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FÖRORD 
 
Luleå tekniska universitet och forskargruppen för fysisk planering har från 
hösten 2004 fram till och med hösten 2005 genomfört ett utvecklingsprojekt 
”Fysisk planering för hållbar utveckling” inom ramen för 
Energimyndighetens program ”Uthållig kommun”. Syftet med 
utvecklingsprojektet är att belysa den fysiska planeringens roll för att främja 
hållbar utveckling med särskilt fokus på trafik- och energiaspekter. Ett 
ytterligare syfte är att utveckla kunskaper om samverkansformer i den fysiska 
planeringen, bl.a. genom att tillämpa och utveckla verktyg för att underlätta 
en integration av hållbarhetsfrågor i planeringen. Föreliggande studie ingår 
häri som en delstudie med syftet att undersöka geografiska 
informationssystem (GIS) möjligheter och hinder som verktyg i fysisk 
planering. Utvecklingsprojektet bedrivs i samverkan med fem kommuner – 
Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik. Projektledare har 
varit Ulf Ranhagen, adjungerande professor vid Avdelningen för arkitektur 
och infrastruktur, Luleå tekniska universitet. 
 
Luleå, mars 2006 
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SAMMANFATTNING 
 
Luleå tekniska universitet och forskargruppen för fysisk planering, har från 
hösten 2004 fram till och med hösten 2005 genomfört ett utvecklingsprojekt 
”Fysisk planering för hållbar utveckling” inom ramen för 
Energimyndighetens program ”Uthållig kommun”. Föreliggande studie ingår 
häri som en delstudie med syftet att undersöka geografiska 
informationssystem (GIS) möjligheter och hinder som verktyg i fysisk 
planering. Studie består av två delar, den ena delen är ett 
tillämpningsexempel där jag med hjälp av GIS provat att visualisera 
planindikatorer, den andra delen är en enkätstudie som jag genomförde med 
syftet att inventera förutsättningarna att skapa GIS-applikationen. 
Tillämpningsexempel har sin geografiska placering i Örnsköldsvik. Här har 
det har förts resonemang om att uppföra en ny stationsbyggnad i området för 
Botniabanan, det s.k. Norra stationsområdet. Följande planindikatorer, med 
relevans för nyetablering av stationsbyggnad, ingår i tillämpningsexemplet:  
– ”Befolkningstäthet, dag - natt” 
– ”Antal arbetsplatser inom gångavstånd till knutpunkt för kollektivtrafik” 
– ”Rätt verksamhet på rätt plats” 
– ”Antal bostäder på rätt plats” 
– ”Besöksintensiva verksamheter” 
– ”Förhållandet arbetsplatser, service, bostäder” 
– ”Service – möjlighet att uträtta ärenden 
– ”Förtätningspotential – identifiera och klassificera marken” 
 
Kunskaper i GIS, tillräckligt med tid och intresse från beslutsfattare förbättrar 
förutsättningarna för ett framgångsrikt GIS-användande och motsatsen, dvs. 
okunskap, tidsbrist och ointresse från beslutsfattare, motverkar utvecklingen i 
samma utsträckning. Den genomförda GIS-applikationen kan utvecklas och 
omfatta fler planindikatorer. Men då bör arbetet ske i nära samarbete med 
personer som berörs av planeringsuppgiften, samt personer med kunskaper 
om tillämpliga planindikatorer. Genom dialog, god tillgång till geografisk 
information, en integrerad GIS-verksamhet, tillräckligt med tid och intresse 
är förutsättningarna goda för användare med grundkunskaper i GIS att skapa 
och utveckla applikationen vidare. 
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Inledning 
Våren 2005 påbörjades jag en mindre studie med ett geografiskt 
informationssystem (GIS) och fysisk planering som utgångspunkt. Studien är 
en delstudie i ett pågående utvecklingsprojekt vars övergripande syfte är att 
utveckla metoder och verktyg för bättre integrera hållbarhetsaspekter i fysisk 
planering. En ansats i min studie är att tillämpa planindikatorer i ett GIS. 
Ranhagen och Schylberg (2004) belyser i deras förstudie om planindikatorer 
i översiktlig planering, att det finns ett behov att med GIS utveckla tematiska 
kartor där just planindikatorer ligger till grund för GIS-tillämpningen. 
Exempelvis kan det handla om att visualisera grönområden i en tätort där 
planindikatorn preciseras som ”Areal grönområden i tätorten”. 
 
Studie består av två delar, den ena delen är ett tillämpningsexempel där jag 
med hjälp av GIS provat att visualisera planindikatorer, den andra delen är en 
enkätstudie som jag genomförde med syftet att inventera förutsättningarna för 
kommunerna att skapa en liknande GIS-tillämpning. Ytterligare ett syfte med 
enkätstudien var att fånga in åsikter om GIS. Vilka är möjligheterna och 
hindren? Urvalet gick till så att enkäten först delades ut till ”Uthållig 
kommuns” programansvariga som sedan vidarebefordrade enkäten till 
tänkbara kommunala GIS-användare. 18 personer besvarade enkäten där 
majoriteten av dem har någon form av koppling till planering. 
 
I föreliggande rapport redovisar jag en kort litteraturgenomgång av GIS, mitt 
tillämpningsexempel samt resultatet av enkätstudien. Vad gäller enkätstudien 
har jag valt att analysera resultatet med ett kvalitativt perspektiv. Några 
kvantitativa resultat presenteras inte, eftersom enkätunderlaget är allt för litet. 
 

GIS 
Att ge en heltäckande bild av vad GIS är och beskriva alla dess 
tillämpningsområden skulle kräva en studie långt över vad denna studie 
täcker. Nedan följer därför ett kort resonemang om vad GIS är för att 
underlätta förståelsen av efterföljande tillämpningsexempel. För intresserade 
som vill veta mer om GIS rekommenderar jag boken Geografisk 
informationsbehandling: metoder och tillämpningar av Lars Eklundh (2001) 
red. vilken jag även refererar till. 
 
GIS betyder geografiska informationssystem. Det som utmärker GIS är att 
här hanteras data av geografisk karaktär, dvs. data som härstammar från kartor 
men även data ur olika register såsom fastighetsinformation eller någon form 
av lägesbunden statistik. Det förekommer olika definitioner av GIS; 
Nationalencyklopedin beskriver begreppet som: ”… system som med dator 
underlättar analys och presentation av geografisk data och har möjlighet till 
inmatning, bearbetning och presentation av sådana data” Eklundh (2000) 
definierar begreppet som: ”Ett datoriserat informationssystem för hantering 
och analys av geografiska data”. Det finns fler, men nyanserna är små. Att ta 
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fasta på, är att det rör sig om ett informationssystem, dvs. ett verktyg för 
förmedling av information mellan olika användare (Eklundh 2000). 
 
GIS tillhör de stora informationssystemen vilket innebär att systemet klarar av 
att effektivt hantera stora mängder data. I ett informationssystem ingår 
funktionerna för att: mata in data, söka, sortera, utföra beräkningar, skapa 
rapporter. Det är till de geografiska objekten – sjöar, vägar, byggnader - som 
data kopplas, dels geometriska data som beskriver läget och formen på 
objekten, dels attributdata som beskriver objektens övriga egenskaper exv. 
ägare, byggnadsår, typ av fastighet etc. Att ordna data på detta sätt kallas för 
vektorstruktur. GIS-applikationen∗ som studien omfattar tillämpar just denna 
struktur. (Wellving 2001) 
 
Den enklaste formen av GIS-tillämpning, och också den vanligaste, är enkel 
visualisering av data. Avancerade analyser är mer sällan förekomna, trots att 
det är häri som GIS styrka ligger. En analys kan beskrivas med fyra steg: ställa 
frågor, skaffa data som knyter an till frågan, organisera och analysera 
informationen och besvara frågorna och följdfrågor. Till de enklare 
analyserna hör sökningar i tabeller och kartor, geometriska beräkningar, 
tillämpningar av buffertzoner och överlagringar av informationsskikt. Och de 
mer avancerade analyserna utgörs bl.a. av nätverksanalys där datorn räknar ut 
den kortaste vägen, adressmatchning där en specifik plats kan sökas ut genom 
att gatuadresser tillämpas. Till de mer avancerade analyserna hör även 
lokaliseringsanalyserna. De handlar ofta om att finna den bästa platsen för en 
verksamhet med hänsyn vissa fastlagda kriterier. Det är till denna 
analyskategori som min studie kanske tydligast kan kopplas samman, där 
knutpunkten utgör verksamheten och planindikatorerna de fastlagda 
kriterierna. (Wellving 2001) 
 
Idag påträffas GIS inom flera olika verksamheter; energiproducenter 
använder GIS för optimering av ledningsnät, inom transportsektorn handlar 
det exempelvis om att finna den effektivaste färdvägen till olika målpunkter. 
Gemensamt för de flesta tillämpningsområdena är att de rör sig om någon 
form av planering. Det gör GIS till ett viktigt verktyg inom den kommunala 
planeringsverksamheten. Inom kommunal verksamhet är det vanligaste 
tillämpningsområdet för GIS planering och projektering (Ottoson & 
Samuelsson 2005). Därefter följer allmän kartframställning och 
tillämpningsområden som för tekniska försörjningssystem.  

                                            
∗ En speciell kombination av de fyra komponenterna – programvara, maskinvara, databaser 
och användare – kallas applikation (Wellving 2001). 
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Planindikatorer visualiserade i GIS 
Följande tillämpningsexempel har sin geografiska placering i Örnsköldsvik. 
Exemplet knyter an, dels till en förstudie genomförd av Ranhagen och 
Schylberg (2004) som handlar om planindikatorer i översiktlig planering, dels 
till ett utvecklingsprojekt som faller inom ramen för Energimyndighetens 
program ”Uthållig kommun”. Med en planindikator avses här ett 
planeringsverktyg för att bedöma olika planförslag på förhand vilket 
möjliggör att på förhand styra en utveckling i önskad riktning (Ranhagen & 
Schylberg 2004).  
 
I förstudien diskuteras bl.a. planindikatorers användbarhet i samband med en 
nyetablering av en knutpunkt∗ för kollektivtrafik. Bland annat hänvisar de till 
Hartoft-Nielsens studie som visat att anställda vid arbetsplatser inom 
gångavstånd till en välbetjänt knutpunkt i högre utsträckning nyttjar 
kollektivtrafik än anställda vid jämförbara arbetsplatser med sämre 
tillgänglighet. En planindikator med anknytning till detta är ”Antal 
arbetsplatser inom gångavstånd till knutpunkt för kollektivtrafik”. Tanken är 
att en planindikator ska fungera som en översättningsmekanism mellan 
övergripande mål och föreslagna fysiska strukturer (Ranhagen & Schylberg 
2004). Här är målet att få fler människor att resa med kollektiva färdmedel 
genom att etablera företag i nära anslutning till knutpunkten som vidare ger 
effekter på lokala såväl som globala miljömål. Andra faktorer av betydelse är 
möjligheten att uträtta ärenden i nära anslutning till knutpunkten.  
 
I Örnsköldsvik har det förts resonemang om att uppföra en ny 
stationsbyggnad i området för Botniabanan, det s.k. Norra stationsområdet. 
Örnsköldsvik deltar som en av fem kommuner i programmet ”Uthållig 
kommun” och utvecklingsprojektet ”Fysisk planering för hållbar utveckling” 
varför jag såg det lämpligt att prova min ansats att visualisera planindikatorer 
med hjälp av GIS. I första hand har jag analyserat ett cirkulärt område med 
radien 500 meter från det tänkta stationsområdet, som fortsättningsvis 
omnämns som det stationsnära området. Detta är ett mått som (Ranhagen & 
Schylberg 2004) funnits betydelsefullt och hänvisar till Hartoft-Nielsens 
studie. 500 meter fågelvägen motsvarar 600 – 700 meter gångavstånd.  
 
De planindikatorer som jag tillämpar i min studie har sitt ursprung från 
Ranhagen och Schylberg (2004) förstudie. Gemensamt för dessa är att de alla 
har relevans för det nationella delmålet ”God bebyggd miljö” och det 
transportpolitiska delmålet ”Ett tillgängligare transportsystem”. 
Utgångspunkten var att i första hand att identifiera de möjligheter och 
problem som arbeten med GIS-tillämpningar kan föra med sig. Jag utelämnar 
därmed vidare resonemang om planindikatorernas betydelse i fysisk 
planering. Likaså vill jag betona att i analyserna har jag gjort en grov 

                                            
∗ Med knutpunkt avses en station eller terminal där olika trafikslag möts (Ranhagen & 
Schylberg). 
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uppskattning, dels vad gäller olika kategoriseringar, dels det geografiska läget 
på de olika verksamheterna. 
 
GIS-analysen har jag genomfört med ESRI:s programvara ArcGIS 9 där 
ingångsdata utgörs av en bakgrundskarta, delar ur fastighetsdata, 
kommunivånardata samt företagsdata. Jag har även använt material som 
skapats inom ramen för utvecklingsprojektet ”Fysisk planering för hållbar 
utveckling” dvs. skisserade förslag på framtida markanvändning kring 
närområdet Norra station, samt material som beskriver läget för närliggande 
service. 
 
Det urval av planindikatorer som jag gjort grundar sig på mina kunskaper i 
GIS, samt tillgången till ingångsmaterial. Följande planindikatorer ingår i 
tillämpningsexemplet:  
 
– ”Befolkningstäthet, natt” 
– ”Befolkningstäthet, dag” 
– ”Antal arbetsplatser inom gångavstånd till knutpunkt för kollektivtrafik” 
– ”Rätt verksamhet på rätt plats” 
– ”Antal bostäder på rätt plats” 
– ”Besöksintensiva verksamheter” 
– ”Förhållandet arbetsplatser, service, bostäder” 
– ”Service – möjlighet att uträtta ärenden 
– ”Förtätningspotential – identifiera och klassificera marken” 
 
Inledningsvis syftade GIS-analysen till att klargöra befolkningstätheten i 
området. Genom att kombinera fastighetsdata med kommunivånardata 
erhölls jag informationen att i området bor det ca 20 personer. I figur 1 
visualiseras dessa som ”befolkning – natt”. För att vidare finna 
befolkningstäthet, dag tillämpade jag företagsdata samt information om 
sjukhuset och annan service som här utgörs av två livsmedelsbutiker. Både 
fastighetsdata och företagsdata var i detta fall bearbetade så att till varje post i 
attributtabellen fanns dess geografiska koppling i form av en punkt på 
bakgrundskartan, vilket jag sedan omarbetatade till ytor. Sjukhuset och 
livsmedelsbutikerna har jag digitaliserat in själv, och vad gäller antalet 
anställda i livsmedelsbutikerna har jag uppskattat dessa till 30 anställda per 
butik. Mot bakgrund av detta visar analysen att det i området rör sig ca 1500 
personer, dvs befolkningstäthet dag. Till det ska läggas personer som besöker 
sjukhuset, samt personer som handlar i områdets affärer. Figur 1 visar kartan 
som GIS-analysen resulterade i.  
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Figur 1 
 
Denna analys synliggör även planindikatorn ”Antal arbetsplatser inom 
gångavstånd till knutpunkt för kollektivtrafik”.  
 
Efterföljande analys omfattade planindikatorn ”Rätt verksamhet på rätt plats”. 
Här valde jag att kategorisera företagsdata med utgångspunkt från deras 
huvudsakliga verksamhetsområde, vilket fanns angivet i de data som jag fick 
tillgång till. Kategoriseringen är grov och förenklad och ska vid ett skarpt 
läge genomföras mer noggrant, dels utifrån diskussioner med professionella 
om vilka kategorier som är intressanta, dels med hänsyn till datavaliditeten. 
Därtill lade jag in data om offentlig service och dagligvaruhandel. Kartan som 
analysen resulterade i illustreras i figur 2. Vad gäller ”Antal bostäder på rätt 
plats” hänvisar jag till figur 1. I den framgår det hur många bostäder som 
finns inom det stationsnära området. Och ur fastighetsdata kan det sedan 
utläsas vilken typ av bebyggelse det är. Vad som i den här meningen är ”rätt” 
verksamhet och ”rätt” plats är, som jag ser det, en diskussion som ska föras 
med dem som arbetar och berörs av planeringsarbetet. Men i det här fallet ser 
jag ”rätt” plats som det som faller inom det stationsnära området. 
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Figur 2 
 
Denna analys kan vidareutvecklas. Genom att först precisera vad 
besöksintensiva verksamheter inbegriper, är det sedan möjligt att utföra en 
sökning i attributtabellen, förutsatt att informationen finns tillgänglig där. Jag 
har valt att definiera besöksintensiva verksamheter som: Verksamheter med 
anställda fler än 100 personer samt försäljningsverksamhet dagligvaror. Figur 
3 visar sökningens resultat illustrerat på karta. Analysen kan därmed knytas an 
till planindikatorn ”Besöksintensiva verksamheter”. 
 
Vidare provade jag att utföra en analys där framtidsbilder utgjorde 
ingångsdata. Framtidsbilderna formades i samband med arbetet i 
utvecklingsprojektet ”Fysisk planering för hållbar utveckling” och då 
illustrerade i pappersformat. Jag började med att digitaliserade dessa, 
”Bostäder” respektive ”Verkstadsindustri” för att sedan arbeta med 
planindikatorerna: ”Förtätningspotential – identifiera och klassificera 
marken” samt ”Förhållande arbetsplatser, service, bostäder”.  
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Figur 3 
 
 
Vad gäller förtätningspotentialen i områdena är det möjligt att med hjälp av 
beräkningsfunktioner i programvaran få uppgifter om bebyggelseområdets 
täthet, nuvarande såväl som framtida. Eftersom jag har valt att utgå från 
framtidsbilderna provade jag att beräknade arena av de föreslagna 
markanvändningstyperna, dvs. bostadsområden, handelsområden osv. 
Uppgifterna om dessa utgjorde efter beräkningen ett nytt fält i 
attributtabellen. Nästa steg är sedan att beräkna markområdenas 
bebyggelsetäthet med hjälp av olika exploaterings tal. Vid större geografiska 
områden med mer omfattande beräkningar är det möjligt att använda 
programvarans funktion för att beräkna olika tätheter, exempelvis ”Calculate 
dencity”. 
 
En analys av denna typ handlar främst om att utföra olika beräkningar. Själva 
visualiseringen följer sedan av den fråga som ställs till de data som 
beräkningarna mynnat ut i. Exempelvis kan det handla om att visualisera 
olika grader av täthet. Figur 4 illustrerar den ena en av de föreslagna 
framtidsbilderna, ”Verkstadsindustri” tillsammans med ett utsnitt ur 
attributtabellen som visar fältet med arean.  
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Figur 4  
 
Till denna analys kan även ”Förhållandet arbetsplatser, bostäder och service” 
läggas till. Ranhagen och Schylberg (2004) menar att i nya 
utbyggnadsområden eftersträvas funktionsblandning av arbetsplatser och 
bostäder. Förhållandet varierar beroende på läge och anslutande 
markanvändning och de anger ett förhållande av 30/70 – 70/30 vad gäller 
arbetsplatser och bostäder.  
 
Här är det även lämpligt att använda programvarans funktion för 
överlagringar av informationsskikt. Med ett tema som illustrerar service, läget 
liksom typ, kan det läggas till framtidsbilden och därmed kopplas samman 
med planindikatorn ”Service – möjlighet att uträtta ärenden”. En viktig 
aspekt vid lokalisering av nya bostäder är att eftersträva god tillgänglighet till 
befintlig eller ny service med ett maximalt avstånd på ca 1 km (Ranhagen & 
Schylberg 2004). Figur 5 visar resultatet. 
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Figur 5 
 
Ovan genomförda GIS-analyser kan utvecklas, kombineras och även tillföras 
ytterligare data av relevans för fysisk planering. Någon har beskrivit att ca 80 
procent av de data som en kommun hanterar kan relateras till ett geografiskt 
läge. Som jag antydde inledningsvis så finns det flera möjliga 
tillämpningsområden för GIS.  
 

Möjligheter och hinder  
Flera undersökningar pekar entydigt åt samma håll, att det finns mycket att 
vinna på att införa GIS i sin verksamhet. Exempelvis framhåller Eken & 
Arken (1999) flera olika nyttoaspekter med GIS i sammanhang som rör fysisk 
planering. Bland annat pekar hon ut den strategiska nyttan genom att belysa 
hur GIS underlättar kommunikationen mellan politiker och tjänstemän. 
Illustrativa digitala kartor kan enkelt överföras via e-post tillsammans med 
övriga planhandlingar. Ett annat argument som Eken & Arken (1999) lyfter 
fram är att planbesluten blir bättre underbyggda om GIS tillämpas. 
Exempelvis genom att befintliga förhållanden förtydligas, och förankringen 
med verkligheten förstärks: ”… GIS synliggör planeringsuppgiftens 
utgångspunkter om nuläget vilka därmed blir mer tillförlitliga och odiskutabla 
(Eken & Arken 1999).” 
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Liknande formuleringar om fördelarna med GIS framkom även i min 
enkätstudie. Någon uttrycket bl.a. ”… GIS underlättar och förtydligar, och 
genererar snabbt ett underlag för olika utredningar och beslut.” Andra 
synpunkter om GIS och dess möjligheter illustreras genom följande citat:  
 

Genom att göra data tillgängligt i fler sammanhang ger det stora 
vinster bland annat för samordning, effektivisering, sparsamhet, 
resursutnyttjande, dialog och kunskap. 

Utveckla presentationen på Internet av översiktsplanen och öka 
graden av interaktivitet. 

Inom trafikplanering kan kopplingar upprättas mellan karta och 
trafikliggare med olika bestämmelser.  

Allmänhetens tillgång till offentlig information förbättras i och med 
GIS. Likaså effektiviseras produktion och ajourhållning av offentlig 
information. 

Med hjälp av GIS framställs bättre underlag och arbetet 
rationaliseras. 

 
Men GIS är även förenat med en hel del hinder. Vad gäller de tekniska 
aspekterna menar Olsson (2005) att det faktum att GIS är utvecklat av 
tekniker för användare, ofta med samhällsvetenskaplig bakgrund, kan 
skillnaderna i synsätten mellan professionerna vara en anledning till att 
tillämpningen av GIS dröjt. Ett annat hinder för framgångsrik GIS-
användning är enligt Malmström och Wellving (1995) att olika GIS-begrepp 
blandas på ett okontrollerat sätt. Exempelvis händer det att begrepp som 
geografi, kartografi och datateknik förväxlas vilket därmed ger upphov till 
missförstånd. Specialister och generalister talar helt enkelt olika språk.  
 
En viktig förutsättning för att kunna skapa olika GIS-applikationer är det 
finns tillgång till geografiska data. ”Utvecklingsrådet för 
landskapsinformation” (ULI) skriver i sin rapport att kommuner framförallt 
använder data om ortsnamn, fastighetsdata, belägenhetsadresser, batymetiska 
data, jord, marktäckedata, trafik och transport, miljöbevarande verksamhet, 
jordbruk samt skyddade områden. Men att söka och hitta data kan vara svårt 
och brist på metadata, få naturliga webbportaler, många dataleverantörer och 
allmän okunskap anges som några orsaker. Bristande kompetens är också ett 
vanligt argument. Visserligen finns det idag enkla GIS-system som kan 
användas av vem som helst men många system och tjänster kräver speciell 
kompetens. (Ottoson & Samuelsson 2005) 
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Det är lätt att finna beröringspunkter mellan ovanstående resonemang om 
GIS och hinder, och svaren i min enkätstudie. Citaten nedan ser jag i första 
hand som typiska för bristen på GIS-kompetens. 
 

Hög inlärningströskel, tidskrävande att lära sig systemen. Hög 
utvecklingstakt, tidskrävande att vara uppdaterad. 

Det behövs större kunskap om möjligheterna med GIS utanför den 
tekniska verksamheten. Kommunerna har idag så små ekonomiska 
utrymmen för att utveckla tex GIS. Kommunerna och handläggare 
har så mycket att göra med löpande ärenden att ingen hinner lyfta 
sin blick. 

Insikt och långsiktigt tänkande/kunskap om hur man kan ha nytta 
av GIS saknas på beslutsnivå. 

Dålig kommunal organisation. 

Som handläggare skall GIS kunna användas utan att föra 50 olika 
steg för att få ut en karta. Som det är nu så är det ett fåtal som 
arbetar med det dagligen och då fungerar det. Men inte i en mindre 
kommun där man har begränsat med tid, kan man inte sitta en halv 
dag för att lägga upp allt som behövs för att få ut en karta, tyvärr. 

Brist på utbildning och fortbildning. 

Jag tror att det ännu är för nischinriktakt och att de som arbetar 
med kartfrågan tar för givet att alla kan ta till sig med en gång. 
Många ansvariga tror också att vi är längre totalt sett med GIS 
användningen än vad vi är. 

I min enkätstudie framkom att majoriteten av respondenterna helt saknade 
utbildning i GIS, och av dem med utbildning handlade det främst om någon 
form av grundutbildning. 
 
Användningen av GIS ökar för varje år. ULI har sedan 1990 genomfört 
undersökningar som entydigt pekar på detta och expansionsmönstret tycks 
bestå (Ottoson & Samuelsson 2005). Dock utvecklas inte den avancerade 
användningen av GIS i samma takt. Olsson (2005) hävdar att utvecklingen 
vad gäller GIS-analyser kommit på efterkälke eftersom i många fall efterfrågas 
enbart en färggran karta som slutprodukt, och nyttan med GIS-analysen kan 
kanske inte ens kan förutses. Brister i kompetens, programvaror samt 
inkompatibla databaser anger Olsson (2005) som tänkbara faktorer för GIS-
analysernas frånvaro. Ottoson och Samuelsson (2005) har identifierat att de 
största hindren för fortsatt utveckling för all tillämpning av GIS är kostnader 
för information och system, brist på kompetens samt intresse i den egna 
organisationen, och de största nyttorna är kvalitetshöjning och effektivare 
arbete. 
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Diskussion 
Jag har i denna studie provat att skapa en GIS-applikation, där 
planindikatorer med relevans för en nyetablering av en stationsanläggning 
ligger till grund för applikationens utformning. Arbetet har i stort sett varit 
problemfritt. De data som jag efterfrågade levererades så gott som omgående 
av GIS-ansvarig personal från Örnsköldsvik. De data som jag fick tillgång till 
var bearbetade på så sätt att de geografiska kopplingarna var etablerade. 
Dessutom var datamaterialet i ”rätt” data-format. Därmed kunde mitt arbete 
nästan omgående koncentreras till analyserna. Om Örnsköldsvik däremot 
saknat denna ”GIS-beredskap” är det troligt att mina GIS-analyser aldrig 
blivit genomförda, dels pga. datakostnader, dels med hänsyn till tidsaspekten.  
 
Jag bedömer att den som ska göra en liknande GIS-applikation bör minst ha 
en grundläggande utbildning i GIS bakom sig. I de fall data kräver mer 
påtagliga bearbetningar - datakonverteringar, koordinattransformeringar etc. 
- kan vissa kunskaper om databaser och referens- och koordinatsystem 
krävas. Liksom andra kunskapsområden fodrar GIS-kunskaper visst underhåll. 
Praktiseras inte GIS-kunskaperna tillräckligt ofta faller de lätt i glömska. 
Dessutom följer också GIS den generella IT-utvecklingen, bl.a. genom 
förbättrade programvaror. Det är därför nödvändigt med kontinuerlig 
utbildning, vilket även framkom i enkätstudien.  
 
Ett alternativ är att låta någon annan GIS-kunnig person, ofta GIS-tekniker 
eller GIS-samordnare, skapa applikationen. Då är det viktigt att man som 
beställare av applikationen tänker igenom vilken information som GIS-
tillämpningen ska bidra med. Ofta saknar GIS-teknikern insikter i 
planeringsfrågor - planerare och tekniker utgår ofta från två olika perspektiv. 
Och det är i situationer som dessa det lätt uppstår problem, planeraren saknar 
insikt om GIS och alla dess möjligheter, och GIS-experten har inte förstått 
vad applikationen ska bidra med. I samband med mitt tillämpningsarbete 
uppstod inte några problem liknande de som jag beskrivit ovan, vilket bl.a. 
beror på att Örnsköldsvik har god GIS-beredskap och det var jag själv som 
bestämde villkoren.  
 
Huruvida min applikation tillför planerarna i Örnsköldsvik något låter jag 
vara osagt, applikationen var inte något beställningsuppdrag. Som jag ser det 
kan mina GIS-analyser utvecklas och omfatta fler planindikatorer. Men då 
bör arbetet ske i nära samarbete med personer som berörs av 
planeringsuppgiften, samt personer med kunskaper om tillämpliga 
planindikatorer.  
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Däremot är det svårare att ha någon åsikt om någon planerare eller annan 
GIS-kunnig person i Örnsköldsvik kan genomföra liknande applikation. 
Genom dialog, god tillgång till geografisk information∗, en integrerad GIS-
verksamhet, tillräckligt med tid och intresse är förutsättningarna goda för 
användare med åtminstone grundkunskaper i GIS, att skapa och utveckla 
applikationen vidare. 
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FÖRSLAG VERKSTADSINDUSTRI 
 

 
 



 

SERVICE I OMRÅDET 
 

 
 
 



 

ENKÄTFRÅGOR 
 
1 Finns det en eller flera personer inom din organisation med särskilt ansvar 
för GIS? 
 
2 Hur ser organisationen ut vad gäller kartproduktionen i din kommun? 
 
3 I vilket skede befinner sig din organisationsdel vad gäller GIS och fysisk 
planering? 
 
4 Anser du att GIS är en integrerad del inom ditt verksamhetsområde? 
 
5 Övriga kommentarer angående organisation: 
 
6 Vilken typ av GIS-programvara har du/ni tillgång till? 
 
7 Har du tillgång till digital kartografisk data? 
 
8 Har du tillgång till digital geografisk data som omfattar ditt 
verksamhetsområde? 
 
9 Vad anser du om dina möjligheter att nå data: 
- inom din kommun?  
- inom andra organisationer? 
 
10 Tillhandahåller din kommun referensdata (s.k. metadata) om digital 
kartografisk och geografisk data? 
 
11 Övriga kommentarer angående GIS-program och data: 
 
12 Använder du GIS? 
 
13 Har du någon utbildning i GIS? 
 
14 Vad anser du om dina nuvarande kunskaper i GIS? 
 
15 Anser du dig ha tillräcklig kunskap i GIS för att utföra: 
- dokumentationer 
- analyser (scenarier, konsekvensbeskrivning etc.) 
- presentationer 
 
16 Inom vilka tillämpningsområden kommer GIS i fråga? 
Beskriv hur GIS kommer i fråga: 
 
17 Vilka faktorer utgör hinder för framgångsrikt användning av GIS inom 
ditt verksamhetsområde? 
 
18 Ser du andra möjligheter med GIS som verktyg inom fysisk planering? 
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19. Hur upplever du begreppet GIS? 
Beskriv varför du tycker så: 
 
20 Övriga kommentarer angående användandet: 
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