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Sammanfattning 
 

Genom att skaffa och införa ett geografiskt informationssystem (GIS) kan en organisation 

utnyttja sin geografiska information på ett bättre sätt och både effektivisera arbetet och skapa 

bättre beslutsunderlag. En utmaning vid införandet är att sprida användningen av systemet. 

Storumans kommun har införskaffat ett GIS men inte börjat använda det fullt ut utan har 

stannat i införandets första fas vilket har gjort att de inte kunnat tillgodogöra sig de fördelar 

systemet kan ge. Syftet med detta arbete är att öka kommunens användning av deras GIS-

program Solen genom att uppdatera programmet med geografisk information som kan 

användas i förvaltningarnas verksamhet.  

Genom en fokusgrupp, intervjuer och observationer har jag kommit fram till vilken geografisk 

information som kommunen behöver i systemet och därefter har jag lagt in den. Studiens 

slutsats konstaterar att användningen ökar med mer och uppdaterad information i GIS-

programmet. Det finns trots det fortfarande mycket att göra för att öka och sprida 

användningen och programmets användbarhet beror inte enbart på den geografiska 

informationen utan även på kopplingar mot andra system.  
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Abstract 
 

By obtaining and implementing a geographic information system (GIS), an organization can 

use its geographical information in a better way and both work more effective and create 

better decision support. One challenge in the introduction-process is to spread the use of the 

system. Storuman municipality has acquired a GIS but not yet started to use it fully, they have 

stayed in the first introductive phase, which means that they have not been able to reap the 

benefits the system can provide. The purpose of this work is to increase the municipality's use 

of their GIS-program Solen by updating the program with geographic information that can be 

used in administration activities. 

Through focusgroups, interviews and observations, I have found what spatial information the 

municipality needs of the system and then I have set it up in the system. The study concludes 

that use is increasing with more and updated information within the GIS-program. 

Nevertheless, there is still much to do to increase and spread the use and usefulness of the 

program, it depends not only on the geographic information but also connections to other 

systems. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kartor har alltid använts för att visa oss geografisk information, var bosättningar finns i 

relation till den omgivande terrängen, vilka de bästa fiskeplatserna är eller som 

vägbeskrivningar. Ett informationssystem (IS) används för att samla in, lagra, organisera och 

visa data och har många olika användningsområden för många olika företag, myndigheter 

eller organisationer (Bennett, 2010) och GIS står för geografiska informationssystem och 

används för geografisk information. Med GIS kan man föra ihop många olika slags 

information och presentera de på ett sätt som ger alla användare möjlighet att använda 

informationen. Genom att använda GIS kan en organisation effektivisera sitt arbete och få 

högre kvalitet på beslutsunderlag (Länsstyrelsen, 2003).  

Över de senaste 20 åren har GIS-användandet i kommuner ökat och gått från att enbart 

användas som planerings- och kartverktyg till att användas till allt från välfärdshantering till 

att fylla igen potthål i vägar (Somers, 1998). I början av införandet arbetas det mycket med 

geografisk information som köpts in från andra producenter som Länsstyrelsen, Lantmäteriet 

och SCB varpå den egna informationen kopplas till det. Allt eftersom en kommun arbetar med 

GIS, ökar även dess egentillverkade geografiska information. Minst 75 % av all information 

som en organisation använder och av de beslut som tas har en geografisk koppling och därför 

kan GIS vara ett stöd i nästan all verksamhet (Länsstyrelsen, 2003). 

Mycket av kraften i ett GIS bygger på möjligheten att kombinera information från olika 

verksamheter och vikten av delad information ökar då fler inser fördelar med att ha åtkomst 

till andras information (Somers, 1998). Då olika verksamhetsområden samverkar så att 

information kan utbytas mellan olika producenter uppkommer de stora vinsterna med att 

använda GIS (Länsstyrelsen, 2003).   

1.2 Problemställning  
Då ett informationssystem(IS) införs för att förbättra en verksamhet uppkommer ibland 

problem som kan leda till onödiga kostnader eller att systemet inte används (Bennett, 2010). 

Fördelarna med att införa GIS inom en kommuns plan- och byggnadsförvaltning är främst att 

deras arbete kan utföras snabbare och mer avancerade analyser kan göras, däremot ökar 

arbetsmängden med digitalisering och uppdatering av geografisk information. GIS kan lagra 

en stor mängd geografisk information, men om den inte uppdateras och hålls aktuell så 

minskar användbarheten av den med stigande ålder vilket innebär att GIS-programmet inte 

används (Kohsaka, 2000).  

 

Ekonomiska skäl kan göra att en del kommuner som investerat mycket pengar på ett GIS 

knappt använder det. Förutom den initiala kostnaden för GIS-programmet, består 

implementeringskostnaden av en stor del av kostnader för att digitalisera och uppdatera 

systemet med kartor (Kohsaka, 2000). Ca 70 % av den totala startinvesteringskostnaden av ett 

GIS går till att konstruera och anpassa geografisk information (refererad i Kohsaka, 2000). En 

begränsad budget är ett betydande hinder för GIS-användning och det kan kopplas mot både 
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arbetstid och anställande av kvalificerad personal (Gocmen et al., 2010). Ett GIS måste alltid 

anpassas till verksamheten, det går inte att köpa ”nyckelfärdigt” (Länsstyrelsen, 2003).  

  

Ett annat problem är att när kommunen inte lyckas införliva användningen av GIS i den 

dagliga verksamheten går de miste om fördelarna med GIS. En förutsättning för att lyckas 

med GIS är att kommunen anställer eller utbildar GIS-specialister. Många kommuner har 

dock inte det utan tilldelar GIS-ansvaret till en personal som saknar utbildning och som i bästa 

fall känner till GIS (Kohsaka, 2000). Utan utbildning är det nästan omöjligt att utnyttja ett 

GIS fulla potential (Gocmen et al., 2010). Utvärderingar av GIS-satsningar visar att det är 

ekonomiskt fördelaktigt att införa GIS, men att det är viktigt att det kommer till bred 

användning och att den information som finns utnyttjas gemensamt (Länsstyrelsen, 2003). 

Storuman kommun hör till Västerbottens län och enligt en undersökning gjord i länet 

använder Västerbottens kommuner GIS till största delen för Tekniska försörjningssystem och 

fastigheter, byggnader och anläggningar (GISTECH, 2013).  

 

För tre år sedan köpte Storumans kommun in GIS-programmet Solen som delas av Tekniska- 

och Miljö- & samhällsbyggnadsförvaltningen. De hade sedan tidigare ett GIS, MapInfo, men 

det programmet är riktat till mer avancerade användare som kan skapa, ändra och utföra 

analyser på kartor. Det nya systemet har möjlighet att sprida användningen av GIS i 

verksamheten genom att vara enkelt även för nya användare då en administratör ställer 

iordning och sköter kartorna åt användarna. I dagsläget har dock kommunen nästan inga 

kartor i GIS-programmet och inte heller någon GIS-specialist som underhåller och 

administrerar det. En anställd är GIS-ansvarig men har varken utbildning eller tillräckligt 

mycket avsatt tid för att arbeta med systemet. Detta medför att den geografiska informationen 

i det nya GIS-programmet är gammal och inte särskilt användbar. Det nya GIS-programmet 

används inte heller mycket i den dagliga verksamheten utan många av de anställda som är i 

behov av att se något på en karta använder istället MapInfo.  

Eftersom kommunen knappt använder det nya GIS-programmet så går de miste om dess 

fördelar som effektivare arbete och bättre analyser. Att arbetet blir effektivare är ekonomiskt 

fördelaktigt men i dagsläget är investeringskostnaden bortkastad. För att få valuta för sin 

investering av GIS-programmet måste kommunen börja använda det mer.  

1.3 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att öka användningen av Storuman kommuns GIS-program Solen 

genom att uppdatera programmet med geografisk information som kan användas i 

förvaltningarnas verksamhet.  

1.3.1 Avgränsning:  

Jag avgränsar mitt arbete så det omfattar de befintliga digitala kartorna på den Tekniska 

avdelningen och på Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen för att arbetet inte ska bli för 

omfattande.  

1.4 Forskningsfrågor 
Vilken geografisk information behövs för en kommuns arbete i ett GIS? 
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2 Teoretisk bakgrund  
 

Till detta kapitel har jag sökt efter litteratur som förklarar vad geografisk information och GIS 

är och kan användas till. Då en del av problemområdet som jag nämnt handlar om GIS-

införanden skriver jag om det också. Jag tar också upp INSPIRE och en nulägesundersökning 

om GIS-användning i Västerbottens län, som Storuman hör till.  

2.1 Geografisk information 
Termen geografisk information betyder information som på något sätt är kopplad till en 

geografisk plats (Harrie, 2008). I denna rapport använder jag termen geografisk information 

men det finns fler termer med samma eller liknande betydelse. Harrie (2008) använder 

termerna geografisk information samt geografisk data som informationen består av och 

skriver så här om andra termer:  

”Det finns dock ett flertal andra termer med andra eller liknande 

betydelser. En sådan term är landskapsinformation, denna term 

har dock blivit allt mindre vanlig under senare år. Istället har det 

kommit nya termer som t.ex. rumsliga data, geodata och geospatia 

data med identiska eller snarlika definitioner som för geografiska 

data.” (Harrie, 2008). 

Geografisk information kan representeras som ett avgränsat objekt på en karta eller som en 

kontinuerlig yta som t ex temperatur eller höjd (Harrie, 2008). De geografiska objekten kan se 

ut hur som helst men alla kan ändå representeras som antingen punkter, linjer eller polygoner. 

Polygoner är objekt som är tillräckligt stora för att ha en gräns, t ex sjöar, eller skogar. 

Punkter är objekt som är för små för att vara polygoner, t ex hus eller lyktstolpar. Linjer är 

objekt som är för smala för att vara en polygon, t ex en väg eller flod. (Ormsby, 2008).  

Ofta presenteras den geografiska informationen i en digital karta där den lägesbundna 

informationen presenteras på kartan som objekt och olika typer av information ligger i olika 

lager (Samuelsson, 2007). Några objekt kan representeras som punkter i ett lager och 

polygoner i ett annat beroende på vilken skala lagret har (Ormsby, 2008). Geografisk data har 

dels rumsliga egenskaper som geometri och koordinater samt icke-rumsliga egenskaper som 

kallas attribut. Attribut kan vara en beskrivning av objektet, till exempel fastighetsbeteckning 

och byggår (Harrie, 2008).   

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på lager med olika typer av objekt 
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De största dataleverantörerna av geografisk information i Sverige är de offentliga 

myndigheterna Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Vägverket samt kommuner (Ottoson, 2005). I 

en jämförelse mellan 6 kommuner så hämtade samtliga geografisk information från 

Länsstyrelsen och en del även från Lantmäteriet och Trafikverket. När det kom till deras egna 

geografiska information tog en del kommuner fram den själv medan andra anlitade konsulter 

beroende på vilka resurser kommunerna hade (Kyhlberg, 2011).   

Det finns olika sätt att använda geografisk information och den enklaste formen är att 

visualisera den på en karta eller i tabeller Ett annat sätt är genom urval och sökning av till 

exempel en viss fastighet för att hitta den på en karta eller i en tabell och det tredje sättet är 

olika analyser av den geografiska informationen. (Harrie, 2008). 

Användningsområdet för geografisk information är brett och finns inom de flesta sektorer och 

segment i det svenska samhället och geografisk information som t ex verksamhetsdata eller 

information som har en geografisk koppling är en förutsättning för att använda GIS (Ottoson, 

2005). Inom kommunernas samhällsplanering används den geografiska informationen för att 

optimera funktion och markanvändning genom att ta hänsyn till inte bara ekonomi och juridik 

utan även natur-, kulturmiljö och turism (Harrie, 2008).   

2.2 GIS 
GIS står för Geografiska informationssystem och kan definieras som ett system för att samla 

in, lagra, kontrollera, integrera, manipulera, analysera och presentera data som har en 

geografisk koppling (Grimshaw, 2000). Ett GIS organiserar geografisk information så att 

användaren kan välja vad som ska visas utifrån vilka lager som behövs för arbetsuppgiften. 

Med sin förmåga att skapa olika kartor och kombinera lager på många olika sätt är det ett 

användbart verktyg. Det är också möjligt att koppla annan information till kartan, till exempel 

bilder eller dokument (Harrie, 2008). Vanligtvis används en bakgrundskarta som stöd för 

presentationen av den geografiska informationen (Länsstyrelsen, 2003). Styrkan i GIS är att 

kunna kombinera geografisk data från många olika källor och integrera de i en karta samt att 

hantera stora mängder data och att analysera dessa (Grimshaw, 2000). GIS är interaktivt och 

tillåter användaren att flytta sig på kartan, zooma in och ut och ändra vilken information som 

ska vara synlig:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: GIS ger genom att kombinera lager en dynamisk karta med möjlighet att anpassa den till visualiseringar 

och analyser 
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GIS kan delas upp i tre olika typer av system (Harrie, 2008): 

 Tittskåp kan utföra ett mindre antal uppgifter och kräver lite kunskap om 

bakomliggande funktioner. De används ofta för visualisering och sökning.  

 Generella GIS-system har de flesta funktioner och kräver grundläggande kunskap för 

att kunna utföra analyser. 

 Öppna system kan användas för att skräddarsy system genom att lägga till 

egenutvecklade program. De används för att genomföra avancerade analyser som inte 

finns med i generella GIS-system 

Det finns också en mängd olika tillägg som gör det möjligt att anpassa GIS-programmen till 

den verksamhet som de ska användas i. Olika typer av handläggarprogram har dessutom ofta 

inbyggda funktioner som kan kopplas mot GIS. Anpassade tillämpningar och stöd mot andra 

system underlättar arbetet med den geografiska informationen och att kunna koppla den mot 

annan information (Länsstyrelsen, 2003). 

Användningen av GIS i Sverige har ökat med ca 30 % varje år sedan 1990 och är mest 

koncentrerad till befolkningstäta områden vilket är naturligt då de flesta användarna är i 

samhällsbyggnadssektorn (Ottoson, 2005). I en undersökning av skapande av beslutsunderlag 

på Assi Domän, Länsstyrelsen, Luleå kommun och Skogsvårdsstyrelsen dras slutsatsen att 

organisationer som använder geografisk data i sina beslutsprocesser effektiviserar skapandet 

av beslutsunderlag genom att använda GIS (Larsson & Nilsson, 2001). Med hjälp av GIS kan 

man få fram bättre beslutsunderlag och effektivisera informationshanteringen samt göra 

informationen lättillgänglig och lättbegriplig för många användare (Länsstyrelsen, 2003). Med 

GIS ökar även medborgarnas inflytande och tillgång på information då de kan göras delaktiga 

av myndigheters beslut och arbete via digitala tjänster (Ottoson, 2005) 

2.2.1 GIS-analyser 

De mest grundläggande analys-funktionerna i ett GIS är sökning och urval och de ingår ofta 

också som delar i de mer avancerade analyserna. Sökningarna kan göras både på geometriska 

data och på attributdata (Harrie, 2008). En sökning utifrån geometrisk data kan vara hur 

många hus som ligger inom 200 meter från en olycksplats eller hur många barn som bor inom 

en radie av 500 meter från skolan. Sökningar på attributdata kan visa exempelvis ålders- och 

könsfördelning, var det finns fastigheter som har en egen vattenbrunn eller var en specifik 

fastighet ligger.  

 

Några andra vanliga analyser är lokalisering, nätverksanalys, rumslig samvariation och 

förändringsprocesser. Vid lokalisering anges olika kriterier för att hitta områden där det är 

lämpligt att placera till exempel en viss verksamhet. Nätverksanalyser kan användas för att se 

flöden eller förflyttningar efter linjeobjekt som exempelvis vägar. Det går bland annat att 

räkna fram den kortaste eller snabbaste vägen (Harrie, 2008). Sådana analyser utförs för att 

optimera både hemtjänst och skolskjutsar i de kommuner som har GIS som stöd i de 

verksamheterna (Samuelsson, 2007).  

 

Med rumslig samvariation går det att göra epidemiologiska analyser genom att undersöka 

samband mellan exempelvis utsläpp från gruvor och sjukdom. Med förändringsprocesser går 
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det att studera något över tid, exempelvis förändring i vegetation (Harrie, 2008). Om GIS 

kombineras med sjukvårdsregister kan det vid ett krisläge användas för att lokalisera personer 

med särskilt behov av hjälp, som till exempel handikappade, gamla eller personer med 

medicinska behov (Samuelsson, 2007).  

2.2.2 GIS-införande 

Genom att införa GIS i en organisation skapas möjligheten att effektivisera och att höja 

kvaliteten på arbetet. Det är viktigt att användningen sprids i organisationen och att den 

tillgängliga geografiska informationen kan användas gemensamt (Länsstyrelsen, 2003). 

Införandet av GIS påverkar ofta en stor del av organisationen, det krävs att kompetens och 

data byggs upp samt att system upphandlas och installeras. Utöver det finns det frågor som rör 

hur införandeprocessen ska gå till och om politik och styrformer, därför kan det ta flera år 

innan GIS är fullt infört och kan användas inom hela organisationen (Ottoson, 2005).  

Införandeprocessen kan beskrivas i följande stadium. Det första, initieringen, är då system 

och data köps in och kostnaden är hög men de flesta personerna i organisationen ännu inte har 

lärt sig att dra nytta av den nya tekniken. I nästa steg, spridningen, fortsätter kostnaderna att 

öka då användningen av systemen sprids till andra arbetsgrupper och nya idéer för 

användning uppkommer då personer diskuterar med varandra. Därefter följer ett stadium av 

kontroll då ledningen är oroliga för ytterliga kostnader och ökar kontrollen vilket leder till att 

uppkomna initiativ dämpas och kostnaderna sakta minskar. Det slutliga stadiet är mognad då 

kontrollmekanismerna mognat till rimliga mekanismer som styr verksamheten och som 

uppmuntrar initiativ som följer verksamhetens mål (Grimshaw, 2000). 

I USA var det tidigare vanligt att GIS införanden för myndigheter var mycket stora, 

omfattande och kostsamma eftersom GIS skulle implementeras direkt i hela deras system. I 

dagsläget har flera städer och myndigheter tillämpat en billigare form av GIS-införande där de 

väljer att implementera enstaka billigare hög-prioriterade applikationer där behovet är som 

störst (Somers, 1998). 

2.3 INSPIRE  
INSPIRE står för Infrastructure for Spatial Information in Europé och är ett EU-direktiv från 

2007 för att upprätta en gemensam infrastruktur för geografisk information i Europa 

(European Commission, n.d).   

Direktivets mål är att ge bättre tillgång till offentlig geografisk information och för att 

myndigheter lättare ska kunna utbyta geografisk information med varandra. INSPIRE baseras 

på följande principer (European Commission, n.d): 

 Geografisk information bör bara samlas in en gång och sparas där den kan 

upprätthållas mest effektivt  

 Det ska vara möjligt att kombinera geografisk information från olika källor i Europa 

 Geografisk information som behövs för myndighetsutövning på alla nivåer ska vara 

lättillgänglig. 

 Data som samlats in på en nivå ska kunna utbytas på andra nivåer. 

 Det ska vara lätt att hitta vilken geografisk information som finns och enligt vilka 

villkor som den får användas.  
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Direktivet driver på utveckling av den nationella infrastrukturen och har varit en bidragande 

orsak till att regeringen beslutat att Lantmäteriet har samordningsansvar för geografisk 

informations-området. Kommuner påverkas bara av direktivet om det finns nationella 

bestämmelser om insamling eller spridning av någon särskild geografisk information som 

ingår i INSPIRE (Harrie, 2008).  

2.4 Övrig litteratur 

2.4.1 Nulägesundersökning i Västerbotten 

Nätverket IGIS via strukturfondsprojektet GISTECH samt konsultkoncernen Region 

Västerbotten har gjort en nulägesundersökning 2011 som skulle visa hur användningen av 

geografisk information och geografisk informationsteknik såg ut i alla kommuner i 

Västerbotten (GISTECH, 2013).  

Resultat av nulägesundersökningen av 15 kommuner:  

 4 st följer utvecklingen av INSPIRE 

 11 har en GIS-samordnare 

 Ingen har någon GIS-strategi 

I en sammanställning av kommunernas svar har de angett förutsättningar för att införa GIS är 

bland annat att ha en GIS-samordnare, eldsjälar bland personalen som tar sig an GIS och 

utbildning av beslutsfattarna om nyttan med GIS. De hinder som kommunerna ser är tid, för 

lite resurser, pengar avsätts inte för utbildning och införande, att GIS-samordnare saknas samt 

lågt intresse från politiker/kommunledning. De mervärden som kommunerna har sett vid GIS-

införande är att de sparar tid och pengar, informationen blir tillgänglig och lätt att förstå 

genom att man kan göra enkla visualiseringar. Det är bra att all information samlas digitalt 

vilket ger snabb åtkomst (GISTECH, 2013). 
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3 Metod 
 

Studien har baserats på både primär- och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in för 

just den här studien medan sekundärdata kommer från andra källor (Bryman, 2013). Jag 

samlade in primärdata med en fokusgupp där vi främst diskuterade om hur förvaltningarnas 

personal ville att systemet skulle fungera och vilka kartor och lager som behövdes för deras 

arbete. För att förstå hur personalen arbetade i dagsläget med sina kartor och för att se om det 

skulle kunna utföras i GIS-systemet istället så genomförde jag intervjuer och deltagande 

observation. Sekundärdata hämtades från användardokumentationen för Solen och MapInfo. 

Om en analytiker anlitas utifrån ett företag så är det lämpligt att finna information om hur ett 

system fungerar genom att läsa systemdokumentationen (Bennett, 2010). Jag har också själv 

studerat datasystemen och de digitala kartorna för att få en uppfattning kring hur de är 

uppbyggda. Genom datainsamlingen fick jag en uppfattning om vilken geografisk information 

som finns på kommunen och vad som behövs för att förvaltningarna ska kunna arbeta med 

den i GIS-programmet. 

3.1 Fokusgrupp 
När man intervjuar flera personer samtidigt om en viss frågeställning eller tema så kallas det 

för fokusgrupp och den metoden är inriktad på att få reda på deltagarnas åsikter och synsätt 

(Bryman, 2013). En fokusgrupp kan hjälpa forskaren att lära sig mer om olika roller och 

processer i ett företag (Goodwin, 2009). Jag bad cheferna på respektive förvaltning att välja 

vilka personer som ska ingå i gruppen, förslagsvis de som arbetade mest med kartor i 

dagsläget. I fokusgrupper har deltagarna möjlighet att lyfta de frågeställningar som är 

betydelsefulla för de själva (Bryman, 2013). Då jag ville veta vilka behov och önskemål de 

anställda hade av GIS-systemet så använde jag fokusgruppen för att diskutera hur de vill 

använda systemet i framtiden för att kunna göra en kravdefinition som jag kunde utgå från i 

det konstruktiva arbetet. Se bilagan för de inledande frågeställningarna till fokusgruppen. Jag 

sammankallade fokusgruppen löpande under arbetets gång för att diskutera mitt arbete och 

eventuella frågor eller problem.  

3.2 Intervju 
Intervjuer kan ge grundlig information både om ett befintligt system och om människors krav 

på ett nytt system (Bennett, 2010). Jag intervjuade en anställd vardera på Tekniska 

avdelningen och Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få en inblick i hur de 

arbetade i dagsläget, i vilka system och vilka problem de hade. Personerna för intervjuerna 

valde jag ut från fokusgruppen eftersom de redan var insatta i projektet och dessutom borde 

vara de som arbetade mest med digitala kartor på förvaltningarna. I semi-strukturerade 

intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med någorlunda specifika teman och 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt (Bryman, 2013). Jag valde 

den intervjumetoden eftersom det då fanns möjlighet att ställa ytterligare frågor och att vi 

kunde fördjupa oss på intressanta teman. Intervjuguiden innehåller frågor om hur personerna 

arbetar med kartorna och systemen i dagsläget och finns i bilagan. 
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3.3 Observationer 
För att få en bättre förståelse för hur personalen arbetade med kartorna i systemet gjorde jag 

även en deltagande observation av personerna som jag intervjuat. Saker som intervjupersoner 

tar för givet och därför inte tänker på att nämna kan uppmärksammas genom deltagande 

observation (Bryman, 2013). Observationer kan användas för att verifiera information från 

andra källor eller för att hitta eventuella undantag från det normala utförandet (Bennett, 2010).  

Jag observerade några av de momenten då personen använde kartor i sitt arbete, exempelvis 

vid en bygglovsansökan fick jag se arbetet som personen beskrivit under intervjun.  

3.4 Kanban 
Kanban är en utvecklingsmetod som hör till de Agila metoderna vilket innebär att de är 

mindre regelstyrda än de traditionella metoderna (Kniberg & Skarin, 2010). Agila metoder är 

mindre byråkratiska och mindre fokuserade på omfattande dokumentation jämfört med de 

traditionella metoderna. Ett grundläggande kännetecken för de Agila metoderna är 

acceptansen att kraven kommer att förändras under utvecklingen och att processen då måste 

förändras för att tillmötesgå dessa (Bennett, 2010). Jag valde Kanban för jag ville ha en metod 

som stöd i arbetet med kartorna utan krav på omfattande dokumentation och med möjlighet 

att anpassa processen mot arbetets krav. 

I Kanban används en tavla som hjälpmedel för att visualisera arbetsflödet och metoden består 

av några steg. Först delas arbetet upp i mindre delar och varje del skrivs upp på ett kort som 

placeras på tavlan. Sedan delas tavlan upp i kolumner som beskriver arbetsflödet. 

Kolumnerna visar i vilken del av flödet som varje arbetsdel befinner sig i. Därefter bestäms 

WIP-gränser (Work In Progress), det vill säga hur många delar som kan arbetas med 

samtidigt. Slutligen mäts tiden det tagit för att slutföra arbetsdelen och optimering sker genom 

att experimentera med processen i syfte att göra tiden så snabb och förutsägsägbar som 

möjligt. Kanban förutsätter att användaren ska experimentera med processen och anpassa den 

till varje enskild användningsområde eftersom metoden i sig inte har alla svar utan enbart 

erbjuder en grundläggande mall för att driva utvecklingen framåt. Därför finns ingen bestämd 

WIP-gräns utan det är upp till användaren att anpassa gränsen för att optimera arbetsflödet 

(Kniberg & Skarin, 2010).  

Rent konkret skapade jag en lapp för varje karta då jag hade fått fram vilka kartor som skulle 

läggas in i Solen. De satte jag sedan i den första kolumnen av min tavlas tre kolumner: Att 

göra, Pågående och Klart.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Kanban-tavla 
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Jag valde att använda mig av Kanban för att visualisera arbetsflödet med kartorna dels för mig 

själv under arbetets gång och dels för fokusgruppen. I fokusgruppen använde jag tavlan först 

för att bekräfta att de kartor jag lagt under ”Att göra” var de som fanns att arbeta med. 

Därefter använde vi tavlan för att diskutera kring hur mitt arbete pågick.   

Då jag arbetade med att lägga in kartorna satte jag först WIP-gränsen till 1 eftersom det var 

första gången jag använde GIS-programmet för att lägga upp en karta. För den andra och 

tredje kartan hade jag lärt mig hur jag skulle göra. Innan den fjärde gången ökade jag WIP-

gränsen till 2 för att se om det fanns några fördelar med att arbeta med två kartor samtidigt, 

men jag kom fram till att det fungerade bäst med att jobba med en karta i taget. 

Mitt arbete bestod av en mindre mängd kartor och hade mer fokus på att de skulle läggas in i 

systemet än att det skulle göras så tidseffektivt som möjligt, därför valde jag att inte mäta 

tidsåtgången. Jag provade däremot att experimentera med processen genom att ändra WIP-

gränsen.  
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4 Resultat 

4.1 Storumans kommun 
Storumans kommun är en fjäll- och skogskommun som ligger i Västerbottens län inland i 

norra Sverige. Det är en av Sveriges största kommuner till ytan, nästan 7500 kvadratkilometer 

stort och det bor ca 6000 personer i kommunen så det är glest befolkat. De största orterna, 

tätorterna, är Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby och det är ca 13 mil mellan orterna 

(Storumans kommun, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Storumans kommun, hämtad från www.storuman.se 

4.1.1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med byggande, hälsa och miljö och har en 

chef och 9 anställda som är stationerade i Storuman. Där arbetar bland annat miljöinspektörer, 

bygglovshandläggare och livsmedelsinspektörer. Deras uppgift är bland annat att hålla 

översikts- och detaljplaner och fastighetsregister uppdaterade. 

4.1.2 Tekniska avdelningen 

Den Tekniska avdelningen ligger under Kommunstyrelsen och arbetar med 

samhällsplanering. De sköter både administrativa och praktiska arbetsuppgifter som rör bland 

annat vatten- och avlopp, gator, bredband, avfall, fritidsanläggningar, markfrågor, 

bostadsanpassningar och energi- och klimatrådgivning. Tekniska avdelningen har en chef och 

22 anställda, merparten arbetar från Storuman men sju personer är stationerade i Tärnaby.  

4.2 Beskrivning av datasystemen 
På den Tekniska och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Storumans kommun 

använder de verksamhetsstöden MapInfo, Solen, ByggReda och MiljöReda som är eller har 

koppling till GIS.   

4.2.1 MapInfo 

MapInfo Professional är ett GIS-program som är utvecklat av PitneyBowes Inc. och som de 

definierar som ett ”kraftfullt kart- och analysprogram med lösningar för att visa geospatiala 

data”(PitneyBowes, n.d). MapInfo hör till typen generella system som innehåller de flesta 

funktionerna och som kräver grundläggande kunskap för att utföra analyserna.  
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4.2.2 Solen 

GIS-Programmet Solen är utvecklat av Cartesia GIS AB. Med sitt Solen-koncept vill de 

förenkla komplexiteten av karthållning genom att ett fåtal personer, så kallade GIS-

administratörer, kan underhålla och serva användarna med all geografisk data de behöver. 

Med det inbyggda behörighetssystemet kan användarnas tillgång på data och funktioner 

kontrolleras så att de endast kommer åt de data som de är behöriga till och de funktioner som 

de behöver (Cartesia GIS AB, n.d). Det gör att även personer som inte har någon utbildning 

eller tidigare erfarenhet av GIS ändå lätt kan få fram just den information som de behöver, 

vilket är en fördel jämfört med generella GIS. Solen kan därför klassas att vara ett tittskåp för 

de enkla användarna och som ett generellt GIS för mer avancerade användare.  

Storumans kommun har köpt in följande produkter ur Solen-konceptet: Solen Administration, 

Solen Pro, Solen FOLK, Solen FAST. 

Solen Administration är ett administrationsprogram för hela Solen-konceptet och dess 

tilläggsmoduler. All kartdata lagras i en metadatabas med en mängd andra uppgifter som typ 

av data, användarrättigheter, aktualitet och ursprung. GIS-administratören lägger upp lager 

som sedan kopplas ihop till arbetsytor. Tanken med arbetsytor är att de ska innehålla lager 

med liknande information, till exempel bör lager med vattendrag registreras i en arbetsyta och 

vägar i en annan. Kartorna sätts sedan ihop av arbetsytor och får även de en eller flera 

grupptillhörigheter som motsvarar de användargrupper som ska ha åtkomst till dem. Solens 

användare administreras också i programmet och deras rättigheter läggs upp där och de delas 

in i olika grupper.  

Solen Pro är ett klientprogram som bygger på MapInfo. Programmet används för att 

presentera de kartdata som är registrerade för användarna. Användarna har enbart åtkomst till 

de kartor och funktioner som de är behöriga till. En enkel användare kan inte ändra utseendet 

på kartan mer än tillfälligt på sin skärm, medan en avancerad användare kan ha tillåtelse att 

förändra ett eller flera kartlager.  

Solen FOLK är en tilläggsprodukt som kopplar ihop kommuninvånarregistret med kartan. 

Med tillägget fås ett verktyg för att söka, analysera och presentera kommuninvånardata. Det 

är möjligt att söka både utifrån personnivå med namn, personnummer eller bostadsadress och 

utifrån statistiknivå med nyckelkods-, postnummer- eller kartområden. Solen FOLK har också 

möjlighet till utskrift av rapporter, adresslappar eller Excel-dokument som också det är 

behörighetsstyrt. 

Solen FAST är en tilläggsprodukt som kopplar ihop fastighetsregistret med kartan på ett 

liknande sätt som Solen FOLK. Det innehåller verktyg för sökning, analys och presentation av 

fastighetsdata. Sökningen kan ske antingen utifrån fastighetsuppgifter via tilläggets 

registerformulär eller genom att markera en eller flera fastigheter eller områden direkt på 

kartan. Solen FAST kan också skriva ut data via rapporter, adresslappar eller Excel-

dokument. 

Cartesia har även fler program och programtillägg som ingår i Solen-konceptet, men då inte 

Storumans kommun har köpt in dem väljer jag att inte beskriva dem närmare. Dock är det 

intressant att nämna Solen RUTT inför framtida GIS-arbeten i kommunen för ruttplanering 



13 
 

och ruttoptimering samt Cartesia Skolskjuts som är ett specialanpassat beslutsstöd just för 

skolskjutsar. Cartesia har även ett gratis tillägg, Solen LINX, för att koppla Solen Pro mot 

kartwebbtjänster som exempelvis Google maps för att visa deras satellitkarta i Solen Pro.    

4.2.3 EDP 

EDP Consult AB är marknadsledande inom bland annat miljö-och byggprogram för 

kommunal verksamhet. De har utvecklat ett antal system varav Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har köpt och använder MiljöReda och ByggReda dagligen. 

De har även köpt till EDP GIS-kopplingen så det är möjligt att från ett ärende eller sökurval i 

MiljöReda eller ByggReda exportera informationen till Solen Pro för att visa det på kartan. 

Kopplingen gör också så att det går att markera ett eller flera objekt i Solen Pro och exportera 

informationen till antingen MiljöReda eller ByggReda för att användas vid ärenderegistrering 

eller vid brevutskick.   

MiljöReda är ett ärendehanterings- och registersystem som är anpassat för en 

miljöförvaltnings behov. Programmet kan registrera ärenden inom en rad olika 

tillsynsverksamheter, bland annat livsmedel, miljötillsyn, täkter och enskilda avlopp. På varje 

ärende går det också att registrera uppgifter om vilken fastighet det gäller och det används för 

att kunna kommunicera med ett GIS-program via EDP-GIS. 

Byggreda är ett ärendehanterings- och registersystem som är anpassat för en byggförvaltning 

och programmet används för ärenden inom bygglov och planhantering. Via EDP-GIS kan 

ByggReda visa fastigheten eller området på kartan som ärendet gäller och det går också att 

markera fastigheter på kartan för att göra exempelvis brevutskrifter från ByggReda till de 

aktuella fastighetsägarna. 

4.3 Kartor 
Här följer en kort beskrivning av de kartor som förvaltningarna har i dagsläget. Många av 

dem är inköpta från en annan myndighet eller beställda via en konsult. Bilderna är hämtade 

från kommunen.  

 

Översiktskartan är inköpt från Lantmäteriet och den innehåller 

vägar, bebyggelse, höjdkurvor, mark, vatten och gränser. Den är 

avsedd att användas för att titta på ett större geografiskt område.  

 

Fastighetskartan är också inköpt från Lantmäteriet och den är 

deras mest detaljerade karta som visar byggnader, vägar, mark och 

fastighetsgränser.  
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Vägkartan kommer också från Lantmäteriet den innehåller både 

allmänna och enskilda vägar med redovisad bärighet vilket gör den 

till en bra bakgrundskarta för att planera transporter.  

 

Översiktsplan är ett underlag som visar hur kommunen vill att 

mark och vatten ska användas, den är inte juridiskt bindande utan 

är vägledande vid exempelvis framtagandet av detaljplaner och 

bygglov. Översiktsplanen finns enbart i tryckt form. 

 

Detaljplan anger hur marken får användas på ett begränsat 

område i en kommun och hur eventuella byggnader på den får se 

ut. Den är juridisk bindande. 

 

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta som täcker 

tätorterna Storuman, Stensele, Tärnaby och Hemavan. Den 

innehåller bland annat fastigheter, gator, parker och markdetaljer.  

 

Ledningsnät är en samling av de ledningar som ingår i samhällets 

infrastruktur, främst vatten, avlopp, el, fjärrvärme och bredband. 

4.4 Nuläge 
Utifrån resultatet av intervjuerna och fokusgruppens diskussioner fick jag en bild av hur 

förvaltningarna arbetar med de digitala kartorna i dagsläget och hur de skulle vilja arbeta med 

Solen. Jag beskriver därför nuläget först och sedan har jag definierat den konstruktiva delen 

av mitt arbete.  

4.4.1 GIS-användning 

På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen använde de fastighetskartan i Solen för att söka 

fram en fastighet utifrån fastighetsbeteckningen med hjälp av SolenFAST. Därefter kunde de 

ta reda på vilka som var grannar och sakägare till det som ärendet handlade om via 

SolenFOLK, för att manuellt lägga in det i MiljöReda eller ByggReda. De visste att det skulle 
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finnas en EDP-GIS-koppling men ingen visste om eller hur den fungerade. 

Bygglovshandläggarna lade manuellt till lagret för detaljplanerna varje gång de behövde se 

dem på fastighetskartan och ifall det fanns en detaljplan över området måste de leta reda på 

det tillhörande dokumentet i en viss mapp på hårddisken. Då de lagt till lagret med detaljplan 

var de tvungna att sedan dölja det för att kunna se fastighetsbeteckningarna som de behövde.  

Den tekniska förvaltingen använde knappt Solen alls utan använde istället MapInfo för att se 

primärkartan och för att uppdatera ledningskartorna eftersom de visste att ledningskartan i 

Solen inte var komplett och att primärkartan inte fanns där. Då de använde Solen var det för 

att söka fram fastigheter på fastighetskartan för att se ägare och eventuella grannar.  

Alla som använde Solen tyckte att det tog lång tid att starta och att programmet var långsamt. 

Ingen använde Solen för att utföra analyser. 

Då jag tog fram en rapport i februari över kartanvändningen i Solen fanns kartorna 

fastighetskarta, detaljplan, ledningskartan, fornkarta, vägkarta och naturvård. Fastighetskartan 

hade öppnats 2759 gånger, detaljplan 787 gånger och ledningskartan 480 gånger fram till i 

februari 2014. Det syns inte vem/vilka som öppnat kartan detaljplaner upprepade gånger i 

Solen, det kan vara så att den har använts av tidigare personal men att den inte används av 

personalen nu, eftersom de i dagsläget lägger till detaljplanerna manuellt på fastighetskartan. 

Resterande kartor hade bara öppnats ett fåtal gånger och senaste gången var 2012 så de har 

inte använts.  

I Solen Administratör fanns alla aktiva användare upplagda och även några personer som inte 

längre arbetade på förvaltningarna. Alla hade tilldelats avancerad behörighet och 

gruppbehörigheter. Gruppbehörigheterna angav vilken avdelning användarna tillhörde: 

miljö&bygg, tekniska, räddningstjänsten eller administratör samt vilka programtillägg de hade 

åtkomst till: SolenFOLK, SolenFAST och/eller EDPLink. 

4.4.2 Befintliga kartor i Solen 

Då jag undersökte var kartorna lagrades fann jag att kartorna som var tillgängliga i Solen var 

lagrade på en egen disk medan de kartor som personalen visste om och använde låg på en 

annan disk som hette Kartdata och som de hade åtkomst till. På Kartdata fanns 

fastighetskartan, översiktskartan, vägkartan, primärkartan, ledningskartan och detaljplanen. 

Uppdateringarna på fastighetskartan registreras i Lantmäteriets webtjänst av Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och därefter köper kommunen uppdatering av sin 

fastighetskarta ca en gång per år vilket läggs in av en konsult från Metria. Uppdatering på 

fastighetsägarregistret görs varje vecka av den GIS-ansvariga på Tekniska avdelningen via en 

tjänst från Cartesia. Uppdateringar av primärkartan sker via konsult från Metria. Konsulter har 

också använts som hjälp för att ta fram översiktsplanen och detaljplanerna 

4.4.3 Förvaltningarnas behov i Solen 

Fokusgruppen var överens om att det fanns ett behov av att uppdatera de befintliga kartorna i 

Solen och att lägga in de som inte fanns där så att de kunde använda programmet mer. De 

ville att alla kartor som fanns på förvaltningarna skulle läggas in i Solen. Då detta arbete var 

avgränsat till att gälla enbart de befintliga digitala kartorna så resulterade det i följande lista. 
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Bakgrundskartor: 

 Fastighetskartan – med möjlighet att se fastighetsbeteckningarna 

 Översiktskartan  

 Vägkartan 

 Primärkartan – som bakgrundskartor  

Lager  

 Detaljplaner – som ett lager i fastighetskartan 

 Ledningskartorna – som lager i primärkartan och synligt för Tekniska avdelningen och 

bygglovshandläggarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ville ha in kartor på Länsstyrelsens riksintressen 

men då de inte finns som befintliga kartor på förvaltningen så omfattas de inte av detta arbete. 

Det hade också uppkommit både i fokusgruppen och vid intervjuerna ett behov av att snabba 

upp Solen för att öka användningen eftersom många av användarna i nuläget drog sig för att 

starta det då de visste att det var långsamt.   

Ett annat arbetsmoment som tog tid av användarna var att föra över information från Solen till 

MiljöReda och/eller ByggReda vilket kom upp under intervjun och observationen med 

personalen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför ville fokusgruppen att 

arbetet också skulle innefatta att kolla upp EDP-GIS kopplingen.  

4.4.4 Anpassning mot INSPIRE 

Kommunen använder sig i dagsläget nästan uteslutande av geografisk data från Länsstyrelsen 

och Lantmäteriet som redan följer INSPIRE-direktivet. Därför anser kommunen att de inte 

behöver anpassa sina lager mot direktivet då de enbart använder sina lager internt och inte 

samlar in och sprider geografisk information. Deras ställningstagande stämmer in på 

INSPIRE-intresset enligt enkäten där endast 4 av Västerbottens 15 kommuner svarade att de 

följer utvecklingen av INSPIRE (GISTECH, 2013). 

4.5 Analys av nuläge 
Jag tolkar resultatet av nuläget att kommunen fortfarande är kvar i initieringsfasen av 

införandeprocessen eftersom system och data har köpts in men det har inte kommit till full 

användning eller att GIS-användningen har börjat spridas i organisationen. Förvaltningarna 

har inte heller kommit långt med att producera egen geografisk information utan det mesta av 

deras geografiska information är införskaffat via Länsstyrelsen och Lantmäteriet. All 

installation av program och tillägg är sedan länge gjorda och grunden är lagd i Solen 

Administration.  

En del av de befintliga kartorna har lagts in vid installationen men resterande av de befintliga 

och de inköpta kartorna har inte lagts in i systemet efter installationen. När kartorna som har 

funnits i Solen har uppdateras, har de inte sparats på det stället som Solen hämtar kartdata från 

vilket innebär att Solens kartdata inte är uppdaterad. Om den geografiska informationen inte 

hålls uppdaterad i GIS-programmet så minskar användningen av det. På grund av allt detta 

används inte systemet vilket leder till ej utnyttjad investering och effektivisering.  
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4.6 Praktiskt arbete  
Då jag hade samlat in primärdata via fokusgruppen och intervjuer arbetade vi fram vilken 

geografisk information som behövde läggas upp i Solen. Efter det började jag att sätta mig in i 

hur programmen MapInfo, Solen Pro och Solen Administration fungerade med hjälp av 

användardokumentationerna. Detta var nödvändigt eftersom jag tidigare under min utbildning 

har arbetat med andra GIS-system (ArcMap och QuantumGIS) och måste lära mig hur 

kommunens program fungerar. 

För att lägga in en karta i Solen började jag med att spara kartfilerna i mappsystemet som 

Solen hämtar kartdata från. Sedan använde jag det rekommenderade arbetssättet enligt 

användarhandledningen för Solen Administration: Jag började med att sätta ihop lagren till 

arbetsytor i MapInfo och importerade därefter varje arbetsyta var för sig in i Solen 

Administration. Slutligen satte jag ihop arbetsytorna till en karta som går att öppna i Solen 

Pro.  

Den första kartan jag börja med var fastighetskartan, jag la upp den uppdaterade i Solen och 

anpassade den efter användarnas önskemål så att fastighetsnummer skrivs ut på kartan. Jag 

förbättrade även Solens prestanda genom att ställa in zoom-gränser på lagren så att 

programmet inte behöver rita ut all information då man zoomar ut till en större yta. 

Detaljplanerna fanns som lager som personalen la till manuellt varje gång de behövde dem, så 

de la jag in som ett lager på fastighetskartan så personalen bara behöver kryssa i en ruta när de 

vill se dem. Efter det använde jag samma arbetssätt för att lägga in översiktskartan, vägkartan, 

primärkartan och ledningslagren.  

Jag undersökte också varför EDP-länken mellan Byggredan/Miljöredan och Solen inte 

fungerar eftersom det kom fram både vid fokusgruppen och vid intervjun av personalen på 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det var väldigt viktigt för att de skulle kunna 

använda GIS mer, och därför bad de mig att undersöka det. Det visade sig att EDP-länken 

fungerade för en del men de visste inte om det eller hur den kunde användas. För de övriga 

berodde det på behörighetsproblem som jag felanmälde till IT-enheten.  

4.7 Fokusgruppens utvärdering av arbetet 
Vid mitt avslutande möte med fokusgruppen gav de en utvärdering av mitt arbete. De var 

nöjda med mitt arbete och tyckte att det har ökat intresset för GIS på både Tekniska 

avdelningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Flera av personalen hade 

kommit med önskemål till fokusgruppen om vad de skulle vilja ha för uppgifter i Solen men 

då de inte rymts inom mitt arbete har det inte tagits upp. Fokusgruppen var nöjda med de 

kartor och lager jag lagt in i Solen. Mest ökad användning av Solen hade skett på Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen då de lättare kunde se detaljplanerna och de har även börjat 

använda sig av EDP-länken vid sina ärenderegistreringar för att se och hämta in sakägare från 

Solen till ByggRedan. Däremot har den funktionen medfört att namn- och adressuppgifterna 

som importeras till ByggRedan är i versaler och det orsakar en del problem vid utskrifter då 

inte hela namnet ryms i adressfältet ibland. En person i fokusgruppen som redan tidigare 

tyckte att Solen var långsamt tyckte att det blivit mer långsamt, så mycket att han knappt 

kunde öppna kartan där utan använde MapInfo istället nu. I början av mitt arbete hade det 

blivit lite snabbare men allt eftersom jag la in fler kartor och lager har Solen blivit 
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långsammare. De andra hade också upplevt att Solen blivit lite långsammare men inte alls i 

samma utsträckning. Den personen skulle lämna in sin dator på service för att se om IT kunde 

åtgärda problemet.  
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5 Alternativ lösning 

5.1 Geodatasamverkan 
Geodatasamverkan är en datadelningsmodell vars syfte är att förenkla åtkomsten till 

geografisk information. Det innebär att myndigheter får tillgång till ett stort och samlat utbud 

av geografisk information. Det är 19 stycken informationsansvariga myndigheter som 

tillhandahåller sin geografiska information via geodata-samverkan. Ytterligare 18 statliga 

myndigheter och landsting utan informationsansvar är också med. Informationsansvariga 

innebär att de är skyldiga enligt lag att göra sin information tillgänglig (Geodata, 2014) 

En alternativ lösning för kommunen är att istället för att de köper in geografisk information 

från olika håll som de gör i dagsläget så kan de gå med i geodatasamverkan och få tillgång till 

samma material plus mycket mer för i stort sett samma kostnad. Det betyder att istället för att 

behöva hålla reda på flera kontrakt blir det bara ett och att alla uppdateringar kommer från ett 

ställe och dessutom oftare. Det gör att kommunen får bättre och enklare geografisk 

information. Den mesta geografiska informationen som är aktuell för kommunen finns 

dessutom som WMS-tjänster vilket innebär att kartinformationen hämtas direkt via Internet 

istället för att den ska hämtas och uppdateras manuellt.    
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med detta arbete vara att öka användningen av Storumans kommuns GIS-program 

Solen genom att uppdatera programmet med geografisk information som kan användas i 

förvaltningarnas verksamhet. Om GIS-information inte hålls uppdaterad kommer systemet 

inte att användas (Kohsaka, 2000). Därför var ett viktigt steg för att öka användningen av GIS 

på kommunen att se till att kartorna var uppdaterade.  

Då jag började arbetet användes i stort sett bara en äldre version av fastighetskartan för att 

söka efter fastighet- och ägaruppgifter i Solen och personalen la in extra lager manuellt. Ett 

antal andra kartor var inköpta men gick inte att komma åt från systemet. Kopplingen till deras 

ärendehanteringsprogram fungerade dessutom inte för alla och för de som det gjorde visste de 

inte hur den skulle användas, vilket visar på vikten av utbildning om GIS och dess 

möjligheter. 

I början av införandet av GIS används mycket geografisk information från andra producenter 

och i takt med ökad användning av GIS ökar den egentillverkade geografiska informationen 

(Länsstyrelsen, 2003). Det stämmer att kommunen är i början av GIS-införandet då de 

befintliga digitala kartorna som jag la in i systemet var till stor del kartor inköpta från 

Lantmäteriet. Kommunen har också kvar mycket egen data som skulle kunna anpassas och 

läggas in men som inte har omfattas av mitt arbete då det avgränsat sig till enbart de befintliga 

digitala kartorna.  

Även att införandeprocessen har stannat av på initieringsstadiet stämmer med att ett GIS inte 

går att köpa ”nyckelfärdigt” (Länsstyrelsen, 2003) utan att det måste anpassas mot 

verksamheten. En förutsättning för att lyckas med GIS är det finns någon som kan underhålla 

och uppdatera systemet (Kohsaka, 2000) och som har utbildning inom området då det annars 

är nästan omöjligt att utnyttja ett GIS fulla potential (Gocmen et al., 2010). 

När det gäller mina val av metoder så känner jag att jag hade kunnat utesluta observationerna 

då de inte tillförde något nytt utan enbart bekräftade det som personerna jag intervjuade redan 

hade sagt. Fokusgruppen fungerade väldigt bra och personerna som deltog var väldigt 

engagerade i arbetet. Intervjuerna gav mig en bra inblick i hur de arbetade i dagsläget. Att jag 

enbart använde mig av tavlan från metoden Kanban tycker jag fungerade bra för mig. Det är 

en av fördelarna med Kanban, då det är meningen att man ska anpassa den efter varje enskilt 

användningstillfälle (Kniberg & Skarin, 2010).  

Jag började mitt arbete på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vilket drog ut på tiden 

och det resulterade att jag fick mindre tid till den Tekniska avdelningen och att lägga upp 

deras kartor. Det vore bra att skapa nya rutiner för personalen som uppdaterar lager så att 

ändringarnas sparas där Solen hämtar sin geografiska information. Att jag utredde och löste 

problemen kring EDP-GIS länken trots att det egentligen inte ryms inom arbetets syfte beror 

på att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med Solen sker till stor del i 

samverkan mellan GIS och EDP-systemen. Genom att länken fungerar så effektiviseras deras 

arbete och de kommer att använda Solen mer, därför tyckte jag att det var viktigt att lösa det 

problemet. 
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Ett ökat GIS-användande effektiviserar också arbetet och ger möjligheten att skapa bättre 

beslutsunderlag (Länsstyrelsen, 2003). I fokusgruppens utvärdering framkom att de fått en 

ökad användning av Solen genom detta arbete samt att det har ökat intresset för GIS i 

verksamheten. Däremot blev Solen så långsamt för en person så att den hellre använde 

MapInfo, det tycker jag var synd och det var tvärtemot min avsikt. Förhoppningsvis beror det 

enbart på datorn och jag hoppas att det kan åtgärdas.  

I enlighet med Kohsaka (2000) vill jag slutligen nämna att jag tror det finns en stor risk att 

användningen av Solen kommer att minska om kommunen inte lägger mer resurser på 

uppdatering och skötsel av systemet.  

6.1 Förslag på fortsatt arbete 
Det finns många saker som kommunen kan fortsätta arbeta med för att ytterligare öka 

användningen av GIS-programmet Solen. Det går att förbättra detaljplanlagret som ligger i 

fastighetskartan så att detaljplansnumren syns och att det läggs in länkar till 

detaljplandokumenten direkt från kartan. Det skulle effektivisera arbetet väldigt mycket för 

personalen som använder detaljplanerna. Det finns också ett behov från Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att lägga in kommunens översiktplan och Länsstyrelsens 

riksintressen. Dessutom skulle det vara bra att utreda hur det skulle vara möjligt att snabba 

upp Solen, behöver användarna kraftfullare datorer eller är det möjligt att köra programmet 

från en server? 

Både Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och den Tekniska avdelningen har också 

egna geografiska data som går att arbeta om till lager. Till exempel bredband, belysning, 

soptunnor och potentiellt miljöfarliga verksamheter. Det är också möjligt att ta fram 

layoutmallar i Solen för utskrifter vilket skulle förenkla då personalen behöver skriva ut kartor 

för olika ändamål, exempelvis vid en bygglovsansökan.   

Räddningstjänsten hörde talas om detta arbete och hade önskemål om att få en karta med 

brandposter, vilket tyvärr inte låg inom arbetets omfattning. Det finns även mycket annan 

geografisk information som skulle vara användbar för dem vid krishantering och riskanalyser. 

Det är också möjligt att sprida GIS till andra förvaltningar och verksamheter, till exempel för 

skolskjuts, hemtjänst, lediga bostäder eller som en webbtjänst för kommuninvånarna.   
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8 Bilagor 

8.1 Inledande frågor till fokusgruppen  
 Vilka kartor har ni som är digitala? 

 Vilka GIS-analyser gör ni?  

 Vilka kartor används i Solen? 

 Hur ser era framtida önskemål ut för Solen?  

8.2 Intervjuguide 
Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren utgår 

från de nedan specificerade frågorna och kan sedan utifrån intervjupersonens svar ställa 

ytterligare eller fördjupande frågor.  

 På vilket sätt arbetar du med geografisk information?  

 Vilka program använder du för att arbeta med kartor?  

 Vilka kartor använder du? 

 Vilken information på kartan behöver du?  

 Hur går du till väga för att få fram den informationen?  

 Upplever du några problem med programmet/kartan?  

 Har du några önskemål om kartan?  

 


