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E-förvaltning inom 
lantmäteri området 
i Sverige
e-Förvaltning har 
inte så mycket med 
elektronik att göra, eller 
webbtjänster för den 
delen.  Alla har väl i och 
för sig rätt att göra sin 
tolkning av begreppet, 
men det blir lite svårt att 

kommunicera om alla har olika definitioner. Regeringens har därför 
valt att som mål för svensk e-förvaltning formulera följande ” det 
ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att få ta 
del av sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter”.

e-Förvalting är verksamhetsutveckling
Regeringen har beskrivit sin e-förvaltningsstrategi så att det hand-
lar om verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik. Det är 

 ”I Sverige är vi vana vid 
konsensus –  
alla ska vara överens.”

nästan svårt att tänka sig verksamhetsutveckling utan det stödet, 
alltså kan vi betrakta IT-stödet som självklart och fokusera på be-
greppet verksamhetsutveckling. Ett annat exempel är Regeringens 
e-delegation, som bland annat har initierat tillkomsten av Statens 
Servicecenter, en ren organisationsfråga som knappast har särskilt 
mycket med elektronik att göra. Servicecentrets uppgift är att ta 
över vissa administrativa uppgifter såsom tex lönehantering, från 
de myndigheter som så önskar.

utvecklingsmyndigheter  
För e-Förvaltning
Regeringen har utsett fyra myndigheter att vara ansvariga för 
utvecklingen av e-förvaltningen, utöver  sina kärnområden också 
inom sina respektive samhällssektorer.  De fyra myndigheterna är:
– Skatteverket för personer
– Bolagsverket för företag och företagande
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–   Transportstyrelsen för fordon och förare
–   Lantmäteriet för geografisk information och  
    fastighetsinformation.

Utvecklingsmyndigheternas uppdrag  är att 
samarbeta med andra myndigheter, organisationer 
och näringsliv inom sin sektor. För Lantmäteriets 
del innebär det sådana som typiskt vänder sig till 
fastighetsägare.

Utvecklingsmyndigheterna har alltså fått ett 
uppdrag av Regeringen som går utöver de uppgifter 
man kan finna i lagstiftningen. Uppdraget sträcker 
sig till och med 2014, men ska förmodligen ses som 
en start på en förändring av offentlig förvaltning som 
vi är vana att se den.

e-delegatiOn
Ett annat initiativ är inrättandet av e-delegationen 
som samordnar förvaltningsgemensamma utveck-
lingsinsatser. Delegationen består av generaldirektö-
rerna för femton statliga verk, däribland Lantmäteri-
ets, samt en företrädare för intresseorganisationen 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) . Den 
här typen av myndighetsövergripande initiativ är 
nödvändiga i Sverige som har mycket starka och 
självständiga myndigheter. Ska en samordning 
ske är det nödvändigt med en tydlig styrning från 
Regeringens sida, annars riskera Sverige att tappa i 
konkurrenskraft gentemot andra länder. Våra med-

borgare som inom många områden är vana vid snabbare och 
bättre service från många företag kan komma att tappa förtroendet 
för en förvaltning som inte kan göra detsamma.

lantmäteriet sOm utvecklingsansvarig 
myndighet
Inom Lantmäteriet har vi tagit fasta på att utveckling av 
e-förvaltning inte är något särskilt, utan helt enkelt är verk-
samhetsutveckling. Vi har t.ex. övervägt att ha en särskild e-
förvaltningsstrategi, men avstått. Det Lantmäteriet fokuserar 
på är verksamhetsutveckling utgående från medborgarens 
behov, snarare än förvaltningens. Och detta till synes självklara 
innehåller en del sprängstoff.

I en viss situation behöver t.ex. en fastighetsägare 
ofta kontakt med ett antal myndigheter, kommunala 
förvaltningar och också privata företag för att tillgodose 
sitt behov. Om du t.ex. ska bygga ett hus så kan du behöva 
fastighetsbilda, få bygglov, få rätt att ansluta en enskild 
väg till allmän väg, miljötillstånd, banklån, få huset byggt 
med mera (dessa senare kontakter med näringslivet är 
en del av problematiken för den enskilde, men lämnas i 
fortsättningen utanför resonemanget). 

Samhället är inte organiserat efter detta fastighetsäga-
rens behov utan snarare efter lagstiftarens. Det är i större 
utsträckning strukturen hos lagarna som anger hur i vart 
fall den offentliga förvaltningen möter medborgaren, än 
medborgarens behov. Ansvaret ligger hos den enskilde 
att samordna myndighetskontakterna så allt sker i rätt 
ordning och inget glöms bort, en närmast övermänsklig 
uppgift. Det borde vara tvärtom.

Om vi menar allvar med att möta medborgarna på deras 
villor och i deras situation ställer det alltså inte bara krav på den 
enskilda myndigheten, utan på hela förvaltningsorganisationen. 
Myndigheterna måste sluta bevaka revir och fokusera på sitt 
enskilda uppdrag och börja fokusera på medborgarna. Det är 
också en utveckling som sker nu.  Lantmäteriet har därför valt att 
inledningsvis koncentrera e-förvaltningsarbetet i tre spår:
– bygga och utveckla fastigheter och infrastruktur
– köpa, äga och sälja fastigheter
– söka, hitta och använda geografisk information och fastighets-

information.

bygga Och utveckla Fastighet Och  
samhällets inFrastruktur
En effektivare planeringsprocess
Lantmäteriet och Boverket samarbetar inom ramen för ett ge-
mensamt utvecklingsprogram Samordning av detaljplanering och 
fastighetsbildning (SPF). Programmet ska pågå fram till år 2015. 
Syftet med samarbetet är att effektivisera detaljplanerings- och 
fastighetsbildningsprocesserna och korta exploatörens tid från 
idé till färdigbyggt projekt. Programmet har två fokusområden: 
1. Detaljplaner ska hålla sådan kvalitet att det inom gällande 

regelverk går att besluta om markens indelning i fastigheter 
samt om anläggningar och servitut. 

2. Detaljplanearbete och fastighetsbildning ska ske sammanhäng-
ande i en digital miljö. 
Inom fokusområde 1 ska en beskrivning tas fram av vilka kom-

petenser som såväl detaljplanerare som fastighetsbildare behöver, 
för att kunna arbeta effektivt tillsammans i den samordande pro-
cess programmet beskriver.

Inom fokusområde 2 levererade Boverket förra året rappor-
ten ”Harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö”, 
vilken upprättats inom SPF-programmet i samråd med SKL och 
Länsstyrelsen. Den digitala samverkan SPFprogrammet beskriver 
baseras på en enhetligt beskriven processbeskrivning med tydliga 
definitioner av ingående begrepp baserat på tjänstebaserat infor-
mationsutbyte. Bästa tillgängliga information ska finnas tillgängligt 
genom hela planerings- och fastighetsbildningsprocessen. Varje 
aktör kan ha sina egna ärendehanterings- och expert/verksamhets-
system. Kommunikation med allmänhet och sakägare ska ske med 



8 Maankäyttö 3a|2013

de generella tjänster som utvecklas inom e-delegationen. Ett antal 
programvaruleverantörer ska till i sommar bygga prototyper, som 
visar detta. Det blir en första test på att de principer e-delegationen 
förespråkar fungerar.

Bygglov
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har nyligen tillsammans 
med ett antal kommuner och, myndigheter påbörjat ett projekt 
för att utveckla en digital bygglovshantering. Där finns det sedan 
tidigare ett antal modeller och system att utgå från. Avsikten är att 
en processbeskrivning med tillhörande beskrivning av begrepp 
och informationsmängd ska tas fram.  Denna ska kopplas ihop 
med den som avser detaljplanering och fastighetbildning. En för 
de processerna gemensam prototyp ska också tas fram.

köpa, äga Och sälja Fastigheter
Elektronisk ansökan rörande fastighetsinskrivningsärenden 
och digital ärendehantering
Elektronisk ansökan i inskrivningsärenden driftsattes i oktober 
2012. Tjänsten ger ingivare som står under tillsyn av Finansin-
spektionen eller motsvarande, exempelvis banker och mäklare, 

möjlighet att som ombud för fastighetsägare ge in ansökningar om 
lagfart och inteckning i digital form i stället för på papper.  Målet 
är att tjänsten ska användas i en majoritet av dessa ärenden. Idag 
lämnas omkring 70 procent av ärenden in av banker, mäklare och 
andra som fungerar som ombud och ingivare åt fastighetsägare 
så huvuddelen av alla ärenden kommer alltså att kunna lämnas 
in digitalt. De positiva effekterna av detta blir mycket stora såväl 
hos fastighetsägare och dess ombud som hos Lantmäteriet. 
Det handlar om hundratusentals ansökningar som kan hanteras 
snabbare, billigare och med mycket bättre kvalitet. Det finns ännu 
inte legala förutsättningar att göra tjänsten elektronisk ansökan 
tillgänglig för privata fastighetsägare.

Genom att ett ärenderegister med elektroniska akter ersatt 
pappershantering och arkiv har det nu också blivit enklare att 
komma åt information om ärenden. 

söka, hitta Och använda geOgraFisk 
inFOrmatiOn Och FastighetsinFOrmatiOn
Utveckling av geodatasamverkan
Lantmäteriet samarbetar med en mängd myndigheter och 
kommuner i syfte att tillhandahålla geografisk och fastighetsin-
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formation på ett samlat sätt inom ramen för geodatasamverkan. 
Idag ingår 17 av 23 är informationsansvariga organisationer, som 
tillgängliggör sina geodata. Totalt är 153 samverkansparter är 
för närvarande med och får tillgång till det samlade utbudet av 
geodata. Fler tillkommer successivt.

En ny nationell geodatastrategi är framtagen med visionen 
”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå 
och använda geodata”. Strategin beskriver hur vi skapar en väl 
fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Målgruppen för 
geodatastrategin är Geodatarådet, informationsansvariga organi-
sationer, parter i geodatasamverkan och andra som medverkar i 
infrastrukturen för geodata. Det har utvecklats ett antal bastjäns-
ter avseende dels om förbättrade kartvisningstjänster, dels om 
tjänster för direktåtkomst av fastighetsinformation. Tjänsterna är 
inte utvecklade för att direkt möta behoven hos slutanvändare. 
Den vänder sig istället till vidareförädlare eller systemutvecklare 
för integration i olika specifika verksamhetssystem. Detta gäller 
alla tjänster förutom e-tjänsten ”Kartsök och ortnamn” som möj-
liggör att söka och titta på Lantmäteriets samlade kartinnehåll 
direkt från webläsaren. Genom tjänsterna minskar behovet för 
många användare att, som hittills, själva hämta hem, lagra och 
hålla informationen uppdaterad. Uppdaterad information läses 
istället direkt från Lantmäteriet till användarens system när 
behoven uppstår.

Gemensamt planerings- och beslutsunderlag
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Lantmäteriet sam-
verkar för att åstadkomma samsyn om innehåll och kvalitetskrav 
på framtida enhetliga ”storskaliga” geodata. Arbetet ska resultera 
i specifikationer för bland annat byggnader, adresser, ortnamn, 
ortofoto och höjdmodell samt övrig topografisk information. För 
att säkerställa att dessa geodata löpande sköts om och har rätt 
kvalitet – enligt specifikationerna – ska även framtida processer för 
samverkan (avseende insamling, lagring och tillgängliggörande) 
beskrivas. Målet är att enhetliga geodata ska bidra till enklare och 
effektivare myndighetsutövning för bland annat planarbete, fast-
ighetsbildning och bygglovshantering – och vara till nytta även 
för medborgare och näringsliv. 

Information i 3D
Det finns en efterfrågan på information i 3D som myndigheterna 
idag kan tillgodose endast i begränsad omfattning. En analys ska 
göras för att få fram hur detta behov bättre kan mötas eller vilka 
informationsslag det handlar om.

Användningen av byggnadsinformationsmodeller (BIM) ökar 
kraftigt inom byggindustrin, hos arkitekter, planerare och andra. 
Myndigheterna har endast i begränsad utsträckning hängt med 
i den utvecklingen. Det ska undersöka si vad mån berörda myn-
digheters information bör kunna tas emot och tillhandahållas 
enligt BIM.

prOblem Och svårigheter 
Det finns en önskan från allmänheten om att få tillgång till ef-
fektiva e-tjänster. Det finns också i stor utsträckning tillgång till 
kraftfulla IT-verktyg. Men det tar tid är att få lagstiftningen på plats. 
Det finns också en risk i att tjänsteutvecklingen går så snabbt 
och att det uppstår en mängd tjänster som inte lämpligen går 
att kombinera med varandra beroende på avsaknad av gemen-

samma definitioner och regler. Följden blir att parallella tjänster 
med likartat innehåll behöver tas fram och förvaltas. Till viss del 
kan detta inte undvikas, eftersom verkligheten måste modelleras 
för att kunna omsättas i objekt och tjänster. Denna modellering 
sker utifrån ett visst betraktelsesätt som omöjligen kan passa alla. 
Oftast går det dock att hitta ett överordnat begrepp som de olika 
verksamheterna kan ansluta sig till. I begreppet ”bastjänst” ligger 
att inriktningen på tjänsten ska ha som utgångspunkt att passa en 
bred användning och kunna utgöra underlag för specifika tilläggs-
tjänster. Tjänsteproducenter behöver ha gemensamma riktlinjer 
att arbeta utifrån för att minimera risken för att onödiga tjänster 
utvecklas som inte kan kombineras med andra tjänster. Det finns 
också behov av att definiera vad som ingår i informationsansvaret 
och också tydliggöra vilka organisationer/myndigheter som har 
ansvar för vilken information.

En annan risk är att man är alltför ivrig att bygga sina system 
och inte börjar med att göra grundliga verksamhetsanalyser. All 
utveckling måste, som vi betonade redan inledningsvis, utgå från 
verksamhetens önskemål där teknikerna bara pekar på möjligheter. 
För oss som är verksamma inom lantmäterisektorn innebär det 
att i alla lägen se vår del som en del i en större helhet. Det är i sig 
en utmaning.

avslutande kOmmentarer
Det finns en politisk vilja hos den svenska Regeringen att genom-
föra en verksamhetsutveckling med stöd av IT.  Detta kräver att 
myndigheterna samverkar och att vissa utpekade myndighetertar 
på sig ett större ansvar än vad som normalt ingår i deras kärnupp-
gifter. Utmaningen ligger i att hitta samverkanskoncept och att 
få alla grundläggande strukturer på plats. I Sverige är vi vana vid 
konsensus – alla ska vara överens. Detta förlänger beslutsproces-
sen. Men när man väl är överens, då går det lättare att genomföra 
besluten. Trögheten just nu ligger främst i att får ett lagsystem 
som går i takt.

Mer information finns på http:// www.e-delegationen.se.
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