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Sammanfattning 
Villkoren i dagens samhälle förändras snabbt och miljön som beslutsfattare måste hantera blir 
allt mer komplex, detta samtidigt som tiden för att fatta beslut krymper. För att beslutsfattare 
ska klara detta kan de ta hjälp av verktyg. Vi har undersökt om geografiska informations-
system (GIS) är ett verktyg som effektiviserar framtagandet av ett beslutsunderlag när pro-
blemet är geografiskt relaterat. 

Undersökningen har genomförts som en fallstudie på fyra olika organisationer där vi jämfört 
processen vid skapandet av ett beslutsunderlag före och efter införandet av GIS i organisatio-
nen. 

Slutsatsen vi drar av vår undersökning är att geografiska informationssystem effektiviserar 
framtagandet av beslutsunderlag när problemet är geografiskt relaterat. 

 

Nyckelord: Geografiska informationssystem, GIS, Effektivitet, Beslutsunderlag, Beslutspro-
cess



  

Abstract 

The conditions of today’s society are changing rapidly, the environment a decision maker 
must handle is getting more complex and the time for making decisions decreases. To support 
this new situation managers can use tools. We have investigated if geographical information 
systems (GIS) is a tool that could be used to make the collection and design of data for 
decision-making more efficient, when there is a geographical decision problem. 

Our thesis is based on a case study of four different organisations. The study compares the 
process of preparing decisions before and after the implementation of GIS in the organisation. 

The conclusion of our thesis is that a geographical information system makes the collection 
and design of data for decision-making more efficient, when the problem is geographically 
related.  

 

Keywords: Geographical Information Systems, GIS, Efficiency, Data for decision making, 
decision-making process. 
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Villkoren i dagens samhälle förändras snabbt. Miljön som beslutsfattare måste hantera blir allt 
mer komplex och trenden tyder på att komplexiteten fortsätter att öka. Detta gör beslutsfattan-
det svårare. Teknikutvecklingen som har skett inom kommunikation och informationstekno-
login ger beslutsfattaren mer information och samtidigt mer alternativ att ta hänsyn till. När 
dessa tekniker inte utnyttjas på ett bra sätt finns det en risk för att informationsmängden blir 
större än beslutsfattaren har möjlighet att hantera. Den ökande komplexiteten medför även att 
kostnaden av ett felaktigt beslut ökar på grund av kedjereaktioner bland följdverkningarna 
som felen kan förorsaka. Även de ständiga förändringarna i samhället med ökande globalise-
ring och hårdnande konkurrens medverkar till ökad osäkerhet i besluten. På grund av dessa 
faktorer finns det mindre tid till att förbereda och fatta beslut [TUR01]. 

För att inte besluten skall bli sämre kan användning av informationssystem vara en lösning för 
att stödja beslutsfattandet och minska omfattningen av dessa problem. Några punkter där 
dessa kan underlätta för beslutsfattaren är [TUR01]:  

• Spara tid genom snabbare beräkningar.  

• Höjd kvalitet genom att fler alternativ kan utvärderas och riskanalyser kan göras snab-
bare.  

• Behandling, lagring och visualisering av information. 

80 procent av all data som används av beslutsfattare är geografiskt relaterad, data betraktas 
som geografiskt om det kan refereras till en plats eller position. Problem som innehåller 
geografisk data beskrivs av Malczewski som geografiska beslutsproblem [MAL99].  

Frågor som vad, hur och varför är traditionella problemformuleringar som beslutsfattare 
använt sig av, det är kring dessa frågor som beslutsstöd har utvecklats kring. Frågan om var 
har ofta negligerats i beslutfattandet, men idag när mer information måste tas i beaktning så 
har beslutsfattaren inte den geografiska kunskapen att fatta beslut, utan att först på ett 
systematiskt sätt behandla frågan om var [GRI99]. Geografiska informationssystem är ett 
hjälpmedel för att göra detta, men blir det effektivare? 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur geografiska informationssystem (GIS) effektiviserar skapandet av 
ett beslutsunderlag när problemet är geografiskt relaterat. 

1.3 Mål 
Vårt mål är att studera hur ett geografiskt informationssystem kan effektivisera datainsamling 
och arbetet med modellering i skapandet av beslutsunderlag. 

1.4 Avgränsningar 
Vår undersökning kommer att inrikta sig på användningen av GIS vid framtagandet av be-
slutsunderlag (de två första faserna av beslutsprocessen enligt Simons modell, se kapitel 
2.1.1) och till vilken grad användningen av GIS effektiviserar framtagandet av detta. 

Undersökningen kommer att inriktas mot datainsamling och modellering, vilka är moment i 
de två första faserna av Simons beslutsmodell som valt att använda när vi tolkat 
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beslutsprocessen. Vi har inriktat oss på dessa eftersom det är i dessa moment som GIS 
effektiviserar problemlösningen enligt Malczewski [MAL99]. 

Alla beslut som kommer att granskas är valda för att de är intressanta ur ett geografiskt 
perspektiv, detta för att det är denna typ av problem som kan lösas med ett geografiskt 
informationssystem. Vi undersöker endast resursen tid, ekonomiska värden är utanför vårt 
intresseområde och dessutom för komplexa att utreda av oss. Undersökningen kommer att 
utgå från Simons modell vid beskrivningen av beslutsprocessen, vilken enligt Turban och 
Aronsson anses vara den bästa och mest kompletta beskrivningen av rationellt beslutsfattande 
[TUR01].  

Undersökningen skall, som vi tidigare sagt, behandla GIS inverkan på beslutsunderlaget. För 
att fatta ett bra beslut krävs även att beslutsunderlaget används på ett korrekt sätt men om 
detta sker kommer inte att utredas i denna undersökning. 

1.5 Hypotes 
Geografiska informationssystem effektiviserar skapandet av beslutsunderlag vid geografiska 
problem. 

1.6 Variabler 
Vi har utifrån vår hypotes identifierat tre variabler som kommer att undersökas för att se om 
hypotesen är riktig. Vi har även identifierat några variabler som påverkar undersökningen 
men ligger utanför systemet och därför inte kontrolleras av detta. Figur 1.1 beskriver variab-
lernas samband. 

 
Figur 1.1 Variabelmodell 

Nedan följer beskrivningar av variablerna med dess egenskaper. 
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1.6.1 Datainsamling 
För att identifiera och lösa ett problem så krävs information kring problemet, Zorica Budic 
[BUD94] har identifierat fyra faktorer i datainsamlingen som visar om den utförts på ett ef-
fektivt sätt och tillfredställer behovet av kvalitet och kvantitet på insamlade data. Vi använder 
dessa för att mäta effektiviteten i datainsamlingen. Faktorerna är:  

Datas korrekthet: Data hämtas från en eller flera källor. Variabelegenskapens värde avser 
dessa källors noggrannhet. 

Datas aktualitet: Denna egenskap beskriver om man har tillgång till de data som är gällande 
vid beslutstillfället. 

Insamlingstid: Den tid som krävs för datainsamling. 

Åtkomst till data: Beskriver om de data man vill ha finns tillgängliga när beslutet förbereds. 

1.6.2 Modellering 
Turban och Aronson [TUR01] beskriver en modell som en förenklad representation eller en 
abstraktion av verkligheten, den är förenklad eftersom verkligheten är för komplex att analy-
sera och mycket av komplexiteten är irrelevant för lösningen av problemet. De flesta analyser 
utförs med hjälp av modeller. Huvudsyftet med att använda modeller i beslutsprocessen är att 
man kan göra analyser enklare på modellen än på det verkliga systemet. Modellering är de 
aktiviteter som utförs på en modell i syfte att analysera modellens beteende. Turban och 
Aronson har identifierat fördelarna nedan med modeller och modelleringsarbete. Vi kontrolle-
rar om dessa fördelar uppfylls för att se om modellen är lämplig för att analysera problemet. 

Manipulation: Effektivitet i förändringar av modellen. 

Riskbedömning: Informationsmängden som finns för att uppskatta risker förknippade med 
ett alternativ. 

Antal alternativ: Beskriver antalet beslutsalternativ som analyseras. 

Lärande: Beskriver om modelleringsarbetet i GIS påverkat förståelsen om den verklighet 
som modellen representerar. 

1.6.3 Effektivitet i skapandet av beslutsunderlag 
Zorica Budic [BUD94] presenterade de faktorer i beslutsfattandet som visar hur effektiv in-
formationsanvändningen är i processen. Vi använder dessa faktorer för att mäta effektiviteten 
i beslutsunderlagets skapande. 

Med beslutsunderlag menar vi den kunskap och information som beslutsfattaren har fångat 
under de två första faserna i Simons modell av beslutsprocessen (beskrivs i kapitel 2.1.1).  
Syftet med detta underlag är att stödja arbetet i de kommande faserna av beslutsprocessen. 

Tid: Hur länge skapandet av beslutsunderlaget tar. 

Tydlighet: Visar om uppgifterna som skall ingå i beslutsunderlaget är tydligt och explicit 
definierade och inte kan missförstås. 

Identifiering av motstridiga mål: Visar hur effektivt det går att identifiera motstridiga in-
tressen. 

Presentation: Egenskapen visar om presentationen ökar förståelsen om problemet och om 
kommunikationen av budskapet kan anpassas efter beslutsfattaren. 

Tillförlitlighet: Beslutsfattarens förtroende till beslutsunderlaget. 
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1.6.4 Störningsvariabler 
Vi har identifierat några faktorer som kan påverka hur datainsamling och modellering med 
hjälp av GIS fungerar. Dessa har vi använt som störningsvariabler för att de är av sådan ka-
raktär att de inte kan påverkas i enskilda beslutsprocesser.  

Eftersom GIS är ett datorbaserat system så kan problem uppstå om de som skall använda 
systemet i sitt arbete inte har erfarenhet av att arbete med datorer. En dålig systemprestanda 
påverkar också ett GIS möjlighet att tillföra effektivitetsökningar, detta påverkar åtkomst och 
den tid som går åt till att utföra datainsamling och modellering. Även personalens inställning 
till att använda systemet kan påverkas negativt av låg prestanda och låg datorvana [AND94].  

En organisations GIS-mognad påverkar även den om systemet kan användas för att lösa upp-
gifterna. Med GIS-mognad avses om organisationen har digitaliserat sitt material så att det går 
att använda i systemet. I begreppet ingår också att ha skaffat sig metadata om materialet så att 
man hittar det man behöver och vet hur det skall tolkas. En GIS-mogen organisation känne-
tecknas av att det finns personer som kan ge support till de övriga när det uppstår problem 
kring användandet av verktygen [GRI99].     

Variablerna är: 

Datorvana: För användare som har liten datorvana kan övergången från manuell karthanter-
ing till automatiserad hantering medföra begränsningar i användandet.  

Systemprestanda: Datorsystemets prestanda påverkar möjligheterna att arbeta med ett dato-
riserat system. 

GIS-mognad: Tillgången till digitaliserat kartmaterial och organisationens kompetens inom 
området  

1.7 Metod 
För att kontrollera vår hypotes har vi valt att jämföra hur skapandet av beslutsunderlag sker 
med hjälp av GIS och hur ett liknande beslutsunderlag skapades innan GIS användes i organi-
sationen. Undersökningen kommer att genomföras som fallstudier där vi intervjuar personer i 
olika organisationer som använder ett geografiskt informationssystem i sitt arbete med att ta 
fram beslutsunderlag. 

1.7.1  Angreppssätt 
Det resonemang som förs i vår undersökning är hypotetiskt deduktivt. Ett sådant resonemang 
innebär att man härleder ett påstående, en hypotes, ur teorin. Hypotesen prövas sedan i en 
empirisk undersökning [HOL97]. De empiriska data som samlas in under vår fallstudie utgör 
grunden för våra slutsatser. Resultatet av intervjuerna kommer att tolkas på ett kvalitativt sätt 
där vi söker förändringar i variabelmodellens egenskaper utifrån respondenternas intervjusvar. 
Det bearbetade materialet från fallstudien analyseras mot teorin och utifrån detta kommer vi 
att dra slutsatser för att verifiera eller falsifiera vår hypotes. 
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1.7.2 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att man mäter det som är avsett att mätas [TRO93]. I vår undersökning 
har vi utgått ifrån tidigare studier och teori för att hitta variabler som kan användas som mått 
för att undersöka om vår hypotes är giltig. Variablerna har varit grunden när vi utformat de 
tematiska frågorna. Reliabilitet innebär att man utför undersökningen på ett tillförlitligt sätt 
och därigenom kan få mätresultat som är tillförlitliga. I en undersökning som är baserad på ett 
kvalitativt synsätt är det svårt att bevisa reliabiliteten eftersom begreppet är baserat på ett 
kvantitativt synsätt, men det är ändå viktigt att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt 
[TRO93]. Vi anser att vi uppnått god reliabilitet genom att undersökningen utförts på ett 
flertal olika organisationer och att vi vid intervjutillfällena alltid varit två personer som var för 
sig registrerat vad som sagts. 

1.7.3 Disposition 
Här följer en redogörelse för rapportens upplägg. 

Kapitel två: Här ges en teoretisk bakgrund till modeller, beslut och geografiska 
informationssystem 

Kapitel tre: Beskriver vår fallstudie och dess resultat. 

Kapitel fyra: Här redovisas vår analys 

Kapitel fem: De slutsatser vi dragit av undersökningen redovisas. 

Sist kommer källförteckning och bilagor. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår undersökning. Teorierna 
har valts för att stödja syftet med undersökningen. Litteraturen som valts behandlar 
geografiska informationssystem som en del i beslutsprocessen, vi har även studerat litteratur 
som behandlar beslut ur ett allmänt perspektiv. Litteraturen har använts för att få en djupare 
förståelse för hur de geografiska faktorerna påverkar ett beslut och hur ett geografiskt 
informationssystem stödjer beslutsprocessen.   

2.1 Beslut 
”Expressen eller Aftonbladet?” Ständigt ställs vi inför situationer som fordrar beslut, ibland är 
det svårt att välja, men oftast är valet lätt.  

En beslutssituation kan beskrivas som ett läge där vi inte är nöjda med det nuvarande 
tillståndet, och valet mellan minst två olika alternativ leder till ett eller flera önskade 
måltillstånd [EDL93]. Turban och Aronson [TUR01] definierar beslutsfattande enligt: 

“A process of choosing among alternative courses of action for the purpose of attaining a goal or 
goals.” 

Ett beslut beskrivs således som processen att välja mellan alternativa handlingar i syfte att 
uppnå ett eller flera mål. 

2.1.1 Simons modell 
Själva processen för ett beslut kan enligt H. A. Simon delas in i fyra faser, intelligens, alter-
nativ, val och implementation. Arbetet i varje fas beskrivs i en konceptuell modell av Turban 
och Aronson [TUR01], figur 2.1. Vi kommer med utgångspunkt från denna redogöra för de 
olika faserna i beslutsprocessen. Modellen beskriver ett flöde av aktiviteter från verkligheten 
där antaganden och förenklingar sker till de olika faserna i processen, de tjocka pilarna be-
skriver flödet genom modellen och de tunna återkopplingar och valideringar av processen. 

Intelligensfasen 
Under intelligensfasen undersöks organisationens omgivning för att identifiera de problem 
och möjligheter som kan uppstå. Fasen börjar med att målsättningen för organisationen rö-
rande ett aktuellt område kontrolleras om den överensstämmer med faktiska förhållanden. Om 
det råder skillnader mellan det nuvarande förhållandet och det önskade kan det vara ett pro-
blem som bör identifieras och definieras. Detta görs genom att samla in data rörande proble-
met, till exempel kan försäljning och produktionsnivåer övervakas.  

Genom att klassificera problemet och hänföra det till någon definierbar kategori kan det gå att 
hitta en standardlösning som redan är välstrukturerad. Simon [SIM77] skiljer på välstrukture-
rade och ostrukturerade problem, det finns ingen klar gräns mellan dessa, problem som ligger 
mellan kallas för semistrukturerade. Skillnaden mellan dessa är att ett välstrukturerat problem 
är rutinmässigt och kan i många fall lösas helt automatiskt, denna typ av problem kallas även 
programmerbara. Ett ostrukturerat problem är däremot mer komplext och följer inga givna 
mönster och är därför inte programmerbart. Ett semistrukturerat problem ligger således mitt 
emellan dessa två och delar av problemet kan vara programmerbart. 

En annan metod för att lösa komplexa problem är att dela upp dem i underproblem och 
därigenom finna delproblem som är mer strukturerade. För att ett problem skall höra till 
organisationen så måste det ha en ägare, därför är det viktigt att någon inom organisationen 
kan ta på sig ansvaret för problemet. Intelligensfasen avslutas med en formell 
problemformulering där problemet definieras. 



Teori
 

 
7 

Figur 2.1 Simons beslutsmodell efter Turban och Aronsons tolkning [TUR01].  
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het har beslutsfattaren full kunskap om resultatet av att välja alternativet, vid beslut under risk 
kan alternativet generera ett flertal olika resultat men sannolikheten för att dessa inträffar går 
att bestämma. Beslut under osäkerhet liknar ett beslut under risk men då har man ingen upp-
fattning om sannolikheten för de olika resultaten alternativet kan ge. Utformningsfasen resul-
terar i ett antal olika lösningsalternativ till problemet, ett beslutsunderlag. 

Valfasen 
I denna fas görs det faktiska valet av ett alternativ och beslut att följa en viss riktning tas. Vad 
man kan notera är att det inte är en lösning på det faktiska problemet som väljs utan en lös-
ning på en modell av problemet. Valfasen innefattar sökning av det bästa alternativet och en 
utvärdering av detta. Fasen innefattar även en rekommendation av lösningen på problemet, 
denna lösning är de värden på variablerna som har gett det bästa resultatet. 

Olika sökmetoder kan användas för att hitta det bästa alternativet, bland annat optimering, 
heuristisk sökning och blind sökning. Optimering används vid välstrukturerade problem där 
man försöker förbättra en lösning tills det inte går att förbättra den mer. Heuristisk sökning 
innebär att endast lovande alternativ väljs ut och när en lösning är tillräckligt bra väljs denna. 
Av blind sökning finns det två varianter, fullständig genomgång av alla alternativ där den 
bästa väljs, denna lösning är den optimala. Den andra varianten är en sökning av alternativ där 
lösningar som inte är lovande systematiskt lämnas, denna sökning liknar heuristisk sökning 
eftersom man även här avslutar sökningen när en tillfredställande lösning hittas.  

När en lösning hittats görs en känslighetsanalys, detta innebär att värdena på de variabler som 
ingår i modellen förändras för att se om resultatet fortfarande är den bästa lösningen på pro-
blemet. Om lösningen är instabil, det vill säga att små förändringar i variabelvärden ger stora 
förändringar i lösningen, så är detta inte en bra lösning. Det kan vara bättre att leta efter ett 
nytt alternativ. Man strävar efter stabila lösningar som inte förändras nämnvärt av små föränd-
ringar av beslutsvariablerna, detta eftersom de ofta är uppskattade och därför inte precisa. När 
detta är gjort väljs det alternativ som anses vara bäst och en plan över implementationen upp-
rättas. Resultatet av denna fas är en lösning på modellen. 

Implementationsfasen 
I denna fas implementeras lösningen i verkligheten, om detta misslyckas så får man gå till-
baka i beslutsprocessen och prova andra alternativ. 

2.1.2 Beslutsfattare 
I små organisationer och på lägre nivåer i större organisationer fattas de flesta beslut av olika 
individer medan de flesta viktiga beslut i större organisationer fattas av en grupp av besluts-
fattare. Hur beslut fattas beror på deras förmåga att uppfatta och förstå information kring pro-
blemet. Detta brukar kallas för kognitionsteori. Hur en person uppfattar, organiserar och änd-
rar information under beslutsprocessen är deras kognitiva stil. Hur en beslutsfattare tänker och 
reagerar på olika problem har stor betydelse för hur problemet löses av beslutsfattaren. För att 
stödja en beslutsfattare behövs ett stöd som passar för både problemsituationen och för be-
slutsfattarens stil. En del beslutsstilar stöds bäst genom att ge möjlighet till att ställa ”vad hän-
der om” frågor, andra stöds bäst av att grafiskt illustrera problemet i kartor eller grafer 
[TUR01].  

2.2 Effektivitet 
Det svenska ordet effektivitet är liktydigt med de engelska orden effectiveness och efficiency. 
Vi har valt att använda det engelska ordet efficiency för att definiera effektivitet. 
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Effektivitet (efficiency): Är ett mått på resursanvändningen för att nå ett resultat. Samman-
fattningsvis så handlar det om ”att göra saker på rätt sätt” [TUR01]. Det vill säga att skapa 
bättre resultat på samma tid, att skapa samma resultat på kortare tid, eller bättre resultat på en 
kortare tid är bättre effektivitet [SIM76]. 

2.3 Modeller 
Edlund och Högberg beskriver en modell som en ofullständig avbildning av ett föremål, sy-
stem eller en idé. Det finns tre huvudkategorier av modeller: Fysiska, analoga och 
matematiska.  

En fysisk modell liknar det som avbildas, som exempel på fysiska modeller kan man nämna 
modeller av flygplan, jordklot och atomkärnor. 

I en analog modell ersätts en egenskap i det som avbildas med en annan typ av egenskap, som 
exempel kan en termometer fungera. Temperaturen visas genom en kvicksilverpelares längd.   

I en matematisk modell avbildas det analoga systemet med hjälp av matematiska symboler 
och funktionssamband. Dessa modeller är därför mer abstrakta än de övriga typerna av mo-
deller. Ett enkelt exempel på en matematisk modell är: Sträcka = Tid * Hastighet [EDL93]. 

Modeller används för att utveckla ny kunskap, modifiera existerande kunskap eller för att ge 
kunskap om nya användningsområden. Från en pedagogisk synvinkel kan man säga att 
modeller används för att göra teorier mer förståeliga. Genom att använda modeller kan man 
tolka naturfenomen och förutsäga resultat av olika handlingar. Modeller kan även användas 
för att förstå en process innan den existerar, genom manipulation av modellen så kan man 
prova handlingar som är för komplexa eller farliga för att utföra i verkligheten. Modeller är 
oumbärliga, för många gånger är verkligheten för komplex för att förstås utan deras hjälp 
[SKY96]. 

Modeller kan ha många syften. En del syftar enbart till underhållning/tidsfördriv (modellflyg, 
monopol etc.), en del i demonstrerande syfte (jordglob, modell av atomkärna etc.), somliga 
används som ideal (modellen av den fria marknadsekonomin, den rationella beslutsmodellen 
etc.). Många modeller används som vägledning för beslutsfattande (vindtunnelexperiment 
med ny flygplansvinge, produktkalkyler, beslutsträd etc.) [EDL93].  

Huvudsyftet till att använda modeller i samband med beslutsfattande är att man kan göra 
analyser på en modell enklare än att analysera det verkliga systemet. Några av fördelarna med 
modeller i beslutssituationer är [TUR01]: 

• Modeller gör det möjligt att simulera händelseförlopp. 
• Manipulering av modellen är enklare än att manipulera det riktiga systemet. Detta 

påverkar inte heller verksamheten. 
• Kostnaden att modellera och analysera är mindre på en modell än att utföra detsamma 

på det riktiga systemet. 
• Kostnaden för att göra ett misstag är lägre än i verkligheten, detta gör att man kan 

utföra ”trial-and-error” försök på modellen. 
• Miljön innehåller många osäkerhetsfaktorer, med modellering kan man uppskatta ris-

kerna från specifika handlingar. 
• Modeller möjliggör analyser av fler alternativ, i vissa matematiska modeller kan ett 

oändligt antal alternativ undersökas. 
• Modeller ökar och förstärker möjligheten till lärande och träning. 
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2.3.1 Geografiska modeller 
En geografisk modell är en abstrakt modell av verkligheten, ju mer lik den verkliga geografins 
karaktäriska egenskaper denna representation är, desto kraftfullare analyser kan göras på mo-
dellen. En karta är ett exempel på en geografisk modell. Modellerna används för att skaffa sig 
en överblick, de ger möjlighet att analysera geografiska samband och egenskaper hos objekt 
till exempel avstånd mellan objekt och storlek på ytor [MAL99]. 

2.4 Geografiska problem 
Malczewski [MAL99] har definierat ett geografiskt problem på följande sätt: 

"is the difference between the desired and existing state of a real-world geographical system. It is a 
'gap' between the desired and existing states as viewed by a decision maker." 

Ett geografiskt problem är ett problem där beslutsfattaren upplever skillnader mellan rådande 
och önskat tillstånd i ett geografiskt system. När ett geografiskt problem har identifierats kan 
data manipuleras och analyseras för att hitta information om problemets lösningar. 
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2.5 Geografiska informationssystem 
Vad är ett geografiskt informationssystem (GIS)? David J. Grimshaw [GRI99] har definierat 
GIS på följande sätt: 

"A geographical information system is a group of procedures that provide data input, storage and the 
retrieval, mapping and spatial analysis for both spatial and attribute data to support the decision-
making activities of the organization." 

Ett geografiskt informationssystem kan således bearbeta, analysera och presentera geografisk 
information i syfte att stödja beslutsfattandet i en organisation. Geografiska informationssy-
stem arbetar dels med kartor och dels med tabelldata. Kartorna eller den geografiska databa-
sen som är ett mer korrekt uttryck, är egentligen en geografisk modell av verkligheten där 
man valt ut de objekt som är nödvändiga för att systemet skall kunna lösa de tänkta arbets-
uppgifterna. Den tabellbaserade databasen innehåller attribut som beskriver egenskaper hos de 
geografiska objekten. Detta beskrivs på det statliga StrateGIS projektets webbplats [STR99]. 

Figur 2.2  GIS och besläktade informationssystem [GRI99] 

Figur 2.2 beskriver förhållandet mellan GIS och andra typer av informationssystem utifrån 
deras förmåga att hantera spatial och attributdata. System med liten eller ingen spatial data, till 
exempel lönesystem kallas ofta för transaktionssystem. Mer komplex attributdata kräver 
flexibilitet hos ett databashanteringssystem (DBHS). System med hög intensitet av spatialdata 
men med begränsad mängd attributdata som Automated Mapping and Facilities Management 
(AM/FM) och Computer Aided Design (CAD) är inte fullvärdiga GIS. Ett geografiskt 
informationssystem särskiljer sig från andra informationssystem genom dess förmåga att 
integrera data från en mängd olika källor och förmågan att hantera stora mängder av både 
spatial- och attributdata, samt ordna samman dessa data för att kunna utföra analyser [GRI99].   

För att illustrera vad ett GIS kan användas till så presenterar StrateGIS [STR99] följande ex-
empel. En budfirma vill hitta bästa vägen till sina kunder, de behöver dels känna till var de har 
sina bilar och dels var kunderna befinner sig, samt ett vägnät. Denna information är tillräcklig 
för att skapa en fungerande datamodell i ett geografiskt informationssystem. I ett så kallat 
vektorbaserat GIS skulle bilarna representeras av punkter och det skulle även kundernas 
adress vara. Vägnätet kan representeras av linjer. Varje del av linjerna, till exempel en del av 
en linje som går mellan två vägkorsningar kopplas till en egen rad i en tabell. Denna rad 
innehåller information om vägavsnittets längd, bärighet, beläggning, hastighet och annat som 
kan vara av värde för modellen. 

Transaktions
system DBHS

GISAM/FM
CAD

Attributdata

Sp
at

ia
l d

at
a

Låg

Hög

Hög

Transaktions
system DBHS

GISAM/FM
CAD

Transaktions
system DBHS

GISAM/FM
CAD

Attributdata

Sp
at

ia
l d

at
a

Låg

Hög

Hög



Teori
 

 
12 

2.5.1 Kartlager 
I GIS så organiseras data med olika tematiska kartor, dessa kallas för kartlager. Varje lager 
beskriver en egenskap hos en plats inom ett geografiskt område, endast en typ av information 
är tillgänglig inom ett lager. Man kan beskriva dessa som OH-plaster som läggs ovanpå var-
andra för att få en karta som täcker in de egenskaper man är intresserad av. Varje lager inne-
håller data och kan beskrivas som en variabel som innehåller en variation av en egenskap av 
geografin över jordens yta [MAL99]. Figur 2.3 visar ett exempel på hur kartlager kan läggas 
på varandra. 

 

2.5.2 Komponenter i ett GIS 
I figur 2.4 beskriver Grimshaw komponenterna i ett geografiskt informationssystem, data 
samlas från verkligheten som indata till systemet. För att data skall kunna lagras och bearbetas 
så måste den vara inordnad enligt en datamodell. Systemet interagerar med omgivande verk-
lighet, data kan köpas in istället för ”traditionell datainsamling” som förr var det enda alterna-
tivet. Systemets utdata kan vara i flera olika format som text, tabeller eller kartor [GRI99].  

 
Figur 2.3 Kartlager 
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Figur 2.4 Grimshaws modell av GIS [GRI99]  
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Nedan presenteras de olika komponenterna i figur 2.4 närmare. 

Indata 
Insamling av data till ett GIS kan ske på flera olika sätt. Det enklaste och oftast mest prisvärda 
är att köpa data som någon annan redan samanställt. Men om detta inte är möjligt så får man 
genomföra en datainsamlingsprocess. Malczewski [MAL99] beskriver processen i de fem 
grundläggande stegen förvärvande, omformatering, positionsbestämning, kompilering och 
dokumentering. De vanligaste metoderna för insamling presenteras kort nedan.  

• Digitalisering: Digital kodning av analog data. 
• Scanning: Konverterar en analog källa till digitalt rasterdata med hjälp av en bildlä-

sare. 
• Fjärranalys: avläsning och uppsamling av data från distans med ex. satellit eller flyg-

plan. 
• GPS: (Global Positioning System) positionsbestämning med hjälp av satelliter. 
• Fältobservationer: mätning och datainsamling på plats. 

Lagring av data 
Geografisk data kan lagras på alla typer av digitala lagringsmedia. Några av de vanligaste är 
hårddisk, cd-rom och magnetband. Geografiska data kan indelas i två kategorier. Spatial data 
som är den data som kan associeras till en plats eller position. Den andra kategorin är attribut 
data vilken beskriver egenskaper hos objekten [GRI99]. 

Datamodeller 
Geografiska objekt beskrivs genom två typer av data, lägesdata som beskriver objektets läge i 
rummet och attributdata som beskriver andra egenskaper än läget. Läget är förutom position 
även objektets form och storlek. Lägesdata representeras i någon av de två spatiala datamo-
dellerna: 

• Vektordata: entiteter representerade som strängar av koordinater, en punkt är en 
koordinat. Punkter kan sammanbindas för att forma en linje eller en kedja av linjer. 
Om kedjan är sluten bildar detta en yta. Varje objekt (punkt, linje och yta), har en unik 
identitet vilken kan användas som nyckel i en databas. Styrkan med att använda vek-
torbaserad GIS är främst möjligheten att göra sökningar och nätverksanalyser som 
resvägsplanering. Analyser som är inriktade på att utnyttja databasinformation som 
kopplas till kartor kan utföras på ett effektivt sätt [MAL99]. 

• Rasterdata: Data lagras i en tvådimensionell matris med likformiga celler (pixels). 
Varje cell är homogen vilket innebär att kartan inte kan ge bättre upplösning än storle-
ken på en cell. Som fördelar med rasterbaserad GIS kan nämnas den goda förmågan att 
analysera ytors egenskaper. Rasterdata används även som bakgrundsbilder i vektorba-
serade GIS, i form av flygfoton eller kartbilder [MAL99]. 

Attributdata representeras genom användande av andra datamodeller som relationell, objekt-
orienterad, nätverks eller hierarkisk. Bland dessa är den relationella vanligast. 

Manipulering av data 
Möjligheter till att förändra befintligt data samt lägga till och ta bort data är grundläggande 
funktioner för manipulering i den geografiska modellen. Data i modellen manipuleras för att 
anpassa modellen till beslutsalternativet och sedan analysera samband mellan spatial och at-
tributdata. Syftet är att utvinna information som är användbar för beslutsfattare i en given si-
tuation, vilket beskrivs som en av de största fördelarna med GIS av Malczewski i [MAL99]. 
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Användare 
Användarna av GIS kan enligt Bernhardsen delas in i två huvudkategorier. Den första gruppen 
är operatörerna som tillrättalägger data för slutanvändarna, de kan i många sammanhang lik-
nas vid kartritare eller personer som upprätthåller manuella arkiv och register. Den andra 
gruppen är slutanvändarna, det är denna grupp av användare som använder GIS för beslutsfat-
tande [BER92]. 

Spatial analys 
Spatial analys är kvantitativa procedurer och tekniker för geografiskt analysarbete. Det är en 
teknik vars resultat beror av de studerade entiteternas positioner. Spatial analys inkluderar 
position, dimension och attributvärden hos geografiska fenomen [MCD95]. Möjligheterna för 
ett GIS att generera alternativa lösningar på ett beslutsproblem baseras primärt på spatiala 
relationsprinciperna förbindelser, beröring, delmängd, överlappning   

Några exempel på spatiala analyser är: 

• Buffertanalys är en analys där man väljer ut ett område kring ett geografiskt objekt för 
att analysera vidare med andra metoder.  

• Nätverksanalys analyserar förbindelser mellan flera geografiska objekt. 

• Klassificering skapar geografiska områden utifrån attributdata.  

• Lageranalys sammanställer data som finns på olika kartlager för att kunna analysera 
dessa tillsammans. 

Ett enkelt exempel på en spatial analys är att se vilken ledig taxi som snabbast kan ta sig till 
en väntande kund. 

Utdata 
Utdata ur ett GIS kan vara av två typer dels presentation för användaren, och dels överföring 
till andra system för vidare bearbetning. Utdata kan ta många olika former men de vanligaste 
är enligt Malczewski [MAL99]: 

• Text i form av tabeller, listor eller ett numeriskt värde. 

• Grafik i form av kartor, diagram, grafer. 

• Digital data för lagring på ett lagringsmedia eller för överföring till andra system.  

Externa databaser 

Ett geografiskt informationssystem har stöd för att ställa frågor mot andra informationssystem 
och ta emot data som svar från dessa. All data som finns i dessa databaser har man tillgång till 
även utan GIS, men kopplingen mellan gör att man kan formulera frågor utifrån geografiska 
perspektiv och presentera svaret i ett geografiska samanhang [GRI99].  
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3 Empiri 
Vi har i vår hypotes påstått att organisationer kan öka effektiviteten vid skapandet av besluts-
underlag med hjälp av GIS. Med ökad effektivitet menar vi hur effektiv informationsanvänd-
ningen är vid skapandet av beslutsunderlaget och de faktorer som kan användas som mått på 
detta är enligt Budic [BUD94]: 

• Tiden som krävs för att skapa underlaget minskar.  
• Underlaget är tydligt och explicit.  
• Möjligheten att identifiera motstridiga mål ökar. 
• Presentationen ökar förståelsen om problemet. 
• Tillförlitligheten till beslutsunderlaget ökar. 

Som empirisk grund i vår uppsats använder vi en fallstudie i fyra organisationer. Där 
genomför vi intervjuer med personer som använder GIS för att skapa beslutsunderlag. Vi 
kommer även att undersöka vilka andra ändringar än GIS-införandet som skett för att urskilja 
till vilken grad GIS medverkat till förändringarna.  

Vi har valt att utforma våra frågeställningar tematiskt, enligt Holme och Solvang [HOL97] så 
ger denna utgångspunkt en mindre styrd undersökning som utvecklas medan den pågår.  

Intervjuerna har varit utformade så att respondenterna har redogjort för hur de löste en speci-
fik arbetsuppgift innan de hade tillgång till GIS och hur de i dagsläget löser en liknade upp-
gift. Vi har sedan låtit respondenterna analysera de positiva och negativa skillnader som de 
upplever har skett med införandet av GIS i organisationen. De har även beskrivit dessa i för-
hållande till variablerna i vår modell och där angett hur de upplever att dessa har förändrats 
med GIS.  

3.1 Assi Domän 
AssiDomän är en av Sveriges största skogskoncerner med verksamhet över hela världen, 
koncernen är indelad i flera affärsenheter. Vi har i vår undersökning varit i kontakt med Assi-
Domän Forestry och AssiDomän Wood Supply i Malå. Forestry är koncernens skogsförval-
tare med ansvar över skogstillgångarna och Wood Supply är en supportorganisation för upp-
köp av virke från Forestry och andra skogsägare. Wood Supply förser koncernens sågverk och 
massaindustrier med råvaror.  

Fallstudien utfördes hos AssiDomän Wood Supply men vi intervjuade även personer inom 
Forestry för att skapa en större förståelse för arbetsgången.  
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Arbetsuppgiften vi studerade här var planeringen av avverkningar, i denna arbetsuppgift har 
de arbetat med GIS sedan 1998 men i andra uppgifter har man använt GIS sedan 1991. Årets 
målsättning är ett virkesuttag på 900 000 m³. Detta räcker inte för att fylla den egna 
träindustrins behov i västerbotten på 1,1 miljoner m³. Underskottet köps in från andra 
skogsägare i Sverige och genom import. Planeringen när den egna skogen skall avverkas sker 
enligt: 

1. Forestry lämnar en lista över vilka områden som är tillgängliga för avverkning, listan 
är fallande ordnad efter nuvärde per kubikmeter. Även de hänsynstaganden som måste 
ske på grund av lagar och förordningar om bevarande av kultur och naturvårdsintres-
sen skall finnas angivna i listan och på en karta.   

2. För att bestämma om avverkningen skall ske och i så fall med hänsyn till årstid, 
vägstandarder, markens bärighet och industrins råvarubehov.  

3. Till vilken industri skall leveransen ske. 

4. Vem som ska utföra avverkningsuppdraget bestäms. 

3.1.1 Arbetsgång 
Före GIS: 
Tidigare tog Forestry fram de ståndorter som hade högst nuvärde per kubikmeter ur sin data-
bas, en ståndortsbeskrivning bestående av en blankett och en karta skapades vid besök på 
platsen. Hänsynstaganden till nyckelbiotoper och andra intressen utmärktes på kartan. Pärmar 
med ståndortsbeskrivningar och kartor överlämnades till Wood Supply.  

På en översiktskarta märktes alla tillgängliga avverkningar ut för att få en uppfattning om 
vilka avverkningar som låg nära varandra och därför var lämpliga att avverka samtidigt.  

Vägstandarden och markens bärighet bestämmer ordningsföljden på avverkningarna med hän-
syn till årstid. Bärigheten framgick i ståndortsrapporten medan vägarnas hållbarhet var 
tvungen att kontrolleras i de fall som beslutsfattaren inte hade lokalkännedom. Logistiska be-
dömningar kring vilken industri av de som hade behov av leveranser har skett utifrån 
översiktskartan.  

Valet om vem som skulle tilldelas avverkningsuppdraget har primärt skett utifrån vilken 
maskin som fanns tillgänglig när avverkningen skulle ske. 

Med GIS: 
Forestry hämtar fortfarande fram de ståndorter med högst nuvärde ur databasen, vid fältstu-
dien av ståndorten så lagras både ståndortsbeskrivningen och kartan i GIS. Mätningarna som 
sker i samband med kartritningen sker med GPS och markeras direkt på den digitala kartan. 
När detta är färdigt så markeras posten i databasen som avverkningsbar och den blir därmed 
tillgänglig för Wood Supply.  

I AssiDomäns GIS kan Wood Supply direkt se på en digital översiktskarta var de avverk-
ningsbara områdena ligger. Vägstandarden finns numera angiven i vägskiktet så lokalkänne-
domen är inte längre nödvändig för planeringen. Försök med nätverksanalyser för att planera 
logistik pågår, men detta är för tidigt att utvärdera. 

För att minimera maskintransporter skapas ett arbetsområde för varje maskin där maskinen 
sköter all avverkning inom området. Storleken på områdena styrs av hur stora mängder som 
skall avverkas varje år.  



Empiri
 

 
17 

3.1.2 Förändringar 
Datainsamling: 
Största skillnaden mot tidigare är att nu finns all data representerad digitalt. Med hjälp av att 
en GPS är kopplad till kartan kan de rita om denna direkt i skogen. Att märka ut nyckelbioto-
per och liknande sker med större noggrannhet direkt på plats, vilket ger korrektare data. Nu 
har man även möjlighet att samla all information på en kartbild där man kan se allt som rör 
det aktuella området, med den senaste informationen som finns tillgänglig i företaget. Uppköp 
av sattelitbilder och andra geografiska data sker oftare idag eftersom GIS gör det enklare att 
integrera ny data med den befintliga.  

Insamlingstiden av data har minskat sedan GIS infördes. Numera kan de två delarna i stånd-
ortsbeskrivningen integreras, detta gör det även möjligt att söka och sortera data med avse-
ende på geografiska och andra egenskaper automatiskt. 

Åtkomsten har även förbättrats eftersom ståndortsbeskrivningarna, finns lagrad centralt med 
geografisk koppling och åtkomligt för de som behöver den.  

Tillgången till externa geografiska databaser har även medfört att de kan vara aktivare som 
virkesuppköpare, där kan de se vem som har intressanta skogstillgångar.    

Modellering: 
För att ändra någonting i kartan tidigare var man tvungen att rita in detta för hand, om det 
skulle göras jämförelser mellan olika typer av kartor var man tvungen att rita över detta på en 
karta. Ett problem då var att dessa kunde vara i olika skalor. Nu finns alla olika kartor i olika 
skikt som kan visas samtidigt och därigenom underlättas jämförelser mellan dessa.  

Nu när alla geografiska objekt av intresse finns beskrivna i databasen med position, kan dessa 
även visas på kartan. Till exempel finns numera alla virkesavlägg lägesbestämda i GIS, 
därigenom kan man med en buffertanalys snabbt ta reda på vilket råvarulager som finns inom 
det avsökta området. Genom nätverksanalyser kan man snabbt bestämma vilka vägar som är 
lämpliga för virkestransporter från ett område med tanke på årstid, detta leder till att man 
upplever att osäkerheten minskar betydligt. Med nätverksanalyser blir det också möjligt att 
bestämma transportkostnaden enklare än tidigare.  

Respondenterna har tydligt upplevt att tiden för analyser och modellering har minskat, därför 
har man börjat utreda fler alternativ än tidigare. Användarna upplever också att de får en ökad 
förståelse för verksamheten genom att använda systemet för analys och modellarbete. 

Effektivitet i skapandet av beslutsunderlag: 
Tiden att skapa ett beslutsunderlag har minskat sedan GIS infördes, detta främst för att tidsåt-
gången för datainsamlingen har minskat kraftigt.  

Några förändringar i tydligheten har inte upptäckts.   

Identifieringen av motstridiga mål är noggrannare utförd, sedan GIS gett möjlighet att enkelt 
visa flera kartor på varandra. Den ökade aktualiteten och korrektheten på data medverkar även 
till att kvaliteten på identifieringen ökar. 

Presentationen av underlaget har förbättrats avsevärt, genom de nya möjligheterna att se på en 
karta i olika skalor och att kunna välja vilka lager som skall visas samtidigt. 

Tillförlitligheten till beslutsunderlaget är större än tidigare dels för att data är både aktuellare 
och korrektare. Dels för att fler alternativ undersöks och osäkerheten kring risker har minskat.  
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3.2 Länsstyrelsen i Norrbotten 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som förvaltar statens tillgångar i länet, de är riksdag och 
regeringens högra hand och genomför deras beslut. De arbetar inom många sakområden som 
spänner över hela samhällsbredden. Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation som ska värna 
om sitt län, se till att länet utvecklas på invånarnas villkor och föra länsbornas talan. Vid vår 
fallstudie var vi i kontakt med sektor livsmiljö och naturvårdsfunktionen där, deras huvudsak-
liga arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter: 

• Vård och förvaltning av naturreservat och nationalparker. 

• Tillsyn och prövning av grus, berg, torv och matjordstäkter. 

• Reglering och uppföljning av snöskotertrafik och barmarkskörning i terräng. 

• Inventering och uppföljning av hotade naturtyper, växt och djurarter. 

• Skydd enligt naturvårdslagen. 

Vi valde att studera tillsyn och prövning av täktverksamhet i vår fallstudie, där har de använt 
sig av GIS sedan 1998. De behandlar cirka 400 ansökningar årligen om både förnyelser av 
gamla tillstånd och nya. När ett täkttillstånd går ut skall även en efterkontroll ske för att kon-
trollera att marken är återställd i området. Förfarandet vid behandling av en ansökan går till 
enligt följande: 

1. Ansökan kommer in till länsstyrelsen och diarieförs, den skall innehålla alla uppgifter 
som kan påverka beslutet. 

2. Kontroll av ansökan sker, vid förnyelse av gammalt tillstånd kontrolleras även hur 
tidigare tillstånd hanterats. 

3. Andra intressen i täktens närområde kontrolleras, exempelvis natur, miljö och andra 
täkter. 

4. Beslut om tillstånd fattas. 

5. När tillståndet är utgånget sker efterkontroll samma år. 

3.2.1 Arbetsgång  
Före GIS: 
Ansökan kom in skriftligen till länsstyrelsen och diariefördes, en handläggare kontrollerade 
uppgifterna i denna och hämtade en karta för att se var täkten låg och att området stämde med 
den som fanns angiven i ansökan. Olika kartor jämfördes för att kontrollera om det fanns na-
tur, kultur och miljövårdsintressen att ta hänsyn till. Behovsprövning skedde för att se om det 
fanns många täkter och uttaget var för stort inom ett område. Om tillståndet beviljades spara-
des det i en pärm sorterat efter datum, där var det sedan lätt att kontrollera vilka tillstånd som 
gick ut varje år i pärmarna. Att ta reda på vilka som är utgångna i ett geografiskt område var 
tidsödande. 
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Med GIS: 
Ansökan kommer fortfarande in skriftligt på papper, den diarieförs och läggs in i deras GIS 
med x- och y-koordinater för en punkt inom täktområdet. Om det är en förnyelse av en 
tidigare tillståndsgiven täkt så läggs den nya ansökans attribut till det tidigare tillståndets. På 
så sätt sparas all data om en täkt på samma ställe. Kontroll av andra intressen som kan 
påverkas sker nu genom att dessa kartlager visas samtidigt på skärmen. Finns andra täkter i 
området så går det snabbt att ta fram data för att se hur stora mängder som är tillståndsgivna 
för att analysera behovet av den ansökta täkten. Efterkontrollen sker i dag oftare i samband 
med andra ärenden till området där täkten ligger, mycket beroende på att man på ett lättare 
sätt kan se om det finns täkter som skall kontrolleras där. 

3.2.2 Förändringar  
Datainsamling: 
Eftersom det inte är någon skillnad i dag jämfört med tidigare i ansökan och denna används 
som beslutsunderlag, så är det heller ingen skillnad i korrekthet och aktualitet. Skillnaden som 
finns är i den egna och köpta informationen som används för att kontrollera att anmälan är 
riktig. Kvaliteten och aktualiteten på detta har ökat med GIS eftersom ändringar är lättare att 
utföra och de slår igenom hos alla som använder sig av det. 

Insamlingstiden av data är kortare. Data av geografisk natur integreras med andra data, detta 
gör det även möjligt att söka och sortera data med avseende på geografi och på andra egen-
skaper.  

Åtkomsten av de data som behövs för kontroller har också förbättrats när dessa är centralt 
lagrade elektroniskt. Detta minskar behovet att springa mellan olika kartskåp och hyllor. Man 
behöver inte heller vänta på någon annan som har den karta man skall använda. 

Modellering: 
Den metod att manipulera i modellen som används mest av handläggarna är buffertanalyser, 
med hjälp av dessa kan man snabbt se vilka täkter som ligger inom en zon. Detta används för 
att analysera hur mycket tillståndsgivet material som inte utnyttjats för att bedöma behovet av 
en ny täkt inom området. Osäkerheten i beslutssituationen har minskat när dessa metoder för 
att analysera en ansökan har blivit möjliga. Antalet alternativ som undersöks är samma som 
antalet inkomna ansökningar precis som tidigare, men eftersom de med hjälp systemet får en 
översiktlig bild av situationen och lätt kan upptäcka om små förändringar av ansökan kan ge 
ett beviljande. Respondenten upplever också att han genom att använda systemet ökar sin 
kunskap om hur andra intressen påverkas av en täkts lokalisering.   

Effektivitet i skapandet av beslutsunderlag: 
Tiden att ta fram ett beslutsunderlag har inte förändrats, detta beror på att sedan systemet in-
fördes så har kraven i miljöbalken ökats. Det har medfört att varje täktansökan ska granskas 
utifrån fler aspekter än tidigare. 

Tydligheten i beslutsunderlaget har inte påverkats för huvuddelen är den ansökan som lämnats 
in vilken inte har förändrats. 

Identifieringen av motstridiga mål upplevs ha blivit lättare att utföra, vilket ger fördelar både i 
tid och i kvalitet, eftersom möjligheten att visa flera kartlager i samma bild finns. 

De nya presentationsmöjligheter som tillkommit med att kunna visa kartor i flera skalor och 
med olika detaljrikedom upplevs vara en stor förbättring mot tidigare system. 
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Tillförlitligheten till beslutsunderlaget har ökat genom att fler kontroller genomförs mot mer 
aktuell och korrekt data. 

3.3 Luleå Kommun 
I vår fallstudie var vi även i kontakt med stadsbyggnadskontoret hos Luleå kommun som är 
ansvariga för samordningen av GIS inom kommunen. Stadsbyggnadskontorets verksamhet 
sorterar både under kommunstyrelsen och byggnadsnämnden, förvaltningens ansvarsområden 
är uppdelade i: 

• Planavdelningen som ansvarar för den fysiska planeringen i form av översikts och 
detaljplanering. Den fysiska planeringen anger hur mark och vattenområden skall an-
vändas samt områdesbestämmelser.  

• Mark och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markförsörjning och 
exploateringsverksamhet när det gäller så väl bostäder som arbetsplatser. Vidare svarar 
avdelningen för köp och försäljning av egendom och framtagandet av befolknings-
prognoser och statistik som används som underlag vid planering. 

• Bygglovavdelningen bereder ärenden för behandling i byggnadsnämnden. Avdel-
ningen ansvarar för myndighetsbesiktningen vid byggande i kommunen och funk-
tionskontroll av ventilation och hissar. 

Undersökningen genomfördes hos mark och exploateringsavdelningen där vi tittade på plane-
ringsarbetet vid dragning av ledningar inom byarna i kommunen. Beslut om sträckning för 
ledningen sker enligt följande: 

1. Givna anslutningspunkter markeras på en karta 

2. Några alternativa sträckningar mellan punkterna ritas 

3. Alternativen analyseras för att hitta ett som minimerar antalet sakägare, minskar anta-
let korsade vägar och ledningar, detta väljs preliminärt 

4. Sakägare identifieras och kontaktas 

5. Valt alternativ granskas utifrån sakägarnas synpunkter och godkänns eller förkastas 

3.3.1 Arbetsgång  
Före GIS: 
Arbetet började med att en kopia hämtades av aktuella fastighetskartor, på dessa märkte man 
ut alla punkter som ledningen skulle ansluta. Sedan ritades en eller flera tänkta sträckningar 
mellan punkterna ut på kartan. Dessa utvärderades och en sträckning valdes preliminärt som 
underlag för beslutet. Alla beteckningar på de fastigheter som korsades av ledningen skrevs 
upp. Sökning på dessa i fastighetsdatabasen gjordes för att få tag i ägarens namn och adress. 
Ägaren och andra sakägare kontaktades per brev för att godkänna ledningen. Om inga protes-
ter inkommit så tecknades avtal med markägarna.  

Med GIS: 

Numera så öppnar man kartan över det aktuella området i datorn och markerar anslutnings-
punkterna precis som tidigare. Ett par alternativa sträckningar ritas ut och dessa analyseras 
och preliminärt val sker. GIS söker automatiskt fram alla fastighetsägare som ledningen berör 
från fastighetsregistret. Ägarna får utskick och om de godkänns så skrivs kontrakt. 
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3.3.2 Förändringar  
Datainsamling: 
I korrektheten på insamlat data märks ingen förändring, men aktualiteten har förbättrats ge-
nom att kartmaterialet uppdateras oftare och alla kartservrar i kommunen får tillgång till dessa 
nya kartor. Tiden för att samla in data till ett beslutsunderlag har reducerats genom att kartan 
och fastighetsregistret integrerats i GIS vilket möjliggör sökningar mellan dessa. Åtkomsten 
till data är bättre nu än det var tidigare eftersom allt lagras centralt och därigenom är åtkomligt 
för de som behöver det. 

Modellering: 
Vid dessa beslut sker en iterativ modellering där en sträckning ritas ut och systemet presente-
rar hur många sakägare som berörs samt vilka andra faktorer som kan påverka sträckningen. 
Kontrollen av vad som berörs har blivit så enkel att små ändringar kan göras i sträckningen på 
kartan och den nya situationen kan utvärderas direkt. Osäkerheten kring problemet har mins-
kat genom möjligheten att minska antalet sakägare som kan störa dragningen av ledningen. 
Tidsbesparingen i modellering av ett enskilt alternativ har också lett till att fler alternativ un-
dersöks. Respondenten har upplevt en försämring när det gäller lärande kring verksamheten, 
detta beroende på att mindre tid behövs för att fundera kring modellerna när det mesta sker 
automatiskt av systemet.  

Effektivitet i skapandet av beslutsunderlag: 
Tidsåtgången för att skapa beslutsunderlaget har minskat, detta främst för att datainsamlingen 
går fortare. Modelleringsarbetet har förenklats, men den tid som man skulle kunna spara där 
används för att göra fler analyser av modellerna. När det gäller tydligheten i beslutsunderlaget 
har ingen förändring skett. Identifieringen av motstridiga mål går lättare idag när all informa-
tion rörande beslutet finns samlad på en kartbild istället för på olika kartor som kan vara i 
olika skalor. Med möjlighet att växla mellan skalor i samma karta blir också presentationen 
bättre, detta genom att man kan se detaljbilder av planeringen samt snabbt får en översikt och 
helhetsbild av problemet. Tillförlitligheten till beslutsunderlaget upplevdes av respondenten 
som oförändrad eftersom han tyckte att de var lika noggranna tidigare och att största föränd-
ringen låg i snabbheten och enkelheten. 

3.4 Skogsvårdstyrelsen 
Skogsvårdsstyrelsen är en statlig myndighet som har till uppgift att verka för att våra skogar 
sköts på ett bra och miljöriktigt sätt enligt de riktlinjer som fastställs av riksdag och regering. 
Skogsvårdsstyrelsen verkar inom elva regioner och dessa är sedan uppdelade i distrikt, varav 
Luleå är ett, det omfattar Luleå kommun. Deras arbetsuppgifter är bland annat: 

• Lagtillsyn enligt skogsvårdslagen och naturvårdslagen.  
• Rådgivning till skogsbruket.  
• Information till skogsbruket, media, skolor och allmänheten.  
• Uppdragsverksamhet till skogsbruket och andra organisationer och företag.  
• Uppföljning och utvärdering för att följa upp effekterna av skogspolitiken i praktiken.  
• Förmedling av stöd till vissa skogs- och naturvårdsåtgärder.  

Vid skötsel av skog måste vissa åtgärder i förväg anmälas till skogsvårdsstyrelsen. De kan då 
ge råd om t.ex. naturhänsyn vid avverkning och om hur ny skog kan anläggas. Sådana råd kan 
antingen vara rekommendationer om god skogs- och naturvård eller utgöra en tolkning av de 
krav som finns i skogsvårdslagen och naturvårdslagen.  
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I vår fallstudie var vi i kontakt med Luleå distrikt och den arbetsuppgift vi valt att studera är 
granskning och uppföljning av en avverkningsanmälan. Till Luleå distrikt inkommer årligen 
cirka 300 anmälningar. Varje skogsägare är skyldig att lämna in en anmälan senast sex veckor 
före avverkning, om ytan är större än en halv hektar. Anmälan skall innehålla uppgifter om 
vilken hänsyn som tas till natur och kulturmiljöer samt hur föryngring är planerad att ske på 
den avverkade ytan. Förfarandet vid behandlingen av en anmälan går till enligt följande: 

1. Anmälan inkommer och diarieförs 

2. Anmälan granskas 

3. Utlåtande om anmälan 

4. Uppföljning 

3.4.1 Arbetsgång  
Före GIS: 
Ansökan kom in skriftligen till distriktet där den diariefördes och sparades i en pärm, på en 
karta över distriktet ritades det aktuella området enligt den skiss som bifogades anmälan. På 
denna karta ritades också de områden ut som ansågs vara skyddsvärda och intressanta att be-
vara dels av skogshänsyn men även av andra intressenter, till exempel kommun och länssty-
relse. När kontroll av anmälan var genomförd meddelades detta till berörda parter. Efter 
genomförd avverkning kontrollerades på plats att man genomfört planerade föryngringsåtgär-
der och följt sina åtaganden enligt avverkningsanmälan. 

Med GIS: 
I dagsläget kommer anmälningarna fortfarande in i pappersformat, men till hösten börjar de 
stora skogsbolagen att skicka in dessa digitalt. Anmälan diarieförs och ritas in på den digitala 
kartan och uppgifterna förs in i databasen. Skyddsvärda områden sparas nu i digitala kartor 
som jämförs mot anmälan. Länsstyrelsen och kommunen skickar in aktuella digitala kartor 
över områden som kräver särskild hänsyn, anmälan granskas även mot dessa. Efter genomförd 
granskning av anmälan skickas svar ut till berörda parter som tidigare. I dagsläget sker efter-
kontroller av avverkningar genom jämförelser automatiskt i GIS mellan nya och gamla satt-
elitbilder för att se om de förändringar som skett, stämmer mot anmälan. Tillexempel jämförs 
storleken på den avverkade ytan med den anmälda, och om det skett någon markberedning av 
hygget. Kontroller på plats sker endast som stickprov. 

3.4.2 Förändringar  
Datainsamling: 
Hos skogsvårdsstyrelsen upplever man att datainsamlingsarbetet har påverkats positivt efter 
införandet av GIS, korrektheten på insamlade data ökar när en stor del av de data som används 
inte behöver ritas om utan kan användas direkt. Aktualiteten på kartmaterialet har också 
förbättrats eftersom uppdateringar från de olika leverantörerna erhålles oftare. Insamlingstiden 
upplevs också ha minskat, en orsak är att all data rörande en anmälan finns kopplad mot det 
geografiska område anmälan gäller. En annan orsak är att man genom lageranalyser snabbt får 
en överblick om vad som gäller för det aktuella området. Åtkomstmöjligheterna är också 
bättre nu mot tidigare när allt finns lagrat centralt och åtkomligt för de som behöver 
information. 
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Modellering: 
När man analyserar en anmälan för att se hur olika naturvärden påverkas av en avverkning är 
det till stor nytta att kunna manipulera i kartan. Man kan använda olika lager vid olika analy-
ser för att hitta flera samband i kartmodellen. Förutom att dessa analyser blir noggrannare 
utförda så sparas det även tid när man inte behöver ägna sig åt kartritning.   

Den sparade tiden används till att utreda fler alternativ och ge rådgivning till skogsägaren.  

Osäkerheten kring ett beslut minskar även den med fler och enklare analyser som görs på mo-
dellen, till exempel kan man avgöra hur stort område som skall undantas för att skydda avrin-
ningsområdet för ett känsligt vattendrag genom automatiska analysmetoder av lutningar. 

Genom detta upplever respondenterna att de fått ökad förståelse om problemsituationen som 
utreds.  

Effektivitet i skapandet av beslutsunderlag: 
Tidsåtgången för att skapa beslutsunderlag är mindre idag och främsta anledningen till detta är 
att datainsamlingen går fortare nu än tidigare. Tydligheten i underlaget har inte förändrats 
med införandet av GIS i organisationen utan upplevs som oförändrad. Vad som däremot 
förbättrats är möjligheterna att identifiera motstridiga intressen tack vare lageranalyser där de 
olika kartskikten kan presenteras samtidigt. Presentationen av beslutsunderlaget upplevs också 
vara bättre och enklare när man kan välja hur och vad som ska presenteras. Med fler utredda 
alternativ och korrektare och aktuellare information så ökar även tillförlitligheten till 
beslutsunderlaget.
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4 Analys 
För att analysera hur undersökningens variabler har förändrats efter införandet av GIS i de 
olika organisationerna så har vi samanställt matriser över hur variablerna och dess egenskaper 
påverkats.  

4.1.1 Datainsamling 
Ur figur 4.1 nedan kan man läsa om effektiviteten i datainsamlingen har förändrats efter infö-
randet av GIS. Variabelns egenskaper vilka beskrivs av Budic i [BUD94] som kriterier för 
effektiv datainsamling, kriterierna visar även om kvalitet och kvantitet på insamlade data är 
tillfredställande. Effektivitet som är definierat i avsitt 2.2 innebär att något utförs bättre på 
samma tid eller minst lika bra på kortare tid.  

Datainsamling Assi Domän Länsstyrelsen Luleå Kommun Skogsvårdsstyrelsen 

Korrekthet Bättre Bättre Oförändrad Bättre 

Aktualitet Bättre Bättre Bättre Bättre 

Insamlingstid Kortare Kortare Kortare Kortare 

Åtkomst Bättre Bättre Bättre Bättre 

Figur 4.1 GIS effekter i datainsamlingen. 

Vad gäller korrektheten på insamlade data så har den blivit bättre i tre fall, i det fjärde fallet 
ansågs den vara oförändrad men man tror att den skulle förbättras sedan man samlat in mer 
geografisk data till systemet.  

Aktualiteten på data som samlas in i beslutsprocessen är idag högre sedan samtliga undersökta 
organisationer numera använder sig av GIS för att ur satellitbilder analysera fram information 
till beslutet. Uppdateringar av kartor köps oftare från externa leverantörer beroende på att man 
slipper föra över intern data till den nya kartan.  

Insamlingstiden är kortare idag i samtliga undersökta organisationer, vi har identifierat tre or-
saker som gäller i fallen. Det är att de geografiska sökningarna kan automatiseras, integrering 
mellan tabeller och kartor så att sökningar i tabelldata kan presenteras på karta och tvärt om. 
Den sista identifierade orsaken till den sparade tiden i datainsamlingen är att kartor och 
pärmar inte behöver hämtas. 

Åtkomsten av data har blivit bättre, den centrala lagringen på digitalt media har inneburit att 
man inte blir beroende av vad andra personer använder för material i sitt arbete.  

Ingen av kvalitetsegenskaperna inom datainsamling har försämrats och tiden har minskat i 
samtliga fall, detta betyder att effektiviteten har ökat i datainsamlingen. Vi ser att datainsam-
lingsvariabeln får ett större värde sedan GIS införts. 
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4.1.2 Modellering 
I detta avsnitt analyseras hur variabeln modellering påverkats sedan GIS infördes i de stude-
rade organisationerna. Variabelns egenskaper beskriver fördelarna med att använda en modell 
vid analysen i beslutsprocessen detta beskrivs närmare i kapitel 2.3, hur GIS kan påverka detta 
beskrivs i kapitel 2.5.2. Figur 4.2 är en matris som vi har använt för att analysera om 
variabelns värde förbättrats.      

Modellering Assi Domän Länsstyrelsen Luleå Kommun Skogsvårdstyrelsen 

Manipulation Bättre Bättre Bättre Bättre 

Riskbedömning Bättre Bättre Bättre Bättre 

Antal alternativ Fler Oförändrat Fler Fler 

Lärande Bättre Bättre Sämre Bättre 

Figur 4.2 GIS effekter på modelleringsarbetet. 

I vår fallstudie har vi sett att stödet från GIS har gjort att de manipulerar mera i kartan efter-
som detta utförs snabbare och med minst samma noggrannhet som vid manipulationer på en 
papperskarta.  

Den integration mellan karta och databas som skett med GIS ger möjlighet att analysera spa-
tial och tabelldata tillsammans. Dessa analyser ger en större informationsmängd vilket mins-
kar osäkerheten i beslutet.  

Antalet alternativ som undersöks i skapandet av ett beslutsunderlag har blivit fler i tre av våra 
fall, detta beror på att tidsbesparingar i andra moment av modelleringsarbetet utnyttjas till att 
utreda fler alternativa lösningar. I det fjärde fallet så är alternativet specificerat i ansökan och 
de utreder endast detta. 

I tre av de fyra undersökta organisationerna så upplever man att modelleringsarbetet ger en 
ökad kunskap om sin verksamhet och andra intressen som påverkas av denna. I det sista fallet 
upplevde man en försämring när det gäller lärandet, detta beror på att flera av arbetsmomenten 
blivit automatiska och förståelsen för hur dessa utförs minskat. 

Våra egenskaper på modellering är hämtade ur de fördelar man enligt teorin bör få när man 
använder sig av modeller i beslutsprocessen. Att ta fram alternativ, manipulera och bedöma 
risker är arbetsmoment i modelleringsarbetet som förbättrats sedan GIS infördes. Lärandet 
däremot är inte en aktivitet som utförs utan är en sidoeffekt av dessa arbetsmoment. I vår un-
dersökning har vi jämfört två olika sätt att använda geografiska modeller i beslutsfattande, vi 
kan inte se att lärandet påverkas i någon entydig riktning beroende på om GIS används i mo-
delleringen eller inte. När lärandet inte kan ges ett entydigt värde så kan inte vi förklara skill-
nader i effektivitet vid skapandet av beslutsunderlag med denna egenskap. Därför kommer vi 
inte att använda den för att dra slutsatser om hur GIS förändrat effektiviteten.  



Analys
 

 
26 

4.1.3 Effektivitet i skapandet av beslutsunderlag 
De faktorer som vi använt i vår undersökning för att mäta effektiviteten i skapandet av be-
slutsunderlaget visar hur effektiv informationsanvändningen är i beslutsprocessen enligt 
Budic[BUD94], hur GIS påverkar dessa beskrivs i kapitel 2.5.2. Svaren från respondenterna 
är sammanställda i figur 4.3 

Effektivitet Assi Domän Länsstyrelsen Luleå Kommun Skogsvårdsstyrelsen 

Tid Kortare Oförändrad Kortare Kortare 

Tydlighet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Identifiering Bättre Bättre Bättre Bättre 

Presentation Bättre Bättre Bättre Bättre 

Tillförlitlighet Större Större Oförändrad Större 

Figur 4.3 GIS införandets påverkan på effektiviteten i skapandet av beslutsunderlag.  

I tre av de undersökta organisationerna upplevde man att det gick fortare att skapa ett besluts-
underlag sedan GIS infördes. Tiden som sparas vid datainsamlig upplevs vara den bidragande 
faktorn till detta. I det fjärde fallet är tidsåtgången för att ta fram ett beslutsunderlag oföränd-
rad sedan GIS infördes, orsaken till detta är att kraven från miljöbalken ökat vilket medfört 
mer omfattande utredningar. 

Ingen av de undersökta organisationerna ansåg att tydligheten i beslutsunderlaget hade föränd-
rats sedan man börjat använda GIS i beslutsprocessen. Detta beror på att informationen som 
används i beslutsunderlaget nu som tidigare är beroende av vad skaparen av beslutsunderlaget 
väljer att presentera, detta val sker av människor och inte av systemet. 

Genom att det blivit enklare att manipulera i modellen och analysera olika kartor tillsammans 
med lageranalyser upplever samtliga undersökta organisationer att det går snabbare att identi-
fiera motstridiga mål utan att noggrannheten har påverkats negativt. I ett av fallen upplevde 
man att den högre korrektheten och aktualiteten gjorde att noggrannheten i identifieringen av 
motstridiga mål ökade. 

I samtliga fall har införandet av GIS gett bättre presentationer av beslutsunderlaget. Detta be-
ror på att de kan titta på underlaget i den form och med det innehåll som passar bäst för att de 
ska få förståelse om problemsituationen. 

I tre av de undersökta fallen menade man att tillförlitligheten till beslutsunderlaget ökat med 
införandet av GIS. De förklarade detta med att förbättringar i datainsamling och modellering 
har gett ett tillförlitligare beslutsunderlag när fler alternativ utretts och data är både aktuellare 
och korrektare. I den fjärde organisationen upplevde man inte att tillförlitligheten hade föränd-
rats med GIS, utan man menade att det underlag som användes tidigare var lika tillförlitligt. 
De förklarade detta med att de var lika noggranna i skapandet av beslutsunderlaget före infö-
randet av GIS och tillförlitligheten därför inte påverkats. 

Vi ser att flera av egenskaperna påverkas av hur effektiv datainsamlingen är och hur bra mo-
delleringen har utförts. De fyra egenskaperna som beskriver kvalitetsaspekter på informa-
tionsanvändningen i beslutsunderlagets skapande har förbättrats på några punkter utan att nå-
gon försämrats. Detta i kombination med att tiden inte har förändrats negativt i något av fallen 
gör att vi kan fastslå att effektiviteten i skapandet av beslutsunderlaget blivit större.
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5 Resultat 
5.1  Slutsatser   
Vårt syfte var att undersöka om geografiska informationssystem effektiviserar framtagandet 
av ett beslutsunderlag när problemet är geografiskt relaterat. För att göra detta har vi använt 
oss av litteratur inom området som beskriver geografiska informationssystem och 
beslutsprocessen. När vi läst in oss på området utförde vi en undersökning med målet att se 
om vår hypotes: ”Geografiska informationssystem effektiviserar framtagandet av 
beslutsunderlag vid geografiska problem.” gick att verifiera  

I vår variabelmodell identifierade vi de egenskaper som visar hur effektivt skapandet av ett 
beslutsunderlag är. Vi identifierade också två variabler som GIS påverkar, vi har sedan mätt 
dessa tre variabler för att se om det vi kan hitta ett samband mellan dessa i organisationer som 
använder sig av GIS vid behandling av geografiska problem.  

Vi har sett att Zorica Budics [BUD94] kriterier för en effektiv datainsamling uppfylls bättre i 
samtliga organisationer sedan de infört GIS. Även Budic har i sin undersökning av myndig-
heter i USA funnit att datainsamlingen blivit effektivare sedan GIS börjat användas. 

Vidare har våra mätningar av fördelar i modelleringsarbetet visat att de ökat sedan GIS in-
förts, dock med ett undantag för lärande som gett divergerande resultat.  

De störningsvariabler och andra organisatoriska förändringar som vi identifierat är inte sådana 
att de påverkat undersökningen i sådan grad att den skulle ha fått ett felaktigt resultat.  

Vår resultatvariabel, effektivitet i skapandet av beslutsunderlag har uppvisat en förbättring i 
alla undersökta fall, detta beror på att förbättringar skett i både datainsamling och modellering 
genom att datainsamlingen utförts effektivare och modelleringen bättre.  

De slutsatser vi drar av vår undersökning är, att vid geografiskt relaterade problem så: 

• Gör GIS att arbetet under datainsamling blir effektivare. 

• Förenklar GIS modelleringsarbetet. 

• Effektiviserar GIS framtagandet av beslutsunderlag. 

Med detta anser vi att vi att vår hypotes är verifierad. 

I en organisation som är beroende av geografisk data i beslutsprocessen anser vi att man 
genom att använda sig av GIS kan effektivisera skapandet av beslutsunderlag. Några 
begränsningar som vi ser i vår undersökning är att alla undersökta fall befunnit sig inom ett 
begränsat område (norrbotten och västerbotten). Vi skulle gärna undersökt fler organisationer 
för att stärka validiteten på vår undersökning. På grund av att tiden inte räckt till och det inte 
finns så många som använt GIS en lägre tid har urvalet av organisationer begränsats. Genom 
att täcka in olika verksamhetsområden och inte begränsat oss till en typ av organisationer i 
undersökningen så tror vi att vår slutsats kan anses giltig även för andra organisationer. 
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5.2 Framtida forskning 
Några perspektiv som skulle vara intressanta att belysa i framtida arbeten vore att se om 
effektiviteten ökar mer när GIS används genom hela beslutsprocessen.  

Teorier om modeller säger att dessa även kan bidra till lärande, vår undersökning visade inte 
att GIS geografiska modeller inte gjorde det i alla våra fall. Därför skulle det vara intressant 
att se en fördjupad studie om hur GIS påverkar lärande i organisationen och hur GIS kan 
användas i utbildningssyfte. 



Referenser
 

 
29 

6 Referenser 
6.1 Böcker 
[AND94] Andersen, Erling S (1994). Systemutveckling - principer, metoder och tekniker. 

ISBN:91-44-31042-0 Lund: Studentlitteratur 

[BER92] Bernhardsen, Tor (1992). Geografiske informasjonssystemer.  
ISBN:82-412-0107-9 Bærum: Vett & Viten A/S 

[EDL93] Edlund, Per-Olov & Högberg, Olle (1993). Beslutsmodeller i praktisk tillämpning. 
ISBN:91-44-44093-6 Lund: Studentlitteratur 

[GRI99] Grimshaw, David J. (1999). Bringing Geographical Information System into 
Business. ISBN:0-471-33342-5 New York: John Wiley & Sons 

[HOL97] Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997). Forskningsmetodik.  
ISBN:91-44-00211-4 Lund: Studentlitteratur 

[MAL99] Malczewski, Jacek (1999). Gis and multicriteria decision analysis.  
ISBN:0-471-32944-4 New York: John Wiley & Sons 

[MCD95] McDonnell, Rachael & Kemp, Karen (1995). International GIS dictionary.  
ISBN:1-899761-19-5 Cambridge: GeoInformation International 

[SIM76] Simon, Herbert A. (1976). Administrative behavior.  
ISBN:0-02-929000-7 New York: Free Press 

[SIM77] Simon, Herbert A. (1977). The new science of management decision.  
ISBN:0-13-616144-8 New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

[SKY96] Skyttner, Lars (1996). General systems theory.  
ISBN:0-333-61833-5 Wiltshire: MacMillan Press, Ltd. 

[TRO93] Trost, Jan (1993). Kvalitativa intervjuer.  
ISBN:91-44-39401-2 Lund: Studentlitteratur 

[TUR01] Turban, Efraim & Aronson, Jay E. (2001). Decision support systems and intelligent 
systems. ISBN:0-13-032723-9 New Jersey: Prentice-Hall 

6.2 Webbreferenser 
[STR99] StrateGIS. (1999). GIS-utbildning för kommuner och länsstyrelser [On-line]. 
Available: http://www.lst.se/strategis/ [2001, Mars 22]. 

6.3 Tidsskrifter 
[BUD94] Budic, Zorica D. (1994). Effectiveness of geographic information systems in local 
planning. Journal of the American Planning Association, 60 (2), 244-264. ISSN 0194-4363  



 

 

7. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag: 
 

Vem är ni? 

 Organisation 

 Person 

 

Hur länge har ni använt GIS? 

  

Hur är arbetsgången vid ett beslut, ge exempel? 

 Datainsamling; korrekthet, aktualitet, tid och åtkomst. 

 Modellering; manipulation, riskbedömning, alternativ och lärande. 

 

Hur var arbetsgången i ett liknande beslut före införandet av GIS? 

 Datainsamling; korrekthet, aktualitet, tid och åtkomst. 

 Modellering; manipulation, riskbedömning, alternativ och lärande. 

  

Hur har arbetssättet förändrats? 

 Fördelar/Nackdelar. 

 Förändringar som inte beror på GIS 

 

Har tiden för att skapa beslutsunderlag förändrats? 

 

Hur har beslutsunderlaget förändrats? 

 Tydligare 

 Identifiering av motstridiga mål 

 Presentation 

 Tillförlitlighet 


