
kompletteringar. Ett mål eller krav från regeringen skapar fler mål, tack vara personal, 
kunder och Lantmäteriets icke produktionsartade verksamhet. Framförallt har 
verksamhetsplanena formen av ett arbetsdokument. Målen är inte kopierade från 
regleringsbrevet, formuleringarna i verksamhetsplanerna avslöjar att de snarast följer 
pågående verksamhet.  

Formuleringen av mål i produktivitets- och kvalitetstermer underlättas om regeringen har 
kunskap om tidigare utveckling.  Regleringsbrevet innehåller inga nya målformuleringar 
eller krav kring exempelvis produktivitet. Man kan få intrycket att regeringen inte tycks ha 
den detalj- och sakkunskap som behövs för att formulera mål och krav utan att 
Lantmäteriet behöver verksamhetsanpassa dem i sina verksamhetsplaner. Framförallt borde 
uppdateringar kring referensramar, produktivitetsmått, mål eller krav ske i 
regleringsbreven. Krav i regleringsbrev måste formuleras på ett sätt som upplevs som 
relevant då ökar möjligheterna för ytterliggare förbättringar och att väl avvägda 
verksamhetsmål formuleras samt att uppföljning och utvärdering kan ta fasta på rätt saker.  

Undersökningen av ESV (2003) angående systematisk verksamhetsutveckling säger att 
tågordningen borde vara att regeringen får förslag från Lantmäteriet angående innehåll i 
regleringsbrevet, vilket gör att målen blir ännu mer verksamhetsanpassade och färre 
omformuleringar behöver ske i verksamhetsplanerna. Ett ömsesidigt öppet förhållande kan 
med all sannolikhet leda till att myndigheten får ett större förtroende att utforma egna mål 
och återrapporteringskrav. Regeringen kan fortfarande styra genom anslagstilldelningen.  

Omfattningen av krav gällande redovisning av kostnader, intäkter, ledtider och 
statusrapporter kan med all säkerhet minska i regleringsbreven och större koncentration kan 
ske på målen samt verksamhets- myndighetsutövning.  Att myndigheterna blir mer 
delaktiga i sin budgetprocess och får vara med och utforma regleringsbrevet gör inte bara 
att verksamheten anpassas till samhällets efterfrågan, det motiverar troligtvis personalen 
och kanske skapar en mer effektiv myndighet.  
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Med återknytningen till bakgrund och problemdiskussionen vad gäller medborgarstyre är 
Lantmäteriets verksamhet lyhörd. Genomförda kundundersökningar innebär i praktiken att 
medborgarna styr. Lite långsökt kan då slutsatsen dras att de skapar samhällsnytta och 
verkar för medborgarfokus i sina verksamhetsplaner. Samma samhällsnytta kanske inte 
skulle föreligga om Lantmäteriet utgick ifrån regeringens undersökning kring kostnader 
och handläggningstider från 1996. I min problemdiskussion motiverade jag också mitt val 
av myndighet genom att nämna att ESV antydde att Lantmäteriet inte följde 
regleringsbreven tillfredsställande, så är inte fallet. Lantmäteriet följer regleringsbreven 
däremot borde regeringen se över regeringsbreven och göra uppdateringar. Det påstående 
stöds även av att regleringsbreven inte nämnvärt har ändrat karaktär eller inriktning under 
den studerade perioden. Överhuvudtaget redovisas ingen klar bild av i vilken riktning 
regeringen vill driva Lantmäteriet. 

Min slutsats är ganska självklar och enkel. Lantmäteriets existens är beroende av att de 
följer regleringsbrevet men samtidigt måste de vara lyhörda och attraktiva inför kunderna 
genom teknikutvecklingen, bl. a  vilken personalen i sin tur formar och utvecklar.  
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