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Förord  

Det här examensarbetet omfattar en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng och är en 

avslutande kurs på Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i 

Gävle.  

Idén till studien har diskuterats fram i samarbete med Ingela Boije af Gennäs från 

Lantmäteriet som även är studiens kontaktperson. En stor del av arbetet har utförts på 

Stockholms statliga lantmäterikontor på Liljeholmen.  

Vi vill tacka Ingela Boije af Gennäs för vägledning med värdefulla tips och råd längs med 

arbetets gång. Vi vill även tacka Karin Magnusson från Lantmäteriet för all hjälp med 

datainsamlingen samt upplärning av datasystemet Agresso. Dessutom vill vi tacka alla 

trevliga och hjälpsamma personer på Liljeholmskontoret samt alla intervjurespondenter som 

har ställt upp och svarat på våra intervjufrågor.   

 

Stockholm, maj 2014  

Malin Ronnebro & Anna Setälä 

 

 

 

 

 

 

 

	   	  



II	  
	  

Sammanfattning 

Lantmäteritaxan gäller för hela Sverige och innebär att kostnaden för en förrättning ska vara 

likvärdig med hänsyn till ärendets karaktär och komplexitet, oberoende var förrättningen 

genomförs i Sverige. I verkligheten kan priset på en förrättning variera stort beroende på var i 

landet förrättningen utförs.  

Syftet med studien var att beskriva hur fördelningen av förrättningskostnader på olika 

arbetsmoment hanteras samt om det skiljer sig åt mellan två statliga lantmäterikontor. Studien 

har valt att jämföra Stockholm och Växjö eftersom Stockholm ligger i de högre nivåerna i 

förrättningskostnader och Växjö ligger i de lägre nivåerna.	  Syftet uppnåddes med hjälp av 

fyra forskningsfrågor. 

Studien har använt en juridisk metod för att få kännedom och förståelse kring regelverket 

inom ämnesområdet. I studien har det även valts att använda en kvantitativ fallstudie i 

kombination med en kvalitativ intervjustudie. Syftet med fallstudien var att granska 

förrättningsfakturor för att upptäcka likheter och skillnader i de olika kontorens arbetssätt 

gällande fakturering. De fastighetsbildningsåtgärder som valdes ut för granskning var 

avstyckning och fastighetsreglering. Den kvalitativa intervjustudien utfördes för att undersöka 

hur de anställda som tillämpar systemet ser på hanteringen av arbetssättet.   

Resultatet visar att fördelningen av aktiviteter skiljer sig åt mellan de två kontoren. 

Exempelvis fördelar Stockholm sin tid mer detaljerat än Växjö. I resultatet framkom det även 

att Stockholm har fler handläggare per ärende än Växjö. 

Diskussionen tar upp likheter och skillnader i resultatet samt reflektioner som uppstått under 

arbetets gång. Studiens slutsats besvarar studiens forskningsfrågor. En av studiens slutsatser 

var att Växjö använder sig mer frekvent av debiteringssättet fast pris och har färre 

handläggare per ärende än Stockholm och detta kan leda till att nivåer för förrättnings-

kostnader skiljer sig. 

 

 

Nyckelord: förrättningskostnader, tidsredovisning, fördelning, aktivitetskoder, avstyckning, 

fastighetsreglering, Lantmäteriet.  
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Abstract 

Cadastral surveying tariff applies to all of Sweden and means that the cost of a cadastral 

procedure shall be equal to the given nature and complexity, independency where the 

cadastral procedure is implemented in Sweden. In reality, the prices of a cadastral procedure 

vary greatly depending on where in the country the cadastral procedure is performed.  

The aim of the study was to describe how the distributions of cadastral procedure costs of 

different operations are handled and whether they differ between two cadastral authorities. 

The focus on this study has been to compare Stockholm and Växjö since Stockholm is located 

in the higher levels of cadastral procedure costs and Växjö is located in the lower levels. The 

objective was achieved with the help of four research questions. 

The study has used a juridical method to acquire knowledge and understanding of the legal 

framework in the field. The study has also chosen to use a quantitative case study in 

combination with a qualitative interview. The purpose of the case study was to review the 

cadastral procedure invoices to detect similarities and differences in the agencies' practices 

regarding invoicing. The property formation measures that were chosen to be examined were 

the subdivision and reallotment. The qualitative interview study was conducted to see how the 

employees implement the framework.  

The result show the distribution of activities differs between the chosen cadastral authorities. 

For example, the Stockholm office distributes its time in more detailed way than Växjö. The 

result also came to the conclusion that Stockholm has more administrators per case than 

Växjö. 

The discussion addresses the similarities and differences in the results and reflections that 

emerged during the work. The conclusion of the study answers the study's research questions. 

One of the study’s conclusions was that Växjö more frequently uses charging manner fixed 

price than Stockholm and this can lead to higher levels of cadastral procedure costs differ. 

 

 

 

Keywords: cadastral procedure cost, time accounting, distribution, activity codes, 
subdivision, reallotment, Lantmäteriet  
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Begrepp  

	  

Agresso	  	   	   Lantmäteriets faktureringssystem   	  

Aktivitet  Arbetsmoment i en förrättning   

Bereda  Utreda och handlägga ett ärende till beslut 

Dagboksblad  Anteckningar över vad som skett i förrättningsärendet i 
kronologisk ordning 

Enmanhandläggning Förrättning där förrättningslantmätaren utför mätning  

Fast pris   Ett överenskommet belopp för förrättningen 

Förrättningslantmätare Ansvarar för arbetet med förrättningen och fattar de olika beslut 
som ingår 

Handläggare Den person vid myndigheten som behandlar ett ärende 

Lantmäteriet  Enbart den statliga lantmäterimyndigheten  

Lantmäterimyndigheten Innefattar både det statliga Lantmäteriet och kommunala 
lantmäterimyndigheter 

Löpande räkning Debiteringssätt som fortgår under ärendets tid 

Sakägare Kallas vanligtvis fastighetsägare som berörs av en lantmäteri-
förrättning. Lantmäterimyndigheten avgör vilka personer som är 
sakägare vid en förrättning 

Skrivbordsförrättning Förrättningsärenden utan mätning   

Trossen Lantmäterimyndigheternas handläggningssystem  

Ärendenummer Det unika nummer som registreras för varje ärende 

	  	  

Förkortningar  

 

FBL  Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

FL  Förvaltningslagen (SFS 1986:223)	  	  
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1 Inledning 

Eftersom lantmäteritaxan gäller för hela Sverige ska kostnaden för en förrättning 

vara likvärdig med hänsyn till ärendets karaktär och komplexitet oberoende var 

förrättningen genomförs. I verkligheten kan priset på en förrättning variera stort 

beroende på vart i landet förrättningen utförs (Lantmäteriet, 2014b). Enligt 

likhetsprincipen som ges i uttryck i 1 kap 9 § regeringsformen (SFS 1974:152) 

ska alla behandlas lika inför lagen (Påhlsson, 2007). Förrättningskostnader 

inkluderas i likhetsprincipen. Stockholm ligger i de högre nivåerna i 

förrättningskostnader och Växjö ligger i de lägre nivåerna enligt Lantmäteriets 

förrättningsstatisk. Därför har dessa lantmäterikontor valts att granskas. Studien 

beskriver om det finns olikheter mellan kontoren genom att granska deras 

arbetssätt gällande förrättningskostnader. Detta genom att titta på avslutade 

förrättningsfakturor och genom intervjuer med personal på lantmäterikontoren.  

 

Denna studie beskriver fördelningen av arbetsmoment för förrättningskostnader 

gällande fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning och fastighetsreglering. Detta 

inledande kapitel ger en bakgrund till ämnesområdet. Kapitlet presenterar även 

tidigare forskning, uppsatsens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar samt 

rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

All Sveriges mark är indelat i fastigheter. Enligt 1 kapitlet 1 § jordabalken (SFS 

1970:994) är fast egendom jord som är indelad i fastigheter. En fastighet kan 

avgränsas horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. För att göra det möjligt 

att skilja det ena markområdet från det andra och kunna individualisera dem, finns 

det sedan länge regler om fastighetsbildning (Grauers, 2010). Fastighets-

indelningen kan ändras genom fastighetsbildning i enlighet med fastighets-

bildningslagen (SFS 1970:988). Fastighetsindelningen kan även ändras med stöd 

av andra lagar som exempelvis inlösen av mark som är allmän plats enligt en 

detaljplan med stöd av plan- och bygglagen (Julstad, 2011). Alla fastighetsgränser 

måste vara numeriskt säkrade. Om det finns osäkerhet gällande gränser och 

rättigheter så kan de bestämmas genom en fastighetsbestämning. Enligt 
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fastighetsbildningslagen måste alla fastigheter registreras i ett fastighetsregister. 

Närmare bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen om fastighetsregister 

(Ekbäck, 2009). 

 

Fastigheter kan nybildas eller ombildas. Vid nybildning av en fastighet skapas en 

ny fastighet med en ny fastighetsbeteckning (Kalbro & Lindgren, 2010). 

Nybildning av fastigheter kan ske på tre olika sätt vilka är avstyckning, klyvning 

eller sammanläggning där avstyckning är den vanligaste åtgärden. Avstyckning 

beskriv ytterligare i avsnitt 3.5.1. Nybildning får endast ske om de allmänna plan- 

och lämplighetsvillkoren är uppfyllda enligt fastighetsbildningslagens tredje 

kapitel. I samma kapitel finns det regler att fastighetsbildningen inte får strida mot 

gällande planer eller motverka syftet med andra bestämmelser om markens 

användning.  

 

Ombildning av fastigheter sker genom fastighetsbildningsåtgärden fastighetsregle-

ring som innebär att redan befintliga fastigheter förändras och inga nya fastigheter 

bildas (Julstad, 2011). Fastighetsreglering beskrivs ytterligare i avsnitt 3.5.2. 

 

Med förrättning menas hela processen från det att ansökan inkommit till dess 

ärendet är slutfört hos Lantmäteriet (Ds Bo 1982:4). En lantmäteriförrättning 

inleds alltid med en skriftlig ansökan där det talas om vad som önskas bli utfört 

och vilka fastigheter som berörs, detta kallas ett yrkande (Lantmäteriet, 2014a). 

Förrättningsfarandet kan jämföras med ett domstolsförfarande som ska 

kännetecknas av enkelhet, snabbhet, låga kostnader, rättsäkerhet och lika 

behandling, 7 § förvaltningslagen (SFS 1986:223). Detta förutsätter bland annat 

att ett förrättningsförfarande präglas av opartiskhet och hög kompetens 

(Lantmäteriverket, 1993). 

 

I en fastighetsbildningsförrättning finns det flera olika aktiviteter som är 

avgiftsbelagda som läggs samman och blir underlag till en faktura. De olika 

aktiviteterna visas och förklaras i bilaga 1. En förrättningslantmätare ska redovisa 

och specificera hur tiden för olika aktiviteter har använts i förrättningen. Detta för 

att få underlag till fakturan samt för att kunna redovisa för berörda sakägare vad 

tid har lagts på. Som stöd för hur förrättningslantmätaren ska specificera sin tid 
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finns handboken Enhetlig tidföring som Lantmäteriet har tagit fram som en 

riktlinje för organisationen. Alla lantmäterikontor inom organisationen ska arbeta 

enhetligt efter handboken (Lantmäteriet, 2012b). 

 

Den lantmäteritaxa som tillämpas för att beräkna fram förrättningsavgifter är idag 

baserad på tidsersättning, till skillnad från den tidigare där utgångspunkten var en 

saktaxa. Att använda en saktaxa betyder att det är ett enhetligt pris för en viss 

åtgärd. Det finns även alternativet att erbjuda ett fast pris för förrättningen istället 

för att debitera efter tidsersättning. Fast pris beskrivs ytterligare i avsnitt 3.4. 

1.2 Tidigare forskning  

Det har tidigare skrivits uppsatser inom ämnesområdet förrättningskostnader. 

Strömberg (2011) beskriver i sin uppsats om förrättningskostnader i praktiken och 

har beskrivit lagar och bestämmelser för att ta ut förrättningsavgifter. Strömberg 

(2011) gjorde en litteraturstudie och en intervjustudie där han kom fram till att 

lantmäterimyndigheten generellt har tydliga lagar och bestämmelser som stöd för 

att ta ut förrättningsavgifter. Strömbergs (2011) intervjuer påvisade att det 

praktiska arbetet med förrättningskostnader kunde förbättras. 

 

Lindgren & Larsson (u.å) har gjort en studie om regionala skillnader i 

förrättningskostnader där Lantmäteriets förrättningsstatisk och förrättningar 

granskades och intervjuer gjordes. Studien jämförde tre lantmäterikontor vilka var 

Ängelholm, Karlstad och Halmstad. Lindgren & Larsson (u.å) kom fram till att 

enmanhandläggningen är en betydande bidragande faktor till skillnader i 

förrättningskostnader. Studien kom även fram till att tidredovisning och 

tidsuppföljning sker olika ofta på kontoren där samtliga kontor hade den 

gemensamma åsikten att tidredovisning och uppföljning överlag upplevdes 

betungande och stressande. Lindgren & Larsson (u.å) skriver att för höga 

prestationskrav kan leda till problem som t.ex. att icke debiterbar tid ändå 

redovisas som debiterbar i ärenden för att ett bättre resultat ska uppnås. 

 

Den här studien skiljer sig från tidigare forskning genom att studien fokuserar på 

den procentuella skillnaden mellan aktiviteter i en förrättning. Istället för att 
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granska förrättningsstatistik från Lantmäteriet granskas förrättningsfakturor för att 

beskriva tidsredovisningen. Lantmäterikontoren som jämförs i studien, Stockholm 

och Växjö, har aldrig tidigare blivit jämförda med varandra med de kombinationer 

av metoder som studien har använt sig av. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att beskriva hur fördelningen av förrättningskostnader på 

olika arbetsmoment hanteras samt om det skiljer sig åt mellan två statliga 

lantmäterikontor, Stockholm och Växjö. Uppsatsens syfte uppnås av följande 

forskningsfrågor: 

 
1. Vad kan göra att nivåer för förrättningskostnader skiljer sig? 

2. Hur är den procentuella skillnaden mellan avgiftsbelagd tid fördelad på 

olika aktiviteter i en förrättning mellan de valda lantmäterikontoren? 

3. Hur hanteras alternativet att erbjuda ett fast pris som debiteringssätt i 

förrättningsförfarandet? 

4. Hur stor andel av de granskade förrättningsfakturorna fakturerades 

genom debiteringssättet fast pris? 

 

Denna studie är viktig för att kunna upptäcka skillnader i hanteringen av 

förrättningskostnader. Det är viktigt för Lantmäteriet att det uppmärksammas om 

hanteringen skiljer sig och om det eventuellt behöver införas någon förändring i 

nuvarande arbetssätt. Det är även viktigt för samhället att det undersöks varför en 

likvärdig förrättning kan skilja sig ur en ekonomisk synvinkel. Studien vänder sig 

därför till lantmäterimyndigheten och till den intresserade allmänheten.  

1.4 Studiens avgränsningar 

Studien avgränsas för att studera förrättningskostnader för enbart fastighets-

bildningsåtgärderna avstyckning och fastighetsreglering då dessa förrättningar 

anses vanligast. En avgränsning av förrättningsfakturor som granskades har gjorts 

med hänsyn till studiens tidsbegränsning. Antalet intervjurespondenter har 

begränsats till fem per kontor. 
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1.5 Rapportens disposition  

Rapporten börjar med ett inledande kapitel med en introduktion till 

ämnesområdet, bakgrunden till studien, studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kapitel två beskriver studiens metoder och vilket material som har använts och 

bearbetats. Kapitel tre beskriver det rättsliga läget. Det fjärde kapitlet presenterar 

resultatet från fallstudien som innebar granskning av förrättningsfakturor samt 

resultatet från den kvalitativa intervjustudien. I kapitel fem diskuteras det erhållna 

resultatet med egna reflektioner från arbetets gång samt diskussion om studiens 

metodval, studiens bidrag till ny kunskap och förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet. Studiens slutsatser framförs i det sjätte kapitlet. 
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2 Metod och material  

Medvetenhet i metodval och metodapplicering är ett viktigt moment för att sträva 

efter vetenskaplighet. Har olika metoder och tekniker använts och indikationer av 

olika slag pekar i samma riktning stärks undersökningens analytiska slutsatser 

(Ejvegård, 2003). De teoretiska verktygen ska ibland kompletteras med aktuell 

information om praktiska förhållanden, empiri (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Innan en redovisning av ett resultat visas i en studie ska det tydligt 

beskrivas i metodavsnittet vilken metod som har använts för att få fram det 

statistiska resultatet (Drummond & Tom, 2012). Nedan presenteras studiens 

metodval och bakgrund till de val som tagits. En beskrivning hur metoderna har 

genomförts och hur material samlats in och analyserats i de olika metoderna 

presenteras. 

2.1 Juridisk metod 

I rättsordningen måste det finnas kännedom inom de områden som arbete utförs i. 

Detta innebär kännedom om de uppkommande typiska frågeställningarna, de 

möjliga lösningsalternativen och de argument i form av rättskällor (i första hand 

lagar, förarbeten, prejudikat och doktrin), hanteringsregler och relevanta 

värderingar som styr bedömningen. Därför måste kännedom och förståelse finnas 

kring de viktiga reglerna inom rättsområdet och de värderingar som står bakom 

dem (Lehrberg, 2010). 

 

2.1.1 Insamling och bearbetning av material 

För att hitta information om ämnesområdet söktes bland annat material på 

Riksdagsbiblioteket i Stockholm. Riksdagsbibliotekets interna sökhjälp användes 

och sökord som lantmäteri och lantmäteritaxa skrevs in. Där valdes tre böcker ut 

med hänsyn till rubrik och en kort beskrivning. I Ds Bo 1982:4 lästes kapitlet 

sammanfattning och nuvarande lantmäteritaxa för att få en bild av hur dagens 

lantmäteritaxa fungerar. I boken Lantmäteriverket (1993) lästes sammanfattningen 

och kapitel fyra om fastighetsområdet då detta kapitel berörde förrättnings-

förfarandet och fastighetsbildning. I SOU 1994:90 lästes sammanfattningen och 
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kapitlet A som handlade om Lantmäteriets finansiering med underrubrik 

bakgrund, nuläge och erfarenheter. 

 

Lantmäteriets interna webbsida, Insikten, har använts för att få fram Lantmäteriets 

handböcker om ämnesområdet. Sökord som avgift, tidsföring och FBL skrevs in i 

sökfunktionen. Fyra handböcker valdes ut med hänsyn till rubrik. Två äldre 

handböcker har tillhandahållits från personal på Lantmäteriet, Lantmäteriet 

(2012a) och Lantmäteriet (2012b). Dessa handböcker fanns inte på Insikten då 

nyare versioner har publicerats. Studien granskar fakturor från 2013 därför 

behövdes handböckerna som var gällande det aktuella året för att få information 

om hur riktlinjerna var tidigare. Material har även sökts efter hand under studiens 

gång på bibliotek och på internet om ämnen som blivit intressanta i samband med 

studien. 

2.2 Fallstudie av förrättningsfakturor   

Fallstudien är vanligen mycket användbar i de flesta vetenskapliga 

undersökningar och då som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra 

metoder. En fallstudie innebär att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp 

av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera 

verkligheten (Ejvegård, 2003). Studiens fallstudie är en kvantitativ undersökning. 

En kvantitativ undersökning enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2012) baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många 

analysenheter att dess uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffor. 

 

 

Syftet med fallstudien är dels att undersöka hur den procentuella skillnaden 

mellan avgiftsbelagd tid är fördelad på de olika aktiviteterna i en förrättning 

mellan de valda lantmäterikontoren (forskningsfråga 2). Dessutom var syftet att 

undersöka hur stor andel av de granskade förrättningsfakturorna som fakturerades 

genom debiteringssättet fast pris (forskningsfråga 4). Fallstudien grundar sig 

enbart på åtgärderna avstyckning och fastighetsreglering. Dessa åtgärder har valts 

för att de anses vara de vanligaste förrättningsåtgärderna. Fallstudien undersöker 

den procentuella fördelningen av aktivitetskoder av totaltiden och går därför att 
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jämföra statistiskt mellan de två olika lantmäterikontoren. Oavsett om en 

fastighetsreglering eller avstyckning är mer eller mindre komplicerad är den ändå 

jämförbar i den meningen att fördelningen av tiden blir procentuellt fördelad. 

 

2.2.1 Insamling av data 

Fakturor från Stockholm och Växjö har valts att granskas då Stockholm ligger i de 

högre nivåerna i förrättningskostnader och Växjö i de lägre. Fakturorna har blivit 

granskade i Lantmäteriets tidsföringssystem Agresso. En lista på avslutade 

förrättningar med åtgärderna avstyckning och fastighetsreglering togs ut i Agresso 

med hjälp av Karin Magnusson som är ekonomihandläggare på Lantmäteriet. 

Ärendena söktes mellan 2013-01-01 till 2013-12-31 för att få ärenden som ligger 

närmast i tiden sammantaget för ett år. Koderna för Stockholm och Växjö valdes 

för att enbart få fakturor från dessa kontor. Enbart ”rena” avstyckningar och 

fastighetsregleringar valdes för att fakturorna skulle ha samma grund-

förutsättningar. Detta innebär att ärendena bara är fakturerade för en åtgärd och 

inte samfakturerade med andra åtgärder. Sammanlagt har 131 avstyckningar från 

Stockholm granskats och 60 avstyckningar från Växjö. Anledningen till att Växjö 

har mindre granskade avstyckningar än Stockholm är att det inte fanns fler ”rena” 

avstyckningar i Växjö att tillgå. Dessutom har fler förrättningsfakturor i 

Stockholm valts att granskas med hänsyn till att spegla att Stockholm är ett större 

kontor med fler ärenden per år än Växjö. På grund av tidsbegränsningen 

granskades 100 fastighetsregleringar från respektive kontor. Ärendena är 

placerade slumpvis i Excellfilen och började granskas uppifrån och ned för att 

stanna vid rad 100. 

 

2.2.2 Bearbetning och analys av data 

De framtagna ärendena lades in i en Excelfil och aktivitetskoderna (bilaga 1) 

skrevs in i Excelfilen för att möjliggöra anteckning från varje faktura på vilken 

aktivitetskod som använts i ärendet. För att underlätta och kontrollera 

granskningen lades tre extra kolumner till. Dessa döptes till antal handläggare, 

kontrollräkning och kommentar. Antal handläggare lades till för att kunna 

specificera hur många handläggare som varit inblandade i varje ärende. 
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Kontrollräkning lades till i säkerhetssyfte för att kontrollera och undvika att inget 

räknefel uppstått i uppdelningen av de olika aktivitetskoderna jämfört med 

totaltiden på varje ärende. Kommentar användes för att kunna lägga till uppkomna 

oklarheter på ärenden. Granskningen innebar att fakturorna från Excelfilen söktes 

upp en och en i tidsföringssystemet Agresso. Varje tidsspecificerad aktivitet som 

blivit fakturerad antecknades i Excelfilen. Även antalet handläggare som 

tidrapporterat i ärendet antecknades för att kunna urskilja om antalet handläggare 

skiljer sig mellan kontoren. 

 
I de ärenden som haft fortlöpande räkning som debiteringssätt har 

aktivitetsspecifikationen tagits från de underlag som specificerats på fakturan. 

Eftersom debiteringssättet fast pris bara har en totalsumma specificerat på 

fakturan har aktivitetsspecifikationen istället tagits från ärendets inrapporterade 

timmar/aktivitet. Vissa ärenden hade en summa i kronor specificerad istället för 

en tid inrapporterad till Agresso. För att kunna få jämförbar statistik behövdes 

summorna räknas om till tid. Där valdes 1000 kronor att dividera med de 

specificerade summorna. 1000 kronor valdes för att de ligger mellan de två 

vanligaste timtaxorna, förrättningslantmätare och biträdande handläggare. När alla 

ärenden hade granskats och specificerats beräknades varje aktivitetskod ihop till 

en totaltid som dividerades med den totala tiden per kontor för alla ärenden. Detta 

gjordes för att få ut den procentuella fördelningen. För att få statistiken som visar 

ärenden som inte har några köpta tjänster har ärenden med dessa uträkningar 

exkluderats. Köpta tjänster är till största del köpta mätningstjänster. 

 

Ärenden med fast pris/löpande räkning som debiteringssätt har urskilts från 

varandra genom att titta på varje enskilt ärende i Agresso. En markering gjordes i 

Excelfilen för varje ärende för att senare underlätta beräkning av statistiken av 

debiteringssätt.  

 

Statistiken i diagrammen som visar fördelningar med endast mätning i ärenden 

samt diagrammen som visar skrivbordsförrättningar har ärendena urskilts i 

underlaget som finns i Excelfilen. I Excelfilen finns en specifikation på varje 

ärende där det framkommer om ärendet har haft mätning eller inte. Dessa var 

förmärkta med en bokstav, J (ja) eller N (nej). Genom att välja ärenden med 
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bokstaven J har ärenden med mätning plockats ut. Ärenden med beteckningen N 

har plockats ut för att sammanställa ärenden med skrivbordsförrättningar.  

 

Antal handläggare som presenteras i avsnitt 4.2 har medelvärdet beräknats på 

antal handläggare vid avstyckning, fastighetsreglering samt ärenden som har 

mätning i förrättningen. Medelvärdet på avstyckningar har beräknats på 131 

ärenden från Stockholm, samt 60 ärenden från Växjö. Fastighetsregleringarnas 

handläggare har beräknats på 100 ärenden från respektive kontor. Antal 

handläggare vid avstyckning med mätning i förrättningen har 116 ärenden från 

Stockholm och 49 ärenden från Växjö beräknats. Vid förrättningar med 

fastighetsreglering med mätning har 58 ärenden från Stockholm och 49 ärenden 

från Växjö varit underlag för statistiken.  

 

Mycket data och siffror kan göra en text svårläst, därför bör resultatet 

sammanställas till en tabell, graf eller diagram. När tabeller eller grafer används 

för att presentera data ska figuren ha en klar, koncist titel och data som finns i 

figuren ska kunna förstås utan att behöva läsa tillhörande text (Thomas, 2004). 

Därför illustreras studiens resultat i olika diagram som kan ses i avsnitt 4.1.  

2.3 Kvalitativ intervjustudie  

Intervjuer används i forskning som ett sätt att samla material för att erhålla 

kunskap från individer. Personliga intervjuer är ett vanligt sätt att samla in 

material vid kvalitativ forskning och har visat sig vara en effektiv metod för att 

minimera bristfälliga svar och att utöka kvalitén på materialet som samlas in 

(Doody & Noonan, 2013). Kvalitativa intervjuer utmärks av enkla och raka frågor 

och på dessa frågor kan komplexa och innehållsrika svar erhållas. Efter 

intervjuerna är utförda finns ett innehållsrikt material som innehåller åsikter, 

mönster och mycket annat (Trost, 2010).  

 

Ett syfte med intervjustudien var att komplettera fallstudien (som presenterades i 

avsnitt 2.2) med kvalitativ empirisk information från förrättningslantmätare och 

mätningsingenjörer. Detta för att undersöka närmare vad som kan göra att nivåer 

för förrättningskostnader skiljer sig (forskningsfråga 1). Den kvalitativa 
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intervjustudien hade även som syfte att kunna besvara hur alternativet fast pris 

hanteras att erbjudas som debiteringssätt i förrättningsförfarandet (forskningsfråga 

3).  

2.3.1 Insamling av data  

Sex förrättningslantmätare och fyra mätningsingenjörer från Stockholm respektive 

Växjö har intervjuats. Detta för att bredda kunskapen om hur verksamheten 

fungerar från olika yrkesområden inom verksamheten. Respondenterna har valts 

ut med hjälp av Ingela Boije af Gennäs som är fastighetsrättslig expert på 

Lantmäteriet. Frågorna som ställdes finns i bilaga 2.  

 

Strukturen på intervjun var halvstrukturerad med öppna frågor. Enligt Biggam 

(2008) har halvstrukturerade intervjuer en utgående struktur med nyckelfrågor 

som förväntas generera en flytande dynamisk intervju. Frågeställaren får en 

möjlighet att konfrontera de huvudsakliga problemställningarna samtidigt som det 

tillåts att intervjuprocessen tar oväntade vändningar (Biggam, 2008). En 

halvstrukturerad intervju kan vara flexibel med öppna frågor och möjligheten att 

utforska frågor som uppkommer kan göras spontant (Doody & Noonan, 2013). 

 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) underlättar en strukturering av fasta 

svarsalternativ hanteringen av svaren och jämförbarheten ökar. Antalet svars-

kategorier kan variera men vanligast är tre, fyra eller fem kategorier. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) tror att det finns skäl att tvivla på att de flesta personer 

kan skilja på mer än fem kategorier och att en ökad spridning i ställningstaganden 

är bara ett resultat av slumpen. Därför har två intervjufrågor valts att formas med 

en gradering på 1-5 som kan ses i bilaga 2. 

 

Det är viktigt att före undersökningen göra en provundersökning av 

intervjufrågorna. Det kan göras genom att testa frågorna till ett urval av de 

svarade som senare ska ingå i undersökningen eller testa frågorna på en expert 

inom området som inte ska vara med i själva undersökningen (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Intervjufrågorna har därför testats på två medarbetare 

på Lantmäteriet i Stockholm innan intervjuerna genomfördes. Testpersonerna 

kom med värdefulla synpunkter som bidrog till förändring av intervjufrågorna. 
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Samtliga intervjuer har varit anonyma och med godkännande av respondenterna 

spelats in. Anonyma intervjuer valdes av den anledningen att respondenterna 

skulle känna sig mer bekväma i att svara ärligt. Intervjuerna med respondenterna i 

Stockholm har utförts ansikte mot ansikte på Stockholmskontoret medan 

respondenterna i Växjö har intervjuats via telefon. 

 

Irvine, Drew och Sainsbury (2013) har jämfört halvstrukturerade telefonintervjuer 

och halvstrukturerade personliga intervjuer för kvalitativ forskning. Författarna 

kom bland annat fram till att begäran om förtydliganden av frågor var något 

vanligare i telefonintervjuer samt att telefonintervjuer tenderar att vara kortare än 

intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte. Att telefonintervjuer tenderar att 

bli kortare än personliga intervjuer verkar den huvudsakliga anledningen ligga i 

att respondenterna ger mindre detaljer och mindre utarbetade svar än vid 

personliga intervjuer. Fördelarna med telefonintervjuer för insamling av 

forskningsmaterial är att det går att spara tid och resekostnader samt att det är 

större anonymitet för känsliga ämnen (ibid). 

 

2.3.2 Bearbetning och analys av data  

Efter datainsamlingen analyserades samtliga svar för att urskilja likheter och 

skillnader. Utvalda partier ur intervjuerna har tolkats och citerats. Frågorna som 

låg inom samma område generaliserades till en kategori. Det blev totalt fyra 

kategorier: 

• Noggrannhet och bekvämlighet kring tidrapportering 

• Debiteringssätt som löpande räkning jämfört med fast pris 

• Samarbete med interna och externa parter 

• Mätningsingenjörernas aspekt på tidrapportering. 

 

En diskussion om metodvalen kan ses i avsnitt 5.2. I kapitel tre följer en 

beskrivning av det rättsliga läget.  
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3 Rättsligt läge   

Detta kapitel syftar till att ge läsaren insikt och ökad kunskap i ämnet för att 

underlätta tolkningen av resultat som finns i kapitel fyra. Detta kapitel presenterar 

bland annat hur det rättsliga läget ser ut gällande förrättningskostnader, 

betalningsregler för fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning och fastighets-

reglering, lantmäteritaxor samt överklagande av fakturor.  

3.1 Likhetsprincipen  

Likhetsprincipens innebörd i den västerländska juridiken är att lika fall ska 

behandlas lika där den allmänna innebörden måste vara att relativt likartade, 

jämförbara fall ska behandlas lika (Påhlsson, 2007). Likhetsprincipen kommer till 

uttryck i 1 kap 9 § regeringsformen (SFS 1974:152) ”Domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter 

ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet”.  

 

Likhetsprincipen är inte bara ett programstadgande utan en konkret handlingsregel 

för myndigheter (Påhlsson, 2007). Myndigheter måste ha ett uttryckligt stöd i lag 

eller en förordning eller ha ett särskilt beslut av regeringen för att kunna ta betalt 

för varor och tjänster. Det framgår av 3 § avgiftsförordningen (1992:191) att 

myndigheter inte äger rätt att ta ut avgifter för varor och tjänster som de 

tillhandahåller (SOU 1994:90).  

3.2 Taxor  

3.2.1 Lantmäteritaxan fr.o.m. den 1 januari 1972 

Taxan som trädde i kraft den 1 januari 1972 (SFS 1971:1101) skedde samtidigt 

med omorganisationen av fastighetsbildningsverksamheten. Omorganisationen 

genomfördes i och med att fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) skulle ersätta 

jorddelningslagen (1926:326) och fastighetsbildning i stad (1917:269). Fastighets-

bildningslagens bestämmelser är enhetliga för land och stad till skillnad från 

jorddelningslagen och fastighetsbildning i stad som var separerade lagar för just 
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land och stad (Riksdagen, 1971). Innan dess var det skilda taxor. Lantmäteriets 

taxa benämndes Lantmäteritaxan och kommunernas fastighetsbildning benämndes 

stadsmätningstaxa (Ds Bo 1982:4).  

 

Den nya taxan innebar ett första steg mot införandet av en generell 

sakersättningsdebitering som skulle utföra en nyttoprincip. Grunden för 

lantmäteritaxan låg i att avgifterna skulle täcka kostnaderna för verksamheten och 

att de kommunalt driva fastighetsbildningskontoren skulle finansieras efter samma 

taxa. Avgiften skulle anpassas till den nytta varje förrättning medförde för berörd 

fastighet. Kostnadstäckningen fick inte äventyra de syften som var förenade med 

verksamheten och kostnaderna fick inte överföras mellan olika sektorer. 

Lantmäteritaxan (SFS 1971:1101) innebar att sakersättning tillämpades för 

avstyckning och klyvning medan övriga förrättningsåtgärder tidsersättnings-

debiterades. Tidsersättningen beräknades efter tidsåtgången för förrättningen och 

ett belopp i kronor per timme som var beroende av tjänstemannens lön enligt 7 § 

lantmäteritaxa (1971:1101). Om en tjänsteman inte hade någon månadslön 

bestämde statens lantmäteriverk ett timbelopp (SOU 1994:90). Nyttoprincipen 

utvecklades under kommande år i samma riktning vilket resulterade i att princip 

alla fastighetsbildningsåtgärder från och med 1977 debiterades efter åtgärdstyp. 

Utvecklingen vände 1979 och en arealgräns på fem hektar infördes för 

sakersättningsdebiterade avstyckningar och fastighetsregleringar. Från 1983 

debiteras all fastighetsbestämning efter tidsersättning och inte sakersättning (SOU 

1994:90).   

 

3.2.2 Nuvarande lantmäteritaxa 

Den lantmäteritaxa som tillämpas idag är baserad på tidsersättning till skillnad 

från den tidigare som var baserad på saktaxa. Lantmäteritaxan har varit gällande 

sedan den 1 januari 1996 och regleras i förordningen om avgifter vid 

lantmäteriförrättningar (SFS 1995:1459). Grunden för tidsersättningsdebitering är 

att ersättning ska tas efter nedlagd tid på löpande räkning. Där taxeavgift utgår 

som tidsersättning, ersättning för faktiska kostnader (i vissa fall) eller ersättning 

enligt överenskommelse om fast avgift. 
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Tidsersättningsdebitering är huvudregel enligt 4 § i förordningen (1995:1459) om 

avgifter vid lantmäteriförrättningar. Om sakägare begär det och om det är möjligt 

ska lantmäterimyndigheten enligt 5 § för en viss förrättning lämna skriftligt anbud 

om avgiften för den förrättningen (Lantmäteriet, 2013a). Från och med den 1 

februari 2004 ska kostnaden för den förrättningsrelaterade fastighetsregistreringen 

inkluderas i avgiften för lantmäteriförrättningar. Införandet i fastighetsregistret, 

den skrivna delen och registerkartan ska betalas av sakägarna och inte som 

tidigare genom anslag. Från 2010 till 1 januari 2014 var utgångspunkterna för 

debitering efter tre taxenivåer enligt tabell 1 (Lantmäteriet, 2012a).  

 

Tabell 1: Taxenivåer på debitering 2010 till 1 januari 2014.   

Titel på 
handläggaren  

Beteckning Kr/timme  

Handläggare med 
expertkompetens 

E 1550  

Förrättningslantmätare 
och övriga 
aktivitetsansvariga  

F 1250  

Biträdande 
handläggare, biträde 
åt aktivitetsansvarig  

B 825 

 
 
Sedan 1 januari 2014 finns det fyra olika timpriser beroende på vilken titel 

förrättningslantmätaren har (Lantmäteriet, 2014c). Dessa taxenivåer kan ses i 

tabell 2. 

 
Tabell 2: Taxenivåer på debitering sedan 1 januari 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel på 
lantmätaren  

Kr/Timme 

Senior  1 650  

Specialist 1 450 

Beslutande 1 300  

Beredande 850  
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3.3 Tidsredovisning  

Som underlag till beslut om förrättningsfakturor upprättas tidrapporter där tid i 

ärenden ska redovisas per påbörjad fjärdedels timme. Om en förrättningsfaktura 

överklagas måste förrättningsaktiviteterna i förrättningen redovisas (Lantmäteriet, 

2014c). Enligt 8 § i förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar (SFS 

1995:1459) ska lantmäterimyndigheten i en faktura ange det belopp som sakägare 

ska betala för en avslutad eller inställd förrättning eller avvisad ansökan. 

Fakturaunderlaget ska upprättas omgående av förrättningslantmätaren.  

 

3.3.1 Debiterbar tid  

Tidsdebiteringen går efter den debiterbara tid som lagts ned på förrättningen med 

det timarvodet som handläggaren har. Om förrättningsarbete i samförstånd med 

sakägare utförs under kväll eller helg gäller det timarvode som Lantmäteriet har 

beslutat i sina föreskrifter (Lantmäteriet, 2014c). Med samförstånd räcker att 

någon av de betalande önskar att handläggningen ska ske utanför normala 

kontorstider. Om förrättningsarbete sker under kvällstid eller på helgtid ska 

timarvodet höjas med 300 respektive 600 kronor. Om förrättningsarbete sker efter 

klockan 18.00 på måndagar till torsdagar höjs taxan med 300 kr/timme och med 

600 kr/timme från fredag klockan 18.00 till söndag (Lantmäteriet, 2014c). Den tid 

som utförs i samband med förrättningsförfarandet ska redovisas. De olika 

aktiviteterna som debiteras redovisas i bilaga 1.  

 

Om priset för en förrättning som går efter löpande räkning visar sig komma att 

överstiga vad som kan anses normalt för ärendetypen i fråga ska betalade sakägare 

underrättas. Detta gäller även i det fall sakägaren avböjt erbjudande om fast pris 

och priset under förrättningens gång tenderar att överskrida det av 

lantmäterimyndigheten lämnade beloppet. Sakägare ska då beredas möjlighet att 

ta ställning till om/hur förrättningen ska fortsätta (Lantmäteriet, 2014c).   
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3.3.2 Ej debiterbar tid och kostnader 

Det finns tid och kostnader som uppstår i samband med en förrättning som inte 
debiteras (Lantmäteriet, 2012a), se tabell 3.  
 
Tabell 3: Tid och kostnader som inte debiteras. 

Tid som inte debiteras Kostnader som normalt inte debiteras 
Arbetstid för allmänna råd och upplysningar 
innan ärendet påbörjats (max 15 minuter)  

Kungörelsedelgivning, särskild delgivning och 
stämningsdelgivning 

Aktrensning, expediering (med undantag av 
underrättelse om beslut) arkivering som utförs 
efter förrättningens avslutande  

Utlägg för arbets- och markeringsmaterial  

Kvalitetsgranskning av digital arkivakt  Reskostnader, transport av utrustning 

Enstaka kortare samtal i pågående ärenden 
(mindre än 10 minuter)  

Datakörningar och systemförvaltningskostnader 
 

Restid  Kostnader för gode män,  

Tid för delgivningshantering  Tolkhjälp  

Råd/ handledning till medarbetare inom ramen 
för den lärande organisationen 

 

Beredning av anstånd för faktura   

 
Felaktig handläggning, felmätning, felräkning etc. debiteras inte. Beslut i 

jävsfråga om en förrättningsman funnits jävig debiteras inte heller (ibid).   

3.4 Överenskommelse om fast pris  

Enligt förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar (SFS 1995:1459)  ska 

lantmäterimyndigheten lämna ett anbud om fast pris om en sakägare begär det. 

Det finns två förutsättningar som ska vara uppfyllda för att fast pris ska kunna 

tillämpas. En är att omständigheterna i ärendet är sådana att lantmäteri-

myndigheten har möjlighet att göra en bedömning av förrättningens omfattning 

och kostnader. Den andra är att överenskommelsen godtas av samtliga som 

bedöms betalningsskyldiga (Lantmäteriet, 2012a). 

 

Överenskommelse om fast pris kan avse hela eller del/delar av förrättningen. Vid 

överenskommelse om fast pris redovisas vad priset avser och vad som inte ingår i 

det överenskomna priset. Lantmäterimyndigheten använder inte takpris på 

förrättningar. Fast pris beräknas med hänsyn till ärendets omfattning, 

svårighetsgrad, erfarenhetsvärden, uppskattning av tidsåtgång för likvärdiga 
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förrättningsåtgärder och tillgängligt kalkylunderlag. Det fasta priset ska även 

innehålla en post för oförutsedda kostnader som är anpassat till förhållandet i 

ärendet. För större och mer komplexa förrättningar finns det möjlighet för 

lantmäterimyndigheten att bedöma det fasta priset utifrån andra faktorer som 

exempelvis enhetligt pris/fastighet, pris/längdmeter nymätning, styckepris eller på 

erfarenhetstal från tidigare förrättningar (ibid). 

3.5 Betalningsregler för förrättningskostnader allmänt 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) är tillämplig på hantering av förrättnings-

kostnader om det inte är föreskrivit någon avvikande bestämmelse i någon annan 

förordning. Förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar (SFS 

1995:1459) har i exempelvis regler i 10, 11 och 12 §§ om överklagande av 

faktura. Dessa regler tar då över motsvarande regler i förvaltningslagen.  

 

Till förrättningskostnader enligt 2 kapitel 6 § fastighetsbildningslagen (SFS 

1970:988) hör taxeavgift, ersättning till sakkunnig och syssloman, utgift för 

hantlangning som ej ingår i taxeavgiften samt ersättning för skada enligt 4 kapitlet 

38 § tredje stycket FBL. Kostnader som är gemensamma för skilda åtgärder 

fördelas på dessa efter vad som är skäligt. Om en ansökan avvisas eller ställs in 

ska sökanden betala uppkomna kostnader om inga särskilda omständigheter ger 

anledning till att betalningsskyldigheten ska fördelas mellan samtliga sakägare 

eller vissa av dem.  
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Fastighet 1:1 

Fastighet 1:2 

styckningslott stamfastighet styckningsdel 

a 

3.5.1 Betalningsregler för avstyckning  

Avstyckning är den vanligaste metoden för delning av fastighet (Lantmäteriet, 

2013b). Avstyckning innebär nybildning av en fastighet genom att en 

styckningslott bestående av mark eller andel i samfällighet avskiljs från en 

fastighet eller samfällighet. Där benämns den ursprungliga fastigheten för 

stamfastighet och den avstyckade marken/andelen för styckningslott. 

Styckningsdel avser såväl stamfastighet som styckningslott, se figur 1. Även 

samfällighets- och servitutsåtgärder som enbart berör styckningslott och 

stamfastighet är avstyckningsåtgärder (Julstad, 2011).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exempel på en avstyckning. Ett markområde (a) avstyckas från 

stamfastigheten och bildar en ny fastighet (fastighet 1:2). Källa: egentillverkad.  

 

Enligt 10 kapitlet 10 § fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) betalas 

kostnaderna för avstyckning av sökanden om styckningsdelarna har samme ägare 

på båda styckningsdelarna. Om det inte är samme ägare till styckningsdelarna 

fördelas kostnaderna efter vad som är skäligt. Kostnaderna fördelas genom ett 

kostnadsfördelningsbeslut i samband med att förrättningen avslutas (Lantmäteriet, 

2013b). Parterna kan komma överens om hur kostnaderna ska fördelas. Det ska då 

framgå av grundhandlingen i en ömsesidigt påskriven ansökan eller av annan 

handling i ärendet vad parterna har kommit överens om. Om det inte finns någon 

handling till grund bör lantmäterimyndigheten ge sakägarna tillfälle att träffa 

överenskommelse i frågan. Om sakägarna inte kan enas om kostnadsfördelningen 

ska lantmäterimyndigheten bestämma fördelningen (Lantmäteriet, 2013b). 
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3.5.2 Betalningsregler för fastighetsreglering  

Fastighetsreglering innebär ombildning av fastigheter och samfälligheter genom 

överföring av mark (se figur 2), nybildning eller ombildning av samfälligheter, 

servitutsåtgärder såsom ändring, upphävande eller nybildning av servitut samt 

inlösen som är ett specialfall av de övriga (Ds Bo 1982:4).  

 

Figur 2. Exempel på fastighetsreglering. Ett markområde (a) överförs genom 

fastighetsreglering från fastighet 1:1 till fastighet 1:2. Källa: egentillverkad.  

 

För att en fastighetsreglering ska kunna genomföras måste vissa villkor vara 

uppfyllda. Dessa villkor finns reglerade i fastighetsbildningslagens femte kapitel 

och är: båtnadsvillkoret 4 §, förbättringsvillkoret 5 § 1st, opinionsvillkoret 5 § 2 

st, byggnadsskyddet 7 § samt fastighetskyddet 8 §. Dessa regler är dispositiva och 

kan frångås om berörda fastigheter är överens samt att villkoren till skydd för 

allmänna intressen i tredje kapitlet fastighetsbildningslagen är uppfyllda (Kalbro 

& Lindgren, 2010). 

 

Fastighetsbildningslagen (FBL) innehåller även bestämmelser om att 

fastighetsreglering under vissa förutsättningar kan genomföras tvångsvis (Kalbro 

& Sjödin, 2006). En fastighetsägare kan tvingas att avstå eller upplåta sin mark 

för vissa allmännyttiga ändamål. En grundläggande förutsättning för att en 

fastighetsreglering skall få genomföras tvångsvis är att regleringen leder till en 

vinst (5 kapitlet 4 § fastighetsbildningslagen). För att en vinst ska uppkomma 

måste den överförda markens värde för tillträdaren vara högre än markens värde 

för avträdaren. Vinsten är i princip skillnaden mellan tillträdarens och avträdarens 

värden med avdrag för förrättningskostnaderna (ibid).  

Fastighet 1:1 Fastighet 1:2 

a 
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Kostnaderna för fastighetsreglering betalas av sakägarna efter vad som är skäligt 

med hänsyn främst till den nytta varje sakägare får av regleringen, 5 kap 13 § 

FBL. Om det sker fler åtgärder i samband med fastighetsregleringen får kostnaden 

för varje särskild åtgärd fördelas för sig. Om fastighetsregleringen sker i samband 

med expropriation eller liknade tvångsförvärv ska förvärvaren efter vad som är 

skäligt åläggas att betala kostnaderna enligt vad som förskrivits ovan, 5 kap 14 § 

FBL. Avsteg, såsom överenskommelse, från 13 och 14 §§ FBL får göras om den 

som har ålagts att betala godkänner en högre kostnad än den kostnad som tidigare 

ålagts, samt om avvikelsen från bestämmelserna inte sker i olämpligt syfte, 5 kap 

18 § fjärde punkten FBL. Om regleringen avser en fastighet som svarar för en 

fordran ska även fodringens innehavare godkänna överenskommelsen. 

3.6 Överklagande av fakturor  

Överklagande av fakturor överklagas i första led till mark- och miljödomstolen 

inom vars domkrets den eller de berörda fastigheterna är belägna (15 kap 1 § 

FBL, SFS 1970:988). Nästa instans är mark- och miljööverdomstolen och till sist 

Högsta domstolen. Beslut om debitering av förrättningskostnader får överklagas 

skriftligt inom tre veckor från den förfallodag som angivits i beslutet (15 kap 6 § 3 

stycket FBL). Har överklagandet inkommit för sent ska lantmäterimyndigheten 

meddela beslut om avvisning (24 § FL, SFS 1986:223). Den som är 

betalningsskyldig är behörig att överklaga fakturan. Ett överklagande kan avse 

lantmäterimyndighetens beslut om faktura, kostnadsfördelningen på fakturan, 

ersättning till sakkunnig eller syssloman eller om ersättning för skada enligt 4 kap 

38 § FBL (Lantmäteriet, 2012a).  

 

Under 2013 avslutade Lantmäteriet 14 750 ärenden och de kommunala 

lantmäterimyndigheterna 5 051 ärenden. Antal överklagande fakturor 2013 har 

minskat för Lantmäteriet då 196 stycken överklagades jämfört med 2012 då 209 

fakturor blev överklagande (Lantmäteriet, 2014b). För de kommunala 

lantmäterimyndigheterna har antalet överklagade fakturor ökat med 42 fakturor 

2013 jämfört med 34 fakturor 2012. Vilket även kan ses i tabell 4. Enligt Högsta 

domstolens mål T 1470-12, som är ett prejudikat, är preskriptionstiden för en 

förrättningsfaktura 10 år.   



 22 

Tabell 4: Antalet överklagande fakturor för 2011-2013 (Lantmäteriet, 2014b).  

 
 

Kapitlet har benämnt områden som berör resultatet såsom vilken lantmäteritaxa 

som ligger till grund för dagens taxenivå, information om tidsredovisning och 

debiteringssätt, betalningsregler samt överklagande av faktura. Nästa kapitel 

presenterar studiens resultat.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet från granskningen av förrättningsfakturorna 

samt resultatet från den kvalitativa intervjustudien. Stockholms statliga 

lantmäterikontor kommer i fortsättningen benämnas Stockholm och Växjös 

statliga lantmäterikontor kommer benämnas Växjö.  

4.1 Resultat – Granskning av förrättningsfakturor  

Fallstudien som presenterades i avsnitt 2.2 syftade till att granska 

förrättningsfakturor gällande avstyckningar och fastighetsregleringar för att med 

stöd av detta få en bild av hur den avgiftsbelagda tiden procentuellt är fördelad på 

de olika aktiviteterna. Aktivitetskoderna i diagrammen finns redovisade i bilaga 1. 

Totalt granskades 131 avstyckningar från Stockholm och 60 avstyckningar från 

Växjö samt 100 fastighetsregleringar från respektive kontor. Nedan följer 16 olika 

diagram som visar resultaten från granskningen av förrättningsfakturor. För varje 

diagram ges en beskrivning för vad den visar och hur den ska tolkas. Alla resultat 

med låga procentsatser som är svåra att utläsa i diagrammen får resultatet tolkas 

genom att titta åt vilket håll spalten är ställd. Vänster spalten är Stockholm och 

högra spalten är Växjö. Den mest frekventa aktiviteten oavsett kontor är 

beredning (FHB) vilket alla diagram visar. I avsnitt 4.2 presenteras även antalet 

handläggare per åtgärd/kontor.   
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4.1.1 Procentuell del av förrättningskostnader som faktureras genom 

fast pris  

Av de totalt granskade fakturorna har en jämförelse av debiteringssätt framställts. 

Diagrammen visar fördelningen av debiteringssätt för respektive åtgärd och 

kontor för löpande räkning/fast pris.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Fördelning av debiteringssätt gällande avstyckning för Stockholm och 
Växjö. Källa: egen beräknad. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4: Stockholm och Växjö fördelning av debiteringssätt gällande 

fastighetsreglering. Källa: egen beräknad.  

 
Figur 3 visar att en femtedel av avstyckningarna i Stockholm debiterades genom 

debiteringssättet fast pris. I Växjö debiterades nästan två tredjedelar genom fast 

pris. Figur 4 visar att både Stockholm och Växjö har cirka 10 % mindre fasta 

priser i fastighetsreglering i jämförelse med avstyckningarna. Vilket resulterar i en 

liknande skillnad i fördelning mellan Stockholm och Växjö för båda åtgärderna. 

 

Diagrammen som följer visar den procentuella fördelningen av aktiviteter 

gällande fakturor med åtgärden avstyckning i olika framställningar.  
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4.1.2 Procentuell fördelning avstyckning, löpande räkning och fast 

pris 

Diagrammet visar statistiken från avstyckningar med både löpande räkning och 

fast pris sammantaget som debiteringssätt. I figur 5 är 131 ärenden från 

Stockholm och 60 ärenden från Växjö sammanställda. Det kan utläsas att Växjö 

har mer beredning (FHB) än Stockholm. Stockholm har däremot mer tid fördelat 

på sakägarkontakter (FHK), myndighetskontakter (FHM), leveranskontroll i 

förrättning (FHQ) samt fastighetsutredning (FHU). Diagrammet visar även att 

Stockholm har en högre stapel på omkostnad medan Växjö har en högre stapel på 

mätning (FÄM). Aktiviteten förrättningsrelaterad registrering (FHR) är minst 

avvikande. 

Figur 5: Den procentuella fördelningen gällande avstyckning med löpande 

räkning och fast pris sammantaget som debiteringssätt. Källa: egen beräknad.  
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4.1.3 Procentuell fördelning avstyckning, löpande räkning  

Diagrammet visar statistiken från avstyckningar med enbart löpande räkning som 

debiteringssätt.  I figur 6 är 106 ärenden från Stockholm och 23 ärenden från 

Växjö sammanställda. De mest avstickande staplarna mellan Stockholm och 

Växjö är beräkning och kartframställning (FBK), sakägarkontakter (FHK), 

leverans kontroll i förrättning (FHQ), fastighetsutredning (FHU), mätning (FÄM) 

samt omkostnad. Aktiviteterna beredning (FHB) samt protokoll och beskrivning 

(FHP) är minst avvikande. 

Figur 6: Den procentuella fördelningen gällande avstyckning med enbart löpande 

räkning som debiteringssätt. Källa: egen beräknad.   

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

Pr
oc
en

t	  a
v	  
de

n	  
to
ta
la
	  7
de

n	  

Ak7vitetskoder	  

Avstyckning	  
debiteringssä?	  löpande	  räkning	  

Stockholm	  

Växjö	  



 27 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

Pr
oc
en

t	  a
v	  
de

n	  
to
ta
la
	  7
de

n	  

Ak7vitetskoder	  

Avstyckning	  
debiteringssä?	  fast	  pris	  

Stockholm	  

Växjö	  

4.1.4 Procentuell fördelning avstyckning, fast pris  

Diagrammet visar statistiken från avstyckningar med enbart fast pris som 

debiteringssätt. I figur 7 är 25 ärenden från Stockholm och 37 ärenden från Växjö 

sammanställda. Avvikande aktiviteter i diagrammet är arkivutredning (FBU), 

sakägarkontakter (FHK), myndighetskontakter (FHM), fastighetsutredning 

(FHU), förrättningsrelaterad registrering (FHR), hantlangning (FÄH) samt 

mätning (FÄM). Aktiviteten beräkning och kartframställning (FBK) har minst 

avvikelse. 

Figur 7: Den procentuella fördelningen gällande avstyckning med enbart fast pris 

som debiteringssätt. Källa: egen beräknad.  
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4.1.5 Procentuell fördelning avstyckning, ärenden med mätning  

Diagrammet visar statistiken från avstyckningar som haft mätning i 

förrättningsärendet. I figur 8 är 117 ärenden från Stockholm och 49 ärenden från 

Växjö sammanställda. Sakägarkontakter (FHK), myndighetskontakter (FHM), 

fastighetsutredning (FHU), hantlangning (FÄH), mätning (FÄM) samt omkostnad 

är aktiviteter som har störst avvikelser. Aktiviteten som har minst avvikelse är 

förrättningsrelaterad registrering (FHR). 

Figur 8: Den procentuella fördelningen gällande avstyckning med enbart ärenden 

som haft mätning i förrättningen. Källa: egen beräknad.   
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4.1.6 Procentuell fördelning avstyckning, skrivbordsförrättningar  

Diagrammet visar statistiken från avstyckningar som inte haft mätning i 

förrättningen, så kallade skrivbordsförrättningar. Figur 9 har sammanställt 15 

ärenden från Stockholm och 11 ärenden från Växjö. Framträdande i diagrammet 

är att arkivutredning (FBU) endast är registrerat i Växjö. En skillnad är även att 

det endast är Stockholm som har registrerat tid på myndighetskontakter (FHM) 

mätning (FÄM) och omkostnad. Fastighetsutredning (FHU) har störst avvikelse 

mellan varandra. En likhet i diagrammet är att beredning (FHB) har nästintill lika 

höga staplar. Dock bygger figuren på ett litet antal ärenden, därför bör resultat 

tolkas försiktigt. 

Figur 9: Den procentuella fördelningen gällande avstyckning med ärenden som 

inte haft mätning i förrättningen. Källa: egen beräknad.  
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4.1.7 Procentuell fördelning avstyckning, ärenden utan köpta tjänster  

Diagrammet visar statistiken från avstyckningar där ärenden med köpta tjänster 

tagits bort. I figur 10 är 83 ärenden från Stockholm och 56 ärenden från Växjö 

sammanställda. De aktiviteter som är mest avvikande är sakägarkontakter (FHK), 

myndighetskontakter (FHM), fastighetsutredning (FHU) samt hantlangning 

(FÄH). Där har Stockholm en högre nivå på staplarna förutom på hantlangning 

(FÄH) där Växjö har en högre nivå. Den aktivitet som har minst avvikelse är 

förrättningsrelaterad registrering (FHR). 

Figur 10: Den procentuella fördelningen gällande avstyckning med ärenden utan 

köpta tjänster. Källa: egen beräknad.   
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4.1.8 Procentuell fördelning fastighetsreglering, löpande räkning och 

fast pris  

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av aktiviteter gällande fakturor 

med åtgärden fastighetsreglering med båda debiteringssätten sammanlagda. I figur 

11 är 100 ärenden från Stockholm respektive Växjö sammanställda. De mest 

avvikande aktiviteterna är beredning (FHB), sakägarkontakter (FHK), 

sammanträde (FHS), fastighetsutredning (FHU), mätning (FÄM) samt omkostnad. 

Aktiviteterna beräkning och kartframställning (FBK) samt protokoll och 

beskrivning (FHP) är minst avvikande från varandra i jämförelsen mellan 

kontoren. 

Figur 11: Den procentuella fördelningen gällande fastighetsreglering 

sammantaget för löpande räkning och fast pris. Källa: egen beräknad.  
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4.1.9 Procentuell fördelning fastighetsreglering, löpande räkning  

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av aktiviteter gällande fakturor 

med åtgärden fastighetsreglering med debiteringssättet löpande räkning. I figur 12 

är 90 ärenden från Stockholm 49 ärenden från Växjö sammanställda. De 

aktiviteterna som har störst avvikelse mellan kontoren är beredning (FHB), 

sammanträde (FHS), fastighetsutredning (FHU) och omkostnad. Arkivutredning 

(FBU) är den aktivitet som har minst avvikelse i diagrammet. 

Figur 12: Den procentuella fördelningen gällande fastighetsreglering med 

debiteringssättet löpande räkning. Källa: egen beräknad. 
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4.1.10 Procentuell fördelning fastighetsreglering, fast pris  

Diagrammet visar den procentuella fördelningen av aktiviteter gällande fakturor 

med åtgärden fastighetsreglering med debiteringssättet fast pris. I figur 13 är 10 

ärenden från Stockholm och 51 ärenden från Växjö sammanställda. De aktiviteter 

som avviker mest är fastighetsutredning (FHU) och mätning (FÄM). Beredning 

(FHB) avviker men har mindre avvikelse än med löpande räkning i figur 12. 

Protokoll och beskrivning (FHP) är den aktivitet som avviker minst. 

Figur 13: Den procentuella fördelningen gällande fastighetsreglering med fast 

pris som debiteringssätt. Källa: egen beräknad. 
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4.1.11 Procentuell fördelning fastighetsreglering, ärenden med 

mätning 

Diagrammet visar statistiken från fastighetsregleringar som haft mätning i 

förrättningsärendet. I figur 14 är 58 ärenden från Stockholm och 48 ärenden från 

Växjö sammanställda. I diagrammet avviker beredning (FHB), sakägarkontakter 

(FHK), sammanträde (FHS), fastighetsutredning (FHU), hantlangning (FÄH), 

mätning (FÄM), omkostnad mest. De aktiviteter som avviker minst är beräkning 

och kartframställning (FBK) och arkivutredning (FBU). 

Figur 14: Den procentuella fördelningen gällande fastighetsreglering med 

ärenden som haft mätning. Källa: egen beräknad. 
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4.1.12 Procentuell fördelning fastighetsreglering, 

skrivbordsförrättningar  

Diagrammet visar statistiken från fastighetsregleringar som inte haft mätning i 

förrättningen så kallade skrivbordsförrättningar. I figur 15 är 42 ärenden från 

Stockholm och 52 ärenden från Växjö sammanställda. De aktiviteter som avviker 

mest bland skrivbordsförrättningarna är fastighetsutredning (FHU) och mätning 

(FÄM). Aktiviteterna beräkning och kartframställning (FBK) samt protokoll och 

beskrivning (FHP) har minst avvikelse.  

Figur 15: Den procentuella fördelningen av aktiviteter gällande 

fastighetsreglering med ärenden utan mätning. Källa: egen beräknad.  
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4.1.13 Procentuell fördelning fastighetsreglering, ärenden utan köpta 

tjänster  

Diagrammet visar statistiken från fastighetsreglering där ärenden med köpta 

tjänster exkluderats. I figur 16 är 68 ärenden från Stockholm och 97 ärenden från 

Växjö sammanställda. Den aktivitet som har störs avvikelse är fastighetsutredning 

(FHU). Arkivutredning (FBU) har minst avvikelse. 

Figur 16: Den procentuella fördelningen gällande fastighetsreglering med 

ärenden utan köpta tjänster. Källa: egen beräknad. 

 
 
Avsnittet har visat den procentuella fördelningen för både avstyckning och 

fastighetsreglering sammantaget för löpande räkning och fast pris samt en 

uppdelning på debiteringssätten. Den procentuella fördelningen har även visats på 
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4.2 Antal handläggare  

Diagrammen visar dels medelvärdet på hur många handläggare som varit 

involverade i ärenden gällande avstyckning och fastighetsregleringar med 

sammantaget löpande räkning och fast pris som debiteringssätt, se figur 17. 

Diagrammen visar även medelvärdet på antalet handläggare i ärenden som haft 

mätning eller inte i förrättningen, se figur 18. Antalet ärenden som medelvärdena 

baserats på presenterades i avsnitt 2.2.2. 

 
Figur 17: Medelvärdet på antal handläggare/ärende gällande avstyckning och 

fastighetsreglering med fast pris och löpande räkning som debiteringssätt. Källa: 

egen beräknad. 

 

 
Figur 18: Medelvärdet på antal handläggare/ärende gällande avstyckning och 

fastighetsreglering med och utan mätning i ärendet. Källa: egen beräknad. 
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Diagrammen visar att Stockholm har fler handläggare involverade i ärenden än 

Växjö i samtliga fall. När det gäller avstyckningar skiljer det tre handläggare i 

båda fallen. Antalet handläggare vid fastighetsreglering skiljer det fyra respektive 

fem handläggare mellan kontoren.  

 

Fallstudien av granskning gällande förrättningsfakturor diskuteras ytterligare i 

kapitel fem. Avsnittet som följer redovisar resultatet från den kvalitativa 

intervjustudien. 

4.3 Resultat - Kvalitativ intervjustudie  

Den kvalitativa intervjustudien som beskrivs i avsnitt 2.3 syftade till att analysera 

hur förrättningslantmätare och mätningsingenjörer på de statliga lantmäteri-

kontoren i Stockholm och Växjö har för syn på deras rutiner kring tidrapportering.  

Totalt intervjuades tio personer den 7 och 8 maj 2014. Fem respondenter från 

respektive kontor. Av de fem intervjuerna på varje kontor hölls tre intervjuer med 

förrättningslantmätare och två med mätningsingenjörer. Intervjupersonerna har 

både kort och lång erfarenhet av yrket. Följande avsnitt är indelat i underrubriker 

som grundar sig på forskningsfrågorna från avsnitt 1.3. Nedanför underrubrikerna 

redovisas och analyseras intervjuerna gemensamt.  

 

4.3.1 Noggrannhet och bekvämlighet kring tidrapportering  

I Stockholm upplevs det generellt mer obekvämt att tidrapportera enligt gällande 

rutiner för att finansiera verksamheten än i Växjö. Samtliga respondenter i 

Stockholm svarade att det kände sig mer obekväma än bekväma med rutinerna 

kring tidrapportering. Respondenterna i Växjö känner motsatsen än respon-

denterna i Stockholm. Där svarar samtliga respondenter i Växjö att de känner sig 

mycket bekväma med dagens rutiner kring tidrapportering. Enligt Stockholm 

respondent 1 kändes frågan om bekvämligheten som en tung fråga där svaret var 

”ganska obekväm” medan Växjö respondent 1 uttryckte ”Jag är faktiskt väldigt 

bekväm, jag har rätt bra koll på det känns det som”.  
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Hur noggrann tidrapporteringen utförs skiljde sig svaren inte lika mycket som 

bekvämligheten kring tidrapporteringen. Stockholmskontoret är dock lite mindre 

noggranna än Växjö kontoret med sin tidrapportering. Samtliga respondenter i 

Växjö svarar att de är noga med tidrapporteringen medan respondenterna i 

Stockholm har svarat olika kring hur noggranna de är. Exempelvis ”Man försöker 

ju men rent praktiskt så är det ju lite svårt och vara väldigt noga” (Stockholm 

respondent 1) medan Stockholm respondent 3 uttrycker att det är svårt att vara 

noggrann som nyanställd men att tidrapporteringen blir noggrannare med mer 

erfarenhet.  

 

Majoriteten av samtliga respondenter använder sig av det stora flertalet 

aktivitetskoder som finns i handboken Enhetlig tidföring (Lantmäteriet, 2012b). 

Handboken är en intern riktlinje på Lantmäteriet. ”Jag kollar i aktivitetslistan 

dagligen, jag sprider ganska bra och sätter inte allt bara på FHB, jag försöker om 

det är inför samråd att sätta på den koden för myndighetskontakter” (Stockholm 

respondent 3). Några respondenter både från Stockholm och Växjö använder dock 

enbart några ”utvalda” aktiviteter. Stockholm respondent 2 använder exempelvis 

några utvalda aktiviteter men tittar ibland i aktivitetslistan men väljer ändå alltid 

samma aktiviteter i tidrapporteringen. Växjö respondent 2 använder enbart några 

utvalda aktiviteter och tittar aldrig i aktivitetslistan.  

 

Det är delade uppfattningar från respondenterna gällande om det är svårt med 

fördelning av aktivitetstid när det är två förrättningsåtgärder och olika betalare. 

Exempelvis om en avstyckning och en fastighetsreglering har utförts och 

gemensamt fältarbete har utförts för båda åtgärderna. Växjö respondent 1 tycker 

inte att det är svårt men är inte lika noggrann med fördelningen av aktivitetstid om 

det är samma betalare. Stockholm respondent 1 ”Det är ganska enkelt faktiskt, då 

fungerar systemet väldigt bra”. Respondenten tycker även som Växjö respondent 

1 att det inte är lika noga om det skulle vara samma betalare. Växjö respondent 3 

säger ”Det kan absolut vara lite krångligt. Men oftast så blir det en skälighets-

bedömning i slutet och då ser man på vart förrättningskostnaderna har hamnat och 

då får man göra en bedömning om de känns rätt och gör de inte det så får man 

lösa det vid de tillfällena. Jag tycker inte att det brukar bli några problem men det 

är klart att det kan vara svårt under tiden. Man får se i slutet att det är rimligt”. 
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Stockholm respondent 2 uttrycker klart och tydligt att det är svårt att fördela tiden 

när det är olika åtgärder och betalare.  

 

När två medarbetare är ute och mäter tillsammans säger samtliga respondenter att 

de stämmer av med varandra hur mycket tid som ska specificeras i ärendet på de 

aktuella aktiviteterna. Det brukar oftast vara förrättningslantmätaren som leder det 

arbetet och stämmer av vilken tid som ska sättas på ärendet (Stockholm 

respondent 2).  

 

4.3.2 Debiteringssätt som löpande räkning jämfört med fast pris 

Uppfattningen från intervjuerna är att i Stockholm föredras löpande räkning 

framför fast pris som debiteringssätt, ”Jag föredrar löpande räkning, jag tycker 

fast pris är så himla svårt att bedöma” (Stockholm respondent 2). Respondenter i 

Växjö har en mer positiv bild till fast pris som debiteringssätt, ”Det är klart att det 

är bekvämt med fast pris, då vet man ju vad man har för ram att hålla sig inom 

men jag tycker inte att det är jättekrångligt med rörligt pris heller” (Växjö 

respondent 3). I avsnitt 4.1 stärker resultaten att Stockholm används mindre fast 

pris som debiteringssätt än i Växjö. 

 

Samtliga respondenter erbjuder fast pris till alla kunder som efterfrågar det om det 

är möjligt att erbjuda. Stockholms respondenter uppmanar dock inte till fast pris 

för kunder som inte har efterfrågat det fastän möjligheten finns (Stockholm 

respondent 1, 2 och 3). Växjö respondent 3 erbjuder fast pris till alla sina kunder 

om det är möjligt och rimligt. När det gäller nedskrivning av förrättningskostnader 

tittar samtliga respondenter på Stockholmskontoret på de olika aktiviteterna och 

inte enbart på totalsumman (Stockholm respondent 1, 2 och 3). Växjö respondent 

3 har aldrig skrivit ned någon förrättningskostnad. Växjö respondent 1 och 2 har 

skrivit ned förrättningskostnader enbart några enstaka gånger och har i de fallen 

tittat på de olika aktiviteterna. 
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4.3.3 Samarbete med interna och externa parter  

På Stockholmskontoret har ingen av respondenterna avstått att fråga en kollega 

om hjälp på grund av att det redan är för mycket upparbetad tid på ett ärende 

(Stockholm respondent 1,2 och 3). Bland Växjö respondenterna är det olika svar.  

Växjö respondent 1 och 3 har aldrig avstått från att fråga en kollega om hjälp 

medan Växjö respondent 2 har avstått, ”Ja, det har nog hänt någon gång, att jag 

har gjort det själv istället på fritiden”.  

 
Två av respondenterna i Stockholm upplever att det är smidigare att samarbeta 

med interna medarbetare än externa parter. Detta med anledning av att det är 

smidigare med en personlig kontakt direkt på kontoret (Stockholm respondent 2 

och 3). Stockholm respondent 1 upplever dock att det är smidigare att samarbeta 

med externa parter. Samtliga respondenter i Växjö är alla ensidiga om att det inte 

finns några skillnader mellan interna och externa parter (Växjö respondent 1, 2 

och 3).  Alla respondenterna på båda kontoren föredrar att samarbeta med interna 

parter. Däremot uttrycker Stockholm respondent 2 att det som är viktigt är att få 

samarbeta med den mest kunniga personen inom området såväl internt som 

externt.  

 

4.3.4 Mätningsingenjörernas aspekt på tidrapportering  

Stockholm respondent 4 och Växjö respondent 5 uttrycker att de är noggranna 

med att specificera tiden på de olika aktivitetskoderna men att de endast använder 

några utvalda aktivitetskoder, de tittar inte i aktivitetslistan som finns tillgänglig i 

Enhetlig tidföring (Lantmäteriet, 2012b). ”Jag använder väl fyra aktivitetskoder 

kan man säga men skulle kunna använda många fler till vad jag förstår det som 

ingen nytta” (Stockholm respondent 4). Stockholm respondent 5 och Växjö 

respondent 4 är också noggranna men de uppger att de använder flertalet 

aktivitetskoder och kollar ofta i aktivitetslistan i Enhetlig tidföring. 

  

Stockholm respondent 5 upplever det inte svårt att tidrapportera men att det är 

svårare att veta i vilket ögonblick som en anteckning måste göras i dagboksbladet. 

Exempelvis om mätningsingenjören bara har varit med en liten stund på ett 
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sammanträde om det då ska skrivas in i dagboken eller inte. Stockholm 

respondent 4 anser att det inte är lika noggrant om det är flera åtgärder som har 

samma betalare ”Sen beror det på om det är flera som ska betala eller om det är 

samma som ska betala då spelar det ingen roll ifall vi har blandat lite fel, om det 

är samma betalare då har det ingen som helst betydelse och det vet ju vi” 

(Stockholm respondent 4).  

 

I avsnittet har den kvalitativa intervjustudien presenterats, nästkommande avsnitt 

presenterar studiens diskussionsavsnitt.  
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras likheter och skillnader som upptäckts i studien samt 

reflektioner som uppstått under arbetets gång.  Största delen av diskussionen berör 

resultatet från kapitel fyra gällande fallstudien av förrättningsfakturor samt 

resultatet från den kvalitativa intervjustudien. I kapitlet diskuteras även studiens 

metodval. Vidare presenteras hur studien bidragit till ny kunskap och i kapitlets 

sista avsnitt ges förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

5.1 Diskussion kring resultat  

Diskussionen är uppdelad i underrubriker kring resultatet.  

5.1.1 Fast pris och löpande räkning 

Som resultatet i avsnitt 4.1.1 visar debiterar Stockholm mindre med 

debiteringssättet fast pris än Växjö. Detta tror vi grundar sig på att det är 

bekvämare att arbeta med löpande räkning i Stockholm än fast pris vilket många 

av respondenterna har uttryckt. Exempelvis ”Jag föredrar löpande räkning, jag 

tycker fast pris är så himla svårt att bedöma” (Stockholm respondent 2). I Växjö 

används det mer fast pris som debiteringssätt enligt tidigare avsnitt. Vilket även 

den kvalitativa intervjustudien bekräftar att Växjökontoret har en mer positiv bild 

till fast pris som debiteringssätt, ”Det är klart att det är bekvämt med fast pris, då 

vet man ju vad man har för ram att hålla sig inom men jag tycker inte att det är 

jätte krångligt med rörligt pris heller” (Växjö respondent 3).  

 

5.1.2 Fördelning av tid på arbetsmoment 

Sammantaget av diagrammen har Växjö mer tid registrerad på beredning (FHB) 

än Stockholm. Stockholm har däremot i samtliga diagram mer tid registrerad på 

sakägarkontakter (FHK) samt fastighetsutredning (FHU). Detta tolkar vi som att 

Växjö samlar många aktivitetskoder under beredning (FHB) medan Stockholm 

fördelar sin tid i en mer detaljerad utsträckning. Reflektioner kring varför Växjö 

specificerar tid på färre aktiviteter än Stockholm kan vara att de inte specificerar 

sin tid lika noggrant som Stockholm. Detta resultat går emot resultatet från 
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intervjustudien där samtliga respondenter i Växjö svarade att de var noggranna 

med tidsspecifikationen av de olika aktiviteterna.  

 

Eftersom Stockholm har betydligt mer tid registrerat på fastighetsutredning (FHU) 

än Växjö, kan en förklaring vara att det är mer komplexa ärenden i Stockholm. 

Detta kan göra att Växjö får en tydligare bild av ärenden som i sin tur leder till att 

det kan bli lättare att sätta ett fast pris. En skillnad som har uppmärksammats är att 

Stockholm har i samtliga diagram mer tid registrerat på omkostnader medan 

Växjö har mer tid registrerat på mätning (FÄM). Detta kan förklaras genom att 

Växjö använder enmanhandläggning medan Stockholm ofta beställer 

mätningstjänster från externa parter.  

 

Skillnaden av fördelning bland aktiviteter mellan löpande räkning och fast pris 

gällande avstyckningar som debiteringssätt är marginell enligt tidigare avsnitt 

4.1.3 och 4.1.4.  Det som kan urskiljas är beräkning och kartframställning (FBK) 

där Växjö har en högre nivå än Stockholm på löpande räkning medan på fast pris 

är nivån mindre avvikande. Detta kan vara ett resultat av slumpen. Omkostnaden 

för både Stockholm och Växjö är obefintlig på fast pris. Detta kan bero på att 

dessa aktiviteter fördelas på mätning (FÄM) istället. När det gäller skillnaden 

bland aktiviteter mellan löpande räkning och fast pris i fastighetsreglering är 

skillnaden marginell men det finns två skillnader. Dessa är beräkning och 

kartframställning (FBK) och förrättningsrelaterad registrering (FHR). Till skillnad 

från avstyckning i beräkning och kartframställning (FBK) har Växjö mer tid 

registrerat när det är löpande räkning medan Stockholm har mer tid registrerat när 

det är fast pris. Samma fördelning gäller för förrättningsrelaterad registrering 

(FHR). Dock måste hänsyn tas till att fastighetsreglering med fast pris gällande 

Stockholm endast har 10 ärenden sammanställda mot 51 ärenden från Växjö.     

 

Skillnaden av fördelning mellan ärenden med mätning i och skrivbords-

förrättningar är inte stor utan tiden har en liknande fördelning i båda åtgärderna. 

Av naturliga orsaker skiljer sig mätningsaktiviteterna. Det som kan urskiljas är 

beredning (FHB) som mellan mätning och skrivbordsförrättning skiljer sig. Detta 

visar att mer tid läggs på beredning (FHB) gällande skrivbordsförrättningar för 
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båda åtgärderna och kontoren vilket i sin tur också ses som naturligt eftersom 

beredning innebär administrativa åtgärder. 

 

I samtliga diagram har Stockholm mer tid registrerat på aktiviteten omkostnad än 

Växjö. Stockholm använder mer externa tjänster än Växjö. Aktiviteten omkostnad 

är en extern tjänst och brukar motsvara aktivitetskoderna besiktning (FÄB), 

hantlangning (FÄH), mätning (FÄM) samt beräkning och kartframställning 

(FBK). Därför hade det varit en intressant synvinkel om aktiviteten omkostnad 

skulle tas bort med hänsyn till att det är en köpt tjänst och dess procent skulle 

fördelas på ovan nämnda aktiviteter. Fördelningen på dessa aktiviteter skulle då få 

en mer jämlik nivå i resultatet. I resultatet finns diagram där ärenden utan köpta 

tjänster redovisas. För båda åtgärderna är diagrammen väldigt lika i jämförelse 

med diagrammen där köpta tjänster är medräknade, förutom beräkning och 

kartframställning (FBK). Eftersom beräkning och kartframställning ofta utförs i 

ett ärende och Stockholm köper mer externa tjänster blir det av naturliga orsaker 

ökad tid för Stockholm på beräkning och kartframställning (FBK) när köpta 

tjänster exkluderas. 

 

Skrivbordsförrättningsdiagrammen visar att Stockholm och Växjö har tid 

registrerat på mätning (FÄM) samt omkostnad. Detta kan ses som märkligt 

eftersom skrivbordsförrättningar inte har någon mätning i sina ärenden.  Den tid 

som registrerats på mätning (FÄM) tror vi är felregistrerad på grund av den 

mänskliga faktorn. Aktivitetskoden omkostnad skulle däremot kunna vara en 

beställd tjänst.  

 

5.1.3 Antal aktivitetskoder 

Med hänsyn till likhetsprincipen och respondenternas svar i den kvalitativa 

intervjustudien är en reflektion att det vore bättre med färre aktivitetskoder och 

alla gör på samma sätt än fler där handläggare gör på olika sätt. Påhlsson (2007) 

skriver att lika fall ska behandlas lika där den allmänna innebörden måste vara att 

relativt likartade, jämförbara fall ska behandlas lika. I den kvalitativa intervju-

studien angående bekvämlighet i avsnitt 4.3.1 var det skillnad på svaren om 

bekvämlighet angående arbetssättet. Detta kan indikera till att det är för många 
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aktivitetskoder och det blir svårt för handläggarna att specificera sin tid. Det har 

uppmärksammats i granskningen av förrättningsfakturorna att det finns 

aktivitetskoder som sällan används.  Vilka aktiviteter som är nödvändiga eller inte 

har inte varit föremål för analys. 

  

5.1.4 Antal handläggare 

Diagrammen som visar antalet handläggare i avsnitt 4.2 visade att Stockholm har 

fler handläggare per ärenden än Växjö. Detta kan resultera i högre 

förrättningskostnader, troligtvis måste varje ny handläggare sätta sig in i ärendet 

som i sin tur ger ärendet mer totaltid. Resultatet visade även att Stockholm har fler 

externa samarbetspartners vilket också förmodligen leder till högre förrättnings-

kostnader. 

 

5.1.5 Lantmäteritaxan 

I avsnittet 3.2 beskrivs lantmäteritaxor och skillnaden mellan saktaxa och 

tidsersättning. En fundering under arbetets gång har varit om det är bättre att 

tillämpa saktaxa än tidsersättning då ärenden inte blir beroende av hur många 

handläggare som är involverade eller handläggarens effektivitet. Samtidigt finns 

det fördelar med tidsersättning såsom att ersättning ska tas efter nedlagd tid på 

löpande räkning vilket gör kunden får betala för den tid varje enskilt ärende tar. 

Vi anser det mer rättvist att tillämpa tidsersättning.  

 

5.1.6 Tidigare forskning 

I Strömbergs (2011) uppsats påvisade studiens intervjuer att det praktiska arbetet 

med förrättningskostnader kunde förbättras. Den här studiens kvalitativa 

intervjustudie har kommit fram till att det skiljer sig i bekvämlighet kring 

arbetssättet för att finansiera verksamheten mellan de utvalda kontoren.  Detta 

styrker Strömbergs (2011) slutsats att det praktiska arbetet med förrättnings-

kostnader kan förbättras.  
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Lindgren och Larsson (u.å) studie kom fram till att tidredovisning och 

tidsuppföljning sker olika ofta på kontoren där samtliga kontor hade den 

gemensamma åsikten att tidredovisning och uppföljning i överlag upplevdes 

betungande och stressande. Här skiljer sig Lindgren och Larssons (u.å) resultat 

från den här studiens resultat då den kvalitativa intervjustudien visade att 

Stockholm känner sig mindre bekväma i tidredovisningen medan Växjö känner 

sig bekväma. Lindgren & Larsson (u.å) skriver även att för höga prestationskrav 

kan leda till problem som t.ex. att icke debiterar tid ändå redovisas som debiterbar 

i ärenden för att ett bättre resultat ska uppnås. Vårt resultat påvisar inte att 

handläggarna upplever att det är höga prestationskrav då ingen av respondenterna 

har uttryckt detta dock har studien inte fokuserat på den frågeställningen.  

5.2 Diskussion av metodval 

Studien har använt en juridisk metod för att få kännedom och förståelse kring 

regelverket inom ämnesområdet. Om den juridiska metoden skulle utföras igen 

skulle resultatet förmodligen bli likartat. Däremot om ny lag eller nya anvisningar 

tillkommer kan resultatet naturligtvis bli annorlunda. I studien har det även valts 

att använda en kvantitativ fallstudie i kombination med en kvalitativ intervju-

studie. Detta för att se hur handläggarna som tillämpar systemet ser på 

hanteringen av arbetssättet samt för att inte bara förlita sig på sifforna genom 

fallstudien av förrättningsfakturor. Fallstudien som innebar granskning av 

förrättningsfakturor valdes att utföras då det inte finns någon liknande statistik 

sedan tidigare. Om fallstudien skulle utföras igen skulle troligtvis resultatet 

överensstämma med den här studiens resultat. Den kvalitativa intervjustudien har 

en större risk att få ett annat resultat än vi har tagit fram. Genom att intervjua fler 

respondenter samt att göra ett annorlunda urval av respondenter kan leda till ett 

annat resultat i den kvalitativa intervjustudien.  

 

Eftersom respondenterna på kontoren har blivit intervjuade på två olika sätt, 

ansikte mot ansikte och telefonintervjuer, kan resultatet bli annorlunda om alla 

intervjuer hade genomförts på samma sätt. Intervjuerna med Växjö genomfördes 

per telefon.  Fördelarna med telefonintervjuer för insamling av forskningsmaterial 

är att det går att spara tid och resekostnader samt att det är större anonymitet för 
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känsliga ämnen. Telefonintervjuer tenderar dock att vara kortare än intervjuer som 

genomförs ansikte mot ansikte (Irvine et al., 2013). Intervjutiden med 

respondenterna i Växjö var betydligt kortare än de intervjuer som utfördes ansikte 

mot ansikte i Stockholm. Respondenterna i Stockholm ställde fler förfrågningar 

om förtydliganden av intervjufrågorna och utvecklade sina svar mer än Växjö.  

Detta ledde till att intervjutiden blev längre för Stockholmsintervjuerna. En stor 

del av arbetet har utförts på Stockholmskontoret där flertalet av personalen har 

varit medvetna om vad uppsatsen handlar om. Därav har intervjurespondenterna i 

Stockholm haft en bättre bakgrundsfakta inför intervjuerna än Växjö 

respondenterna. Vilket kan ha lett till utökade svar i Stockholm.   

 

Beroende på hur djup förkunskap som någon annan som skulle undersöka 

ämnesområdet har kan studien även med stor sannolikhet få en annan riktning. 

Avslutningsvis tycker vi att studiens tre metodval ger en bra och tydlig grund för 

att beskriva förrättningskostnadens fördelning.   

5.3 Studiens bidrag till ny kunskap  

Studien har bidragit till ny kunskap genom att upptäcka skillnader och likheter i 

hanteringen av förrättningskostnader mellan två lantmäterikontor, Stockholm och 

Växjö. Dessa kontor har inte tidigare blivit jämförda i den metodkombinationen 

som studien har använt sig av. Vi anser därför att denna studie har gett ny kunskap 

inom ämnesområdet.  

5.4 Förslag till vidare forskning inom ämnesområdet   

Det finns många aspekter som skulle vara intressanta att forska vidare på inom 

ämnesområdet förrättningskostnader. Ett förslag till vidare studier kan vara att 

studera vad sakägare vill ha för detaljer specificerade på sina fakturor. För att se 

om det från sakägarnas sida behövs någon förändring gällande dagens sätt att 

specificera fakturan. Detta kan undersökas genom att exempelvis skicka ut 

enkäter till sakägare som har blivit debiterade. Det vore även intressant att 

undersöka sakägarens syn på löpande räkning jämfört med fast pris som 

debiteringssätt.  
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Det hade också varit intressant att jämföra en statlig lantmäterimyndighet med en 

kommunal lantmäterimyndighet. Förslag till vidare forskning inom ämnesområdet 

är även att studera andra åtgärder än avstyckning och fastighetsreglering samt att 

studera flera fakturor och utföra fler intervjuer som materialinsamling. Detta 

kräver dock ett större omfång på uppsatsen än en kandidatuppsats. I nästa kapitel 

presenteras studiens slutsatser. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån forskningsfrågorna i avsnitt 

1.3.  

6.1 Slutsatser av forskningsfrågorna 

Syftet med studien var att beskriva hur fördelningen av förrättningskostnader 

hanteras samt om det skiljer sig åt mellan två lantmäterikontor, Stockholm och 

Växjö.  Forskningsfråga 1 besvarades genom granskning av förrättningsfakturor i 

avsnitt 4.1 och med hjälp av den kvalitativa intervjustudien i avsnitt 4.3. 

Forskningsfråga 2 och 4 besvarades med hjälp av resultatet från granskningen av 

förrättningsfakturor i avsnitt 4.1. Forskningsfråga 3 besvarades med hjälp av 

resultatet från den kvalitativa intervjustudien i avsnitt 4.3.  

 

1. Vad kan göra att nivåer för förrättningskostnader skiljer sig? 

En anledning kan vara att Stockholm använder mer löpande räkning som 

debiteringssätt och har fler handläggare inblandade medan det är tvärtom i Växjö. 

I Växjö används det mer fast pris som debiteringssätt och färre handläggare är 

inblandade. Detta kan göra att nivån för förrättningskostnader skiljer sig. 

 

2. Hur är den procentuella skillnaden mellan avgiftsbelagd tid fördelad 

på olika aktiviteter i en förrättning mellan de valda lantmäteri-

kontoren?  

Fördelningen av aktiviteter skiljer sig på ett tydligt sätt mellan kontoren. 

Resultatet visar att Stockholm fördelar sin tid mer detaljerat än Växjö.  

 

3. Hur hanteras alternativet att erbjuda ett fast pris som debiteringssätt 

i förrättningsförfarandet?  

Det finns en annan mentalitet i Växjö till hantering av fast pris än i Stockholm. I 

Stockholm upplevs det mer krångligt att beräkna ett fast pris än i Växjö där det 

föredras fast pris framför löpande räkning.  I Växjö erbjuds sakägare fast pris även 
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om sakägaren inte begärt det om möjligheten finns vilket Stockholmskontoret inte 

erbjuder.  

 

4. Hur stor andel av de granskade förrättningsfakturorna fakturerades 

genom debiteringssättet fast pris? 

I Stockholm fakturerades en femtedel för avstyckningar samt en tiondel för 

fastighetsregleringar genom debiteringssättet fast pris. I Växjö fakturerades tre 

femtedelar för avstyckningar medan fastighetsregleringar fakturerade fem 

tiondelar genom debiteringssättet fast pris.  
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Intervjurespondenter 

Stockholm respondent 1 – Förrättningslantmätare Stockholm 

Stockholm respondent 2 – Förrättningslantmätare Stockholm 

Stockholm respondent 3 – Förrättningslantmätare Stockholm 

Stockholm respondent 4 – Mätningsingenjör Stockholm 

Stockholm respondent 5 – Mätningsingenjör Stockholm 

 

Växjö respondent 1 – Förrättningslantmätare Växjö 

Växjö respondent 2 – Förrättningslantmätare Växjö 

Växjö respondent 3 – Förrättningslantmätare Växjö 

Växjö respondent 4 – Mätningsingenjör Växjö 

Växjö respondent 5 – Mätningsingenjör Växjö 
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Bilaga  

Bilaga 1 - Aktivitetskoder  

Förkortning Beskrivning Kommentar 
FBK Beräkning och 

kartframställning 
Beräkning, transformation och 
kartframställning 

FBU Arkivutredning Arkivutredning som utförs av t ex 
mätingenjör som underlag för FBK och 
FÄM. Mätpunkter, koordinater. 

FHA Andelstalsberäkning Ta fram underlag för båtnadsområde samt 
underlag för beräkning, 
andelstalsberäkning och införa underlag i 
Trossen. 

FHB Beredning Administrativa åtgärder t ex diarieföring, 
lägga upp ärende, scanningshantering, 
bekräftelse av ansökan, koll av behörighet, 
mätbeställning, meddelande till 
Fastighetsinskrivningen om begärd 
sammanläggning, sammanställning av akt. 
Lämplighetsprövning, fakturering, 
formulera överenskommelser eller 
komplettering av ansökan. Beredning av t 
ex rättigheter och planer, 
sakägarförtäckning, utskick av handlingar 
såsom underrättelse om avslut, kallelse 
mm. Förbereda för sakägarkontakter t ex 
dödsboutredning och hantera 
godkännanden. 

FHK Sakägarkontakter Sammanträde enligt 4 kap 25 § FBL. 
Telefonsamtal, besök och mailväxling med 
sakägare. 

FHM Myndighetskontakter, 
samråd med myndigheter 

Bedöma om principsamråd täcker det 
aktuella ärendet. Samråd med 
Byggnadsnämnden och Länsstyrelsen samt 
förberedelser för detta.  

FHO Förrättningshandläggning i 
samband med överklagan 
(tid som förs på FHO går ej 
till debitering) 

Hantering av överklaganden, t ex ta emot 
överklagande, diarieföra, rättidspröva, ta 
ställning till rättelse/omprövning av 
beslutet, sicka handlingar till domstol. 
Rättelser och omprövning enligt 26-27 §§ 
FL ska ej faktureras. 

FHP Protokoll (PR) och 
beskrivning (BE) 

Förberedelser i Trossen för framtagning av 
PR, (beredning av ärendebeslut i Trossen). 
Skapa dokumenten PR och BE och 
manuella redigeringar i dessa. Beslut om 
avvisning av ansökan, beslut om att inställa 
förrättning. 

FHQ Leveranskontroll i 
förrättning 

Kollegiegranskning, koll av nytt och 
ändrat. 
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Informati

onen om 

aktivitets

koderna 

ovan har 

kommit 

från 

Lantmät

eriet 

(2012b) 

förutom 

aktivitet

erna 

FVB och 

omkostn

ad. 

Förklari

ng till 

förkortni

ngen FVB har kommit från personal på Lantmäteriet. Aktivitetskoden omkostnad 

har benämningen 9999 i Agresso men har valts att kallas för omkostnad i studien 

för att inte blanda in sifferkoder i rapporten.    

FHR Förrättningsrelaterad 
registrering 

Inför i Fastighetsregistret (FR), koll dagen 
efter i FR. Ta ställning till eventuell partiell 
registrering vid överklagande. 

FHS Sammanträde Sammanträde och förberedelser för detta t 
ex dagordning, sammanträdesstrategi. 

FHU Fastighetsutredning Bedöma förutsättningar, utredning av 
berörda fastigheter och befintliga 
rättigheter. Beställa handlingar från 
fastighetsinskrivningen. Utreda allmänna 
intressen. 

FRG Förrättningsrelaterad 
registrering (tid som förs på 
FRG belastar 
anslagsverksamheten) 

Endast registrering av ärenden ansökta 
t.o.m. 2004-01-31. 

FVB  Besiktning och 
sakägarkontakter  

I värderingsdelen  

FVE Värdering och 
ersättningsberäkning 

Värdering, oskadlighetsprövning, ta reda på 
innehavare av pantbrev och rättigheter. 
Begära medgivande från panträttshavare. 
Begära spärr mot belåning. Formulera 
avräkning/ersättningsbeslut. 

FÄB Besiktning Besiktning i fält. 
FÄH Hantlangning Hantlangning i fält.  

FÄM Mätning Mättiden i fält och förberedelser i direkt 
anslutning till fältarbete, packning och 
dusch. 

Omkostnad 
(9999) 

Omkostnader  Omkostnad för externa tjänster, köpta 
tjänster  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  

Intervjufrågor till förrättningslantmätare (flm)	  

1. På en skala 1-5 där 5 är mycket bekväm och 1 obekväm, hur bekväm 
känner du dig i nu gällande rutiner för tidföring och i förlängningen 
dagens sätt att finansiera verksamheten? 

2. På en skala 1-5 där 5 är mycket noga och 1 inte så noga, hur noggrann är 
du med att specificera tiden på de olika aktiviteterna? 

3. Använder du dig av det stora flertalet aktivitetskoder i Enhetligt arbetssätt 
Tidföring eller använder du dig normalt bara av några ”utvalda”? Tittar du 
ibland i aktivitetslistan?  

4. Vid flera förrättningsåtgärder med olika betalare, upplever du det då som 
svårt att fördela aktivitetstiden på de olika åtgärderna? Exempelvis om du 
har två åtgärder i samma ärende såsom avstyckning och fastighetsreglering 
och gemensamt fältarbete har gjorts för båda åtgärderna. 

5. Om ni har varit ute i fält tillsammans två medarbetare, stämmer ni då av 
med varandra hur mycket tid som ni ska redovisa för fältarbetet och hur 
tiden ska fördelas på de aktuella åtgärderna? 

6. Vilket debiteringssätt föredrar du? (löpande räkning eller fast pris) 
7. Erbjuder du fast pris till alla kunder som efterfrågar det och där det är 

möjligt att bedöma priset?  
8. Vid fasta priser – diskuterar du med biträdande kollegor om vilken tid de 

kommer att behöva redovisa på sina aktiviteter i ärendet innan det fasta 
priset erbjuds till kunden?  

9. Vad har ni för rutiner för att få skriva ned förrättningsfakturor på kontoret? 
Tittar ni enbart på totalkostnaden eller tittar ni på om det är någon aktivitet 
som blivit oskäligt kostsam och därför ska skrivas ner? 

10. I vilka aktiviteter i ett ärende får du normalt biträde från kollegor såsom 
förrättningsadministratörer, arkivutredare, mätningsingenjörer, 
registrerare?  

11. Har du avstått från att be en kollega om hjälp av anledningen att det redan 
är för mycket tid upparbetad i ärendet? 

12. Upplever du att det fungerar smidigare att samarbeta med medarbetare 
internt än med externa parter (KFF-kommuner, förordnade värderare etc.)? 

13. Föredrar du att samarbeta med medarbetare från ditt eget kontor eller med 
externa sammarbetspartners såsom kommuner? 
 
Intervjufrågor till mätningsingenjörer  

14. På en skala 1-5 där 5 är mycket noga och 1 inte så noga, hur noggrann är 
du med att specificera tiden på de olika aktiviteterna? 

15. Använder du dig av det stora flertalet aktivitetskoder i Enhetligt arbetssätt 
Tidföring eller använder du dig normalt bara av några ”utvalda”? Tittar du 
ibland i aktivitetslistan?  



 60 

16. I samband med att mätningsbeställningen görs – diskuterar du och flm 
vilka aktiviteter som ska tidsföras på och ungefärlig mängd timmar som 
kan bli aktuell?  

17. Om ni har varit ute i fält tillsammans två medarbetare, stämmer ni då av 
med varandra hur mycket tid som ni ska redovisa för arbetet och hur tiden 
ska fördelas på de aktuella åtgärderna och aktiviteterna samt hur mycket 
som ska redovisas som restid?	  


