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Abstract 

The Swedish model for developing the national infrastructure is based on increasing the 

cooperation between municipalities, government and businesses. The method to establish the 

infrastructure in Sweden is the geodatastrategin. The effort to implement the geodatastrategin 

has resulted in an interaction model, Geodatasamverkan. 

  

The purpose of this study is to alert municipalities and to investigate the usefulness of their 

participation in Geodatasamverkan. The study also presents examples of different applications 

where geodata can be used within a municipality. 

  

The report is based on literature reviews, surveys and interviews. Online Surveys were sent to 

some of Sweden's municipalities to get an overall idea of how they make use of geodata and 

their general attitude towards Geodatasamverkan. Two different custom made questionnaires 

were sent out, one adapted to those municipalities that participate in Geodatasamverkan and 

one adapted to those who do not. Those who were asked are staff responsible for GIS at a 

total of 62 municipalities in Västra Götalands län, Dalarnas län, Örebro län and Värmlands 

län, which sums up to a total of 39 people. 

  

For a more detailed investigation, staff responsible for GIS at five different municipalities in 

Värmland were chosen for interviews. The interviewed persons were selected on the criteria 

that most municipalities can relate to the investigation. Within the selected municipalities the 

study includes municipalities with varying GIS activities and situations according to their 

participation in Geodatasamverkan. 

 

The result concludes that municipalities can benefit greatly from participating in 

Geodatasamverkan. However, it is necessary that geodata is used in a substantial way within 

the municipality, and that geodata is implemented in several administrations. Participation in 

Geodatasamverkan results in access for municipalities to a large amount of geodata for a 

minor fee. The survey shows that participating municipalities order more of the set-covering 

images, basic maps and elevation data compared to before. This is due to the previously high 

expenditures of this type of data. The administrative process to manage contracts and invoices 

decrease, since only one contract and one invoice needs to be dealt with for participation. 
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Sammanfattning 

Den Svenska modellen för att utveckla den nationella infrastrukturen bygger på att utveckla 

samverkan mellan kommuner, staten och näringslivet. Metoden som ska etablera 

infrastrukturen i Sverige är geodatastrategin. Arbetet med genomförandet av geodatastrategin 

har resulterat i en samverkansmodell, Geodatasamverkan. 

 

Syftet med examensarbetet är att uppmärksamma kommuner samt att undersöka nyttan för 

dem att delta i Geodatasamverkan. I arbetet presenteras även exempel på olika arbetsområden 

som GIS kan användas inom en kommun. 

 

Rapporten baseras på litteraturstudier, enkäter och intervjuer. Webbenkäter skickades ut till 

några av Sveriges kommuner för att få en övergripande uppfattning om hur de använder sig 

av geodata och deras generella inställning till Geodatasamverkan. Två olika enkäter skickades 

ut anpassade efter om kommunen deltar i Geodatasamverkan eller inte. De som tillfrågades 

var GIS-ansvarig personal på totalt 62 kommuner i Västra Götalands län, Dalarnas län, 

Örebro län och Värmlands län, var av 39 personer besvarade enkäten. 

 

För en fördjupande undersökning valdes att intervjua personal som ansvarar för GIS på 5 

olika kommuner i Värmland. Intervjupersoner valdes ut så att flertalet kommuner kan relatera 

till undersökningen. Med de utvalda kommunerna omfattar undersökningen kommuner med 

varierande GIS-verksamheter och situationer kring ett deltagande i Geodatasamverkan. 

 

Ur resultatet dras slutsatserna att kommuner kan dra stor nytta av att delta i 

Geodatasamverkan, det krävs dock att geodata används i relativt stor utsträckning inom 

kommunen och att geodata implementeras på flera förvaltningar. Ett deltagande i 

Geodatasamverkan resulterar i att kommuner får tillgång till en stor mängd geodata för en 

mindre kostnad än om det datan skulle köpas separat. Undersökningen visar att kommuner 

som deltar i samverkan beställer mer av arealtäckande bilder, baskartor och höjddata än vad 

de gjorde tidigare. Detta beror på att data av dessa slag tidigare inneburit stora utgifter. Det 

administrativa kring att hantera avtal och fakturor minskar då endast 1 avtal och 1 faktura 

behöver behandlas vid ett deltagande.  
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1 Inledning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka nyttan för en kommun att delta i 

Geodatasamverkan. Undersökningen är avgränsad till kommunerna i Västra Götalands län, 

Dalarnas län, Örebro län samt Värmlands län. Kommunerna i dessa län har deltagit i 

undersökningen genom att besvara utskickade webbenkäter. Intervjuer med kommuner i 

Värmlands län kompletterar enkätmaterialet. Målgruppen för rapporten är personer som 

arbetar med GIS på kommuner samt chefer och beslutsfattare på kommuner. Det har tidigare 

varit svårt för kommuner att se användningsområden för geodata och vilka bidragande nyttor 

de kan ge. Målet med vårt arbete är att uppmärksamma vilka nyttor en kommun kan erhålla 

genom att gå med i Geodatasamverkan.  

 

I denna studie kommer följande frågeställningar diskuteras: 

 Hur kan en kommun dra nytta av att ingå i Geodatasamverkan? 

 Hur skiljer sig synsättet på Geodatasamverkan mellan olika kommuner? 

 Vilka typer av användningsområden kan en kommun som går med i 

Geodatasamverkan utnyttja och vad kan de ge för fördelar? 

1.1 Bakgrund 

Grunden till Geodatasamverkan ligger i att ge Sverige en god infrastruktur, en infrastruktur 

som i detta fall benämns som mjuk infrastruktur. I denna typ av infrastruktur ingår t.ex. 

standarder, affärsmodeller, avtal och lagar.  

 

Infrastruktur för geografisk information är ett relativt nytt begrepp som myntades i början av 

1990-talet. Begreppet har fått en snabb spridning och idag är det mer än 100 länder som på 

något sätt har en strategi för att skapa en infrastruktur för geografisk information. 

Utvecklingen av infrastrukturen sker såväl på regional nivå som på global med t.ex. Inspire 

direktivet. Den svenska modellen för att utveckla den nationella infrastrukturen bygger på att 

utveckla samverkan mellan kommuner, staten och näringslivet. Lantmäteriet är tilldelad rollen 

som samverkansansvarig för den svenska utvecklingen inom området (Harrie, 2008). 

Regeringen har också tillsatt ett råd, Geodatarådet som består av personer som har ett särskilt 

intresse och ansvar för utvecklingen av infrastrukturen, Geodatarådet är ett stöd för 

Lantmäteriet i sin samordningsroll. Metoden som ska etablera infrastrukturen i Sverige är 

geodatastrategin. Målet med strategin är att skapa en nationell infrastruktur för 
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geodataområdet och underlätta ett gott samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. 

(Harrie, 2008) Detta för att ”skapa en ökad samhällsnytta, genom bättre tillgång till och 

enklare användning av geodata” uttrycker sig Geodatasekretariatet, (Geodatasekretariatet, 

2011).  

 

Arbetet med genomförandet av geodatastrategin har resulterat i en samverkansmodell, 

Geodatasamverkan. Geodatasamverkan ska tillgodose de krav som ställts i EU-direktivet 

Inspire gällande samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och andra organ gällande 

geodata (Lantmäteriet, 2010).  

1.2 Inspire 

Inspire direktivet (Infrastructure for Spatial Information in Europé) trädde i kraft den 15 maj 

2007 och genomförs i olika steg. Den fulla implementationen av direktivet ska vara klar 2019. 

Målet med Inspire är att ordna en infrastruktur för geodata inom EU. Detta kommer bidra till 

delning av rumslig miljöinformation för den offentliga sektorn samt effektivare utbyte av data 

mellan myndigheter.  

Inspire är baserat på några gemensamma principer (European Commission): 

 

 Data ska insamlas en gång och vara lagrat på en plats där den kan underhållas mest 

effektivt. 

 Det ska vara möjligt att kombinera rumslig information från olika källor inom Europa 

och dela informationen med flera användare och program.  

 Det ska vara möjligt för information som samlats in i en nivå/skala att delas med andra 

nivåer/skalor. 

 Geografisk information som behövs för ett gott ledarskap på alla nivåer bör finnas 

lättillgängligt.  

 Lätt att hitta tillgänglig geografisk information, hur det kan användas för ett speciellt 

behov och hur det kan förvärvas och användas.  

I Sverige är det lagen och förordningen om geografisk miljöinformation som trädde i kraft 1 

januari 2011 och reglerar genomförandet av EU-direktivet Inspire. Lagen anger vilka 

organisationer som är informationsansvariga och enligt lag är skyldiga att göra sin 

information åtkomlig. I Sverige är det Lantmäteriet som har uppgiften att samordna den 
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svenska infrastrukturen för tillgång och utbyte av geodata. Genomförandet av Inspire sker 

tillsammans med de informationsansvariga myndigheterna. (Miljödepartementet, 2010)   

De informationsansvariga är (Geodatasekretariatet , 2012): 

1. Fiskeriverket 

2. Försäkringskassan 

3. Lantmäteriet 

4. Luftfartsverket 

5. Länsstyrelser 

6. MSB 

7. Naturvårdsverket 

8. Riksantikvarieämbetet 

9. SGU 

10. Sjöfartsverket 

11. Skogsstyrelsen 

12. Socialstyrelsen 

13. Statens energimyndighet 

14. SGI 

15. Statens jordbruksverk 

16. Statens skolverk 

17. SCB 

18. SLU 

19. SMHI 

20. SOS Alarm AB 

21. Svenska kraftnät 

22. Trafikverket 

23. Transportstyrelsen 

1.3 Geodatasamverkan 

Geodatasamverkan är en strukturerad samverkan som skapats mellan myndigheter och 

organisationer som enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation har ett 

informationsansvar. Kommuner, statliga myndigheter och övriga organisationer som utför 

myndighetsuppgifter kan även de delta i samverkan. De informationsansvariga myndigheterna 
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tillhandahåller sin geodata till alla offentliga organisationer, myndigheter och kommuner som 

deltar i Geodatasamverkan.  

En i förväg fastställd årlig avgift betalas för medverkan i Geodatasamverkan. Avgiften 

medger nyttjande av all geodata som de informationsansvariga har listat i den gemensamma 

produktkatalogen.  

 

De informationsansvariga myndigheter som inte är anslagsfinansierade, behöver täcka sina 

kostnader för tillhandahållande av sin geodata. Detta görs genom att summan av de årliga 

användaravgifterna som offentliga organisationer betalar fördelas ut till de 

informationsansvariga myndigheterna. Summan fördelas genom en procentuell andel, 

uträknad utifrån de kostnader som respektive myndighet idag har för tillhandahållandet av sin 

geodata. (Latmäteriet, 2010) Om kommuner eller övriga myndigheter som inte är 

informationsansvariga och som deltar i Geodatasamverkan vill erbjuda sin geodata till de 

ingående parterna, sker detta enligt samma villkor men en separat användaravgift för datat 

måste betalas till informationsägaren. De informationsansvariga erbjuder ett gemensamt paket 

med all sin geodata för en gemensam årlig avgift, medan kommuner och övriga myndigheter 

erbjuder sin geodata i egna separata paket till en avgift som de själva väljer. (Latmäteriet, 

2010)  

 

  Gemensamma parametrar (för statliga myndigheter, kommuner och landsting) 

  Informationsbehov 

 

  

  Geografiskt verksamhetsområde 

 

  

  Nytta 

 

  

  Myndighetsspecifik parameter (enbart statliga myndigheter)   

  Omsättning (miljoner kronor) 

 

  

  Kommunspecifika parametrar (enbart för kommuner och landsting)   

  Andel tätortsareal av kommunens totala areal (%)   

  Befolkningstäthet mätt i antal innevånare per hektar   

  Kommunareal (hektar) 

 

  

  Befolkningsmängd 

 

  

Tabell 1. De parametrar som avgör den årliga avgiften. 

Den årliga avgiften för respektive organisation inom samverkan bestäms genom tre 

gemensamma parametrar. Avgiftsparametrarna relaterar till ekonomi, användning och nytta 



5 

 

av geodata för kommuner och myndigheter. De gemensamma parametrarna innefattar: 

informationsbehov, verksamhetsområde och nytta. Eftersom statliga myndigheter och 

kommuner har skilda förutsättningar så finns det ett behov av att dela in avgiftssättningen, 

därför har man tagit fram en kommunspecifik parameter och en myndighetsspecifik 

parameter. Den myndighetsspecifika parametern berör omsättningen för respektive myndighet 

och den kommunspecifika berör befolkningsmängd, kommunareal, andel tätortsareal samt 

befolkningstäthet. Samtliga parametrar visas i Tabell 1. för att lättare få en god överblick. 

(Latmäteriet, 2010) 

 

I de prismodeller som används idag finns två avgiftstyper som skiljer sig från varandra. Det 

finns en avgift för licens och en leverans. Leveransavgiften tas oftast ut vid manuella 

leveranser eller vid uttag av geodata. Leveransavgiften är i de flesta fall grundad på om 

informationsägaren har större kostnader för leverans av geodata när det kräver någon form av 

manuellt arbete (Latmäteriet, 2010). Men i de flesta fall när geodata levereras via en tjänst så 

brukar endast en licensavgift tas ut. Vid deltagande i Geodatasamverkan ingår 

leveransavgiften i den årliga avgiften. Då viss geodata, t.ex. risktäckande uttag av allmänna 

kartor, kan vara tidskrävande och kostsam att leverera i stora mängder kan de 

informationsansvariga myndigheterna begränsa antalet fria uttag. Antalet fria uttag kan 

variera mellan olika slag av geodata. Uttag som överskrider de fria uttagen behandlas separat 

och enskild leveransavgift tas ut. Information om antalet fria uttag för respektive geodataslag 

specificeras i produktkatalogen. (Latmäteriet, 2010) 

 

Då myndigheter hävdar upphovsrätt på geodata som de tillhandahåller i Geodatasamverkan 

skall ett gemensamt ramverk följas. Ramverket är en gemensam grund med bestämmelser och 

villkor gällande användningen av upphovsrättsskyddad data. För användaren gäller ramverket 

oavsett från vilken offentlig organisation geodata kommer. Principen med Geodatasamverkan 

är att geodata som tillhandahålls får användas i bred utsträckning av olika verksamheter, 

förutsatt att verksamheten inte kan beskrivas som affärsverksamhet som sker på en 

konkurrensutsatt marknad. I ramverket finns framtagna definitioner och villkor för fyra olika 

kategorier av vidareanvändning, offentlig användning, kommersiell användning, icke 

kommersiell användning samt för användning inom forskning och utbildning. I ramverket 

ligger fokus på användningen snarare än på vem användaren är. (Latmäteriet, 2010) 
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Som en del i geodatastrategin har en webbaserad portal skapats, Geodataportalen. Detta för att 

ytterligare sprida användningen av geodata. Med hjälp av Geodataportalen kan vilken 

användare som helst söka, hitta och titta på geodata som geodataproducenter erbjuder. Man 

behöver således inget avtal för att använda portalen. För att publicera data på portalen krävs 

det ett avtal. Det är främst parter i Geodatasamverkan som tillhandahåller data via portalen. 

Geodataportalen innehåller inte några tjänster eller data utan visar vad som finns och var det 

finns. Varje enskild geodataproducent ansvarar över och tillhandahåller sin egen geodata. 

Portalen innehåller metadata det vill säga information som beskriver innehåll, tillgänglighet 

och kvalitet i datamängder och tjänster. Strukturerad metadata gör det lättare att hitta och 

informera användarna om tillgänglig geodata. (Geodataseketariet, 2012) 
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2 Genomförande 

Formen på undersökningen valdes till en webbenkät för att på ett smidigt sätt kunna nå ut till 

så många respondenter som möjligt. Enkäten skapades i ”Surveymesh” webbtjänst, 

(www.surveymesh.se) som är en gratistjänst. Med hjälp av kommunernas hemsidor och med 

handledning från personal på Sweco Position Karlstad lokaliserades e-postadresser till 

personer som arbetar med GIS på kommunerna. Eftersom inte alla kommuner har någon 

utpräglad GIS-ansvarig har enkäterna även gått till personer som på något sätt kommer i 

kontakt med geodata i sin tjänst. Två olika enkäter skickades ut anpassade efter om 

kommunen deltar i Geodatasamverkan eller inte. Med webbtjänsten ”Surveymesh” kunde en 

enkel sammanställning av alternativsvaren göras, men för kommentarsfrågorna krävs det att 

svaren tolkas och sammanställs manuellt.  

 

Frågorna konsulterades med handledaren på Karlstad Universitet och uppdragsgivaren för att 

sålla bort eventuella olämpliga frågor. De slutgiltiga enkätfrågorna redovisas i Bilaga 1: 

Enkätfrågor kommuner. De slutliga enkäterna skickades ut under början av april och 

möjligheten att svara på enkäten stängdes 2012-04-27. Totalt skickades enkäter via mejl till 

62 kommuner och när enkäten stängdes hade svar från 39 kommuner erhållits vilket resulterar 

i en svarsprocent på 63 %.   

 

I vårt arbete har GIS-ansvarig på fem kommuner i Värmland intervjuats. Två av dessa 

kommuner är deltagare i Geodatasamverkan sedan 2012-01-01 och en kommun sedan 2011-

07-01 där kunskapen inom GIS-området är god. Två kommuner som inte deltar i 

Geodatasamverkan och som inte har en tillsatt GIS-tjänst på kommunen har intervjuats. 

 Dessa intervjupersoner har valts ut så att flertalet kommuner kan relatera till undersökningen. 

Undersökningen omfattar kommuner med varierande GIS-verksamheter och situationer kring 

ett deltagande i Geodatasamverkan. 

  

Intervjumetoden som använts kan beskrivas som semistrukturerade fördjupningsintervjuer, 

s.k. fokusgruppsintervjuer. En semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjuaren enbart 

till viss del styr interaktionen i intervjun för att få svar på ett fåtal specifika frågor, i övrigt 

diskuterar intervjudeltagarna fritt med varandra. Metoden med fokusgruppsintervjuer anses 

passa bra för att studera åsikter, attityder, tankar och för att få fram ett brett idématerial inom 

ett område (Wibeck, 2000). 
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Med en semistrukturerad intervjumetod kunde svaren på de planerade frågorna bindas ihop 

och utveckla dem i större sammanhang för att få en så bra dialog som möjligt. En intervjumall 

med specifika frågor för varje enskilt intervjutillfälle togs fram, då intervjupersonernas 

kunskap inom området varierade och ett deltagande i Geodatasamverkan haft betydelse för 

upplägget av frågorna, Bilaga 2: Intervju med kommun. 

  

Intervjuerna utfördes hos intervjupersonerna på respektive kommunkontor, förutom vid ett 

tillfälle då det lämpade sig bättre att hålla intervjun på Karlstads universitet. Samtliga 

intervjuer har spelats in och transkriberats i sin helhet vilket ger en rikedom av data och 

möjlighet till olika sorters analyser. 

  

Intervjupersonerna som har medverkat behandlas konfidentiellt och hädanefter omnämns de 

även med begreppen respondenter.  
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3 Resultat 

I detta kapitel redovisas vad som framkommit under arbetet gällande våra frågeställningar. 

Resultatet baseras på intervjuer och enkätsvar. Olika exempel av användningsområden inom 

GIS för kommuner visas i detta kapitel.  

3.1 Kommuners inställning till Geodatasamverkan 

Kommuner som deltar i Geodatasamverkan och kommuner som inte gör det delar 

uppfattningen att mängden beställd geodata ökar vid ett deltagande i Geodatasamverkan. De 

som inte deltar i Geodatasamverkan uppskattar att de skulle beställa mer geodata om de 

ingick i Geodatasamverkan, Figur 1. Respondenterna vid kommunerna som deltar i 

Geodatasamverkan har alla utom en angett att de beställer mer geodata efter sitt inträde i 

samverkan än tidigare, vilket delvis bekräftar förmodan från de som ännu inte medverkar att 

de skulle beställa mer geodata, Figur 2.  

 

 

Figur 1. Förändring av mängden beställd geodata.  

 

Figur 2. Förändring av mängden beställd geodata vid ett deltagande i Geodatasamverkan. 
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Arealtäckande bilder, baskartor och höjddata är de datateman som respondenterna menar på 

att de skulle beställa samt beställer mer av vid ett deltagande i samverkan, Figur 3 och Figur 

4. Beställning av dessa data teman brukar innebära höga kostnader och prioriteras oftast inte. 

Då datat ingår i produktkatalogen får kommunerna tillgång till denna typ av data genom ett 

deltagande i Geodatasamverkan. På så sätt kan kommunerna undersöka hur data som denna 

kan användas i kommunens verksamhet.  

 

 

Figur 3. Uppskattad beställning av geodata vid deltagande i Geodatasamverkan. 
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Figur 4. Teman som beställs mer av vid ett deltagande i Geodatasamverkan. 

Åsikterna angående årsavgiften för geodatasamvekan skiljer sig mellan olika kommuner. Med 

2012 års affärsmodell är det generellt så att mindre kommuner anser att det är för dyrt att gå 

med i samverkan medan större kommuner kan få ekonomiska fördelar av ett deltagande. 

Figur 5 och Figur 6.  

 

Största orsaken till att kommuner anser att det är för dyrt att delta i samverkan är att 

Geodatasamverkans årsavgift överstiger deras årliga utgifter för geodata. En sådan jämförelse 

kan vara missvisande då de kommuner som får en högre årlig avgift än tidigare ofta hanterar 

en mindre mängd geodata och har därför låga datautgifter, Bilaga 2: Intervju med kommun. 

 

  

 Figur 5. Uppskattad förändring av en kommuns utgifter vid ett deltagande i Geodatasamverkan. 
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Det finns mindre kommuner som minskat sin årliga kostnad av geodata genom ett deltagande 

i samverkan. Den minskade kostnaden beror på att kommunerna använder sig av en mängd 

geodata som gör att årsavgiften för deltagandet i samverkan understiger den totala kostnaden 

för den data de nyttjar. I vissa fall har kommuner inte någon anställd som enbart arbetar med 

GIS. Detta kan medföra till att kunskap saknas om vilken data som finns att tillgå samt vilka 

arbetsområden GIS skulle kunna implementeras inom kommunen och vilka nyttor det kan ge. 

 

Den största orsaken till att kommuner väljer att delta i Geodatasamverkan är att de får tillgång 

till en större mängd geodata för en lägre kostnad än tidigare. Kommuner som använder sig av 

en stor mängd geodata ser positivt på Geodatasamverkan eftersom att de får minskade utgifter 

av geodata vid ett deltagande i Geodatasamverkan, i enskilda fall med 100 000kr som 

framkommit av enkätsvaren.  

 

 

Figur 6. Förändring av en kommuns utgifter för geodata vid ett deltagande i Geodatasamverkan. 

Kommuner som däremot använder sig av en mindre mängd geodata kan få en ökad utgift 

genom ett deltagande i Geodatasamverkan. Detta leder ofta till att dessa kommuner väljer att 

stå utanför samverkan när de anser att det inte finns något behov av att använda en större 

mängd data, Bilaga 2: Intervju med kommun. Även om en kommun ser nyttan så kanske de 

inte har tillräcklig kompetens inom området för att inom sin verksamhet utnyttja den ökande 

mängden geodata. Kommuner som exempelvis bara använder sig av data för 
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fastighetsinformation och -karta kan få en ökad årsavgift som är i vissa fall upp till 100 000kr 

högre om de går med i Geodatasamverkan, vilket framkommit av enkätsvaren. Denna ökade 

kostnad blir mycket svårmotiverad om kommunen inte kan se nyttan och inte kan använda 

den ökade mängden data de får tillgång till.  

 

Ungefär hälften av respondenterna känner till något fall där man har avstått från att köpa 

geodata fast det var behövligt. När kommunerna inte var med i Geodatasamverkan och fick 

betala för varje inköp av data fanns det alltid ett visst motstånd till extra inköp. De flesta 

kommuner som deltar i samverkan upplever att utbudet på geodataportalen täcker deras behov 

av geodata mycket bra, se Figur 7. 

 

 

Figur 7. Geodataportalens täckning av kommuners behov av geoda. 

De flesta respondenterna anser att det har blivit enklare att hitta geodata med hjälp av 

geodataportalen än tidigare. Det ger en mycket bättre helhetssyn över vilken data som finns 

tillgänglig och vart det är möjligt att vända sig för att beställa datat. Det finns dock en viss 

saknad över att det inte går att beställa direkt i geodataportalen. Det finns även de som har 

negativa tankar om geodataportalen och anser att det är svårt och tidsödande att söka efter 

geodata. De förändringar som respondenterna helst vill se på geodataportalen är att det ska gå 

att beställa data direkt i portalen och allra helst ladda hem data direkt från portalen.  
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Hos respondenterna är den generella inställningen till Geodatasamverkan mycket positiv. De 

menar på att initiativet för att göra geodata mer tillgängligt är god och att arbetet med 

Geodatasamverkan är ett steg i rätt riktning. Dock menar de flesta på att det är långt kvar tills 

att projektet når sitt slutmål och sin fulla kapacitet. Med den ökade tillgängligheten av 

geodata finns också en oro för hur uppdateringen och kvalitén kommer att upprätthållas. 

 

Figur 8 visar att de flesta tillfrågade kommuner har planer på att gå med i Geodatasamverkan. 

De som inte har några avsikter att gå med i Geodatasamverkan anger att det är en 

kostnadsfråga. Avgiften för att gå med i Geodatasamverkan skulle vara mycket högre än vad 

de betalar för geodata i nuläget. Några kommuner har inte tagit ställning eller lagt upp någon 

tidsplan för att delta i samverkan utan vill undersöka vilket mervärde ett deltagande i 

samverkan kan ge. Uppskattningsvis så kommer 16 av de 19 respondenterna från 

enkätundersökningen medverka i Geodatasamverkan inom en 3 års period 

 

 

Figur 8. Planer på att delta i Geodatasamverkan. 

3.2 Nyttan för en kommun att ingå i Geodatasamverkan 

Generellt är kommuner stora konsumenter av geodata och använder det inom flera delar av 

verksamheten. Kommuner både framställer sin egen geodata och beställer från andra 

geodataproducenter. Det är viktigt att kommuner använder sig av aktuell geodata i sin 

verksamhet, så det gäller att datat uppdateras. Hur ofta geodata uppdateras varierar, genom att 

ingå i Geodatasamverkan kan kommunen beställa aktuell data mot den fasta årliga avgiften 

och på så sätt slippa oförutsedda utgifter. Om inaktuell data används till beslutsunderlag kan 
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det ge negativa konsekvenser. Ett exempel är om en kommun använder en inaktuell version 

av naturskyddsområden vid bygglovshantering finns risken att en bygglovsansökan beviljas 

på en plats där bebyggelse inte är tillåtet. På enkätfrågan ”Känner du till något fall där man 

avstått från att köpa geodata av någon orsak fast det var behövligt?” angav 35 % (7 

personer) att de har avstått från att köpa geodata av någon anledning fast de egentligen var i 

behov av det, Figur9.  

 

 

Figur 9. Avstått från att köpa data fast det var nödvändigt. 

Ett framtida mål med Geodatasamverkan är att man direkt ska kunna anropa en 

nedladdningstjänst hos leverantören för att direkt kunna göra ett uttag av geodata. En sådan 

tjänst gör det lättare att alltid erhålla de senast uppdaterade versionerna. 

 

Kommuner som inte deltar i samverkan måste sköta flera avtalsförhandlingar och fakturor 

från olika leverantörer av geodata. Hur många avtal en kommun hanterar varierar, det har 

framkommit av webbenkäterna att det kan vara upp emot 10 stycken. Kommuner som 

däremot ingår i Geodatasamverkan behöver endast hantera ett avtal vilket innebär minskad 

administration. Att sköta budgeteringen av geodata underlättas genom att endast behöva 

hantera ett avtal och en faktura till ett fast pris istället för flera stycken. Eventuellt oförutsedda 

uttag av data under året påverkar på så sätt inte budgeteringen. 

 

Med Geodatasamverkan har kommunernas möjlighet till att se vad som finns bortanför 

kommungränsen förbättrats eftersom de för årsavgiften får tillgång till rikstäckande data. 
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Vägar och ledningar slutar inte vid kommungränsen utan fortsätter på andra sidan och kan 

därför vara relevant för en kommun att behandla. Inköp av data över grannkommuner har 

tidigare inte haft sådan hög prioritering. Vad som finns utanför kommungränsen är i vissa fall 

mycket viktigt och relevant vid beslutsfattande t.ex. om det planeras ett bostadsområde nära 

kommungränsen. Det kan ligga ett naturområde precis på andra sidan gränsen som måste 

beaktas, som man skulle undgått att ta hänsyn till om kommunen inte haft tillgång till data 

över grannkommunen. 

 

Tidigare har det varit komplicerat att hitta bland olika geodata och även vilken geodata som 

finns tillgänglig. Den enhetliga metadatastrukturen i produktkatalogen underlättar för de GIS-

ansvariga att visa olika förvaltningar vilken typ av data som finns att tillgå. 

 

3.3 Kommuners användningsområden av geodata 

Ruttplanering 

En form av nätverksanalys som med hjälp av en algoritm kan beräkna kortaste vägen eller 

snabbaste vägen mellan angivna start- och slutpunkter. Det går även att beräkna kostnader för 

att köra sträckan och hur lång tid det tar att köra sträckan. 

Ruttplanering kan bland annat användas vid planering för att optimera skolskjuts, snöröjning, 

sophantering, hemtjänstbesök och övriga transporter. 

Optimerade rutter kan resultera i tidsvinster, minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. 

Analys av upptagningsområden 

Med hjälp av vägnätsdata och befolkningsdata kombinerat med data över t.ex. skolor, sjukhus 

och vårdcentraler kan en analys genomföras för att ta fram upptagningsområden. Man kan 

även analysera befolkningsutvecklingen för att kunna bedöma behovsutvecklingen inom ett 

område. 

Analysen kan bland annat användas för beslut om nybyggnation eller nedläggning av skola, 

dagis, sjukhus, vårdcentral eller serviceboende. 

Analys av upptagningsområden kan resultera i bättre beslutsunderlag och minskade 

kostnader. 
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Hydrologisk-modell 

Höjddata, jordartsdata, markanvändningsdata och hydrologiska data kan t.ex. användas för att 

skapa hydrologiska modeller som simulerar vattnets flöde genom landskapet. Med modellen 

kan man beräkna belastning på sjöar och vattendrag och effekten av förändringar i 

avrinningsområden. 

Modellen kan användas för att undersöka olika framtidsscenarier och åtgärdsstrategier vilket 

kan leda till att bättre beslutsunderlag för åtgärder kan åstadkommas. 

Plattform för informationsspridning 

GIS kan också användas som en plattform för informationsspridning såväl internt som externt 

via internet. Mycket av den information man vill sprida har geografisk anknytning och är lätt 

att förmedla med en karta i bakgrunden. Genom att klicka på objekten i kartan kan man sedan 

lätt få fram kompletterande information och länkar till andra informationskällor. 

Ökad medborgarnytta. 

3D-visualisering 

Med höjddata, flygfoton och vektordata kan en markmodell i 3D skapas. Genom att drapera 

höjddata med ortofoto kommer 3D-visualiseringen mycket nära verkligheten. 

3D-visualisering kan användas exempelvis till: bygglovshantering, detalj- och 

översiktsplanering, riskbedömning (översvämning, transportplanering), analyser (vindkraft, 

buller, siktlinjer, skugga/sol) och till politiskt beslutsunderlag. Man kan även utföra 

massberäkningar och inventeringar. 

Fördelar med 3D-visualisering är att 3D information är lättare för ovana kartanvändare att ta 

till sig. Det bidrar till ett bättre samarbete mellan planavdelningen, arkitekter, projektörer och 

bygglovshandläggare men även för att kunna föra en diskussion med allmänheten. 

Presentationsmaterial 

Med de olika mängder av dataskikt som finns kan kartinformation kombineras och 

presenteras för olika typer av ändamål. Genom att presentera information med en karta så får 

man en snabb uppfattning av informationen i sin helhet.  

Det finns mängder med information som med fördel kan presenteras med hjälp av kartor. 

Några exempel på det är: miljöfarliga utsläpp, miljöfarlig verksamhet, naturresurser, 
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naturskyddsområden, friluftsområden, marktyper, flödeskartor och förflyttningar såsom 

arbetspendling eller föroreningar. 

Underlättar till en korrekt bedömning vid beslutsfattande.  

Informationsmaterial 

En kommun kan med kartmaterial av olika teman på ett bra sätt nå ut till sin befolkning samt 

turister med exempelvis informationstavlor och specialkartor  

Variationen av olika informationskartor är nästan oändlig. Bland annat så kan fritidskartor, 

rekreationer, kultur, friluftsliv, cykel- och ridvägar presenteras. 

Ökad medborgarnytta. 

Tematiska kartor 

Tematiska kartor består av två delar, en topografisk baskarta och ett överlagrande tema. 

Baskartan ska endast utgöra ett stöd för att illustrera den geografiska fördelningen av temat. 

T.ex. kan ett tema med statistik presenteras och symboliseras för att tydliggöra information. 

Tematiska kartor finns i flera olika typer, de olika temalagren kan presenteras med bland 

annat symboler, prickar, diagram, linjer och områden. (Harrie, 2008) 

Med temakartor kan olika typer av förändringsmönster upptäckas som hör ihop med 

geografiska platser. Sådana mönster är lättare att upptäcka och visualisera i en karta än i 

tabeller.  
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4 Diskussion 

Utformningen av 2012 års affärsmodell för Geodatasamverkan tar liten hänsyn till kommuner 

som använder en mindre mängd geodata. Dessa kommuner får ofta en förhöjd årsavgift vid ett 

deltagande i samverkan, vilket i flera fall medför att kommuner väljer att inte delta. 

Affärsmodellen utvärderas under 2012 och eventuella ändringar kommer att börja gälla från 

2013 vilket kan leda till att fler kommuner väljer att delta i Geodatasamverkan. Ett alternativ 

att få fler kommuner att delta i samverkan är att ändra prissättningen för kommuner som 

använder en mindre mängd geodata. Om prisskillnaden inte var så stor mellan att delta i 

samverkan och inte delta skulle fler kommuner överväga att delta och beräkna vilket 

mervärde det skulle kunna ge även om det sker till en marginellt högre kostnad. Ett annat sätt 

som skulle kunna bidra till att kommuner väljer att delta i samverkan är att upplysa dem om 

vilka data som ingår. Vid intervjutillfällena med kommuner som inte deltar i 

Geodatasamverkan upptäcktes att kunskapen var låg kring vilken data som ingår i samverkan. 

Kommuner som deltar i samverkan har med hjälp av Geodatasamverkans produktkatalog 

upptäckt användbar data som man tidigare inte nyttjat.  Genom att informera kommuner om 

vilken data som ingår och vilken nytta de skulle kunna dra av den skulle kanske kommunerna 

få ett annat perspektiv på samverkan. Om kommunerna såg den stora mängd data som ingår i 

geodatasamvekan och förstod vilka direkta och indirekta nyttor de skulle kunna dra av den 

skulle det vara mycket lättare att motivera en högre årsavgift.  

Eftersom det är långt kvar till arbetet med genomförandet av geodatastrategin ska vara slutfört 

är det svårt att få grepp om vilka korrigeringar och tillägg som ska göras i strategin.  

 

Genom att skicka ut webbenkäter nådde vi enkelt ut till ett flertal kommuner vilket gav en 

bred grund för undersökningen. Det hade varit önskvärt om en större andel av de utskickade 

enkäterna hade besvarats. Kanske hade bättre respons uppnåtts om t.ex. påminnelsemejl hade 

skickas ut till icke svarande efter en viss tid, enkäterna skickats i pappersform eller vi ringt de 

tilltänkta respondenterna innan utskick. Men vi beslutade att det var för tidskrävande att göra 

på något av dessa sätt. När vi fick tillbaka svaren upptäcktes att det skett enstaka 

missuppfattningar av vissa frågorna. Detta är något som kunde undvikits om enkäterna 

skickats till en testgrupp innan det verkliga utskicket. 

Vi hade önskat att kunna fört någon form av dialog med någon person på Lantmäteriets sida 

för att höra deras argument och visioner om Geodatasamverkan men med anledning av 

svårighet att få kontakt med någon lämplig person uteslöts den biten.  
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5 Slutsatser 

Kommuners inställning till Geodatasamverkan är generellt sett mycket god, både bland 

kommuner som deltar och de som inte gör det. Kommuner som är stora användare av geodata 

gör oftast en ekonomisk vinst på att ingå i samverkan. Kommuner som däremot använder en 

mindre mängd geodata får oftast en högre kostnad om de går med i samverkan. För att dra 

nytta av Geodatasamverkan krävs att kommunen ser potentialen för geodata och nyttan den 

kan bidra till. Detta kan uppnås genom att förvaltningarna informeras om vilken geodata som 

finns att tillgå samt hur de kan nyttja den. Vi anser att det krävs någon person internt eller 

externt som är väl insatt inom GIS för att kunna se användningsområdena för geodata och 

kunna implementera den inom verksamhet för att en kommun ska använda tillräckligt mycket 

geodata för att kunna dra nytta av Geodatasamverkan.  

 

Detta arbete har främst ägnats till att undersöka kommunernas inställning till 

Geodatasamverkan och vilken nytta en kommun skulle kunna dra av att ingå i 

Geodatasamverkan. Undersökningsområdet har begränsats till kommuner i Örebro län, 

Värmlands län, Västra Götalands län och Dalarnas län. I framtida arbete hade det varit 

intressant att studera några enskilda kommuner för att undersöka nyttan i förhållande till 

kostnaden med exempelvis en PENG-modell (Prioritera Enligt NyttoGrunder) som fastställer 

vilka nyttor en viss investering ger. Eftersom det också är så tidigt inne i geodatastrategin 

skulle det vara intressant att längre in i projektet undersöka kommunernas inställning till 

samverkan och göra en jämförelse med det resultatet.  
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6 Tackord 

Vi vill tacka våra handledare, Max Tidestad på Sweco Position, Karlstad och Joackim 

Karlsson, Karlstad Universitet, för hjälpen vi fått med vårt arbete. Vi vill också tacka övriga 

anställda på Sweco Karlstad för deras trevliga bemötande. Slutligen vill vi tacka alla som 

svarat på våra enkätfrågor och de som ställde upp på intervju. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor kommuner 

I denna bilaga redovisas frågorna som ingick i enkätundersökningen som riktade sig till 

kommuner. I Tabell A redovisas enkätfrågorna som skickades till kommuner som inte deltog i 

Geodatasamverkan när enkäterna skickades ut. I Tabell B redovisas enkätfrågorna som 

skickades till kommuner som deltog i Geodatasamverkan vid utskickstillfället.  

 

Tabell A 

Namn Kommentarsfält 

Kommun Kommentarsfält 

Befattning Kommentarsfält 

Utbildning/Bakgrund Kommentarsfält 

Är du bekant med Geodatasamverkan och 
webtjänsten geodataportalen? 

Ett alternativ: Ja; Nej 

Har er kommun funderingar på att gå med i 
Geodatasamverkan? 

Ett alternativ: Ja inom 1-3 år; Ja inom 12mån; 
Ja inom 12 mån; Ja inom 6 mån; Nej 

Om nej på frågan innan, av vilken anledning? Kommentarsfält 

Tror du att deltagandet i Geodatasamverkan skulle 
medföra en förändring i mängden geodata ni 
beställer? 

Ett alternativ: Ja den skulle öka; Nej, samma 
mängd; Ja den skulle minska; Ingen 
uppfattning 

Är det en/flera av följande teman som du tror att 
ni skulle beställa mer av om ni gick med i 
Geodatasamverkan? 

Flera alternativ möjliga: Arealtäckande bilder 
och baskartor; Höjddata; Fastigheter och fysisk 
planering; Administrativa gränser; Byggnader 
och andra konstruktioner; Miljö; Geovetenskap; 
Biota (biologi och ekologi); Transporter; 
Insjövatten; Kust och hav; Atmosfär, 
klimatologi och meteorologi 

Tror du att er kommun skulle minska utgifterna på 
geodata om ni gick med i Geodatasamverkan? 

Ett alternativ: Inte alls 1; 2; 3; 4; 5 Mycket 

Känner du till något fall där man avstått från att 
köpa geodata av någon orsak fast det var 
behövligt? 

Ett alternativ: Ja; Nej 

Hur många olika avtal gällande inköp av geodata 
hanterar ni under ett år? 

Kommentarsfält 

Vilka olika leverantörer köper ni geodata av? Kommentarsfält 

Skulle er kommun vara intresserad av ett 
sammarbete mellan kommuner gällande 
hantering av geodata? 

Ett alternativ: Ja; Nej; Deltar redan i ett 
samarbete; Nej 

Hur många personer inom er kommun hanterar 
och distribuerar geodata? 

Kommentarsfält 

Hur lagrar ni all er geodata internt? 
Ett alternativ: Filserver; Filserver med 
mappstruktur för geodata; I databas; Annat 
(kommentarsfält) 

Anser du att ert lagringsätt gör det lätt att hitta 
bland data? 

Ett alternativ: Ja; Nej; Vet inte 
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Hur tror du er lagringsstruktur av geodata kommer 
vara hanterbar för framtida användare? 

Kommentarsfält 

Vad är din allmänna uppfattning om 
Geodatasamverkan och geodataportalen? 

Kommentarsfält 

 

 

Tabell B 

Namn Kommentarsfält 

Kommun Kommentarsfält 

Befattning Kommentarsfält 

Utbildning/Bakgrund Kommentarsfält 

Vad var det som ledde fram till att ni valde att 
ansluta er till Geodatasamverkan? 

Kommentarsfält 

Behövde ni anpassa något i er verksamhet i samband 
med inträde i Geodatasamverkan? 

Ett alternativ: Ja; Nej 

Hur ofta använder du dig av geodataportalen? 
Ett alternativ: Dagligen; Veckovis; 
Månadsvis; Nästan aldrig 

Har deltagandet i Geodatasamverkan medfört en 
förändring i mängden geodata ni beställer? 

Ett alternativ: Ja den har ökat; Nej, samma 
mängd; Ja den har minskat; Ingen 
uppfattning 

Är det en/flera av följande teman som du märker att 
ni beställer mer av när ni nu är med i 
Geodatasamverkan? 

Flera alternativ möjliga: Arealtäckande 
bilder och baskartor; Höjddata; Fastigheter 
och fysisk planering; Administrativa gränser; 
Byggnader och andra konstruktioner; Miljö; 
Geovetenskap; Biota (biologi och ekologi); 
Transporter; Insjövatten; Kust och hav; 
Atmosfär, klimatologi och meteorologi 

Hur har kommunens utgifter för geodata förändrats 
genom ert deltagande i Geodatasamverkan? 

Ett alternativ: Stor ökning; Liten ökning; 
Oförändrat; Liten minskning; Stor minskning 

Känner du till något fall där man avstått från att köpa 
geodata av någon orsak fast det var behövligt? 

Kommentarsfält 

Hur täcker utbudet på geodataportalen ert behov av 
geodata? 

Ett alternativ: Mycket bra 5; 4; 3; 2; 1 Dåligt 

Upplever du någon förenkling i att hitta geodata med 
hjälp av geodataportalen jämfört med tidigare? 

Kommentarsfält 

Underlättar den enhetliga metadatastrukturen på 
data som finns presenterad på geodataportalen? 

Ett alternativ: Ja,på vilket sätt? 
(Kommentarsfält); Nej 

Ser du någon förbättrad möjlighet till ett regionalt 
kommunsammarbete av geodata genom 
Geodatasamverkan? 

Kommentarsfält 

Skulle er kommun vara intresserad av ett 
sammarbete mellan kommuner gällande hantering 
av geodata? 

Ett alternativ: Ja; Nej; Deltar redan i ett 
samarbete; Vet inte; Annat 
(Kommentarsfält) 

Hur många personer inom er kommun hanterar och 
distribuerar geodata? 

Kommentarsfält 
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Hur lagrar ni er geodata internt? 
Ett alternativ: Filserver; Filserver med 
mappstruktur för geodata; I en databas; 
Annat (Kommentarsfält) 

Anser du att ert lagringsätt gör det lätt att hitta bland 
data? 

Ett alternativ: Ja; Nej 

Hur tror du er lagringsstruktur av geodata kommer 
vara hanterbar för framtida användare? 

Kommentarsfält 

Vilka förändringar skulle du vilja se på 
geodataportalen? 

Kommentarsfält 

Vad är din allmänna åsikt om Geodatasamverkan och 
geodataportalen? 

Kommentarsfält 
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Bilaga 2: Intervju med kommun 

 

Intervju med kommun A 

Vilka förvaltningar inom kommunen använder sig av geodata i dagsläget? 

- Miljö- och byggnadsnämnden. 

- Kommuntekniska. 

- Park och anläggning. 

Vilka typer av arbeten används geodata till inom dessa förvaltningar? 

- Arbeten gällande VA-ledningar. 

- Planering av skötsel gällande park, grönytor, gator och fritidsanläggningar. 

- Bygglov och planhantering. 

- Framtagning utav kommunala kartskikt. 

Hur ser hanteringen av geodata ut inom kommunen? 

- En databas på annan ort med original data. 

- Databasen förvaltas av ett konsultbolag. 

- Databasen är kopplad till en server på kommunen, som anställda har åtkomst till. 

Mer arbete som utförs av konsulter? 

- Hela karthanteringen och framställningen. 

- Inmätning och eventuella GIS-uppgifter. 

Hur sker kommunens kommunikation med invånarna gällande tex detalj- och 

översiktsplaner? 

- I dagsläget endast via utställningar och i filformat på webben. 

- Diskuterar kring att införa en interaktiv webbkarta, som informatörerna på kommunen 

kan försörja och underhålla. 

Tror du att arbetet med geodata skulle kunna användas i fler verksamheter på 

kommunen än i dagsläget? 

- Ja, men kunskapen är för låg och det kostar mer än kommunens behov. 

- Miljö- och byggnämnden har ibland kommit med önskemål om specifik geodata. 

- En GIS-tjänst på kommunen skulle underlätta utvecklingen av verksamhet inom det här 

området, i dagsläget ingen ekonomi för en sådan tjänst. 
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- Fältdatalösningar för VA-ledning är ett annat önskemål som diskuterats.  

Vad är din generella uppfattning om Geodatasamverkan? 

- Positiv, idén är bra. 

- I dagsläget har inte kommunen något behov av mer geodata då användningen inte är så 

stor. 

- Anser att den årliga avgiften är för hög. 

- Möjligt att kommunen går med i framtiden om ett behov uppkommer. 

- Har ganska dålig koll på vad för sorts data som erbjuds via Geodatasamverkan. 

 

Intervju med kommun B 

Vilka förvaltningar inom kommunen använder sig av geodata i dagsläget? 

- Miljö- och samhällsbyggnad. 

- Kommuntekniska. 

- Park och anläggning. 

- Gata och VA. 

 

Vilka typer av arbeten används geodata till inom dessa förvaltningar? 

- Arbeten gällande VA-ledningar. 

- Plan- och bygglovshantering. 

- Framtagning utav kommunala kartskikt. 

- Upphandlings underlag för drift och entreprenader.  

- Visualisering av befolkningsstatistik med statistikkartor. 

- Framtagning utav informationstavlor. 

 

Hur ser hanteringen av geodata ut inom kommunen? 

- Data lagras på en filserver. 

- GIS-ansvarig sköter avtal, leveranser och lagring. 

- GIS-ansvarig skapar kartprodukter åt övriga på kommunen. 

- Förvaltningarna använder sig av tittskåp vid kartundersökningar. 
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Var det något motstånd till att gå med i Geodatasamverkan? 

- Nej, inget motstånd.  

- Mer data för en minskad årligkostnad. 

 

Behövde ni anpassa något i er verksamhet i samband med inträde i 

Geodatasamverkan? 

- Säga upp aktuella avtal. 

- Informera förvaltningar om vilken data som finns tillgänglig i produktkatalogen. 

 

Beställer ni mer geodata nu efter ert inträde i Geodatasamverkan? Vilken typ av data? 

- Ja, vi beställer mer. 

- Flygbilder. 

- Höjddata från Lantmäteriet.  

- Marktäckekarta, vegetationskarta. 

- Data från SGU, SCB och Sjöfartsverket. 

Tror du att medverkan i Geodatasamverkan kommer leda till att ni kommer använda 

GIS inom nya arbetsområden? Vilka? 

- Fler miljöanalyser och riskanalyser. 

- Fler statistikkartor genom data från SCB.  

- Översvämningsanalyser.  

- Framtagning utav avrinningsområden. 

- Hoppas kunna hitta ännu fler områden när tid ges, genom att informera och diskutera med 

övriga verksamheter på kommunen. 

 

Hur täcker utbudet på geodataportalen ert behov av geodata? Beställer ni data utanför 

geodatas produktkatalog? 

- Utbudet täcker kommunens behov och vi beställer ingen data utanför produktkatalogen. 
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Vad anser du om geodataportalen? 

- Hade gärna fått vara lite mer användarvänlig. 

- Bra sammanställd information om vart data finns tillgänglig. 

- Positivt med strukturerad och enhetlig metadata. 

- Ser helst att möjligheten finns att ladda hem data direkt via portalen. 

 

Vad är din generella uppfattning om Geodatasamverkan? 

- Mycket positivt inställd. 

- Med den ökade tillgången av geodata för en lägre kostnad utvecklar kommunens 

verksamheter. 

- Intresset av geodata har ökat på kommunen då GIS-ansvarige informerat avdelningarna 

- Förhoppningar om att deras val av ersättare till AutoKavy skall vara kompatibel med 

geodataportalen. 

 

Intervju med kommun C 

Vilka förvaltningar inom kommunen använder sig av geodata i dagsläget? 

- Autoka vy används av Plan och bygg, Tekniska enheten, Bildningsnämnden, Socialen. 

- En anställd på Tekniska enheten sköter viss kartframställning. 

 

Vilka typer av arbeten används geodata till inom dessa förvaltningar? 

- Planering och projektering. 

- Miljöanalyser. 

- Framtagning utav primärkarta och temakartor.  

- Arbeten gällande VA-ledningar. 

 

Hur ser hanteringen av geodata ut inom kommunen? 

- Ny anställd personal på Tekniska, Miljö, Plan och bygg diskuterar hur hanteringen ska 

ske. 

- Ingen distributionsansvarig. 

- I dagsläget finns det risk för att data beställs på flera avdelningar. 

 



VIII 

 

 

Beställer ni konsultuppdrag? 

- Vet ej, kanske på andra avdelningar. 

- Nära samarbete med Lantmäteriet. 

- Avtal med Vectura. 

 

Vad är er ungefärliga kostnad för geodata i dagsläget? 

- Ingen uppfattning. 

 

Vad är din generella uppfattning om Geodatasamverkan? 

- Dålig uppfattning, inte haft tid att sätta sig in i ämnet. 

 

Har er kommun funderingar på att gå med i Geodatasamverkan? 

- Tror att målet är att gå med under kommande år. 

- Ekonomin är en styrande faktor. 

 

Tror du att ni skulle beställa mer geodata om ni gick med i Geodatasamverkan? 

- Kanske, med bättre planering och kommunikation mellan avdelningarna inom området. 

- Flygbilder, höjddata, miljödata låter intressant. 

 

Tror du att arbetet med geodata skulle kunna användas i fler verksamheter på 

kommunen än i dagsläget? 

- Ja, om man kunde sammanställa vad som efterfrågas på kommunen. 

- Upplyser om vad för data som finns och vad den kan användas till. 

 

Intervju med kommun D 

Vilka förvaltningar inom kommunen använder sig av geodata i dagsläget? 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen med teknik- och miljöenheter. 
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Vilka typer av arbeten används geodata till inom dessa förvaltningar? 

- Arbeten gällande VA-ledningar. 

- Plan- och bygglovshantering. 

- Framtagning utav kommunala kartskikt. 

- Upphandlings underlag för drift och entreprenader.  

- Visualisering av befolkningsstatistik med statistikkartor. 

- Framtagning utav informationstavlor. 

 

Hur ser hanteringen av geodata ut inom kommunen? 

- GIS-ansvarig beställer data, förädlar och distribuerar vidare. 

- Förvaltningarna använder sig av tittskåp vid kartundersökningar. 

Hur ser er lagringsstruktur ut för geodata? 

- Data lagras i mappstukur anpassat för geodata enligt pilotGIS strukturen. 

- Svårt att greppa för en ny användare och väldigt stor manual.  

 

Var det något motstånd till att gå med i Geodatasamverkan? 

- Nej, inget motstånd.  

- Mer data för en marginell minskad årlig kostnad. 

 

Behövde ni anpassa något i er verksamhet i samband med inträde i 

Geodatasamverkan? 

- Säga upp aktuella avtal. 

 

Beställer ni mer geodata nu efter ert inträde i Geodatasamverkan? Vilken typ av data? 

- Ja, beställer lite mer men de beställde mycket tidigare. 

- Ortofoto. 

- Höjddata från Lantmäteriet.  
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Ser ni någon förbättring till regionaltsamarbete mellan kommuner gällande geodata 

genom inträdet i samverkan? 

- Man kan beställa data utanför kommunens gränser. 

- Kommunernas sammarbete av räddningstjänsten underlättas. 

 

Har medverkan i Geodatasamverkan bidragit till att ni börjat använda GIS inom nya 

arbetsområden? Vilka? 

- 3D analyser för planering/projektering 

- Internutbildning kan resultera i att nya användningsområden uppkommer.  

Hur täcker utbudet på geodataportalen ert behov av geodata? Beställer ni data utanför 

geodatas produktkatalog? 

- Utbudet täcker kommunens behov och vi beställer ingen data utifrån produktkatalogen. 

 

Vad anser du om geodataportalen? 

- Använder inte portalen utan kollar direkt i produktkatalogen. 

- Vänder sig direkt till beställaren. 

- Ser helst att möjligheten finns att ladda hem data direkt via portalen. 

 

Vad är din generella uppfattning om Geodatasamverkan? 

- Mycket positivt inställd. 

- Stort steg i rätt riktning. 

- Med den ökade tillgången av geodata för en lägre kostnad utvecklas kommunens 

verksamheter. 


