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Sammanfattning  

 

Jag valde att göra en fallstudie i Lycksele kommun, en kommun i södra Lappland med ca 12000 

invånare. Det är en glesbygdskommun med låg folktäthet (2,2 inv/k m
2
), men med en folkmängd 

som överensstämmer med medianvärdet av Sveriges kommuner.  

Arbetet bestod av att göra en analys av övergången till den nya programvaran Topocad med 

syftet att integrera den nya programvaran i den befintliga verksamheten. Kommunens fokus var 

riktat på att få med sig all data till det nya systemet, samt att skapa en hållbar struktur för att säkra 

övergången och tillgängligheten av data inom organisationen.  

Olika enheter inom Lycksele kommun använder i dagsläget olika GIS-system med olika 

datastandarder för att hantera lägesbunden information i sin myndighetsutövning. 

Jag har funnit att, för att integrera ett nytt GIS-system behöver kartdata för verksamheten ha 

samma referenssystem, veta hur data ska vara lagrat och att det nya systemet ska vara 

kompatibelt med befintliga GIS-system, samt kunskap kring hur kartdata hanteras både internt 

och externt för att uppnå verksamhetens mål och syfte på ett effektivt sätt. 

Lycksele kommun har inte i dagsläget strategier eller arbetsmodeller för hur man inför och 

integrerar nya informationssystem. Dock har man en arbetsordning för driften av systemen: IT-

avdelningen utför den tekniska installationen av systemet men ansvar för val av system, inköp 

och administration av systemen finns hos respektive avdelning.  

Avsaknaden av strategier och arbetsmodeller för kommunens IS-system har givet en slutsats att 

organisationen skulle vinna mycket på att skapa en övergripande IS-strategi för system, och 

skapa rutiner för att kontrollera om det går att integrera nya system i den befintliga verksamheten. 

Kommunen skulle vinna mycket på att ta fram GIS-strategier för hur man avser att hantera 

lägesbunden information. 
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Abstract 

I have chosen to do a case study on the municipality of Lycksele. Lycksele is a municipality in 

Southern Lapland with about 12,000 inhabitants. It has a very low population density at just 2.2 

inhabitants per square kilometer. This mirrors the average value of most Swedish municipalities. 

The work consists of analyzing the transition to the new form of software, Topocad, with the aim 

of integrating the new software into existing business operations. The municipality of Lycksele’s 

focus is aimed at getting all data to the new system, and creating a sustainable structure to ensure 

the transition and the availability of data within the organization, thus guaranteeing a sound 

structure going forward. At present there are a range of GIS systems being used in the 

municipality.  

Each GIS system has its own rules and ways of managing the input and output of data. There are 

currently no thoughts or procedures how to integrate a new universal GIS system amongst all the 

local departments.  

I have found that in order to integrate a new GIS-system it is necessary for the business to 1) have 

the same reference systems for spatial data; 2) know how the data will be stored and if the new 

GIS-system will be compatible with existing GIS-system within the organization; and 3) to know 

how spatial data are managed both internally and externally for achieving business goals and 

objectives in an efficient manner. 

Conflicts often occur as different aspects of the system are left to different departments. For 

example; the IT department performs technical installation of the systems, however the purchase 

of the GIS system itself falls on the shoulders of each individual department. It would seem that a 

universal system used by all respective departments and monitored by one central IT department 

would be a better solution.  

The lack of strategies and working models for municipal IS systems has led to a conclusion that 

the municipal would benefit greatly by creating an overall IS strategy for the system and creating 

procedures to check if it is possible to integrate new systems into existing operations. I am 

confident that a municipality like Lycksele would benefit greatly by developing GIS strategies on 

how they intend to manage GIS. 
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Ord – Ordförklaring 

AutoKa-PC (APC) – Mjukvara som utvecklades inom Lantmäteriet, en DOS-baserad 

programvara och den senaste skapade versionen är inte kompatibel med nyare operativsystem än 

Windows XP och med 32-bitars operativsystem. 

Datastandarder – Världsstandarden ISO 19100 som används för geodata. Den utgör grunden för 

det tekniska ramverk för geodata som används i Sverige och anger allmänna krav, krav på 

referenssystem, stomnät, detaljmätningar och kvalitetssäkring.  

Datastruktur – En struktur för organisering av data. 

Detaljplan - Dokumentation inom fysisk planering för hur ett begränsat område i en kommun 

ska bebyggas, hur mark och vattenområden får användas.  

ERS – Står för enhetliga referenssystem, ett uppdrag inom svensk geoprocess vars huvuduppgift 

är att stödja och påskynda kommunerna i deras införande av enhetliga nationella referenssystem i 

plan och höjd, SWEREF 99 och RH2000. 

Fokus detaljplan – Är en programvara i AutoCAD miljö utvecklas av Tekis. 

GAP-analys - En metod att jämföra en organisations nuläge med ett önskvärt läge. GAP 

analysen ger en bild av vad som behöver göras på en operationel eller strategisk nivå för att gå 

från nuvarande situation till den önskade. 

Geodata – Data som beskriver företeelser samt deras geografiska läge. 

Höjdsystem – Höjd över havet anges i ett höjdsystem som avser den angivna punkten längs 

geoiden mätt längs lodlinjen. Ett höjdsystem består av ett antal fixpunkter som är noggrant inmätt 

och representerar höjden. Det finns tre höjdsystem i Sverige RH00, RH70 och RH2000 

Inspire – En europeisk infrastruktur för geodata. Inspire har som syfte att undanröja hinder för 

tillgång av offentliga geodata. 

IS – Informationssystem 

Kartprojektion – En projektion som används för att avbilda jordens buckliga yta på en plan yta, 

t.ex. en karta.  

Lokalt koordinatsystem – Ett koordinatsystem som är lokalt framtaget i en kommun för att 

lägesbestämma dess stomnät. 

Kommunkartan – En offentlig kartservice baserad på googlekartan och driftas(?) av GIS-

företaget Cartesia. 

MapInfo – Ett amerikanskt mjukvaruföretag som tillverkar program som t.ex. MapInfo 

Professional. 

MapInfo Professional - Ett program som kan användas för att digitalisera, analysera och se 

samband mellan lager av geografiska data och som utvecklats av MapInfo.   

Projektering – Ett utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva operativa utförandet av 

ett projekt, en förberedelsefas för ett projekt. 

Rakel – Ett radiokommunikationssystem med systemlösningar som bland annat riktar sig till 

kommuner, statliga myndigheter och blåljusorganisationer och som utvecklats av TC Connect 

Sweden AB. 
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RT 90 – Ett tvådimensionellt referenssystem, ett plant koordinatsystem som inte har en direkt 

koppling till höjd.  

Solen – Ett GIS-system för hantering av kartdata utvecklat av Cartesia AB, Lycksele 

Svensk geoprocess – Ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner, SKL och lantmäteriet, 

som syftar till att förenkla användningen av geodata för så många av samhällets aktörer som 

möjligt. 

SWEREF99 – Ett svenskt geodetiskt referenssystem, som är tredimensionellt och anger både 

plan och höjd. SWEREF99 indelas i zoner utifrån den medelmeridian som är närmast kommunen. 

Lycksele kommun använder  

SWEFRE 99 18 45. 

Tekis – En leverantör av IT-systemlösningar av för den kommunala marknaden. Tekis AB ingår i 

Addnode-koncernen. 

Tekla – Ett företag som producerar programvara för informationsmodellering för bygg-, 

infrastruktur-, och energibranschen. 

Topocad – Ett CAD-program som är utvecklat för att fungera med mätningstekniska 

beräkningar, projektering och en mängd andra funktioner.  

Transformation – Innebär att en uppsättning koordinater överförs från ett koordinatsystem 

(från-systemet) till en ny uppsättning koordinater i ett annat koordinatsystem (till-systemet). Det 

finns transformationsformler för 1-, 2- och 3-dimensionella systemsamband. 

Trimble NIS – Ett nätverksinformationssystem med integrerade GIS-funktioner och funktioner 

för dokumentering och hantering av nätverkstillgångar, utvecklad av Tekla. 

Vabas – En programvara för drift och underhåll av VA-nätet utvecklad av Tekis.  
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1 Inledning  

Sveriges kommuner måste bli effektivare när det gäller uppdraget att tillhandahålla lägesbundna 

data, både internt mellan de olika kommunala enheterna och externt till andra organisationer och 

privatpersoner. Det gäller allt från detaljplaner, projektering, VA-system, bredband och andra 

delar av infrastrukturen som kommunen är ansvarig för, samt informationen till och dialogen med 

allmänheten. Regeringskansliet (2011)   

Vid Lycksele kommun och planenheten har inmätning gjorts i det lokala nätet, Lycksele R11, och 

lagts in i programvaran AutoKa-PC för att senare transformeras till koordinatsystemet SWEREF 

99 18 45 för att kunna användas av andra delar inom organisationen och till andra programvaror.  

AutoKa-PC är i dagsläget en nerlagd programvara, som inte längre underhålls av leverantören. 

Det finns redan en ny programvara, Topocad inköpt för att ersätta AutoKaPC. Det är därför av 

hög prioritet att övergå till att mäta in med SWEREF 99 18 45 och att få Topocad kompatibelt 

med andra befintliga system inom organisationen som används för digitala kartdata och som 

redan använder digitala kartdata i projektionen SWEREF 99 18 45.  

Under hösten 2011 presenterade Näringsdepartementet ”IT i människans tjänst – en digital 

agenda för Sverige” som är en sammanhållen strategi med syftet att statens befintliga resurser ska 

utnyttjas bättre. Regeringskansliet (2011) 

I ett vidare perspektiv handlar det också om att Sverige har förbundit sig att följa INSPIRE-

direktivet där olika länder ska på ett effektivt sätt ska kunna byta data mellan varandra, vilket 

kräver en övergång till en EU-enhetlig datastandard och ett gemensamt referenssystem. European 

Parliament, Council of the European Union (2007) 

1.1 Problemställning 

Svårigheten med att integrera system i en organisation är att både få det att fungera tekniskt och 

att få medarbetare att använda systemet och att det kan nyttjas av alla.  

Inmätning har utförts i det lokala referenssystemet, Lycksele R11, och inmätna data har lagts in i 

programvaran AutoKaPC. Detta har gjort det nödvändigt att transformera redan inmätna data för 

att bli tillgängliga i andra system som används inom organisationen. I dagsläget finns det enheter 

inom organisationen som väntar upp till och över ett halvår för att få tillgång till inmätna, 

transformerade data blivit införda i deras befintliga system. Det gäller att minska tidsåtgången för 

att transformera data till olika kartprojektioner och snabbare kunna överföra inmätna data till 

system som används av andra aktörer inom organisationen.  

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

om det inte uppnår målet, om flödet inte fungerar som det är tänkt och om tankeprocesser för 

dem som använder systemet inte har fångats upp (Goodwin2009). Det är detta som kan vara en 
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risk när en kommun som har begränsad budget och stora skyldigheter måste forcerar anpassning 

av system ör att följa nya EU-direktiv. 

Ekholm, A. och Markovic, D. (2014) som är knutna till Institutet för framtidsstudier har 

publicerat en forskningsrapport där de beskriver några tänkbara orsaker kring svårigheten att 

integrera system i en organisation. Bland annat anges det att system varit oanvändbara, det har 

varit otillgänglig information kring verksamheten som den är tänkt att fungera i. Att ledningen 

inte insett att informationsförsörjning och informationshantering är en av de mest strategiska 

frågorna i informationssamhället. Ytterligare en anledning till att IS-systemen inte fungerar för 

användarna utanför IT-avdelningen och varför stora IT-projekt ofta misslyckas är att man inte har 

insett att stora IT-projekt även måste vara stora organisationsprojekt. Ekholm, A. och Markovic, 

D. (2014) Det visar att svårigheten inte enbart ligger i att bygga ett tekniskt system, utan även att 

det ska gå att integrera i en verksamhet samt verkligen nyttjas av medarbetarna.  

Sommers (2002) anger några krav vid integration av system och på data, samt anger några viktiga 

punkter att ta hänsyn till. Kraven är prestanda och olika aspekter gällande systemdrift, samt 

programvarans kompatibilitet bland användarna, inte bara för att dela data, utan även för 

systemsupport. Därför bör organisationer sträva efter att utveckla en omfattande uppsättning 

systemspecifikationer som kommer att hjälpa dem att välja produkter som uppfyller deras behov. 

De bör omfatta standarder, underhållsdata, datahantering, systemstöd och kompatibilitet. Även 

standarder för tillämpningen av framtida datadelning, användarstöd och samordning måste vara 

utvecklad och baserad på miljön hos användare. 

● Arkitektur för datalagring (filstruktur och/eller databasdesign), inklusive 

uppgiftsbeskrivningar, datamodeller, och metadataspecifikationer. 

● Applikationsbeskrivningar. 

● Korrelationer mellan data, program och användare. 

● Övergripande arkitektur för GIS-system och dess integration med andra system och 

databaser. 

● Komponenter hos ledning och organisation (kostnads/nyttoanalys och budget) 

● En genomförandeplan. 

Alla dessa komponenter påverkar varandra och bör vara en del inför integrering av nya GIS-

system. Om tyngdpunkten läggs på vissa aspekter medan andra försummas kan det leda till 

problem mellan olika GIS-system och hantering av data. Vilket belyser vikten av att ta fram vilka 

krav som finns för användare av GIS-systemet, förstå i vilken miljö den ska fungera och en 

genomförandeplan för arbetet. 

1.2 Syfte 

Arbetet består av att göra en analys av övergången till den nya programvaran Topocad med syftet 

att integrera den nya programvaran i den befintliga verksamheten. Kommunens fokus är inriktat 

på att få med sig alla data till det nya systemet, samt att skapa en hållbar struktur för att säkra 
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övergången och tillgängligheten av data inom organisationen. Ett förslag kommer att utformas 

med förslag till förändringar och förbättrade rutiner. 

1.3 Forskningsfrågor 

I dagsläget använder Lycksele kommun flera olika programvaror och standarder för kartdata, 

samtidigt som det kommer nya krav utifrån.  

● Hur arbetar en kommun med kartdata och hur bör de göra för att integrera ett nytt GIS-

system? 

1.4 Avgränsning 

Jag avgränsar mig till att se över datasystem och data för kartdata som hanteras på 

samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel har jag använt litteratur som förklarar integration av ett system som ska fungera 

ihop med andra befintliga system. Då en del av processerna som det omfattar handlar om 

systemets flöde och de människor som använder det har jag även sökt efter litteratur som belyser 

förståelsen av målen och de tankeprocesser de människor som ska använda systemet har. I 

litteraturen har jag även använt svar på hur nya system kan integreras i en befintlig organisation 

för att följa upp målen de har för sin verksamhet. 

Jag har även använt litteratur kring betydelsen av en referensgrupp för karthantering som 

gemensamt kan arbeta med frågor kring användningen av GIS-system, samt litteratur kring 

intervjuer för att ta fram förståelse för processer vid nya system. Detta utifrån att jag under 

arbetet kommer att intervjua berörda personer på kommunen och även från andra kommuner som 

har gjort en liknande integration av ett nytt system för att hantera lägesbunden information.  

I kapitlet tar jag även upp strategier kring informationssystem, organisationen och affärsmålen för 

att visa på hur de förhåller sig till och påverkar varandra. 

Som bakgrundsinformation har jag bland annat tagit del av två interna utredningar som är gjorda 

vid Lycksele kommun under 2014 av Eva Karlsson kring GIS i Lycksele kommun och 

Geosamverkan och byte av referenssystem. 

 

Jag har tagit del av Näringsdepartementets ”IT i människans tjänst – en digital agenda för 

Sverige” som är en sammanhållen strategi med syftet att statens befintliga resurser ska utnyttjas 

bättre och även EU-direktivet INSPIRE som Sverige har förbundit sig att använda gällande bland 

annat datastandarder och referenssystem. INSPIRE, European Parliament, Council of the 

European Union (2007) 

 

Jag har även tagit fram förslag på några nya rutiner grundade på litteratur kring Service-Oriented 

Architecture (SOA) för att tydliggöra dem på ett konkret och övergripligt sätt för berörda 

personer. 
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2.1 Informationssystem (IS) 

I en beskrivning av ett informationssystem så består det av tre huvuddelar: teknik, människor och 

processer. Pearlson, K.E. & Saunders, C.S. (2009). När de flesta människor använder termen 

informationssystem, hänvisar de faktiskt endast till det tekniska elementet som definieras av 

organisationens infrastruktur. Medan Pearlson och Saunders (2009) framhäver att termen avser 

infrastruktur, allt som stödjer flödet och behandling av uppgifter i en organisation, inklusive 

hårdvara, mjukvara, data och nätverkskomponenter, medan arkitekturen hänvisar till strategin 

implicit i dessa komponenter. 

 

Informationssystemet är vidare som en kombination av teknik ("vad"), människor ("vem"), och 

processen ("hur") som en organisation använder för att producera och hantera information. 

Däremot fokuserar informationsteknik (IT) endast på de tekniska anordningar och verktyg som 

används i systemet. Informationsteknik kan definieras som alla former av teknik som används för 

att skapa, lagra, utbyta och använda information. 

 

Ovanför själva informationssystemet är ledningen, som har uppsikt över konstruktionen och 

struktur samt övervaka dess prestanda. Ledning utvecklar verksamhetens krav och affärsstrategi 

som informationssystemet är tänkt att tillfredsställa. Systemets arkitektur ger en blåkopia som 

översätter denna strategi i komponenter eller infrastruktur. Informationssystem ska underlätta 

rörligheten och utbytet av information. Pearlson, K. E. & Saunders, C.S. (2009). 

2.1.1 Geografiska informationsystem (GIS)  

Eklundh, L. et al. (2001)  beskriver definitionen av GIS som ”Ett datoriserat informationssystem 

för hantering och analys av geografiska data” och att det handlar om ett informationssystem (IS), 

ett verktyg som förmedlar information mellan olika användare. Definitionen geografiskt innebär 

att systemet kan hantera data som är knutna till ett geografiskt läge. GIS är ett verktyg som bland 

annat kan användas för att skapa, utforska, analyser och manipulera geografisk information.  

2.1.2 Strategitriangel 

Pearlson och Saunders (2009) framhäver att framgångsrika företag har en övergripande 

affärsstrategi som driver både organisatoriska strategier och informationssystem. Detta beskrivs i 

form av en triangel, se figur 1. De beslut som fattats kring strukturen, metoder och andra 

komponenter i den organisatoriska strategin, samt beslut om ansökningar, hårdvara och andra är 

komponenter, drivs av företagets affärsmål, strategier och taktik. Framgångsrika företag 

balanserar noggrant dessa tre strategier med avsikt att utforma sin organisation och deras 

informationssystemstrategier för att komplettera sin affärsstrategi. Strategier för 

informationssystem kan själv påverka och påverkas av förändringar i företagets verksamhet och 

organisatoriska strategier. För att vidmakthålla balansen som krävs för en lyckad drift måste 

förändringar i informationssystemstrategin åtföljs av förändringar i både den organisatoriska och 

övergripande affärsstrategin. 
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Figur 1. Illustration av strategitriangeln för affärsdrivande företag enligt Pearlson och Saunders (2009)  
 

Resonemanget som Pearlson och Saunders (2009) beskriver kring strategitriangeln går att 

tillämpa på andra organisationer. Motsvarigheten till företagets affärsstrategi är för myndigheter 

en verksamhetsstrategi, se figur 2. Verksamheten för myndighet är ofta politiskt styrd och har ett 

definierat uppdrag. En verksamhetsstrategi innehåller mål, taktiker och strategier man tänker 

använda för att genomföra och bedriva den verksamhet som utgör uppdraget. Där 

informationssystemstrategin som man tänker använda ska ligga i linje med myndighetens 

verksamhetsstrategier, samt de organisatoriska strategierna.  

 

Figur 2. Strategitriangeln tillämpad på verksamheten för en myndighet.  
 

Pearlson och Saunders (2009) anser att strategin för informationssystem omfattar hårdvara, så 

som fysiska komponenter t.ex. molnlösningar, mjukvara som t.ex. program och applikationer, 

nätverk det vill säga hur hård- och mjukvara är kopplade och även data, den information man har 

lagra eller behöver ha lagrad. Vidare skriver Pearlson och Saunders (2009) att strategier kring 

organisationen ska innehålla de viktiga strukturer- och rapporteringsrelationerna, vem som har 

beslutsrätt, vilka karaktäristika, erfarenheter och förmågor som finns hos de anställda t.ex. 

behöver man anställa, utbilda etc. De organisatoriska strategierna ska även visa på vilka 
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nyckelprocesser och kontrollsystem som finns, men även vilken kultur som ska finnas och vad 

det är man vill den ska genomsyras av lojalitet. Pearlson och Saunders (2009) skriver att 

affärsstrategin är utgångspunkten för alla organisationer, den innehåller de mål, taktiker och 

strategier man tänker använda för att genomföra den verksamhet man har tänkt sig. 

2.2 Systemintegration 

För att integrera ett nytt GIS-system i en befintlig kommunal verksamhet med målet att fungera 

tillsammans med andra GIS-system och i linje med de kommunala GIS-strategier som finns, 

krävs det att se vilka rutiner som finns och hur det nya systemet ska integrera och fungera med 

befintliga system. 

 

Pearlson och Saunders (2009) skriver att ett ökande beroende av IT inom flera områden i en 

organisation innebär en hantering av risknivån i ett IT-projekt för verksamhetscheferna. 

Organisationer förankrar IS allt djupare i sina affärsprocesser för att öka effektiviteten, men det 

medför också en ökad risk främst där verksamhetsprocesser är uppbyggda på IS-system. 

Exempelvis om det finns felaktiga koordinater i kartdata som använts för ange läge på en 

optokabel vid utsättning inför en grävning, så kan det innebära att optokabeln grävs av och 

internetförsörjningen klipps till ett närliggande köpcentra vilket slår ut alla betal och kassasystem.  

Vidare skriver Pearlson och Saunders (2009)  att många företag som förlitar sina 

intäktsgenererande processer med hjälp av IT ökar risknivån genom att lägga till eller ändra 

systemet. Ledningen kan anta flera strategier för att hantera den tekniska kompetensen hos 

medarbetarna i verksamheten eller välja att förlita sig på konsulter för att hjälpa till att hantera 

projektets komplexitet och vid en intern integration.  

Vid integrering inom organisationen vid stora komplexa projekt krävs en god kommunikation 

mellan gruppmedlemmarna som arbetar med projektet, som hjälper dem att fungera som en 

integrerad enhet. Några sätt att förbättra möjligheterna vid en integrering är bland annat hålla 

regelbundna möten inom projektgruppen, dokumentera kritiska beslut inom projektet och 

genomföra regelbundna granskningar av den tekniska statusen. Detta för att se till att alla 

gruppmedlemmar är på samma sida och är medvetna om projektets krav och mål. När ett projekt 

har liten överskådlighet och en projektledare måste förlita sig mer på användarnas kunskap och 

förmåga att definiera systemkraven, innebär det mer att ta hand projektets berörda parters och 

försöka upprätthålla engagemanget för projekt. Pearlson, K. E. & Saunders, C.S (2009). 

Enligt Somers (2002) har beställare oftast allmänna idéer om vad de behöver för GIS-system och 

därför behövs en kravanalys för att tillhandahålla nödvändig information för en framgångsrik 

integration. Dels för att fånga upp framtida användningsområden för systemet, men även en 

detaljerad analys av nuvarande situation kring datahantering. Vid organisationer och lokala 

myndigheter utför deras användare många olika arbetsprocesser i olika delar av organisationen.  

De har olika synpunkter, olika uppdrag och aktiviteter, olika behov av rumsliga data och 
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bearbetningsverktyg. Då de ska kunna arbeta och hantera sina system och olika data så behöver 

GIS-systemet vara effektivt, samt snabbt kunna reagera på nya behov och nödsituationer. Målet 

är att identifiera de funktionella kraven och förstå hur kartdata hanteras av användare i den 

organisatoriska miljön. Analysen är viktig för att försöka identifiera alla arbetsprocesser där ett 

GIS-system används för att hantera kartdata. Det framgår att det även är viktigt att identifiera 

framtida användare av GIS och kartdata, att analysera och förutse framtida behov och ta med de 

systemkraven i processen för att säkerställa att systemet ska kunna möta framtida behov. Det är 

viktigt med en tydlig kravspecifikation för GIS-system, framför allt för att göra rätt val av 

leverantör på ett effektivt sätt. Rutiner, avtal, planer och scheman måste utvecklas och rapporter 

ska vara regelbundna och användbara. Leverantörens och beställarens ansvar behöver tydligt 

anges och överenskommas vid en upphandling. Vid upphandling utgör utvärderingskriterierna 

inte bara säljarens svar på angivna specifikationer och krav, utan även deras förmåga att möta 

organisations behov, erfarenhet, meriter, kostnader och andra faktorer som identifierats i förväg. 

 

Enligt Goodwin, (2009) kan en referensgrupp med erfarna arbetare med tydliga roller och mål, 

åstadkomma mycket under mindre tid på ett bra sätt. Vissa organisationer upprättar dessa grupper 

och kallar dem styrgrupper. Där består styrgruppen av användare inom organisationen som kan 

identifiera beteendemönster och behov som de kan grunda integreringen på inom organisationen i 

sin helhet och se över de begränsningar som finns. Gruppmedlemmarna måste dela ett 

gemensamt språk och en övergripande metod och varje gruppmedlem ska förstå nyckelprinciper 

och processer som är specifika, men behöver inte vara expert på dem. I de mest effektiva team 

finns en etik av ledarskap, inte ägande. Med andra ord är varje gruppmedlem ansvarig för att leda 

en viss aspekt av arbete och se till att det händer, men det får aldrig vara en känsla av att en 

person som äger en viss del och input från andra är ovälkomna.  

 

Vidare skriver Goodwin, (2009) att det är viktigt att dela färdigheter och ansvar, att vara nyfiken 

på hur saker och ting fungerar och varför de ska fungera på det sättet. Om styrgruppen ser det 

övergripande arbetet som ett mål i samma riktning mot ett gemensamt mål kommer arbetet gå 

lättare och bli mer framgångsrikt. Det är av vikt att åtminstone en aktör artikulerar problemet de 

försöker lösa. Det är inte ovanligt att finna att många inte har ett bra grepp om problemet eller att 

intressenter inte är riktigt överens om det, vilket belyser vikten av att bygga en konsensus. 

 

För att lösa ett problem, måste man först förstå det. Det gäller inte bara att förstå nya ord och 

förstå obekanta processer utan också förstå behoven och målen Goodwin, (2009) Detta innebär 

att varje projekt bör inledas med att förstå vad systemet är tänkt att utföra, hur den stöds i 

kombination med andra liknande system i organisationen. Vilka som kommer att påverkas av 

systemet och kommer det uppnå de mål organisationen har med sin verksamhet för området den 

avser att stödja är också viktigt att ta hänsyn till. 
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2.3 Andra källor 

I en intern utredning redogör kommunen för behovet av en övergång till SWEREF 99, RH 2000 

samt att gå med i Geodatasamverkan för att få en stabil grund för GIS användning och utbyte av 

såväl intern som extern geografisk information för att underlätta utvecklingen inom området, 

samt för att följa de EU-direktiv som finns. Karlsson (2014)  

Under hösten 2011 presenterade Näringsdepartementet ”IT i människans tjänst – en digital 

agenda för Sverige” som är en sammanhållen strategi med syftet att statens befintliga resurser ska 

utnyttjas bättre. Den ses som ett komplement och syftar till att samordna åtgärder inom IT-

området som till exempel infrastruktur, säkerhet, tillit, användbarhet, standarder och 

entreprenörskap m.fl. En av regeringens ambitioner fångas upp med citaten från agendan 

”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” och ”Syftet med den 

digitala agendan för Sverige är att samla på alla pågående aktiviteter i en horisontell 

sammanhållen strategi för att ta tillvara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder 

människor och företag” Regeringskansliet (2011) 

INSPIRE står för Infrastucture for Spatial Information in Europe och är ett EU-direktiv från 

2007. I det stora handlar det också om att Sverige har förbundit sig att följa Inspire-direktivet så 

att olika länder ska på ett effektivt sätt kunna utbyta data mellan varandra, vilket kräver en 

övergång till en EU-enhetlig datastandard och ett gemensamt referenssystem. European 

Parliament, Council of the European Union (2007) 

2.4 Fallstudie: Observation och intervjuer 

Goodwin, (2009) skriver att för att öka förståelsen och tolka hur användare interagerar med sina 

användningsmiljöer, hur de utför sina arbetsuppgifter och de problem som de kan ha går det att 

utföra direkt observation. Detta för att se beteenden relaterade till det nya systemet. Dock 

kommer enbart observation inte hjälpa till att förstå och tolka utan kan även ge felaktiga intryck. 

Därför görs även intervjuer.  

2.4.1 Fallstudie 

Det är en etablerad forskningsmetod för att undersöka en sammansatt och komplicerad situation 

mer på djupet under en längre period. En grundläggande beskrivning av fallstudier som metod 

ges av Stake (1995). Det finns invändningar mot metoden då resultatet kan anses påverkas av 

utförarens förutfattade meningar, men det behöver inte vara ett problem enligt Flyvbjerg 

(2003/2004). I en komplex situation är fallstudier den enda möjligheten att fånga upp och förstå 

situationen när dokumentation saknas. Metoden anses särskilt användbar som förstudie inför 

vidare forskning. 

2.4.2 Kombinera observation och intervjuer 

Att kombinera observationer med intervjuer ger ett sätt att samla nyttig information mycket 

snabbt och minimera fel. Goodwin, (2009) tar upp flera metoder kring att intervjua och försöka 
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fånga upp vad den intervjuade har att säga. Ett sätt är att kontrollera att det som uppfattats är vad 

som den intervjuade försöker säga genom att med jämna mellanrum se om det uppfattats korrekt. 

Till exempel, ”Förstår jag rätt att du bara skapar denna typ av kartdata i din process?” eller 

”Förstår jag dig rätt att du behöver den här typen av information för att skapa det kartdata du 

behöver?” Att försöka använda dessa frågor för de viktigaste punkterna i intervjun eller om något 

behöver förtydligas. Att aktivt lyssna är en viktig färdighet som kan kräva övning för att få en 

intervju att flyta på bra och naturligt.  

 

När data ska samlas är det av stor vikt att fånga upp vad som avgörande kring vad de intervjuade 

sagt och vem som sagt och gör vad för att komma ihåg, speciellt om det är flera som intervjuas 

kan det vara svårt att komma ihåg vad de sagt och gjort utan anteckningar. 

 

2.4.3 Enskilda intervjuer  

Goodwin, (2009) skriver vidare i kapitel 4 att många produktteam genomför intervjuer med 

enskilda användare för att undvika problem med gruppdynamik och för att möjliggöra att se mer 

detaljer om enskilda beteende. Det har varit av stor vikt att fånga upp de olika användarnas behov 

av kartdata och deras processer kring hanteringen av kartdata, varav det förfarandet varit ett 

användbart sätt.  

2.5 SOA Service-Oriented Architecture  

SOA är en tjänsteorienterad arkitektur med en uppsättning designprinciper som gör att enheter av 

funktionalitet ska tillhandahållas och konsumeras som tjänster. Det kan användas i ett 

utvecklingsarbete av en organisations verksamhet och information. Det är ett sätt att beskriva och 

analysera processer i en verksamhet, informationsflöden och IT-system i en organisation genom 

att tillämpa ett Enterprise Architecture (EA) koncept som grund. Enterprise arkitektur är en 

sammanhängande helhet av principer, metoder och modeller som används i utformningen och 

genomförandet av ett företags organisationsstruktur, affärsprocesser, informationssystem och 

infrastruktur. Lankhorst (2013).  

Genom att skapa en arkitektur med processer i en nulägesbeskrivning för en avgränsad del av 

verksamheten och dess information för att få förståelsen. Det görs utifrån problem som redovisats 

i en fallbeskrivning och analysen av modellerna ska visa på problem och identifiera vad som 

orsakar problem i nuläget och skapa en grund för hur problemet ska kunna lösas, ett börläge. Det 

görs genom att identifiera relationer och kopplingar mellan processer och system för stegvis 

beskriva delprocesser, både befintliga och föreslå förbättringar för dem. Det arbete som en aktör 

ska utföra inom en organisation grundar sig på en roll som aktörerna uppfyller och att dessa roller 

i en organisation skapar en effektivare process när de uppfyller sin tilldelade roll. Lankhorst 

(2013).  
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3 Metod och metoddiskussion 

 

I denna fallstudie har jag löpande under arbetet intervjuat personer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att få en bild av vilka programvaror de använder och vilka 

behov av mätdata de har. Jag har intervjuat några nyckelpersoner inom förvaltningen, en tidigare 

anställd på förvaltningen, samt några kommunexperter som Geodatasamordnare från 

Lantmäteriet hänvisar till i ERS-uppdraget.  

Som metod har jag valt att göra enskilda intervjuer med öppna frågor där de bland annat ombetts 

berätta om vilka programvaror de använder och hur de använder dem, men även om de har några 

synpunkter kring sina system. Syftet med intervjuerna och varför jag har valt att göra enskilda 

intervjuer med öppna frågor har varit för att kunna fånga upp de specifika användarnas behov, 

istället för att göra kvantitativa intervjuer med t.ex. hjälp av enkäter. Enkäter skulle kunna skickas 

ut till alla som använder GIS-program med till exempel frågor kring hur de använder GIS, vilka 

behov de har på GIS-systemet, men jag ansåg att det skulle vara lättare att fånga upp 

användarkraven inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att de administrerar, uppdaterar och 

arbetar aktivt med sitt kartmaterial i GIS-system i den dagliga verksamheten. Det blir en mer 

effektiv metod för det här arbetet med att integrera ett karthanteringssystem.  

 

Jag har validerat intervjuerna genom att be de intervjuade i efterhand läsa igenom min 

sammanställning av intervjun för att kontrollera att jag uppfattat dem korrekt och vid de fall 

något missuppfattats har det ändrats.  

 

För att ta reda på hur systemen fungerar har jag studerat och använt befintliga GIS-system inom 

verksamheten och tittat på uppbyggnad, funktionalitet och om huruvida de är kompatibla med 

varandra. Jag har valt att studera systemen för att öka förståelsen och tolka hur systemen 

interagerar med varandra och vilka arbetsflöden som finns. Detta även för att förstå 

användningsmiljöerna, hur de anställda med hjälp av systemen kan utföra sina arbetsuppgifter 

och hur den nya programvaran effektivast integreras mot befintliga system. Goodwin, (2009)  

Genom att studera och observera beteenden relaterade till det nya systemet gav det en inblick hur 

det nya systemet är tänkt att fungera tillsammans med de övriga och se problem och möjligheter 

med att införa det nya systemet. Jag hade kunnat fråga användarna av systemen, men många av 

dem saknar fackkunskap kring systemens uppbyggnad och kompatibilitet med andra system.   

 

För att få kunskap om organisationen och sammanhanget som systemen finns i har jag studerat 

hur organisationen fungerar rörande kommunens system och hur data hanteras och uppdateras. 

Jag har även tagit reda på om det finns strategier, arbetsmodeller och policys att grunda en 

integrering av system utifrån och som följer organisationens riktlinjer och direktiv. Därför har jag 

valt att använda mig av strategitriangeln som jag skrev om i teorikapitlet 2.1.2 i arbetet för att 
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visa hur informationssystem påverkas av förändringar i organisationen och verksamheten, hur de 

olika delarna påverkar varandra i en ständig process. 

Jag har överlämnat några förslag på rutiner som jag tagit fram med hjälp av SOA för att visa på 

ett genomförande av rutinförändringar i befintligt ett systems nuläge och börläge. Främst för att 

visualisera processerna och visa hur en ny rutin kommer att fungera. För att påvisa vad som 

behöver göras för att nå den önskade processen genomfördes en GAP-analys med 

visualiseringarna som grund. Jag kunde valt metoden Soft System Methodology (SSM) som  är 

en metod för att hantera problematiska, röriga situationer av olika slag. Den är en 

handlingsinriktad process som undersöker situationer där användarna lär sig från att ta reda på 

och vidta åtgärder för att förbättra den. Där ska situationen utforskas med hjälp av en rad 

modeller som används som verktyg för att informera och strukturera en diskussion för att ta fram 

hur den kan förbättras. Reynolds, M & Holwell (2010). Men jag tycker att den metoden passar 

bättre i ett större sammanhang där t.ex. hela kartsystemet i organisationen skulle bytas ut.  
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4 Resultat 

Jag har funnit att processerna att integrera ett IT-system kan jämföras med processerna att 

designa ett system utifrån förmågan att förstå både designen (systemet i det här fallet) och de som 

ska använda systemet. Goodwin, (2009) belyser vikten av designerns förmåga att tänka i termer 

av systemets flöde eftersom en nyckeldel av systemen är de människor som använder systemet. 

Där beskrivs att det krävs en förståelse av målen och tankeprocesser av de som ska använda 

systemet. Där beskrivs även vikten av en god arbetsmiljö som främjar kreativt tänkande med rätt 

kombinationen av klara och tydliga roller som kompletterar varandra och som för processen 

framåt. 

4.1 Nuläge i Lycksele kommun  

Det är främst AVA-, Plan-, Gatu och park- och Bredbandsenheten som använder olika kartsystem 

och behöver både sätta ut och mäta in olika data. 

4.1.1 AVA-enheten 

AVA-enheten (Enheten för avlopp och vatten) har sedan några år tillbaka bytt till en ny 

programvara Vabas och deras data sparas i dagsläget i en Oracle databas (inhouse). De har tagit 

hjälp från GIS-företaget Cartesia AB för att transformera över data från AutoKaPC (där deras 

data ligger inmätt i det lokala nätet Lycksele R11) till deras databas. De har inte fått tillgång till 

allt data i AutoKaPC och det har blivit en kostsam, tidskrävande och en utdragen process att 

försöka kunna utnyttja sitt egna system. Allt inmätt data har funnits i AutoKaPC och de har inte 

fullt ut kunnat utnyttja sin egen programvara, Vabas för att t.ex. analysera deras VA-nät och ta 

fram en aktuell karta med all information över ett område vid akuta vattenläckor.  

 

De är i dagsläget uppbundna till att de har anställda som arbetat länge och som minns var de bytt 

och lagat ledningar under många år och på AVA-enheten har man försökt digitalisera information 

kring VA genom att låta en anställd med lång erfarenhet av jobbet ute i fält att sitta tillsammans 

med en kontaktperson för deras programvara och föra in den informationen kring VA-data som 

de anställda har i sitt minne till deras DB.  

 

De har en långsiktig plan att kunna använda sina kartdata som underlag för att kunna anlysera 

och ta fram underlag för reparationer och underhåll på ett långsiktigt plan 

4.1.2 Gatu och parkenheten 

På Gatu och parkenheten använder chefen för avdelningen främst MapInfo i sitt arbete, men även 

ibland AutoKaPC. MapInfo är ett filbaserat system och via en nätverksserver finns kommunens 

data med GIS-data lagrad. MapInfo används främst vid planering och analys av gång och 

cykelbanor, övergångsställen, vägar, planering av snöröjning och övrigt underhåll. I dagsläget 

finns AutoKaPc installerad på en dator, vilket är den dator som används av mätingenjören på 

Plan. Den datorn har Windows XP 32-bitars och i dagsläget fungerar inte programvaran då 

licensen har gått ut. 
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De kommer att behöva ett nytt system och var därför med vid upphandlingen av Topocad. De 

krav som de bland annat önskar kunna göra med ett nytt system är: 

Vid byggandet av ett industriområde: 
Mätning av markhöjder  

Utifrån dessa sätta en gatuhöjd för detaljplanen samt tomtplanering 

Gata, VA-ledningar (brunnar, ventiler, servisledningar), belysning - ritas upp för att sedan sättas 

ut (d.v.s. en profilritning för gata/VA) 

Efter utfört arbete görs inmätning av VA, belysning och kablar. 

Skapa relationsritningar 

 

Ombyggnad park/gata: 
Inmätning befintliga objekt som inte finns i primärkartan, men som påverkarombyggnaden 

Mätning markhöjder 

Projektering nya höjder, parkeringar, GC-väg, trappa, stenmur, belysning 

Utsättning för byggande(ta ut projekterade punkter och föra över till GPS för utsättning) 

Inmätning av ombyggnad  

Upprättande av relationsritning 

 

Koll ytor för till exempel fotbollsplan/parkering: 
Mätning markhöjder 

Utifrån höjderna föreslå justering av ytorna 

Utsättning av nya höjder 

Uppföljning 

 

Nybyggnad av parkering: 
Ta fram ytan för projektering 

Mätning markhöjder 

Förslag utformning, höjdsättning, ev ledningar (el, dagvatten) 

Utsättning 

Uppföljning, relationsritning 

 

I den köpta programvaran går det inte att utföra projektering och efter att ha återkopplat 

exemplen på funktioner som önskas till Adtollo så behövs ytterligare en modul köpas in till 

Topocad för att möta upp till deras krav. Vid inköpet av Topocad gjordes bedömning att invänta 

med köpet av modulen som hanterar projektering tills vidare. Förändras behovet skulle den köpas 

in senare.  

 

En Anläggningstekniker som jobbar på enheten använder både Solen och MapInfo Professional 

för att bl.a. ta fram fastighetsgränser och markägare samt ytor för gatu och parkdrift. 

På enheten finns även en Parkingenjör som tar hand bland annat planteringar, skötsel av gröna 

ytor och lekparker. Tjänsten har varit vakant och tillsattes i slutet på april och i första hand 

kommer personen att använda MapInfo i sitt dagliga arbete. Det är oklart för stunden om det 
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kommer att kräva ytterligare programvaror eller tillägg av någon modul i MapInfo för att kunna 

utföra det jobbet.  

4.1.3 Bredbandsenheten 

I dagsläget använder ansvarig på bredbandsenheten MapInfo Pro för att planera nya 

bredbandsdragningar och titta på deras data för Bredband. De har data i referenssystemet 

SWEREF 99 18 45 och det är säkerhetsklassat, vilket innebär att det är bara några få som har 

tillgång till att se bredbandsdragningarna i kommunens GIS-system, det för att minimera risken 

att det sprids till obehöriga. De har även programvaran Trimble NIS med data och information 

lagrat i en SQL-databas. Den används inte för närvarande men det finns ett intresse, men resurser 

bedöms för närvarande saknas för att uppdatera och hålla programmet levande. Historiskt sett är 

projektdata projekterat och sparat i referenssystemet RT90. Nya mätningar skall göras i SWEREF 

99 18 45 och ska överlämnas i en tab-fil. Ansvarig för bredbandet eller mätansvarig uppdaterar 

då det befintliga skiktet för inmätt data. Det finns även bredbandsinmätningar som gjorts i det 

lokala nätet Lycksele R11 som i dagsläget finns inlagd i en bas i AutoKaPC och som behöver 

exporteras, sen transformeras till referenssystemet SWEREF 99 18 45 för att sedan läggas in i 

deras system. 

4.1.4 Planenheten 

På planenheten finns det två användare av GIS-system för att hantera kartor och kartmaterial och 

den ena är stadsplaneraren och den andre är en mätansvarig mätingenjör.  

Vid intervjun med den vikarierande stadsplaneraren framgår det att denne använder sig av 

programvarorna MapInfo Professionel, Solen Admin, Folk och Fast, Tekis programvara Fokus 

deltaljplan och har även programvaran AutoCAD. Stadsplaneraren är systemadministratör för 

Solen och är den som är kartanvarig på kommunen. MapInfo Professional används för att 

redigera och konstruera kartmaterial, t.ex. vid uppdateringar av primärkartan och kartor att 

användas i Solen, men fungerar även som ett verktyg vid olika GIS-analyser ex. 

trafikflödesanalyser. Solen Admin används för att administrera redigering av kartskikt och andra 

användares tillgång och behörighet i Solen. I dagsläget används inte AutoCAD aktivt utan för 

redigering av detaljplaner så görs det i programvaran Fokus detaljplan. 

Mätansvarig mätingenjör har tillgång Solen Folk och Fast, Vabas, MapInfo Professional och på 

dennes dator finns programvaran AutoKaPC. Vid utsättning tas koordinaterna ut från MapInfo 

Professional i koordinatsystemet SWEREF 99 18 45 och förs in i befintlig GPS. Inmätning görs 

numera enbart i SWEREF 99 18 45 och kommer att föras in i respektive enhets system. Det för 

att underlätta att även kunna använda programvaran Topocad när den sätts helt i bruk..  

4.1.5 Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten använder sig av programvaran Solen Folk och Fast, samt 

radiokommunikationssystemet Rakel till sina handburna radioapparater, en GPS som 

navigeringssystem vid utryckning.  
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Ett problem som finns för räddningstjänsten är att de inte har tillgång till alla skikt i Solen, t.ex. 

kan de inte titta på skiktet för brandposter som tillhör AVA-enheten. 

4.1.6 Fritidskontoret 

På fritidskontoret använder de programvaran Solen. De lägger inte in data i Solen utan tar hjälp 

av andra som har kunskap om hur man gör. De kartor med information som de använder är Solen 

webbportal som finns att nå via kommunens hemsida under rubriken Kartor. Solen webbportal 

kan användas som verktyg för mätning och underlag till t.ex. bygglov. Där finns även 

Kommunkartan som baseras på Google kartan med applikationer för att visa bland annat 

barnomsorg och utbildning, fritid och kultur med flera andra för att finna information kring dessa 

i kommunen. Karttjänsterna används främst som en informationskälla via kommunens hemsida 

till medborgare och turister. 

4.1.7 Tidigare stadsplanerare vid Lycksele kommun 

För att få en inblick i hur det sett ut rent historiskt på Lycksele kommun med hanteringen av 

kartdata så intervjuades tidigare stadsplanerare som varit anställd 47 år vid Lycksele kommunen 

och under sin anställning jobbade som karttekniker, plantekniker och fysisk planerare.  

Dennes huvudsakliga arbetsuppgifter började som karttekniker med tomtindelningar, 

tomtmätningar av enstaka tomter och nybyggnadskartor, renritning av detaljplaner. Därefter 

fortsatte arbetet att även innehålla att tillsammans med Lantmäteriet skriva in förrättningar i 

Tomtböcker de som blev nya nytecknade eller vid lagfartsärenden.  

Därefter övergick tjänstebeskrivningen till Plantekniker och det blev det ett större ansvar för 

detaljplaner och började upprätta dem själv. Senare även ansvarig för den fysiska planeringen, 

d.v.s. hela processen kring framtagande av detaljplan och översiktsplan och tjänsten kallades för 

Fysisk planerare, nutid s.k. Stadsplanerare. Nu tillkom ett ansvar för att ajourföra kommunens 

primärkartor. Inmätning av förändringar i primärkartan beställdes från Lantmäteriet. De mätte 

ofta under sommaren och materialet lades in under hösten. Fanns det mer akuta ärenden i 

samband med stadsplanering, detaljplanering så mätte kommunen själv i det. 

Hon började sin yrkeskarriär med att rita papperskartorna med ”Dragstift”, de användes för att 

skapa linjer i kartor, textade för hand med hjälp av ett ”textverktyg”. Därefter övergick från att 

rita för hand till att börja rita digitalt i MapInfo. Första översiktsplanen som gjordes i MapInfo i 

mitten av 80-talet när GIS-system började lanseras i Sverige. Lycksele kommun var först i 

Sverige med att tillverka en översiktsplan digitalt i Sverige med MapInfo. En förändring som 

beskrivs vara en kul förändring, nytt och intressant sätt tillverka kartor på. Då var de tre personer 

som använde den programvaran, mätingenjör, stadsplanering & planingenjörerna jobbade med 

det. Några svårigheter upplevdes inte med den nya tekniken utan det var vad de behövde som 

verktyg för det arbete de gjorde med översiktsplan. Därför blev det lätt börja använda det 

eftersom de hela tiden såg möjligheter med att använda det och samt utvecklingsmöjligheterna. 
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4.2 Hur har andra kommuner gjort?  

För att få en bild över hur framgångsrika kommuner gjort så gjordes i ett tidigt skede intervjuer 

med två kommuner som hade genomfört en övergång från AutoKaPC till Topocad: 

Jag har undersökt hur Södertälje och Skellefteå kommun har gjort vid sin integrering av nytt GIS-

system och ett nytt referenssystem för kartdata.  

En första intervju gjordes med Södertäljes kommun tekniska lantmätare, den 22 januari 2015 och 

som tog upp några punkter de erfarit vid övergången: 

 

● Missade att ta med data 

● En del data valdes bort, ex hus/byggnader under 10 kvm (något som fick göras senare när 

man insett att de behövdes som underlag för detaljplan) 

● En del valdes bort för att det var tvetydigt. 

● Viktigt att titta på hur data är lagrat i AutoKaPC och om data har olika höjdsystem. 

● Kontrollera så att tabellerna har en motsvarighet i de tabellerna. 

 

Vidare togs det upp att det är viktigt att ha rutiner som kontrollerar transformeringen: 

 

● Kontrollera att det är samma antal objekt som kommer med. 

● Kontrollera om t.ex. text ligger ”på” kartan och inte följer med i tabellerna i textläge, 

d.v.s. knutit höjd och läge i text (som en kartografisk text) 

● Kontrollera upp hur data är lagrat. 

● Kontrollera strukturen för data. 

● Hitta motsvarande tabeller för att inte tappa data. 

● I AutoKaPC lagras objekt med födelsenummer (med årtal) vilket är viktig information att 

ta med för att kunna se när det mättes in. 

● Kontrollera så att stödmurar har rätt lutning efter transformeringen, så de inte gjort en 

rotation. 

● Bågar i AutoKaPC (som är en båge i radie) kan behövas göras om till Kordor (små korta 

linjer). 

 

Han berättar vidare att när de gjorde överföringen till den nya programvaran blev den lite 

”knölig” och tipsar om att göra tydliga exportrutiner, ta reda på hur jag ska föra ut data, vad jag 

ska föra ut för data och kontrollera att allt kommer med. 

 

De hade även gjort ett byte av höjdsystem till RH 2000 och ett referenssystembyte. Vikten att vid 

övergången mäta in strategiskt utvalda punkter som Lantmäteriet beräknar om till en 

refsfelmodell togs upp. De hade mätt in polygonpunkter: Spritt i ett täckande nät och logga minst 

10 upprepade mätningar och beräkna en medelvärdesbild. Där de även åkte tillbaka en andra 
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gång och gjorde om mätningen med en annan satellituppsättning. Därefter skickades deras 

uppmätta stomnät till skapats till Lantmäteriet för avstämning. När Södertälje gjorde mätningen 

för nya höjder i stomnätet så gjordes de på en area på 700kvkm ett urval på 500 punkter som 

mättes 2 ggr. 

En andra intervju gjordes med en person på lantmäteriavdelningen vid Skellefteå kommun den 17 

februari 2015. De hade efter årsskiftet gått över till Topocad och det påbörjades under hösten 

2014 efter att kommunen bytt från operativsystemet Windows XP till Windows 7 som inte är 

kompatibelt med AutoKaPC.  

Den gamla programvaran sparades på en fristående dator som även var fristående från nätverket, 

med en separat hårddisk. De påbörjade övergången med att flytta data genom att exportera det i 

dxf-format. Vid övergången tog de hjälp av två utomstående konsulter som hade mycket god 

erfarenhet av att göra om data och skapa en databas för att köra Topocad mot. Konsulterna 

utförde även det manuella arbetet av data som tillkom vid övergången. De fick sedan i efterhand 

justera den kartografiska visualiseringen av data, exempelvis linjernas utseende. 

År 2007 gjorde de ett referenssystems byte till SWEREF99 och gammalt data transformerades 

med Lantmäteriets programvara Gtrans med den refsfelmodell som tagits fram. De tipsar att efter 

transformeringen kontrollera att det stämmer 

Vid övergången till ett nytt höjdsystem sökte de fram gamla mätningar i deras arkiv och valde 

gamla avvägningar med hög noggrannhet. VA-sidan får mest jobb vid byte av höjdsystem och de 

mätte in brunnslock och kontrollerade vattengången mot RH2000. 

De arbetade inte i projektform med referenssystembytena vilket innebar att de fick klara av det 

löpande arbetet samtidigt. Det innebar att det kunde bli månadslånga avbrott i arbete med 

systembytet. Det medförde att det tog längre tid att genomföra i sin helhet. En fördel med det var 

att de arbetade utan tidspress och kunde utföra extra mycket mätning och avvägning.  

 

Hans tips inför byte av höjdsystem är att prata med Lantmäteriet och deras experter på 

Geodesienheten, samt att göra det i en projektform och specificera upp vad som ska göras och 

vad som behövs för att genomföra ett höjdsystembyte. 

 

4.3 Leverantörer och andra organisationer syn på Lycksele kommuns behov 

För att börja använda Topocad behöver man ta ett beslut om hur data ska tas om hand och hur det 

ska lagras. Kontrollera vilket data som ska finnas i Topocad för att kunna utföra det som det är 

tänkt att användas till. För att ta beslut om att skapa en databas måste man ta ställning till hur 

övriga kartdata ska vara lagrat. I dagsläget har Lycksele kommun tänkt använda Topocad och 

främst vill de kunna projektera nya vattenledningar, vägar etc.  
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Vid kontakt med Adtollo som tillhandahåller programvaran Topocad belyser de att det i dagsläget 

finns Solen och att kartdata är baserat på MapInfo med flera tänkbara funktioner och att Lycksele 

kommun ska ta ställning till om MapInfo ska finnas parallellt med Topocad och kontrollera om 

data från Solen är öppen för en anslutning från exempelvis Topocad. De måste se över om 

geodesin finns i MapInfo och om Lycksele kommun ska mäta och uppdatera primärdata eller om 

det finns en tanke att man ska använda programvaran Topocad för att göra det. De behöver veta 

om det finns olika projektioner på befintligt kartdata och vilka behov det finns av transformering 

av kartdata. Idag köps primärkartan från Lantmäteriet. Utifrån det ställer Adtollo sig undrande till 

om det för Lycksele kommun kan vara en tänkbar lösning att börja med en lokal hantering av 

primärkartan och om man då vill ha en egen databas på Oracle eller PostGreSQL/PostGIS. De 

sistnämnda är open source och gratis. Slutligen föreslår Adtollo att Lycksele behöver någon form 

av förstudie för att ta fram målet med ett systembyte och med kommunens kartdata. 

 

Vid direktkontakt med Cartesia som idag är den största leverantören av GIS-system till Lycksele 

kommun framgår det att när de ser på Lycksele kommuns befintliga system utifrån ett större 

perspektiv, över hela kommunens systemsituation så står kommunen inför ett val hur man i 

framtiden ska hantera kartdata. Övergripande handlar det om att arbeta sig från dagens 

systemlösning med filstruktur som är det vanligaste lagringssättet för data på kommunens system, 

till att skapa en webbaserad kartlösning där kommunens data bör finnas lagrat i en databas. Den 

publika allmännyttan med att använda sig av webbaserade programvaror för publika kartdata 

ökar genom att kartskikten inte längre blir indelade på behörighet hos användare. Till det 

webbaserade systemet går det att bygga vidare på webbservicelösningar och genom adaptrar som 

översätter olika filformat koppla ihop nya system med den tänkta webblösningen för kartdata. 

Med en webblösning kan programvaran Topocad integreras till systemlösningen med en adapter 

och data för systemet lagras i en databas. 

 

Vid direktkontakt med en kontaktperson vid Geodesidenheten på Lantmäteriet framgår det att 

Lycksele har beställt SWEREF 99 18 45 av Metria och det gjordes 2009 och de levererade till en 

kartansvarig på Lantmäteriet. 

 

Vidare framkommer det att när man mätt allt med GPS och använt referenssystemet Lycksele 

R11 ger det samma fel som stomnätet. En kontroll vilka referenssystem GPSen är inställd på 

visar det är SWEREF99 18 45. Det innebär att vid inmätning med stöd av det lokala nätet så 

transformeras koordinater om i ett program i GPS över från SWEREF 99 18 45, vilket ger en 

osäkerhet kring kvalitet. Det finns en risk att man deformerat de bra data i SWEREF 99 18 45 

genom det förfarandet när man försöker anpassa det till det lokala systemet. En rekommendation 

som framkommer är att försöka skilja på data som är inmätt med totalstation mot det som är 

inmätt med GPS. 
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Vid mitt besök på av mässan Position 2015 i mitten på mars presenterade samme kontaktperson 

vid Geodesienheten vid Lantmäteriet under en session kring referenssystemsbyte att insikterna 

kring att gå över till SWEREF 99 och RH2000 inte är så stor, men fördelarna är att man får bättre 

data när man kommer bort från lokala nät. Vidare tas vikten av god mätsed upp, vilket innebär att 

kunna producera och kvalitetsdeklarera, förvalta sina data, kontrollera och dokumentera.  Det gav 

mig input kring vikten av referenssystemsbyte.  

 

Vid direktkontakt med en kontaktperson vid VA-utveckling erhålls en förklaring att det går att 

exportera data ur AutoKaPC som flyttfil eller tab-filer och därmed få med attributinformationen 

för vidare bearbetning. Det gör att data blir tillgängligt att titta på i andra system, ex. Topocad 

och MapInfo med egenskaper som tillägg till geometrier. Detta möjliggör även att data från 

AutoKaPC som ligger i det lokala referenssystemet Lycksele R11 går att transformeras via en 

funktion i Topocad, Gtrans till referenssystemet SWEREF 99 18 45. 

4.4 Förslag på rutiner 

För att minska på tidsåtgången och snabbare hantera inmätt data så skapades nya rutiner med 

hjälp av SOA och nya rutiner kring hantering av inmätt data togs fram för att kunna möta upp till 

kravet på metadata och ett gemensamt referenssystem i befintliga GIS-system. Regeringskansliet 

(2011) 

4.4.1 Rutin för hantering av VA-data 

Då det redan finns en databas upprättad för VA-data så beslutar jag tillsammans med ansvariga 

chefer för AVA-enheten att bara mäta allt som mäts med GPS i SWEREF99 18 45 för att direkt 

utesluta processen med att transformera. Vidare kommer allt inmätt VA-data föras in direkt i 

Vabas och deras databas av mätansvarig. Ett förslag på den nya rutinen togs fram med hjälp av 

SOA för att på ett övergripande och tydligt sätt beskriva den nya rutinen och den nya rutinen 

godkändes att börja användas (se bild 1-6). 
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Figur 3.  Visar på första processen i nuläget vid inmätning av VA-data med GPS. 

 

Figur 4. Visar den andra delprocessen i nuläge med att lägga in inmätt  
VA-data i programvaran AutoKaPC. 



 
 

30 

 

 

Figur 5. Visar den tredje delprocessen i nuläge där VA-data transformeras. 

 

Figur 6. Visar på den fjärde delprocessen i nuläge där transfomerat data 
 uppdateras i programvaran Vabas. 

 

Figur 7. Visar på första delprocessen för börläge som avser inmätning av VA-data med GPS 
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Figur 8. Visar på den andra delprocessen i börläge där inmätt VA-data läggs in i programvaran Vabas. 

4.4.2 Rutin vid inmätning 

Efter direktkontakt med supporten för mjukvaran på den GPS som används och finns på 

kommunen, anpassades filformatet som används vid export av data. Syftet var att ta med fler 

datafält vid export för att kunna få möta upp till EU-direktivet kring metadata på ett effektivt sätt. 

Regeringskansliet (2011) 

De nya anpassade filformaten i mjukvaran till den GPS kommer kunna användas till att kunna 

göra viktiga anteckningar i fält och få med dem vid exporten av inmätningen. I dagsläget har jag 

lagt till ytterligare 3 fält som för utom PunktId, koordinater, höjd, kod även tar med information 

som finns inskrivit under mätning vid export av mätfilen. Den informationen kan användas för att 

lägga in information från mätningen som beställaren behöver, t.ex. dimension på ledning. Det går 

att ytterligare utökas att omfatta fler fält. I nedan exempel finns ett förslag på hur den exporterade 

textfilen kan se ut när den importeras till Excel för att kunna öppnas i MapInfo. På så vis kommer 

fler kolumner att läggas till med t.ex. attributen mätmetod, datum för mätning och vem som utfört 

inmätningen (Se nedan i tabell 1 och 2). 

PunktId Y X Z Kod Mätmetod Datum Inmätt av 
1000 7165234.555 145981.847 228.565 BPL GPS-GNSS 20150409 Monica Thander 
Tabell 1. Visar på ett exempel vad nya kolumner med textfält kan innehålla 

För att få med den information som AVA-enheten vill ha med i sin databas med VA-data kan 

t.ex. följande upplägg göras (se nedan tabell 2) 

PunktId Y X Z Kod Anteckningar Mätmetod Datum/Inmätt av 
1000 7165234.555 145981.847 228.565 VPL RMF Dim 150 GPS-GNSS 20150409MT 
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Tabell 2. Visar på ett ytterligare exempel på vad nya kolumner med textfält kan innehålla 

4.4.3 GAP Analys 

Följande tabell beskriver utfallet av genomförd GAP analys. 

Före förändring (Nuläge) Efter förändring (Börläge) 

Mäta in data i Lycksele R11. 
Mäta in i VA data i referenssystemet  

SWEREF 99 18 45 

Lägg in data i AutoKAPC 

Lägga in inmätt data direkt i programvaran 

Vabas 

Exportera data från AutoKAPC och skicka till 

Konsultbolag  

Exporterat data transformeras av ett konsultföretag till 

Sweref 99 18 45  

Konsultföretaget lägger in det i programvaran Vabas  

Tabell 3. Visar på nuläge och börläge för en process vid och efter inmätning av data. 

Genom att ändra rutiner vid inmätning och hantering av data försvinner behovet av en extern 

konsult för att transformera data. Det minskar tidsåtgången och kostnader som finns i dagsläget 

för att anlita externa konsulter. Genom att ta tillbaka processen kommer kompetens att krävas 

inhouse istället för hos en extern part. Detta bidrar till att allmän kompetens hos personalen i 

företaget höjs och processen blir mer robust. 

 

4.4.4 Behov av ytterligare rutiner 

Vid upphandling av inmätning så ska det finnas inskrivet vilken mätmetod som använts, vilket 

referenssystem som det ska levereras i, datum för mätning och vem som utfört inmätning. 

 

4.5 Andra resultat av utvecklingsarbetet 

Växelvis har jag själv deltagit i utvecklingsarbetet utifrån min tjänst som mätningsingenjör vid 

Lycksele kommun, bland annat genom att skriva ett remissyttrande till den pågående 

organisationsöversynen. Ett annat resultat är att medvetandegraden har höjts när det gäller GIS 

och integreringsfrågor. Vilket har resulterat i bland annat en skrivelse från en annan medarbetare 

till kommunledningen för att lyfta fram sammanfattningsvis att kommunen behöver resurser för 

att hantera GIS-samordningen i organisationen. Inventering av behov, struktur och 

metoder/rutiner m.fl. och att kommunen ska själva fastställa vilken väg de ska gå när det gäller 

GIS och utifrån detta kan kommunen tillsammans med externa aktörer utveckla metoder för att 
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nå dit. Vidare anses kommunen har mycket att vinna på att nå ambitionen visningskommun för 

GIS. Detta anser jag vara ett mycket viktigt resultat av mitt arbete som stämmer med de teorier 

jag använt i mitt examensarbete som jag utfört under en begränsad tid.  
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5 Diskussion och slutsatser  

 

Jag kan börja med att konstatera att Lycksele kommun inte i dagsläget har strategier eller 

arbetsmodeller för hur man inför och integrerar nya informationssystem. Vid intervjun av 

kommunens IT-chef så framkom detta, dock har man en arbetsordning för driften av systemen: 

IT-avdelningen utför den tekniska installationen av systemet men ansvar för val av system, inköp 

och administration av systemen finns hos respektive avdelning. Detta gör att det inte finns någon 

samordning på central nivå, förmodligen en följd av att man inte har en kommungemensam 

strategi. 

Avsaknaden av strategier och arbetsmodeller för kommunens IS-system har givet en slutsats att 

organisationen skulle vinna mycket på att skapa en övergripande IS-strategi för system. Skapa 

rutiner för att kontrollera om det går att integrera nya system i den befintliga verksamheten och se 

över hur man sköter upphandlingen av uppdateringar av befintliga system och vid inköp av nya 

system så att de följer de lagar och förordningar man är förbunden att följa. Kommunen skulle 

vinna mycket på att ta fram GIS-strategier för hur man avser att hantera lägesbunden information. 

Den insikten hade jag inte när jag gjorde projektplanen för C-uppsatsen så hade jag inte insett 

detta utan fokuserade mer på integreringen utav ett enskilt system. 

Lycksele kommun håller på att ta fram en ny organisationsstrategi, men de har inte i dagsläget 

inga planer på att ta fram en informationssystemsstrategi. Under de senaste 15 åren har det gjorts 

kartläggningar och förstudier. Vid flera tillfällen påbörjat ett utvecklingsarbete kring 

informationssystem och karthantering, men inga besluts har tagits. För att återkoppla till Pearlson 

och Saunders (2009) strategitriangel så blir det tydligt att det är svårt att bedriva en effektiv 

verksamhet då det saknas en övergripande informationssystemstrategi.  

Vid den fallstudie som gjordes kring GIS i Lycksele kommun, Karlsson (2014) framkom flera 

förbättringar som kunde göras i arbetet kring GIS-frågor. Bland annat bör man inventera och 

analysera de skilda verksamheternas användning av GIS, vilka programvaror har man, behöver 

man förändra och byta ut befintliga programvaror och hur man ska lagra eget kartdata. Det är av 

stor vikt för kommunen att fortsätta vidare till nästa steg och ta beslut kring hanteringen av GIS i 

kommunen. Dels för att möta upp till kommunens beslut att bli visningskommun för GIS, men 

även för att säkerhetsställa rutiner och kvalitén kring karthantering för att inte fastna i 

”förstahjälpen lösningar” via externa aktörer.  

Jag har även under arbetets gång funnit att det är av stor vikt att man skapar en referensgrupp 

kring sin karthantering och samordnar så att man går mot samma mål och får en gemensam syn 

på hur man ska hantera lägesbundet data för att förenkla användningen av GIS-systemen. Det kan 

även vara en stor fördel om det finns en som har ett övergripande ansvar för GIS kring 

utveckling, utbildning och struktur så att man ska kunna använda systemen och utveckla 

användningen av de olika systemen. Vidare ser jag att det finns ett behov av en support eller en 
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konkret person att kontakta gällande GIS-frågor. Det kostar kommunen att köpa kunskap och det 

skulle gå att effektivisera och spara pengar genom att identifiera mål, behov och se över 

kompetensutveckling.  Det finns ett behov av att kartlägga rutiner och hantering för att förstå 

behovet och komma bort från kostsamma konsultlösningar. Jag ser att det finns ett behov att se 

över ett helhetsansvar och de egenlösningar som finns i dagsläget där olika avdelningar har olika 

system och en samordning saknas kring hantering av kartdata saknas 

När jag studerat några olika modeller som finns kring informationssystem så framgår det att är av 

vikt att när man integrerar nya system så bör de följa uppsatta mål och strategier för att öka 

möjligheten att lyckas med förändringen och det har tydligt märkts under studien att t.ex. om man 

tittar på de befintliga processerna som finns inom verksamheten, de ledningssystem och de 

strukturer som finns och hur det färgas av värderingar som finns inom verksamheten så ser man 

hur de påverkar varandra hela tiden, att de hänger ihop. Hur det sambandet påverkar ett 

informationssystem och användandet av det. 

 

Där jag uppfattar att man löst frågor kring system och dess funktion, har man har förlitat sig på 

att externa företag fångar upp de krav man har med det nya systemet och hur det kommer att 

fungera tillsammans med redan befintliga. Där kanske kraven på systemen varit svår att fånga 

upp och möta upp till det tänkta målet med ett nytt system. För att på lång sikt kunna möta upp 

till den enda framtagna strategi kring GIS som jag funnit, där Lycksele kommun tagit beslut att 

kunna vara visningskommun för GIS behöver kommunen ta fram krav de har på 

informationssystem och GIS-strategier som ligger i linje med de mål de har för verksamheten. 

Även för att möta upp medborgarnyttan av lättillgänglig kartdata måste kraven fångas upp. 

 

Där ser jag styrkan i att skapa en referensgrupp kring lägesbunden data för att få en förståelse och 

kunskap kring vad som finns, vad som kommer att behövas för att möta upp till de mål varje 

enskild enhet har med sin verksamhet och hur det sammanfaller med verksamhetens mål och 

strategier. Samt att en referensgrupp som bör innehålla representanter från olika verksamheter 

inom organisationen. Dels för att kunna ta fram så många aspekter på krav och se över nuläget 

kring IS-system och kartdata, men även se över ett önskat läge. 

 

Det kan vara ett resultat att det inte gått att finna någon ansvarig för att man 2009 anlitade ett 

externt konsultföretag att mäta in och uppdatera det lokala referenssystemet Lycksele R11 till 

SWEREF99 18 45 och att en restfelsmodell togs fram. Den har inte använts vid transformeringen 

av kartdata som AVA-enheten gjort, vilken i dagsläget lett fram till att ingen vet hur kvalitén på 

transformerade kartdata är. När jag tagit del av restfelsmodellen framgår det främst att det är 

större slitningar ute i byarna och det är av stor vikt att ta reda på om det behöver göras om och 

kontrollera hur det skiljer sig med den primärkarta som Lantmäteriet några gånger per år 

uppdaterar. 
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I dagsläget har personen som har arbetet som stadsplanerare ett vikariat under en begränsad tid, 

samt att det är den tredje som vikarierar för ordinarie stadsplanerare så är det inte lätt att få grepp 

om alla rutiner och behov kring hanteringen av kartdata som finns. Det var en av anledningarna 

till att jag valde att intervjua Christina Fransson som haft ”tjänsten” under sin långa tjänstgöring 

på kommunen för att ta del av hur det sett ut historiskt fram till nutid. Vilka rutiner hon haft kring 

sin hantering av kartdata och fånga upp en förståelse för strukturen som finns. Jag tänker att det 

belyser även vikten av att ha en referensgrupp så att det är flera som förstår processer och har de 

insikter som behövs för att möta upp till direktiv som finns och bibehålla hög kvalitet på sitt eget 

kartdata. 

Att göra en tjänsteskrivelse för att kunna ansöka om pengar för att kunna göra ett byte av 

höjdsystemet kan vara en möjlig fortsättning på detta arbete. Detta för att kunna kvalitetssäkra 

höjddata, underlätta vid utbyte inom och extern utanför organisationen. Även för att vid mätning 

med GPS erhålla en högre noggrannhet. Detta bör göras för att möta upp till det EU-direktiv som 

finns och som Sverige förbundet sig till att använda, det kan annars få konsekvenser för 

entreprenörer och medborgare som anlitar andra aktörer för olika planarbeten. I samband med 

detta behöver man kontrollera om det går att söka pengar externt för projektet, skapa en 

projektplan och göra en konsekvensanalys. 

En tjänsteskrivelse och ett projekt är kanske inte lösningen på problemet men det är en del i 

processen med att integrera ett system i en befintlig verksamhet. Göra en kravspecifikation och 

behovsanalys för att förstå vad som det är tänkt att göra, får en bild av hur det är tänkt att fungera 

och få alla berörda informerade och med på behovet av förändringsarbete.  

Mitt arbete har gått ut på att göra en analys av övergången till den nya programvaran Topocad 

med syftet att integrera den nya programvaran i den befintliga verksamheten. 

Sammanfattningsvis har jag följande rekommendationer och förslag på fortsatt arbete för 

Lycksele kommun. 

● Ta fram strategier eller arbetsmodeller för hur man integrerar nya informationssystem. 

● Skapa en övergripande IS-strategi. 

● Ta fram GIS-strategier 

● Skapa en referensgrupp kring karthantering som samordnar mål och skapar en gemensam 

syn på hur man ska hantera lägesbundet data.  

● Ta fram underlag för att se över hur data ska hanteras och lagras för att underlätta vid 

uppdateringar och nyköp av nya programvaror. (Filstruktur eller databas, inhouse eller 

outhouse) 

● Att någon eller några ansvarar för support och utgör en kontakt för frågor kring GIS-

system och hantering av lägesbunden data.  

● Byta till höjdsystemet RH2000. 

● Ta beslut kring frågan om deltagande i Geodatasamverkan. 
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