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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar användandet av geografiska informationssystem (GIS) i två 
kommuner. Jag har valt att studera Stenungsunds och Trollhättans kommun på grund av 
att dessa kommuner använder GIS olika mycket och har kommit olika långt i 
utvecklingen av GIS-användandet i kommunen. Studien genomförs som en 
flerfallsstudie och informationskällorna är intervjuer, observationer och olika former av 
dokument. Mycket av den information som hanteras av kommuner kan skötas med stöd 
av GIS och jag vill med denna uppsats visa vilken användning två olika kommuner har 
av GIS. GIS började användas i större utsträckning under 1980- och 1990-talen och med 
hjälp av GIS kan olika sorters information kopplas samman och ge resultat och 
beslutsunderlag som annars hade varit svåra att ta fram. Investeringar i GIS kan ofta 
generera vinster som är fyra gånger större än det investerade kapitalet. För att GIS ska 
fungera väl i en organisation måste lika mycket tid, planering och kapital läggas på 
expertis, data, organisation samt hård och mjukvara. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva hur de Stenungsunds och Trollhättans kommun använder GIS samt att beskriva 
vad GIS är, består av och vad som kan åstadkommas med hjälp av GIS. Uppsatsen visar 
att GIS bör integreras väl i en organisation för att fungera tillfredställande. 
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1 Inledning 
Uppsatsen behandlar användandet av geografiska informationssystem (GIS) i två kom-
muner. Jag har valt att studera Stenungsunds och Trollhättans kommun, på grund av att 
kommunerna är olika stora, använder GIS olika mycket och har kommit olika lång i ut-
vecklingen av GIS-användandet i kommunen. Stenungsunds kommun har ungefär 
22 000 invånare och Trollhättans kommun har cirka 53 000 invånare. Mycket av den in-
formation som hanteras av kommuner kan skötas med stöd av GIS och jag vill med 
denna uppsats visa vilken användning två olika kommuner har av GIS. GIS började an-
vändas i större utsträckning under 1980- och 1990-talen. Med hjälp av GIS kan olika 
sorters information kopplas samman och ge resultat och underlag för beslut som annars 
hade varit svåra att ta fram. Investeringar i GIS ofta kan generera vinster som är fyra 
gånger större än det investerade. För att GIS ska fungera väl i en organisation måste lika 
mycket tid, planering och kapital läggas på expertis, data, organisation samt hård och 
mjukvara. Jag har valt att förlägga studierna på plats i de olika kommunerna, för att få ut 
så mycket information om kommunernas GIS-användande som möjligt. 
Mitt intresse för GIS har vuxit fram under mina studier som inriktat sig på informatik i 
olika former. Jag har då och då stött på begreppet GIS men aldrig mer än ytligt. Jag har 
blivit mer och mer intresserad av GIS och de möjligheter som erbjuds med denna tek-
nik. Detta intresse fick mig att läsa en GIS-kurs på Linköpings universitet sommaren 
2002 och då det passade väl att skriva om GIS i min C-uppsats såg jag en chans att lära 
mig mer om detta forskningsområde. 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att genom en flerfallstudie ta reda på hur två olika kommuner an-
vänder GIS. Jag vill ta reda på de primära användningsområdena och varför kommuner-
na satsat eller lyckats införa GIS bäst inom just de här områdena. Vidare vill jag ta reda 
på om kommunerna har en GIS-strategi för stöd i utvecklingen och användandet av GIS 
i kommunen, vilka som använder GIS i kommunerna och till vilken grad GIS är integre-
rat i organisationen. Jag vill också ta reda på vad kommunerna har för framtidsplaner 
med GIS, vilka problem man har stött på, om GIS användes som beslutsunderlag och 
om allmänheten kan ta del av kommunens geografiska informationssystem på något 
sätt. Fokus ligger på ovanstående områden men framtidsplaner, mål och utveckling av 
GIS inom kommunen, tidsvinst med hjälp av GIS, metoder för datafångst och kommu-
nens utbildning av användare tas också upp. 
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1.2 Frågeställning 
Geografiska informationssystem erbjuder en rad möjligheter för kommuner att effekti-
visera sina arbetsmetoder, få bättre beslutsunderlag, presentera information på givande 
sätt med mera. Jag har velat ta reda på hur de studerade kommunerna ha tagit till vara på 
de här möjligheterna, hur man jobbar med GIS och vilka framtidsplaner som finns när 
det gäller de geografiska informationssystem kommunerna förfogar över. Uppsatsens 
frågeställningar är: 

• Vad är de vanligaste användningsområdena för GIS i kommunen? 

• Vilka mål och framtidsplaner har finns när det gäller GIS i kommunen? 

• Vilka problem har man haft med GIS i kommunen? 

• Har något som gagnar allmänheten, och kommuninvånarna framställts med hjälp 

av GIS? 

• I vilken utsträckning användes GIS som beslutsunderlag? 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen berör användningen av GIS i två kommuner, närmare bestämt Stenungsund 
och Trollhättan. Anledningen till att just de här två kommunerna studerats är att de är 
olika stora och har kommit olika långt med GIS-användningen. Stenungsunds kommun 
har ungefär 22 000 invånare och Trollhättans kommun har cirka 53 000 invånare. Even-
tuellt hade det varit intressant att undersöka fler kommuner men detta hade krävt mer 
resurser än vad som funnits till förfogande. 

1.4 Målgrupp 
Den målgrupp uppsatsen vänder sig till är främst lärare och studenter vid datavetenskap-
liga utbildningar, men även personer som jobbar med GIS inom och utanför kommuner, 
politiker och beslutsfattare i organisationer som använder GIS kan ha nytta av denna 
uppsats. 
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2 Vad är GIS? 
Geografiska informationssystem har utvecklats från ett flertal olika vetenskaliga grenar 
som till exempel datavetenskap, kartografi, undersökningar, geografi, hydrografi, stati-
stik, planering etcetera (Bernhardsen, 1992). Malmström och Wellving (1995) beskriver 
hur GIS har många berörningspunkter även med vetenskaper som fjärranalys, informa-
tik och organisationsteori förutom de ovan nämnda. På grund av att GIS härstammar 
från så många olika vetenskapliga grenar finns det också ett stort antal olika definitioner 
av vad ett GIS är. Detta skall enligt Eklundh (2001) dock inte ses som något negativt 
utan det är ett uttryck för den breda användningen av geografisk information och de 
många användarkategorier som utnyttjar GIS. Eklundh (2001) definierar GIS som ”Ett 
datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografiska data”. Denna 
definition liknar många andra definitioner och klarlägger att det handlar om ett informa-
tionssystem, alltså ett verktyg för förmedling av information mellan olika användare. 
Ordet geografisk i definitionen visar på att systemet kan hantera data som är knuten till 
en viss geografisk punkt, en viss koordinat. Att systemet kan hantera objekt med koor-
dinatangivelser, till exempel gatuadresser eller postnummerområden är cent ralt för 
funktionen av GIS och markerar skillnaden mot andra datorprogram som kan hantera 
kartor. Hantering och analys markerar vad ett GIS ska kunna utföra.  

Bernhardsen (1992) definierar GIS som ett informationssystem som består av “informa-
tion om egenskaper och relationer till objekt som är entydigt geografiskt fastställda”. 
Fortsatt består systemen av hårdvara och mjukvara och har funktioner för: 

• insamling och kontroll 
• strukturering 
• lagring 
• uppdatering och utvärdering 
• förvaltning och utveckling 
• bearbetning 
• framtagning och presentation 
• analys och kombinering av geografiska data 

 
De egenskaper som tas upp i Bernhardsens definition kan vara parametrar som längd, 
areal, vikt och temperatur såväl som olika klassificeringar efter vegetation och markvär-
de med mera. Händelser som olyckor, översvämningar och förändringar kan också in-
kluderas i denna kategori. Relationerna mellan geografiska enheter visar sig ofta vara 
avgörande information. Till exempel är detaljerna i ett vattenledningsnät viktiga för en 
brandman som behöver veta vilka kranar han ska vrida på för att öka trycket i en brand-
spruta som han ska släcka en brand med. Geografiskt fastställda data anges ofta i koor-
dinater i longitud och latitud men kan också markeras i andra referenssystem som till 
exempel postnummerområde. Lagrad data kan bearbetas i ett GIS och presenteras i form 
av kartor, tabeller eller andra format. En viktig egenskap hos GIS är att olika former av 
data kan länkas ihop. Med hjälp av detta kan till exempel en byggherres behov jämföras 
med en naturvårdares i fråga om miljöpåverkan vid ett nybygge. Den enda gemensam-
ma nämnaren som behövs är att aktuell data kan presenteras i samma referenssystem 
(Bernhardsen, 1992). Personligen tycker jag att Eklundhs definition av GIS är den tyd-
ligaste och denna definition stämmer bäst överens med hur jag definierar GIS. 
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2.1 Vad består ett geografiskt informationssystem av? 
Ett geografiskt informationssystem består av enkelt beskrivet av en dator och olika da-
torprogram. Utvecklingen inom data och IT går idag så snabbt att detaljerade beskriv-
ningar av hård- och mjukvara blir omoderna lika fort som de skrivs. För att undvika det 
problemet får systemets komponenter beskrivas mycket generellt. 

2.1.1 Hårdvara 

Enligt Eklundh (2001) kan komplett hårdvara för GIS innehålla följande komponenter: 
dator med monitor, tangentbord, CD-ROM-läsare och mus samt digitaliseringsbord, 
scanner, backuplösning och skrivare. Systemet bör vara kopplat direkt till Internet eller 
till ett lokalt nätverk för att kunna överföra data på ett tillfredställande sätt. Även om te-
lefonmodem som har en överföringshastighet på 56 kbit/s är relativt vanliga än idag så 
är de för långsamma för att kunna överföra de stora datamängder som hanteras i ett GIS. 
En snabbare lösning behövs, antingen lokala nätverk eller bredbandsanslutningar till In-
ternet. Datorn kan idag vara en snabb PC, förr krävdes det arbetsstationer och liknande. 
De faktorer som är avgörande i datorns konfiguration är RAM-minnets storlek, hårddis-
kens lagringskapacitet och grafikkortets prestanda. Hårddiskens lagringskapacitet är av-
görande då GIS-databaser brukar använda mycket lagringsutrymme. Ett högpresterande 
grafikkort underlättar arbetet i ett GIS då systemen ofta visar många olika lager med 
grafik vilket är påfrestande på grafikkortet och RAM-minnet. Ofta klarar man sig med 
måttlig prestanda på datorns processor då många GIS-operationer inte är så beräknings-
krävande. Bildskärmen bör vara så stor som möjligt då man ofta vill kunna visa mycket 
information på skärmen samtidigt. Digitaliseringsbord krävs för att kunna framställa di-
gitala kartor av befintliga papperskartor. Fördelen är att man slipper köpa in lika mycket 
data i form av olika digitala kartor till systemet (ibid.), data till geografiska informa-
tionssystem kan vara mycket dyr. Stora digitaliseringsbord är dyra i förhå llande till den 
övriga hårdvaran i ett GIS. Dessa kan kosta 3-5 gånger så mycket som själva datorn. En 
scanner behövs om man vill kunna läsa in kartor eller bilder. Mindre bildläsare är billiga 
och bra till att läsa in små kartor eller bilder men de kan inte läsa in normalstora kartor. 
Stora bildläsare som klarar den uppgiften är fortfarande dyra. En backuplösning är en 
viktig komponent i ett GIS då mycket värdefulla data ofta hanteras. Lagringskapaciteten 
på en backupstation eller liknande bör åtminstone ungefärligt överensstämma med 
hårddiskens. Små skrivare är billiga och kan skriva ut arbetskopior. Större högupplösta 
skrivare som kan skriva ut hela kartor är dyrare. Skrivaren bör ha mycket internminne 
då kartor ofta är detaljrika och på grund av detta kan ta lång tid att skriva ut. Slutligen 
bör man kontrollera med programvarutillverkaren att den aktuella kombinationen av 
GIS-program, operativsystem, dator, digitaliseringsbord, scanner, skrivare med mera 
man har tänkt använda sig av är beprövad. Detta bör göras för att undvika kompabili-
tetsproblem som annars kan försvåra eller helt hindra användandet av det inköpta geo-
grafiska informationssystemet. 

2.1.2 Mjukvara 

Eklundh (2001) beskriver att datorn i det geografiska informationssystemet ska vara ut-
rustat med ett operativsystem och GIS-programvara. De valigaste GIS-programmen 
finns tillgängliga för många olika operativsystem och fungerar i de flesta datormiljöer. 
Förr användes olika kommandon för att utföra operationer i ett GIS. Idag har program-
men blivit mer användarvänliga och menyer och fönster är vanliga. Många program har 
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kvar möjligheten att skriva in kommandon vilket underlättar vissa operationer när me-
nybaserat arbete blir allt för tidskrävande. Programmens utveckling mot att bli mer lätt-
använda har gagnat spridningen av GIS. Hur lätt eller svårt ett GIS-program är att an-
vända uppfattas olika av vana och ovana datoranvändare. Förutom programmets använ-
darvänlighet är stabilitet, logisk uppbyggnad, möjligheter till datautbyte med andra sy-
stem och analysfunktioner viktiga aspekter. Förutom själva GIS-programmet är andra 
stödprogram användbara. Dessa program kan vara textprogram, kalkylprogram, stati-
stikprogram, databasprogram och presentationsprogram. Det finns många olika hjälp-
program men det viktiga är att data kan överföras fram och tillbaka mellan GIS-
programmet och hjälpprogrammet. 

2.2 Fördelar med GIS 
Det kan ibland vara svårt att beskriva vad ett GIS är genom formalistiska definitioner 
och beskrivningar av själva hård- och mjukvaran. För att förenkla förklaringen av vad 
GIS är kan man helt enkelt beskriva vad som kan göras i ett GIS med hjälp av olika ex-
empel. Det vanligaste sättet att strukturera verklighetens geografi i ett GIS är att använ-
da sig av lager i vilka information lagras (Carver, Cornelius, & Heywood, 2002). Ett la-
ger kan innehålla vattenledningarna i en kommun. Ett annat lager kan innehålla infor-
mation om vägar, byggnader, markanvändning, kommungränser, jordmåner, informa-
tion om vegetationstyp, snödjup eller en kommuns hotell etcetera. Man väljer själv vil-
ken data man vill ha i ett lager och det är bra att bara ha en viss typ av data i ett lager då 
det underlättar överskådligheten av informationen. Lagren kan sedan kombineras för att 
visa olika sorters information för olika situationer. Processen kan liknas vid att lägga 
genomskinliga kartor över samma område utskrivna på OH-film över varandra och på 
så sätt skulle man till exempel kunna se vilka vegetationstyper en planerad ny väg skul-
le komma att korsa. Ett GIS har ofta information lagrad i en stor mängd lager och kart-
lagerprincipen skapar gynnsamma förutsättningar på grund av att många geografiska at-
tribut övertäcker varandra i verkligheten (ibid.). Till exempel byggs en stad ovan på 
jordmåner och geologin. 

Följande exempel är hämtat från Andersson, (1991) och är ett bra exempel på att relativt 
okomplicerade data kan ligga till grund för analyser med olika grad av komplexitet.  

Vi antar att följande data finns tillgänglig i olika lager: 

- Befolkningsdata – Till exempel från folkbokföringen 
- Administrativa områden 
- Vägnät 
- Markanvändningsdata 
- Data om ledningsnät och anläggningar för gas, vatten, el och tele 

 
Med ett GIS kan man till exempel få svar på följande typer av frågor: 

• Hur många människor bor inom en kilometer från ett visst gasverk? 
• Hur ser markanvändningen ut inom en korridor på 300 meter om varje sida av 

en viss väg? 
• Vilken är åldersfördelningen i olika bostadsområden? 
• Var bör en ny mellanstadieskola placeras för att avståndet totalt sett ska bli så 

kort som möjligt för de elever som väntas gå i den aktuella skolan under kom-
mande tioårsperiod? 
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Exemplet visar att de frågor som kan ställas till ett GIS kan vara av olika art. Ibland ut-
nyttjas direkt enkla matematiska operationer som till exempel att skära ut en viss geo-
grafisk landsdel och räkna arean för de olika markslagen inom denna. I andra fall hand-
lar det om att först konstruera en modell som så bra som möjligt beskriver förloppet i 
verkligheten genom att till exempel använda olika matematiska och statistiska funktio-
ner. Ett exempel på detta kan vara undersökningar av hur surt nedfall via regn sprids i 
marken, grundvattnet och i sjöar. Här måste kunskaper om olika markslags genomsläpp-
lighet, grundvattenströmmar med mera användas för att först sätta samman en funge-
rande modell och sedan använda denna i GIS-bearbetningen. 

GIS kan användas i flera olika sammanhang. Beroende på hur systemet används kan ett 
GIS ses som rena informationssystem, förvaltningssystem, planeringssystem med mera. 
Bernhardsen, (1992) beskriver att GIS kan användas inom följande områden: 
 

• Dataanalyssystem Används för att beräkna kommunikations och 
transportproblem. Kan användas för att optimera 
transportrutter. 

• Databearbetningssystem Används till exempel för att framställa kartor och 
göra tredimensionella visualiseringar. Kan använ-
das inom en kommuns lantmäteriverksamhet. 
 

• Informationssystem Används till exempel för allmänhetsservice och 
dokumentation vid sakbehandling. Kan användas 
av kommuner för vid förfrågningar från allmänhe-
ten och för beslutsunderlag. 

• Förvaltningssystem Används vid till exempel drift och förvaltning av 
ledningar, egendomsförvaltning och naturresurs-
förvaltning. Kan användas av kommuner för att 
projektera lämpliga byggnadsplatser för nya an-
läggningar. 

• Planeringssystem Kan användas vid projektering av vägar och andra 
transportsystem, grävningar, kanalbyggnad, 
vatten- och avloppsanläggningar med mera. 

 

För att kunna utnyttja ett GIS fullt ut krävs att systemet har en mängd olika data som 
kopplas samman med varandra. Informationen (eller data) i ett GIS kan vara digitala 
kartor, digitala bilder i form av skannade kartor och foton, satellitdata, markanvänd-
ningsdata, videoklipp, data i tabellform, textdata med mera (Bernhardsen, 1992). Styr-
kan med GIS är just att olika data kan kopplas samman för att ge resultat och underlag 
för beslut som annars hade varit svåra att ta fram. Data ifråga måste köpas in eller fram-
ställas på egen hand. Detta kan vara mycket dyrt och tidskrävande. Undersökningar i 
USA har visat att kostnaderna för insamling och underhåll av data svarar för cirka 80 – 
90 % av de totala kostnaderna för olika GIS-tillämpningar (Andersson, 1991). Avskriv-
ningstiden för GIS- investeringar är ofta mycket lång, 20 – 50 år (ibid.). Avskrivningsti-
den för teknisk utrustning ligger på 3 – 5 år och för programvaror på 5 – 10 år. 
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3 Historik 
Många av de principer som moderna Geografiska informationssystem bygger på har 
funnits länge. Vanliga kartor har i århundraden använts till för att beskriva topografi och 
transportförbindelser som vägar och floder. Under de senaste hundra åren har tematiska 
kartor börjat användas mer, tematiska kartor innehåller information om ett speciellt 
tema eller ämnesområde till exempel landanvändning eller jordarter. Båda karttyperna 
används i GIS men det är de tematiska kartorna som har lett kartografin mot utveckling-
en av GIS. Vissa teman på kartor hör påtagligt ihop, till exempel har en vegetationskarta 
ett nära samband med en jordartskarta. (Clarke, 2001). 

Det var i planeringsarbeten som man först började utnyttja tematiska kartor genom att 
utvinna data från en karta och placera ovanpå en annan. Ett tidigt exempel är hämtat 
från staden Billerica i Massachusetts i USA där stadsledningen 1912 iordningställde en 
serie på fyra olika kartor till en del av underlaget för att planera trafikcirkulationen i 
staden och ta fram en landanvändningsplan.  

Under 60-talet blev många nya typer av tematiska kartor i standardiserade skalor vanli-
gare. Det blev ganska okomplicerat att välja rätt kartor och kombinera lagren mekaniskt. 
1959 introducerades ”map in – map out”-modellen (MIMO). Modellen består av tre 
delar: kartinmatning, bearbetning och karttillverkning. De här tre enkla stegen är grun-
den till geokodning och datafångst samt datahantering och analys som idag är en del av 
varje GIS. (Clarke, 2001). 

Inom några år började människor göra datorprogram som kunde skriva ut kartor på pri-
mitiva skrivare och plottrar. Den nya efterfrågan på digitala kartor ledde till utveckling-
en av digitaliseringsbord med vilkas hjälp digitala kartor kunde framställa av vanliga 
papperskartor. Man började snart experimentera med nya kartmetoder som animering 
och kullskuggning. 

Inget av dessa tidiga system kunde dock betecknas som GIS. Under de första åren av 
den datorstödda kartanvändningens utveckling behövde användarna inte längre förlita 
sig lika mycket till enskilda datorprogram som innan utan de började använda sig av 
programpaket istället. Programpaketen bestod av hoplänkade datorprogramprogram 
som använde samma format, strukturer och filer precis som exempelvis dagens Office-
paket. Några av de tidiga datorstödda kartprogrampaketen var Surface II, CAM och 
Symap. (Clarke, 2001). 

Nära relaterad till kartprogrammen var utvecklingen av de första systematiska 
kartdatabaserna. Amerikanska CIA var först med sin ”World Data Bank”, en global 
karta över kus tlinjer floder och landsgränser kopplad till CAM-program för att projicera 
innehållet till kartor i olika skalor. Systemet används fortfarande idag. 

Under mitten och slutet av 60-talet utvecklades och implementerades många nya system 
däribland GIS-programmet Odessey. Systemet använde sig av båge/nod-datastrukturen 
(eller vektordatastrukturen) som senare började användas allmänt. Skillnaden från tid i-
gare system var att datastrukturen skapade polygoninformationen med hjälp av ett antal 
noder och bågar. Många GIS-programpaket bland annat ArcInfo bygger på denna mo-
dell om geografiska grunddrag. 

1974 gjorde International Geographical Union en undersökning av programvaran i det 
kartvetenskapliga ämnesområdet. Tidigare hade många olika uttryck använts för att be-
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skriva GIS. Undersökningen ledde till att termen GIS definierades som ett begrepp och 
som ett nytt forskningsfält. Fler och fler personer började inse att GIS hade möjligheter 
vid tillämpningar som inte bara var geografiska och att GIS kunde utnyttjas inom ett 
stort antal användningsområden. GIS-utvecklingen fortsatte in på 1980-talet. 1982 lan-
serade IBM deras PC och detta hade ett stort inflytande på GIS-utvecklingen. 

Under 1980- och 1990-talen mognade GIS-tekniken. Många av de äldre programpake-
ten som inte lyckades med övergången till de nya PC-plattformarna dog ut och ersattes 
av nyare system som kunde ta till vara på möjligheterna med den nya kraftfullare da-
torutrustningen. Kostnaderna för lagringsutrymme i form av hårddiskutrymme sjönk 
anmärkningsvärt. Datorkraften ökade mångfaldigt. De första generationerna av GIU 
(Graphic User Interface) såsom Microsofts Windows och Apples Macintosh gjorde pro-
gramvaran mycket lättare att använda med hjälp av menyer, onlinemanualer och kon-
textberoende hjälpsystem. Detta medförde att kostnaderna för GIS blev lägre, systemen 
blev lättare att hantera och GIS började därmed användas mer. Under 1980-talet växte 
Internet fram ur tidiga nätverk som Arpanet vilket skapade nya möjligheter för forskare 
och andra GIS-användare. Under 1980-talet började också de geografiska informations-
systemens infrastruktur växa till sig. Böcker, konferenser och andra resurser gjorde det 
lättare för berörda människor att lära sig mer om GIS. (Clarke, 2001). 

3.1 Utvecklingen i Sverige 
Utvecklingen av GIS i Sverige har sett ut på ett liknande sätt, och kan beskrivas med 
MBK-modellen som återfinns i figur ett. Kartframställningen har genom tiderna gått ut 
på att utföra en stor del manuellt rutinarbete, vilket man med tiden har försökt mekani-
sera. Kartsystemen som används för att bygga upp och lagra kommunala storskaliga 
kartor kallas ibland MBK-system, där MBK står för Mätning, Beräkning, Kartframställ-
ning. Den successiva datoriseringen av arbetet kan exemplifieras med ”MBK-trappan”, 
som syftar på utvecklingen i kommunerna (Malmström & Wellving, 1995). Den kan 
dock betraktas som representativ för den allmänna utvecklingen när det gäller kartsy-
stem (ibid.) 

 
Fig. 1. Den så kallade MBK-trappan illustrerar hur mätning, beräkningar och kartfram- 
ställning stegvis har datoriserats inom Sveriges kommuner. 



 

 9 

Det första momentet som datoriserades i kartsammanhang var beräkningsarbetet i sam-
band med att geodetiskt uppmätta värden skulle överföras till rätvinkliga koordinater. 
Geodesi är läran om jordklotets utseende i frågan om form, dimensioner med mera, och 
geodesin utgör grunden för kartografin. Detta skedde så snart det gick att tillgå datorer 
till överkomliga priser, vilket var fallet på 60-talet. Det innebar också att det var stads-
ingenjörkontoren som tog täten i utvecklingen av kommunernas datorisering. På 70-talet 
blev de automatiska ritapparaterna vanliga och de var till en början dyra då de styrdes 
av minidatorer, men efter hand blev ritapparaterna billigare och fick samtidigt en större 
spridning. Nästa steg i utvecklingen kom i början på 80-talet då det infördes kartsystem 
för redigering av mätdata vid bildskärm. Då kunde alla moment i kartframställningsked-
jan utföras maskinellt. I mitten på 80-talet kunde manuellt framställda kartor digitalise-
ras för att på så sätt komplettera kommunernas geografiska databaser. 
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4 Tidigare forskning 
Jag har valt att använda nedanstående teorier och påståenden utöver de som tagits upp i 
tidigare kapitel som bakgrund till min studie av Stenungsunds och Trollhättans kom-
muns GIS-användande. 

4.1 Samhällsplanering 
Olika typer av planering är ett av de viktigaste tillämpningsområdena för GIS och detta 
har även varit en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklandet av GIS. Ett av de största 
och mest beprövade användningsområdena för geografisk information är den samhälls-
planering som sker inom kommuner, länsstyrelser och statliga verk. Denna planering 
syftar till att optimera kommunernas utbyggnad och funktion. Planering av denna typ 
grundas inte endast på ekonomiska och juridiska aspekter utan även på andra faktorer. 
Dessa faktorer kan vara turistintressen, miljöaspekter service till kommuninvånarna med 
mera. Eklundh (2001) beskriver att kunskap om geografiska förhållanden är helt oum-
bärlig i denna typ av analyser. Vid till exempel en ansökan om bygglov finns jur idiska 
regler att ta hänsyn till såväl som att byggnaden ska passa in i omgivningen och den ska 
vara funktionellt riktig i förhållande till de samhällsplaner som finns. Här är således de 
rumsliga förhållandena avgörande vilket visar på vikten av korrekta geografiska data. 

Geografisk analys har blivit mer och mer vanlig vid markanalyser. En bra markanalys 
bygger på att analytikern vet var kunderna finns och vad de vill köpa. Frågeställningar-
na i dessa fall är till stor del inriktade på att ta reda på vilket ställe man med största möj-
liga fördel kan placera nya försäljningsställen. När en lämplig plats hittats ger GIS nytta 
också när man vill få reda på lämpligt sortiment, utformning av reklamkampanj men 
tanke på geografisk placering, befolkningsstruktur med mera (Eklundh, 2001). 

4.2 Nyttan av GIS 
Flera studier har gjorts som visar på nyttan av GIS. Eklundh (2001) och Lindgren 
(1997) redogör för hur GIS kan påverka arbetseffektiviteten. De beskriver vidare att ett 
stort antal positiva effekter har konstaterats för de organisationer som har satsat på ut-
veckling av geografisk informationsteknik. Särskilt stor effekt har GIS haft på arbetsef-
fektiviteten. Mycket stora finansiella vinster har kunnat uppmätas, ofta fyra gånger det 
investerade kapitalet, men i enskilda fall betydligt större än så (ibid.). Andra effekter har 
också kunnat observeras: till exempel utveckling av nya tjänster, bättre marknadsföring, 
konkurrensfördelar, bättre kvalité, förnyelse av verksamheten, interna organisationsef-
fekter, bättre arbetsmiljö, effektivare arbetsformer, mer flexibla arbetsuppgifter etcetera. 
Investeringar i GIS kan med andra ord vara mycket lönsamma för organisationen, men 
för att nyttan ska utnyttjas optimalt krävs att arbetsrutiner, kompetens och organisation 
anpassar sig till att arbeta digitalt (ibid.). 

Resultaten från ett GIS inte får användas helt okritiskt. Ett problem med GIS kan ibland 
vara att det är lätt att skapa professionella visuella presentationer baserad på data som 
kanske inte är kontrollerad fullt ut. Resultatet kan då lätt bli trovärdigt på grund av att 
det ser professionellt ut trots att det bygger på en felaktig grund. 
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4.3 Integration av GIS i en verksamhet 
Geografiska informationssystem går ännu inte att köpa som en färdig lösning, utan man 
får köpa de delar som ett GIS består av själv, det vill säga hårdvara och mjukvara 
(Bernharden, 1992). Detta kan vara komplicerat och därför menar Bernharden att ett 
GIS kan börja fungera väl först när erforderlig expertis finns tillgänglig, all data är 
sammanställd, olika arbetsrutiner fastställda och programmen är konfigurerade. Van-
ligtvis är anskaffandet av hård och mjukvara okomplicerad. Expertisen som behövs un-
derskattas ofta, sammanställningen av data är dyr och tidskrävande, och organisations-
problemen brukar vara orsak till de mest irriterande problemen. Modellen som beskrivs 
i figur 2 nedan, den så kallade GIS-kedjan, visar vad som krävs för att ett GIS ska fun-
gera väl i en organisation. 

 

 
Fig. 2. Modellen visar hur GIS måste byggas upp inom en organisation. När ett GIS ska införas i en or-
ganisation måste lika mycket uppmärksamhet ges till GIS-kedjans fyra delar. 

Anderson (1991) beskriver en liknande modell där han tar upp ledning, teknik, program, 
data och kompetens och visar på de starka sambanden mellan dessa delar som enligt 
honom måste finnas i en fungerande GIS-verksamhet. 

4.4 GIS och papperskartor 
Fördelarna av att använda GIS istället för enkla papperskartor är många. En papperskar-
ta kan beskrivas som ”ett medium för lagring och presentation av geografisk data” (Ek-
lundh, 2001). I ett GIS och i användningen av datorbaserade geografiska data har lag-
ring och presentation av data skiljts åt. Geografisk information kan följaktligen bearbe-
tas och analyseras skiljt från presentationsmediet vilket medför att ny information kan 
skapas och presenteras på olika sätt för att passa olika ändamål (Eklundh, 2001). Man 
kan till exempel med utgångspunkt i en vägdatabas välja att presentera information som 
passar en taxichaufför som framför allt kör omkring i en stad, eller också kan informa-
tionen anpassas till en busschaufför som kör ett begränsat antal rutter inom en stad men 
över ett mycket större område. Vanliga konventionella kartor är vanligtvis kompromis-
ser som ska passa en stor publik, men de är sällan optimala för en särskild kategori. Den 
vanliga topografiska kartan (Gröna kartan) har till exempel inte tillräckligt hög detaljri-
kedom för en trafikplanerare samtidigt som den innehåller mycket information som är 
onödig i detta fall, till exempel information om naturförhållanden och vegetationstyper. 
När samma karta används av en naturvårdare saknas viktig information om naturförhå l-
landen och vegetationstyper. Med hjälp av ett GIS kan användaren ta fram den informa-
tion som behövs just för det specifika syftet. Detta är en stor fördel med GIS som gör 
det lättare att till exempel ta fram beslutsunderlag och det möjliggör att man enkelt kan 
bifoga en karta med en skriven handling som innehåller utvald information för att tyd-
liggöra vad som avses. 
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4.5 GIS-stategi  
Mycket av den information som hanteras av kommuner kan skötas med stöd av GIS. 
Riksdagen har avsatt cirka sju miljoner kronor per år, under åren 1999, 2000 och 2001 
för att stärka nyttjandet av GIS, projektet kallas StrateGIS. Många kommuner har idag 
tagit fram en GIS-strategi, byggt upp interna GIS-nätverk och utsett en GIS-samordnare 
med uppgift att driva arbetet i den egna kommunen. Kommunerna har erbjudits stöd för 
att ordna särskilda informations- och utbildningssatsningar för beslutsfattare och politi-
ker. StrateGIS skulle egentligen ha avslutats år 2001 men eftersom det fanns medel kvar 
har ytterligare utbildning erbjudits kommunerna. 

Det generella syftet med att ta fram en GIS-strategi till skillnad från handlingsplaner 
och aktivitetsprogram är att få till stånd IT-system och geografiska informationssystem 
som är bättre anpassade till verksamhetens krav och som blir billiga i långa loppet. Lågt 
intresse för GIS- och IT-strategiska frågor från ledningens sida kan bero på bristande 
kännedom om de strategiska inslagen i planering och införande av IT och GIS (Söder-
berg, 1999). Ledningen kanske därför ännu inte ser sin roll i sammanhanget. En bra 
uppläggning av arbetet med GIS-strategin kan dock bidra till ökad kompetens även på 
ledningsnivå. För att GIS ska kunna utnyttjas effektivt i en organisation behöver GIS-
arbetet integreras i ordinarie verksamhet och andra IT-stöd i övrigt (Söderberg, 1999). 
Viktiga avsnitt i en GIS-strategi beskriver: 

• Ledning, samverkan och samordning 

• Integrering av GIS i överordnade system 

• Systemutvecklingsmetodiken 

• Utbildning 

• Dataförsörjning 

(Söderberg, 1999). 

En GIS-strategi ger tydliga spelregler för utvecklingen och användandet av GIS i en or-
ganisation. Den ger också information om möjligheterna till stöd för den som fått ansvar 
för utveckling av funktioner. Försvarsmakten utvecklade sin GIS-strategi under lite mer 
än två år från 1993 till våren 1995 (Söderberg, 1999). Detta är överdrivet lång tid för 
organisationer av kommunstorlek, men det visar på att en GIS-strategi bör vara väl ge-
nomtänkt. 
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5 Metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod som påminner mycket om fallstu-
diemetoden för att ta reda på hur Stenungsunds och Trollhättans kommun använder 
GIS. Anledningarna till att fallstudiemetoden har varit grundmetod för denna studie är 
flera. Fallstudiemetoden har många fördelar såsom dess mångsidighet och verklighets-
förankring och ger den person som utför studien en stor frihet att själv välja upplägget 
av studien. Detta har passat den studie jag har genomfört bra då det övergripande syftet 
har varit att ta reda på så mycket som möjligt om GIS-användandet i de både Stenung-
sunds och Trollhättans kommun. Flera olika typer av informationskällor kan användas i 
fallstudier (Creswell, 1998). Intressanta informationskällor kan till exempel vara inter-
vjuer, observationer och olika typer av dokument. Jag har i första hand använt mig av 
dessa informationskällor som enligt Merriam (1994) är primära i fallstudier. Men in-
formation kan även hämtas från till exempel enkäter, AV-material, rapporter, m.m. 

Jag ringde upp de GIS-ansvariga i de båda kommunerna för att bestämma ett datum för 
mitt besök. Det uppstod inga komplikationer i detta inledningsskede och de GIS-
ansvariga i de båda kommunerna kom själva med förslag på personer som skulle kunna 
vara intressanta för mig att intervjua. Jag berättade för dem att jag ville intervjua två till 
tre personer som jobbar med GIS i kommunen och eventuellt observera någon person 
vid användandet av kommunens GIS. Väl på plats frågade jag om jag kunde få observe-
ra de GIS-ansvarigas användande av kommunens geografiska informationssystem och 
detta ställde GIS-ansvariga i de båda kommunerna upp på. Informanternas anonymitet 
hanteras på så sätt att jag anger vilka kommuner som studerats men jag avslöjar inte in-
formanternas ident itet. 

5.1 Styrkor med metoden 
Jag har använt mig av en metod som har sin grund i fallstudiemetoden då jag anser att 
den studie jag har genomfört kan dra nytta av många av fallstudiemetodens delar. 

5.1.1 Mångsidighet 

Fallstudier är mångsidiga och Creswell (1998) beskriver att många studenter väljer att 
använda fallstudier som metod vid undersökningar på grund av att metoden känns igen 
även om man inte arbetat med den tidigare. Fallstudier återfinns i stor omfattning i kurs-
litteratur inom många olika ämnesområden. Inom psykologin finns fallstudier av olika 
slag. Exempel på detta är Freuds olika fallstudier. Inom medicingenren läses olika fall-
analyser av problem, och inom juridiken ägnas åtskillig tid åt att studera rättsfall för att 
få förståelse för olika situationer. Yin (1984) gör gällande att fallstudier kan användas 
både i kvalitativa och kvantitativa studier. Cresswell (1998) Stake (1978) och Yin 
(1984) beskriver hur den person som utför en fallstudie kan välja att fokusera på ett en-
skilt fall (enfallsstudier) eller arbeta med flera fall simultant under studien (flerfallsstu-
die) och på så sätt få en mer övergripande helhetsbild av fallet. I denna studie har två 
olika fall studerats: Användandet av GIS i Stenungsunds kommun och användandet av 
GIS i Trollhättans kommun. Studien har följaktligen många likheter med en flerfallsstu-
die. Creswell (1998) beskriver att de fall som man bestämmer sig för att studeras inte 
bör liknar varandra, detta för att få flera olika vinklar på studien. De kommuner som 
studeras har kommit olika långt i sin utveckling av arbetet med GIS vilket gör att det 
passar bra att studera just dessa två kommuner i min undersökning. 
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5.1.2 Verklighetsförankring 

Fallstudier får en tydligare verklighetsanknytning än studier som utförs enligt andra me-
toder (Merriam, 1994). Detta dels genom att fallstudien är en bra grund för den natura-
listiska generaliseringen som bygger på verkliga erfarenheter. Fallstudier ger på så sätt 
insikt och belysning fö r läsares egen erfarenhet. Stake (1978) hävdar att den kunskap vi 
kan få från fallstudier skiljer sig från annan vetenskaplig kunskap i fyra viktiga områ-
den.  

• Fallstudier ger kunskaper som är mer konkreta och som stämmer överens med 
våra erfarenheter eftersom de är levande, konkreta och direkta snarare än ab-
strakta och teoretiska. 

• Kunskaper från fallstudier är mer kontextuella på samma sätt som våra egna er-
farenheter. Denna kunskap kan skiljas från den abstrakta och formella kunskap 
vi får från andra vetenskapliga metoder. 

• De kunskaper som erhålls från fallstudier blir mer utvecklade genom att under-
sökaren lägger sin egen erfarenhet och förståelse i tolkningen av fallet. Detta le-
der till generaliseringar där ny information från fallet läggs till egen erfarenhet. 

 
Det finns styrkor med att använda sig av både ett och flera fall i en fallstudie. När flera 
fall används som utgångspunkt för en studie underlättas generalisering med hjälp av det 
bredare underlaget, men samtidigt fås inte samma djup i varje fall. När ett fall är under-
lag för en fallstudie fås en större förståelse för detta enskilda fall vilket underlättar ana-
lysarbete. Fallstudier är lämpade för praktiska problem exempelvis frågor, olika situa-
tioner med mera. 

5.2 Intervjuer 
I kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga informationskällan när det gäller 
att få fram de kvalitativa data som behövs för att skapa en förståelse av den företeelse 
som studeras (Merriam, 1994). Det finns en mängd olika intervjuformer och de be-
nämns på olika sätt. Detta har medfört att begreppsklarheten och överensstämmelsen 
inte blir särskilt stor. Intervjuer oavsett typ har en viss grad av standardisering och 
strukturering. 
Standardisering är graden till vilken frågorna och situationen är densamma för alla in-
tervjuade som deltar i undersökningen. Att ha samma frågor och samma situation för 
alla intervjuade är viktigt om den som utför studien vill minska den intervjuades infly-
tande på intervjun. De flesta kvalitativa studier använder sig i hög grad av standardise-
rade datainsamlingar (Trost, 1993). 
Då syftet med studien har varit att ta reda på så mycket som möjligt om hur GIS an-
vänds i de kommuner som studerats så har det följaktligen inte varit intressant att ha nå-
gon vidare hög grad av standardisering i de intervjuer som genomförts. Fokus har istäl-
let legat på att samla in så mycket information som möjligt. De intervjuade har fått be-
rätta fritt, och det har inte varit viktigt att situationen och frågorna sett exakt likadana ut. 
Fem GIS-ansvariga personer har intervjuats sammanlagt, tre i Stenungsunds kommun 
och två i Trollhättan kommun. Varje intervju tog ungefär en timma att genomföra.  
 
Med strukturering menas i allmänhet de fall då en intervju eller en enkät har fasta svars-
alternativ (Trost, 1993). Är svarsmöjligheterna öppna är frågan ostrukturerad. I de flesta 
fall är dock intervjuerna öppnare och mindre strukturerade. Det slaget av intervjuer ut-
går från att individuella respondenter definierar sin verklighet på olika sätt. Syftet med 
intervjun är således inte att tvinga in respondenten till att anamma exempelvis undersö-
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karens kategorisering av världen, man vill snarare komma åt intervjupersonernas sätt att 
se på saker och ting (Patton, 1990). De intervjuer som genomförts i denna studie har 
ingen hög nivå av strukturering. Om detta hade varit fallet hade antagligen en mindre 
mängd information erhållits från varje informant samt från varje kommun som he lhet. 

Som kvalitativ fallstudieundersökare har man tillgång till mindre strukturerade alterna-
tiv till en standardiserad intervju. I en delvis strukturerad intervju är det viktigt att erhå l-
la viss information från alla respondenter. Dessa intervjuer styrs av ett antal frågor eller 
frågeformuleringar som ska utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd be-
stäms i förväg. Detta slags intervju gör det möjligt för undersökaren att svara an på situ-
ationen som den utvecklas, på respondentens bild av världen och nya idéer som dyker 
upp. (Merriam, 1994). Ostrukturerade intervjuer är användbara framför allt när under-
sökaren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. 
Därmed finns det inga färdigformulerade frågor och intervjun är därmed i grunden ex-
plorativ (Merriam, 1994). 

Jag läste in mig på ämnet innan intervjuerna genomfördes men jag visste mycket lite i 
förväg om hur kommunerna som studerades använder GIS. Jag visste att Stenungsunds 
kommun använder GIS i relativt begränsad utsträckning, samtidigt som Trollhättans 
kommun använt GIS ganska länge och därför idag har kommit långt i användandet av 
GIS i kommunen. Jag använde därför en kombination av frågeguide och en lista av ut-
stakade frågor. Anledningen till att denna kombination användes är att jag inte har nå-
gon större erfarenhet av att hålla intervjuer och jag fick på så sätt ett stöd i att ha plane-
rade frågor på ett papper framför mig under intervjuerna. På samma papper hade jag en 
frågeguide. Frågeguiden bestod av punkter med de viktigaste områdena jag ville få in-
formation om. Frågor ställdes kring dessa punkter och intervjuerna leddes in på olika 
spår beroende på respondentens svar. Den kombinerade frågeguiden och de utskrivna 
frågorna återfinns i bilaga 1. 

Platsen där intervjun hålls är också av betydelse för resultatet (Trost, 1993). Några åhö-
rare ska inte finnas och miljön ska vara så ostörd som möjligt. Den intervjuade skall 
känna sig trygg i situationen. Intervjuer i fallstudier genomförs ofta i informantens na-
turliga miljö vilket är bra i trygghetssynpunkt för densamme (ibid.). Det kan dock finnas 
risk för störningar där till exempel telefoner som ringer, arbetskamrater som kommer 
inklivande, hög musik med mera. Inga störande moment uppstod under intervjuerna. 
Alla intervjuer hölls på informanternas arbetsplatser, alltså i Stenungsunds och Trollhät-
tans kommunhus, detta på grund av flera olika skäl. För det första hade det troligtvis va-
rit svårt att få informanterna att ställa upp på intervjuer på andra ställen än deras arbets-
platser. För det andra hamnar informanten inte så lätt i underläge på sin egen arbets-
plats. För det tredje fick jag möjlighet att i verkligheten se hur de olika kommunernas 
geografiska informationssystem sår ut med avseende på hårdvara, mjukvara olika kartor 
och användningsområden. Under en intervju i Trollhättan stod dörren till informantens 
rum öppen och två andra GIS-ansvariga kom vid två olika tillfällen in i rummet samt i-
digt som intervjun fortgick. Detta resulterade dock inte i ett störande moment då dessa 
GIS-ansvariga deltog i intervjun under den tid de var i rummet. Av dessa GIS-ansvariga 
fick jag bland annat information om den PDA som beskrivs senare i uppsatsen. 
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Vid samtliga intervjuer användes bandspelare och intervjuerna har sedan transkriberats. 
Transkriberingen gjordes ordagrant, däremot har inte pauser, skratt och liknande note-
rats. Att använda bandspelare underlättade intervjusituationerna mycket för mig då jag 
slapp koncentrera mig på att föra anteckningar. Intervjuerna flöt bra och följdfrågor 
kom naturligt Jag frågade alla informanter om det gick bra att använda bandspelare un-
der intervjun och ingen informant hade invändningar mot det.  
 
Den ostrukturerade intervjun används ofta tillsammans med deltagande observationer 
under en fallstudieundersökning (Merriam, 1994). När jag besökte kommunerna fick jag 
möjlighet att observera användandet och olika praktiska tillämplingar av deras geogra-
fiska informationssystem. Detta var en möjlighet som var mycket givande. 

5.3 Observationer 
En annan viktig informationskälla i studien har varit observationer av olika slag. I och 
med att jag valde att förlägga intervjuerna på informanternas arbetsplatser fick jag möj-
lighet att se exempel på användandet av geografiska informationssystem i kommunal 
verksamhet. 

Intervjuer är en primär informationskälla under en fallundersökning och detsamma gäll-
er för observationer (Merriam, 1994). Att samla in information genom observation av 
olika företeelser brukar kallas deltagande observation, vilket skiljer sig från intervjuer 
på olika sätt. Observationer sker alltid ute på plats, ute på fältet, till skillnad från inter-
vjuer som inte behöver äga rum på informantens arbetsplats eller liknande. Intervjudata 
skiljer sig från data hämtat från observationer på så sätt att intervjudata är en andra-
handsredogörelse av en företeelse, medan en observation är en direkt erfarenhet (Bog-
dan & Taylor, 1984). Två observationer genomfördes i denna studie, en i Stenungsund 
och en i Trollhättan. Båda observationerna ägde rum på informantens arbetsrum. Nor-
malt brukar intervjuer och samtal kombineras med observationer (Merriam, 1994). I 
denna studie kombineras intervjuer, observationer och dokument som informationskäl-
lor. 

Det finns många skäl till att samla information genom observationer. I och med att en 
observatör kommer in utifrån kan observatören lägga märke till saker som blivit rutin 
för informanterna själva. Under observationerna bad jag ibland att få skärmdumpar av 
det som visades på monitorn och jag tog kort på den PDA som visades upp i Trollhät-
tans kommun. Den största anledningen till att observationer användes som informa-
tionskälla i denna studie var att jag var intresserad av att få tag i information som hade 
varit svår att få tag igenom intervjuer eller andra informationskällor. Det som observe-
rats i de båda kommunerna är användandet av de geografiska informationssystem som 
kommunerna disponerar. Jag har velat ta reda på hur systemen fungerar, vilken informa-
tion de kommunanställda kan ta fram med hjälp av dem och jag har även velat få se på 
kartor genererade av kommunens geografiska informationssystem. Observation är den 
bästa tekniken när en aktivitet, händelse eller situation kan iakttas direkt eller när perso-
nen som utför studien vill ha ett nytt perspektiv (Merriam, 1994). Den information och 
de kartor som erhölls från observationerna hade inte kunnat anskaffas på annat sätt. 

Jag har använt mig av mindre strukturerade observationer i studien och de kan jämföras 
med en videokamera som sveper över ett visst område. Vad man ska börja observera 
styrs av den frågeställning man har, men vad fokus ska ligga på eller när observationer-
na ska upphöra kan inte bestämmas på förhand. Fokus för observationerna måste få visa 
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sig efter hand. Dessutom kan fokus ändras efter hand. Observationerna av de olika in-
formanternas användande av kommunens geografiska informationssystem började med 
att informanten uppmanades visa de olika systemen och exempel på vad som kunde 
åstadkommas med det. Fokus ändrades inte under observationens gång utan det intres-
santa var att få se exempel på användningsområden samt att få ta del av typiska GIS-
genererade kartor. 

Hur lång tid en observation ska fortgå eller hur lång tid som totalt sett ska ägnas åt ob-
servationer styrs av den frågeställning som utforskas. Det finns inget idealt tidsmått för 
hur länge man ska observera och det finns inte heller något optimalt mönster för obser-
vationerna. I vissa fall ska observationerna vara långa och i andra fall kortare. Detta är 
beroende av syftet med undersökningen och de praktiska hinder som finns i miljön. 
(Merriam, 1994)  

Observationerna i denna studie användes till största del som ett komplement till inter-
vjuerna och den tid som jag hade till förfogande för fältstudier lades till största delen på 
de intervjuer som genomfördes. 

Det förhållningssätt jag har valt är deltagande observation. Med detta förhållningssätt är 
observatörens aktiviteter kända för informanten. Observatörens delaktighet i händelsen 
är sekundär i förhållande till uppgiften att samla in information. På det här sättet kan 
mycket information och kontakter med många människor erhållas. Informationens nivå 
eller kvalitet styrs av de företeelser som studeras. Med detta förhållningssätt har jag inte 
gått miste om information på grund av att jag har varit tvungen att hålla mig utanför si-
tuationen utan jag har kunnat ställa frågor för att öka förståelsen när så behövts. Forska-
re är inte helt på det klara på hur observatörens närvaro påverkar den situation som stu-
deras (Merriam, 1994). På det hela taget är dock deltagande observationer oersättliga 
(Guba & Lincoln, 1985). 

5.4 Dokument 
Vid intervjuer och observationer samlar den som utför stud ien in information för att 
kunna uppfylla målen med sin undersökning. Båda dessa tekniker för datainsamling 
skapar ett onaturligt tillstånd på så sätt att det uppstår en främmande situation i den mil-
jö som ska beskrivas. Man både skapar och mäter attityder, ovanliga roller och respon-
denter bildas. Dokument är däremot i de allra flesta fall producerade av andra motiv än 
forskningsändamål och har därför inte samma begränsningar. De utgör en färdig infor-
mationskälla för undersökaren (Merriam, 1994). Med dokument menas traditionellt in-
formation som nedtecknats av någon kring ett visst ämne. Idag finns dokument i många 
olika former, antingen i tryckt text eller skrivna för hand, men även i form av filmer, 
bandupptagningar och fotografier. Andra exempel kan vara statistik, register och privata 
handlingar. Vilka dokument som väljs bör avgöras utifrån det fall som studeras så att en 
så fullständig bild som möjligt av detta åstadkoms. 

Det finns några grundläggande skillnader mellan denna informationskälla och intervjuer 
eller observationer. Till skillnad från fältanteckningar behöver det tillgängliga källmate-
rialet inte innehålla någon kontinuitet i en viss händelseutveckling i den önskning som 
en undersökare önskar (ibid.). Men i och med att dokumenten framställts av skäl som 
inte har med studien att göra är de icke reaktiva och har en empirisk grund i den kontext 
som studeras (ibid.). Den information som kan hittas i dokument av olika slag kan an-
vändas på samma sätt som information från intervjuer och observationer (ibid.). Den 
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största fördelen med dokument som informationskälla för en fallstudie är dess stabilitet. 
Till skillnad från intervjuer och observationer förändrar eller påverkar inte undersökaren 
med sin blotta närvaro det som studeras. Dokument är i jämförelse med andra informa-
tionskällor objektiva (ibid.). Dokument är en bra informationskälla vid kvalitativa stud i-
er på grund av att de kan ge studien en empirisk grund när det gäller den kontext där 
frågeställningen hör hemma (ibid.) Flera olika former av dokument har samlats in som 
grund för denna uppsats. Användarmanualer, kartor, flygfoton, fotografier, bilder och 
HTML-dokument samlades in under besöken hos de båda olika kommunerna. 

Stenungsunds kommun har utvecklat en applikation som kallas för ”Kartmotorn”. Med 
kartmotorn kan kommunens anställda ta fram ett antal olika kartor där olika typer av in-
formation presenteras. Jag fick möjlighet att låna en dator på Stenungsunds kommun 
och kunde då undersöka Kartmotorn närmare, jag tog då skärmdumpar på varje kartpro-
dukt. En användarhandledning för Kartmotorn återfinns i bilaga 2. Jag fick även en kar-
ta över ”Planerad byggnation av lägenheter/tomter år 2001-2005” som ett exempel på en 
GIS-applikation. Från Stenungsunds kommun fick jag med mig dokument i form av 
dessa skärmdumpar och utbyggnadskarta samt ett antal bilder från kommunens hemsida 
och en användarhandledning för kartmotorn. 

Ett antal dokument erhölls även från Trollhättans kommun. Den huvudsakliga informa-
tionskällan i form av dokument från Trollhättans kommun bestod i ett antal HTML-
dokument hämtade från kommunens hemsida. Trollhättans kommuns hemsida är välut-
vecklad och det finns flera dokument som beskriver kommunens GIS-användande. 
Även från Trollhättans kommuns geografiska informationssystem erhölls ett antal 
skärmdumpar, kartor och flygfoton. Dessa ”bilder” har ett högt åskådliggörande värde 
då de på ett tydligt sätt demonstrerar olika användningsområden för GIS.  Trollhättans 
kommun jobbar med mobila lösningar för GIS. En tillämpning är en liten ”personal di-
gital assistant” (PDA) där ett antal olika kartor över kommunen finns inlagda. Denna 
PDA fotograferades för lättare kunna åskådliggöras. 

5.5 Analys 
Jag har i min analys försökt gruppera all information som inhämtats genom intervjuer, 
observationer och dokument i kategorier som stämmer överens med frågeställningarna 
och syftet med uppsatsen. I resultatkapitlet redogör jag för användandet av GIS i Sten-
ungsunds och Trollhättans kommun i en kapitelindelning som är kopplad dels till fråge-
ställningar och syfte men också till den specifika information som jag erhållit från de 
enskilda kommunerna. I diskussionen relaterar jag det som framkommit i resultatet med 
de teorier som tas upp i kapitlet tidigare forskning.  
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits vid studien av Stenungsunds och Troll-
hättans kommun. De informationskällor som ligger till grund för detta resultat är som 
tidigare nämnts intervjuer, observationer och olika former av dokument. Innehållet i 
detta kapitel är en ren redovisning av de resultat som samlats in. De citat som presente-
ras kommer från GIS-ansvariga personer i respektive kommun. 

6.1 Stenungsunds kommun 
Kommunen tillverkade sin första digitala karta 1987. Kartan innehöll fastighetsinforma-
tion över en del av kommunen och den tillverkades genom fotogrametisk bearbetning 
av flygfoton. Fastighetsinformation införskaffades från Lantmäteriet och knöts till fas-
tighetsförteckningar på kartan. Då användes en CAD-programvara vilket medförde ett 
system som hade begränsade GIS-funktioner. Stenungsunds kommun har från början 
med några undantag skapat alla sina digitala kartor själv från flygfotografering. Vissa 
kartor som den ekonomiska kartan köps från Lantmäteriet. De GIS-ansvariga i Stenung-
sunds kommun började jobba med GIS på hösten 1995 då man skulle göra en översikts-
plan över kommunen. Kommunen startade då upp sitt Pilot-GIS-projekt, som var ett 
samarbete mellan flera kommuner. Arbetsgrupper startades och ny programvara köptes i 
form av en GIS-modul till det existerande CAD-systemet som kördes i UNIX-miljö och 
systemen var till en början relativt tomma på data. Möjligheten att jobba med GIS har 
funnits länge men det har varit svårt att implementera GIS på ett tillfredställande sätt i 
organisationen. GIS har länge varit ett okänt begrepp i kommunen och det är först det 
sista året som ledningen har börjat inse vad GIS är och vad som kan åstadkomma med 
hjälp av detta verktyg. 

6.1.1 GIS-strategi 

Det finns ingen GIS-strategi i kommunen. Man började planera en utvecklingsplan för 
GIS-användandet i kommunen men inget har fastställts. Kommunen har dock en IT-
strategi som hänvisar till GIS-verksamhet och GIS-applikationer. De som arbetar på en-
heten för samhällsbyggnad och kommer i kontakt med GIS oftare än andra har försökt 
att få spridning på GIS-användandet i kommunen och de försöker själva inom avdel-
ningen komma på sätt att sprida kunskap om GIS i kommunen men man har inget stöd i 
en GIS-strategi som beskriver hur GIS ska integreras i verksamheten. 

6.1.2 Användarutbildning 

Stenungsunds kommun har inte de resurser som krävs för att kunna ha en heltidsanställd 
GIS-ansvarig. De som jobbar med kartor i olika former jobbar även med GIS vilket 
medför att det är svårt att anslå tillräckligt mycket tid åt GIS. Det är två, tre personer 
som jobbar med GIS och är kunnigare än andra och kan kallas ansvariga för GIS-
verksamheten i kommunen. Det finns även andra personer i kommunen som använder 
GIS ibland, dessa användare har ofta tämligen begränsade kunskaper om GIS och de 
kommer därför till de GIS-ansvariga och vill ha hjälp med att utföra olika uppgifter. De 
ansvariga hjälper till att använda systemen, men resurserna för denna verksamhet är be-
gränsad. Tanken är att användarna ska kunna behärska det geografiska informationssy-
stemet själva och att kommunens kartor ska stå till förfogande på det lokala intranätet. 
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De GIS-ansvariga har gått på flera föreläsningar om GIS, bland annat har två av dem 
gått en GIS-managementkurs på högskolan i Uddevalla. Kunskaperna om GIS är be-
gränsade inom kommunen som helhet vilket medför att arbetsgivaren inte inser när de 
ansvariga behöver fortbildas. De GIS-ansvariga har fått organisera fortbildningen själv, 
och det har varit svårt att få dessa utbildningar godkända ledningen. 

För att få de kommunanställda att lära sig mer om GIS och de verktyg som finns till-
gängliga har de GIS-ansvariga anordnat kurser som finansierats av projektet StrateGIS. 
De GIS-ansvariga höll kursen för de kommunanställda som var intresserade och det 
kom totalt 36 deltagare till kursen. De deltagande kom bland annat från barnomsorgen, 
ekonomikontoret, fastighetskontoret, äldreomsorgen och miljöavdelningen. De deltaga-
re som gick på kursen gjorde det på grund av eget intresse. Kurserna gick ut på att lära 
ut hur det verktyg som finns för att söka information i fastighetsdatabasen fungerar. 
Verktyget är ett formulär där användaren fyller i en fastighetsbeteckning och får fram 
information om ägare med mera. 

De GIS-ansvariga har även hållit en kurs i användandet av ”Kartmotorn”, som är ett 
verktyg där användaren förutom att göra fastighetssökningar kan få information om 
vägnät, kraftledningar, kommunägda vattenområden, brunnar med mera. Kartmotorn 
består av fem delar: fastighetskartan – textsökning, informationskartan, kommunalmark, 
VA-kartan och lägeskarta VA, fjärrvärme. Efter kurserna har intresset för verktygen 
ökat. 

6.1.3 Användningsområden 

Någon vidareutveckling av GIS-programvara sker inte i kommunens regi, man har 
emellertid ett nära samarbete med programutvecklarna och testar nya produkter innan 
de släpps. Det program som används är ett kombinerat CAD- och GIS-verktyg. Kom-
munen kunde migrera till detta system till ett lågt pris, dessutom upplevs systemet vara 
väldigt bra av de GIS-ansvariga. Även programmet MapInfo används. 

Användandet av GIS är relativt begränsat i Stenungsunds kommun. De GIS-ansvariga 
gör applikationer och utför sökningar i systemet för andra anställda, men använder inte 
själva systemet i syfte att söka information för egen del. De ska istället sköta systemet 
och kopplingarna mellan sökverktyget och databasen. Man ska till exempel göra upp-
drag åt skola och äldreomsorgen, men projektet har inte startats upp ännu. 

Det har varit svårt att införa GIS som en del av arbetet i kommunen. De som använder 
GIS använder det i ringa utsträckning. Vissa personer på en del avdelningar har använt 
GIS någon gång till olika projekt som varit aktuella just då. IT-avdelningen skulle vilja 
inventera kommunhusets telefonjack, nätverkskopplingar med mera och lägga in i en 
Accessdatabas. Detta projekt har inte kommit längre än att de GIS-ansvariga har hört att 
det är på gång. De menar att det finns ett intresse och önskemål av att använda GIS men 
att tidsbristen sätter stopp. 

De GIS-ansvariga i Stenungsunds kommun inledde ett IT- infrastrukturberednings-
projekt under 2001 där man gjorde en inventering av byggnader i kommunen för en 
bredbandsutbyggnad. I kommunens databas finns byggnadskoordinater för olika typer 
av byggnader som ger information om var husen ligger geografiskt. Varje byggnadstyp 
har en kod. Det är olika koder för skolor, en-, två-, och flerfamiljshus, industrier och så 
vidare. Med hjälp av den färdiga applikationen kunde man sedan söka upp byggnader, 
koordinater och fastigheter som var intressanta i sökandet efter eventuella kunder. Det 
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var tänkt att projektet skulle fortlöpa och samtidigt under projektet gjordes en karta med 
information om nätägarna i de aktuella områdena och information om kabeltyper. 
Kommunens geografiska informationssystem använder ett gammalt koordinatsystem 
och det blev därför problematiskt att fortsätta med projektet. Arbete har inletts med att 
konvertera gamla kartor till ett nytt koordinatsystem för att hindra att liknande problem 
uppstår. 

Det finns många användningsområden för GIS i kommunen men de kommunanställda, 
som är de tänkta användarna har inte börjat använda systemen i den utsträckning som de 
GIS-ansvariga önskar. De GIS-ansvariga tror emellertid att olika utredare kommer tjäna 
mest på att använda GIS. De skulle kunna ha nytta av GIS i arbetet med att bygga sko-
lor, planera skolskjutsar, i planeringsarbeten för handikappsanpassning och planering av 
äldreomsorgens hembesök. De GIS-ansvariga tror att man inom skola och omsorg skul-
le kunna se betydande tidsvinster. Anledningen till att skola och omsorg inte har kom-
mit igång med GIS-användandet tror de GIS-ansvariga kan vara att de inte har någon 
tradition av att använda kartor inom de verksamhetsområdena. Arkitekter och männi-
skor som jobbar med miljöfrågor har länge sysslat med kartor och ritningar och borde 
därför ha lättare att anamma nya karttekniker som GIS. 

Brandkåren har köpt kartor från kommunen som de kombinerar med GPS-teknik. Pro-
gramvaran har levererats av Hogia Communication i Stenungsund. De GIS-ansvariga 
kan även se användningsområden av denna art för ambulansverksamheten i kommunen. 
Med förfinade kartor och bättre adresskoordinater finns det utvecklingsmöjligheter för 
denna kombination av tekniker. 

”Vi har levererat underlag till brandkåren som användes med GPS-navigator i deras 
utryckningsfordon. Det finns ett företag här i Stenungsund som heter Hogia Communi-
cation och de levererar programvara till räddningstjänsten, och så vitt jag vet är de 
nöjda. Det är ju någonting som kommer mer och mer. Exempelvis ambulansverksamhe-
ten, den kommer ju att spänna över ett större område, om det är en människa som blir 
sjuk i Stenungsund så är det inte säkert att Stenungsunds ambulans är tillgänglig eller 
lämplig. Det kan vara någon som är i rörelse i närheten. Inom det området utvecklas 
programvarorna rätt så brett plus att vi förfinar våra kartor idag. Förr var de ju så att 
postlådan som hade en adress, nu genomför vi adressändring på landsbygden så att 
varje hus får ett nummer.” 

6.1.4 Kartmotorn 

Ett tänkbart stort användningsområde för GIS i Stenungsunds kommun är ett verktyg 
som kallas Kartmotorn. Olika digitala kartor har lagts in i systemet och går att nå från 
kommunens intranät. Verktygets fem delar innehåller olika information. Objekten i de 
olika kartorna är länkade till PDF-dokument som innehåller mer information om den 
aktuella ytan, fastigheten, markområdet etcetera. 

Fastighetskartan innehåller information om fastigheter byggnader vägnät, kraftledningar 
och vatten. I fastighetskartan kan sökningar utföras i ett geografiskt område eller efter 
fastighetsbeteckning. Användaren kan också få information om en fastighet genom att 
klicka på den i kartan. Fastighetsobjektet är länkat till ett dokument som innehåller fas-
tighetsinformation. Informationskartan rymmer samma information som fastighetskar-
tan plus upplysningar om kommunens tätorter med vägbeteckning. Användaren får in-
formation genom att peka på objekt i kartan. Kommunalmarksapplikationen behandlar 
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kommunalägda fastigheter, vägar och vattenområden. Även här visas information när 
användaren pekar på objekt i kartan. VA-kartan omfattar detaljkarta, vatten- och av-
loppsledningar, brunnar, dimensioner, material och brunshöjder. Information erhålls ge-
nom att peka på objekt i kartan. Den femte modulen i systemet, Lägeskartan VA-
fjärrvärme är ännu inte färdig. 

Förhållandevis mycket information har lagts in i kommunens digitala kartdatabaser. De 
GIS-ansvariga uppskattar att det kosta mellan 25 och 30 miljoner kronor att köpa och 
skapa all information från början. Samhällsbyggnadskontoret kan använda systemet för 
att ta reda på om det är tillåtet att bygga på ett visst ställe, alternativt ta reda på fastighe-
tens namn och vem som äger den. Stenungsunds kommun har idag teknik för att utveck-
la länkningen från objekt i kartan till olika typer av dokument för att kunna presentera 
ytterligare information men den verksamheten har inte kommit igång ännu. Sökningarna 
i systemet möjliggörs med hjälp av datorprogram som skapats specifikt för applikatio-
nen av programmerare. Datorprogrammen innehåller idag en del fel som stör funktiona-
liteten. 

Ett befolkningsutvecklingsprogram har tagits fram med hjälp av kommunens geografis-
ka informationssystem och det visar den förväntade befolkningsökningen under 2001 
till 2005 (se fig. 3). Detta är ett bra exempel på vad GIS kan användas till. Kartan nedan 
bygger på befolkningsstatistiken och är visioner om framtiden. Det tog inte så lång tid 
att framställa detta utvecklingsprogram databaserna fyllt med information och iord-
ningställts. Nu när all erforderlig information i databasen finns tillgänglig kan man jäm-
föra och bestämma villkoren för sina sökningar själv. Detta sätt att arbeta sparar mycket 
tid jämfört med att inte använda sig av GIS för att ta fram samma information. 

 
 

Fig. 3. Figuren beskriver den planerade utbyggnaden av 
lägenheter och tomter i Stenungsunds kommun år 2001 
till 2005 och är ett exempel på hur GIS kan användas. 
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Vidare har de GIS-ansvariga gjort en sammanställning av adresser till en adresskarta 
som används vid framkörning av exempelvis olika varor. Denna adresskarta har levere-
rats till Nationella Vägdatabanken som vägverket tillhandahåller. Projektet började med 
att en del av vägkartan över västra Sverige levererades men projektet stötte på problem 
och blev försenat vilket medförde att innan projektet blev klart fanns informationen till-
gänglig gratis på andra ställen såsom Gula Sidornas hemsida vilket gjort det svårt att 
sälja den. Nu ska ett projekt påbörjas där kommunens vägar ska inventeras och informa-
tion ska samlas om hållfasthet på vägar, hastighetsbestämmelser, trafikföreskrifter etce-
tera. Informationen ska levereras till vägverket i form av en vägdatabank. De GIS-
ansvariga tror att denna information har ett värde på ett annat sätt. 

De GIS-ansvariga i Stenungsunds kommun ska också inleda ett projekt där skolskjutsar 
ska planeras till kommunens tre rektorsområden. Där väntar man sig kunna göra mycket 
med hjälp av GIS. Detaljplanerna som ska användas i detta projekt ska byggas upp i det 
geografiska informationssystemet. 

6.1.5 GIS för kommuninvånarna 

Stenungsunds kommun har inte tagit fram några produkter som kommuninvånarna kan 
ha nytta av, men förslag finns på att lägga ut vissa applikationer på ett webbhotell så de 
ska kunna nås genom kommunens hemsida, pengabrist emellertid har satt stopp för den 
utvecklingen. 

”Grejen är ju den, att det här är ingenting som ska belasta en sådan liten underavdel-
ning som mätningsavdelningen, det här berör ju kommunen som helhet. Det har ju blivit 
så tokigt här, vi har ju bekostat programvaror med mera på den här lilla enheten, det är 
ju fullkomligt vansinne egentligen. Det måste ske ett politiskt beslut för att lösa detta. 
Det finns ju mer användningsområden, till exempel att lägga ut planer på webben.” 

De GIS-ansvariga har som ambition att lägga ut detaljplaner på kommunens hemsida 
där hemsidans besökare ska kunna klicka på objekt och få information därom. Kommu-
nens detalj- och översiktsplan är kopplad till dokument  som beskriver objekten i kartan. 
Man vill även kunna lägga ut kommunens översiktsplan med tillhörande dokument och 
texter på Internet. 

En billigare lösning skulle kunna vara att lägga ut de produkter som gagnar allmänheten 
på den befintliga server som är värd för kommunens befintliga hemsida, men de GIS-
ansvariga menar att kommunen inte har tillräckliga resurser i att ta fram en sådan lös-
ning. En kombination av för lite tid och kompetens i samband med dåliga erfarenheter 
av dataintrång ligger antagligen bakom. 

”Jag vet inte om det finns för lite folk eller om det finns för lite kunskap eller om det är 
en kombination av de båda. Vi har konsulter som vill komma in våra servrar från Göte-
borg till exempel, men är det nästan omöjligt att lösa det säkerhetsmässigt. Någon hade 
tagit sig in i vårt datasystem men nu har vi stängt där, så de kommer inte in den vägen. 
Säkerhetsbiten går att lösa, banker är ju ett exempel på det. Jag tror att det är så att vi 
saknar den kompetensen inom kommunen. Vi köpte programvaran till webblösningen 
för att ha innanför brandväggarna i intranätet och inte ut mot Internet. Sen har den 
programvaran utvecklats för att använda innanför brandväggarna med en annan sä-
kerhetstänkande i åtanke. Den har utvecklats åt ett annat håll.” 
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6.1.6 Datafångst 

Stenungsunds kommun har inte köpt många av de digitala kartor man äger, utan de fles-
ta har tillverkats. I stort sett den enda karta som köps är den ekonomiska kartan som in-
handlas från Lantmäteriet. Ett sätt för kommunen att skapa nya kartor är genom flygfo-
tografering. Man planerar flygningarna på hösten och vintern då de måste genomföras 
när det är klart väder och under just de veckor då snön har smält bort och löven ännu 
inte har hunnit spricka ut. Resultatet från flygningarna är högupplösta digitala bilder. 
Kommunens kartområde utökas inte idag, de nya kartbilder som erhålls används för att 
jämföras med redan fotograferade områden och för att leta efter förändringar, och i slut-
ändan uppdatera kartorna. Både förberedande åtgärder för flygfotograferingen som 
iordningställande av signaler på marken och uppdatering av de digitala kartorna utförs 
av anlitade konsulter. Med denna nyare teknik uppdateras endast befintliga kartor istäl-
let som förr då en ny karta handritades varje gång. 

Stenungsunds kommun har i begränsad omfattning konverterat existerande papperskar-
tor till digitala kartor. Tidigare använde man sig som tidigare nämnts av ett annat koor-
dinatsystem och när man idag behöver hämta information från äldre kartor som bygger 
på detta koordinatsystem uppstår problem. De äldre papperskartorna får då konverteras 
till digitalt format och kommunen har ett digitaliseringsbord som används för detta än-
damål. Enkelt förklarat synkroniseras ett antal bestämda koordinater som sedan läses in 
i den digitala kartan. På så sätt erhålls en ny digital karta som transformerats till det nya 
koordinatsystemet. 

Vissa kartor lagersepareras och vektoriseras och även denna process sköts av en extern 
konsult. I lagerseparationsprocessen kodas olika objekt i kartan. Samma typ av objekt 
får samma kod. Kodningen medför att varje typ av objekt lagras i en enskild post i 
kommunens kodtabell. I Stenungsunds kommun jobbar i stort sett enbart med vektor-
kartor. Allmänt sett försöker man göra så mycket egna kartor som möjligt istället för att 
köpa in dem. De GIS-ansvariga har lagt ner stora mängder tid på att skapa alla digitala 
kartor man idag förfogar över. Uppbyggnaden av kommunens översiktsplan har tagit 
många timmar, och det skulle kosta stora pengar att köpa in all data kommunen förfogar 
över idag. 

”Oj, det har tagit jättemånga timmar. Bara inmatningen av översiktsplanen…, efter för-
sta redovisningen slutade vi skriva timmar på det, då hade vi lagt ner 1600 timmar och 
då var vi ännu inte färdiga. Hur många timmar det var efter det, det vet vi inte, men det 
har tagit många, många timmar.” 

Den ekonomiska kartan köps in av lantmäteriet och den innehåller information om till 
exempel markvärde och den innehåller utritade koordinater. Man använder den i realite-
ten endast som bakgrundsmaterial. De GIS-ansvariga beskriver införandet av GIS i 
kommunen med ett isberg: De tio procent som finns ovanför vattenytan är de tio procent 
av projektet som är lätt att genomföra till exempel inköp av programvara och hårdvara. 
De resterande 90 procenten är de som har med användare och dataanskaffning att göra 

”Experterna pratar ju om det berömda isberget, och det stämmer nog väldigt bra. Det 
ser vi på adresskartorna vi konstruerat. Det har ju tagit tid att bygga upp dem men nu 
är det färdigt. Där har vi gjort kopplingar så att man ska kunna göra ruttplanering och 
sådana saker. Det är ju de sakerna som har tagit tid. Nu när vi har allt klart tjänar vi 
mycket tid på det här.” 
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6.1.7 GIS-användningen i kommunen 

Stenungsunds kommun har svårt att komma igång med användandet av GIS på ett till-
fredställande sätt. Anställda i kommunen använder sig inte av GIS så ofta och de GIS-
ansvariga tror att de kommer i kontakt med för lite människor i kommunen för att kunna 
göra reklam för GIS och sprida användandet på så sätt. De GIS-ansvariga tror att på 
grund av att GIS tidigare i första hand har riktat sig mot människor som jobbar med kar-
tor och att detta kan ha en fördröjande effekt på utvecklingen inom kommunen på grund 
av att övriga kommunanställda inte känner sig berörda. Trots att de GIS-ansvariga har 
gått på kurser i GIS-management och anordnat utbildningar i användandet av kommu-
nens geografiska informationssystem har det varit trögt att komma igång ordentligt. 
Man hoppas kunna öka GIS-användandet när man har framställt några små bra applika-
tioner som man kan visa upp internt. Ännu finns ingen sådan applikation, men förhopp-
ningar finns om att kartmotorn ska bli en sådan applikation. De GIS-ansvariga har blivit 
lovade en vidareutveckling av kartmotorn, den ska uppgraderas med en ny version av 
programvaran då den befintliga innehåller defekter. Sökningarna ska göras snabbare och 
det ska gå att visa bildformat. Man hoppas på att detta ska medföra att den används mer 
än idag. 

Stenungsunds kommun har inte hunnit få ut det man tänkt sig av GIS ännu då man inte 
har fått ett riktigt fotfäste för GIS-verksamheten inom kommunen. Det finns ännu inget 
utbrett samarbete i kommunen när det gäller GIS. 

”Var ingen GIS-grupp, inte mer än att vi blygsamt har startat upp ett samarbete där vi 
gör ett test för att ta reda på intresset från ledningens sida och för att se om politikerna 
tycker att det finns någon nytta med GIS. Detta beror på att vi måste hitta någon form 
av produkt som visar på nyttan av GIS, det är väldigt svårt att förklara vad det här går 
ut på annars. Vi tror att om vi kan få till någonting med skolskjutsarna, som politiker 
och ledningen ser att rektorerna kan ha nytta av. Då ser de tydligare att GIS kan ge nyt-
ta. Så måste vi gå till väga.” 

Ett av de största problemen har varit att det kostar mycket tid och pengar innan något 
resultat syns. Man har haft stora kostnader för licensavgifter för programvaror som da-
tabashanterare men även kostnader för programutveckling och två nya servrar har köpts 
in. De GIS-ansvariga tror också att problemen med att införa GIS i kommunen beror på 
att Stenungsunds kommun är en jämförelsevis liten organisation, vilket kan ha medfört 
tids och resursbrist. 

”Trögheten med införandet av GIS i kommunen beror nog till viss del på att vi är dåliga 
pedagoger, jag tror att det ligger en del i det. Om man tar en sån kommun som Troll-
hättan. De är ju större än oss och har ju fler människor i omlopp på sina olika verk-
samheter. Där verkar det ha gått galant, de är väldigt långt fram när det gäller GIS. 
Jag tror att Kalmar är ganska långt fram också. Jag tror att trögheten med att införa 
GIS beror mycket på att detta är en för liten kommun för att egentligen ha en heltidsan-
ställd GIS-ansvarig. Då läggs marknadsföringen och alla de här arbetsuppgifterna på 
oss som jobbar med kartor idag. Och i en pressad organisation har man inte hemskt 
mycket tid över till det. Jag tror att det är orsaken, plus att vi inte är bra pedagoger.” 

De GIS-ansvariga själva ser många fördelar med GIS men i och med att GIS-
användandet inte har spridits tillräckligt mycket i kommunen är det svårt för andra att se 
nyttan med GIS.  
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”Ja, det är en nackdel i sig att folk inte har fått upp ögonen för GIS. Nackdelen är att 
det är för dåligt utbrett inom organisationen. Det finns två skäl till det: Folk har för 
mycket att göra så de har inte haft tid att ta till sig det här och vi träffar för lite folk så 
vi kan egentligen inte missionera för GIS heller. Det saknas även programvaror eller 
möjligheter att använda de här produkterna. När det är kartor inblandade så måste 
man ha någon form av kartläsare. Vi har i och för sig hittat ett gratis titthål till mappin-
fo men det kräver faktiskt en hel del av oss också om andra ska använda det här. Vi 
måste lägga informationen till rätta för att andra ska kunna se den. Vi tror mer på 
webblösningen. Vi har förhoppningar om att vi ska få hjälp av riktiga programmerare 
att förbättra den programvaran.” 

6.1.8 GIS som beslutsunderlag 

Stenungsunds kommun använder inte GIS som beslutsunderlag idag. Man hoppas dock 
att vissa applikationer används i detta syfte. Räddningstjänsten använder sig till viss del 
av GIS som beslutsunderlag när de vid utryckningar ska välja framryckningsväg. GIS 
används inte heller som beslutsunderlag för politiska beslut i kommunen. 

6.1.9 Tidsvinst 

Inom kommunen sparas tid genom att jobba med digitala kartor och planer av olika slag 
istället för att enbart jobba med papperskartor, men de GIS-ansvariga kan ännu inte se 
att kommunen sparar någon tid med att arbeta med GIS. 

”Så fort vi började jobba digitalt vann vi mycket tid på grund av att vi väldigt fort och 
lätt kunde förändra saker för det ändamålet vi ska ha det. Och vi kan kombinera olika 
kartor och lager efter vad beställaren av kartan önskar sig.” 

Utvecklingen har gått framåt och den digitala tekniken i kombination med ogynnsam 
ekonomi har antagligen sparat ett antal tjänster på avdelningen. Det har varit elva an-
ställda på kart och mätavdelningen, idag är det betydligt färre anställda. De GIS-
ansvariga är dock övertygade om att GIS kommer ge både ekonomisk vinst och tids-
vinster i framtiden. 

”Det är klart att GIS kan ge vinst när det blir utbyggt och blir allmänt känt. Rent teore-
tisk är det ett suveränt sätt att kunna förenkla arbetsuppgifter och förtydliga saker och 
ting och göra att politiker fattar bättre politiska beslut. Man säger ju också för varje 
satsad krona genereras fyra till tjugo kronor tillbaka. När man får igång maskineriet så 
kommer GIS ge tidsvinst, det är vi övertygade om. För att genom att jobba på ett ratio-
nellt sett så blir det ju även tidsvinster. Vi tror inte att ett GIS-införande innebär några 
personalreduceringar. Så dramatiskt är det inte.” 
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6.1.10 Organisation 

GIS-införandet har inte påverkat kommunens organisation i någon större utsträckning. 
På kart- och mätavdelningen har de anställda dock ändrat i sitt datasystem så att GIS-
funktioner och CAD-funktioner har skiljts åt. Denna åtskillnad gick i stort sett av sig 
själv i och med att personalstyrkan på avdelningen skars ner. De kva rvarande anställda 
var tvungna att specialisera sig på specifika arbetsområden. GIS, CAD och mätning är 
de arbetsområden man jobbar med idag. 

Nedskärningarna på 90-talet hängde inte ihop med rationaliseringar efter GIS-införande 
att göra utan berodde på kommunens dåliga ekonomi. Införandet av digitala kartor in-
nebar en större omställning än att börja jobba med GIS. 

”När man införde digitala kartor blev kartritarna väldigt rädda för att bli av med sina 
jobb. Men det var inte så många som blev av med sina jobb på grund utav det utan de 
fick andra arbetsuppgifter istället. De fick sitta och jobba framför en bildskärm istället 
för att rita manuellt. Det tror jag nog var mer dramatiskt än införandet av GIS. Åtmin-
stone vi som jobbar med kartor och mätning är införstådda med vitsen med GIS och vi 
ser inte det något hot mot våra jobb.” 

Stenungsunds kommun samarbetar inte inom kommunen när det gäller GIS i dagsläget. 
Anställda i kommunen vet inte så mycket om GIS och vad som kan åstadkommas. 

”Vi samarbetar tyvärr inte med GIS inom kommunen idag, men det handlar också om 
marknadsföringen av GIS. Känner folk inte till GIS så är det heller ingen som frågar ef-
ter det, och då blir det inte något samarbete. Men det börjar vakna till liv.” 

Samarbetet skulle kunna vara större och de GIS-ansvariga ser potentiella användare 
inom de mjuka enheterna såsom skola, förskola och fritidshem, vård och omsorg, ind i-
vid- och familjeomsorg, fritid och kultur. Exempelvis skulle GIS kunna användas till att 
planera effektivaste väg för hemvårdarna när de kör mattransporter genom att lägga upp 
en lämplig ruttplanering. Med hjälp av GPS skulle hemvårdarna kunna känna sig säkra-
re vid körningar nattetid genom att det skulle gå att spåra bilen. 

Stenungsunds kommun har ingen speciell budget för GIS-användandet eller GIS-
strategier utan budgeten för GIS får löpa inom befintlig budget. Det är svårt att ha en 
egen budget för GIS på grund av att många av de digitala kartor och annat som används 
i det geografiska informationssystemet även används till annan verksamhet. Kart- och 
mätavdelningen har alltid har stått för kostnaden för kommunens kartor men numera 
försöker man portionera ut kostnaderna för detta på användarna i kommunen och vissa 
inköp samordnas idag med andra avdelningar. Trögheten med införandet av GIS i kom-
munen är ett problem och de GIS-ansvariga vill se integration av GIS i kommunen. 

6.1.11 Utveckling, framtidsplaner och mål 

Stenungsunds kommun använder inte GIS i stor utsträckning idag men det finns flera 
potentiella användningsområden i framtiden. Framtida användningsområden finns inom 
skolsektorn, fysisk planering användning av GIS för att få bättre beslutsunderlag. Inom 
skolsektorn skulle skolskjutsar kunna planeras effektivare och de GIS-ansvariga ser att 
det skulle vara möjligt att planera lämpliga platser att bygga nya skolor, dagis och servi-
ceboenden med hjälp av kartor över befolkningens ålder. 
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De GIS-ansvariga ser ytterligare framtida användningsområden inom fysisk planering, 
men det har inte funnits några förfrågningar om att använda GIS till detta så det har inte 
blivit något av det. De GIS-ansvariga ser att man skulle kunna planera nybyggnationen 
av master och vindkraftverk i kommunen och exempelvis lägga buffertzoner och säker-
hetsavstånd runt dessa. Ytterligare användningsområden skulle kunna finnas för vägnä-
tet och fjärrvärmenätet. Stenungsunds kommun har mycket miljöfarliga transporter 
kopplat till petroleumindustrin och kommunen har gjort en utredning av dessa i samar-
bete med länsstyrelsen. Ett projekt påbörjades där man skulle införa dessa data i det 
geografiska informationssystemet och de GIS-ansvariga tror att det skulle gå att göra 
något bättre av dessa data med hjälp av de kartdatabaser kommunen förfogar över. 

De GIS-ansvariga har svårt att se framtida mål med GIS-användandet i kommunen, men 
de vill dock få bättre beslutsunderlag, undvika dubbelarbete och i övrigt organisera GIS-
användandet bättre. 

”Ja, eftersom det inte finns någon strategi så finns det heller inga mål, men ett generellt 
mål är att vi ska få bättre beslutsunderlag. Vi vill få billigare hantering och slippa dub-
belarbete. Man kan ju jobba med GIS på olika sätt och i olika former inom kommunen 
och så länge vi inte har något nätverk för GIS så kan folk på olika ställen sitta och job-
ba manuellt på samma sak och det är önskvärt att få bort sådana dubbelarbeten. Sen är 
det ju också önskvärt att de databaser som införs ska katalogiseras så att man på sam-
ma sätt där inte köper in samma databas på två olika verksamheter inom kommunen.” 

De utbildningar man hållit om Kartmotorn har fått att fler kommunanställda fått upp 
ögonen för GIS och de GIS-ansvariga är beredda att utöka GIS-verksamheten inom 
kommunen om fler människor skulle börja använda systemen. 

6.2 Trollhättans kommun 
Trollhättans kommuns geografiska informationssystem bygger på Auto CAD och ett an-
tal databaser. Större delen av all information som finns i systemet kommer från gamla 
papperskartor som har digitaliserats. Trollhättans kommun har ingen enskild GIS-
strategi, men man har bestämda tillvägagångssätt för hur information ska byggas upp i 
systemet med mera. Det har varit olika komplicerat att införa GIS i olika delar av kom-
munen. Avdelningar som har vana av att arbeta med kartor och datorer har tagit åt sig 
tekniken snabbare. Kommunen har en GIS-samordnare som har ansvar för kommunö-
vergripande informationssystem, där GIS räknas in. Trollhättans kommun har kommit 
långt i utvecklingen av sitt geografiska informationssystem men man har ändå haft pro-
blem under tiden i form av ekonomiska problem och problem med datamognad i kom-
munen. De största användningsområdena för GIS i kommunen finns inom stadsbygg-
nadsförvaltningen, lantmäteriverksamheten med mera och politiker i kommunen använ-
der GIS som beslutsunderlag i vissa frågor. Man har gjort en stor satsning med GIS-
lösningar på kommunens hemsida som riktar sig till kommuninvånarna, här kan invå-
narna bland annat se flygfoton över hela kommunen. De mål Trollhättans kommun har 
med GIS är i första hand rationaliseringsmål och kvalitetsmål. I framtiden skulle man 
vilja göra eller beställa en undersökning där nyttan av GIS i kommunen uppskattas. 
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6.2.1 Kommunens geografiska informationssystem 

Grundsystemet för kommunens geografiska informationssystem är Kartbas 93 som 
bygger på Auto CAD och en Oracledatabas. Det är cirka fjorton personer som är invol-
verade i administration och uppdatering av detta system. Kart- och mätavdelningarna är 
de avdelningar som använder systemet mest, kartavdelningen sköter administration och 
mätavdelningen samlar in ny information till systemet med hjälp av totalstationer och 
GPS-stationer. Ny information kodas för att beskriva objekten på rätt sätt. 

Objekt som lyktstolpar och linkande är uppbyggda med hjälp av symboler vilket medför 
flera fördelar. Lyktstolpar är små med en diameter på ungefär femton centimeter och 
den skulle inte synas på en karta med skalan 1:1000. Därför markeras alla lyktstolpar 
med en symbol som täcker en yta på marken som är en och en halv meter i diameter. I 
och med att objekt visas som symboler kan storleken på symbolen enkelt ändras så att 
den syns på kartor med olika skalor. Varje objekt har vidare en bestämd koordinat så 
den ligger på exakt plats i kartan. Med hjälp av GPS-mottagare kan till exempel grän-
serna för en tomt markers ut. 

Alla objekt som finns i kommunens databas har en kvalitetsprägel. Ett träd kan ha ko-
den 54 572 600. Där de två första siffrorna betyder vegetation, 572 betyder lövträd, sex-
an betyder symbol och de två sista ger information om med vilken noggrannhet man 
mätt in objektet. Figur fyra nedan är en karta som innehåller ett antal objekt som alla har 
en viss kod och kvalitetsprägel. 

När en användare eller administratör loggar in i systemet har personen en viss behörig-
het, vissa får uppdatera systemet och andra har bara rätt att läsa. De valiga användarna i 
kommunen kommer inte i kontakt med det geografiska informationssystemet på samma 
sätt. De använder programmet Solen Pro för att söka information. All inmätning av data 
sköter kommunen själv, men ibland köps data in, exempelvis köps teleinformation från 
olika konsulter 

 

Fig. 4. Bilden är en vy i Kartbas 93 med olika detaljer och symboler som fjärrvärmeledningar, magnet-
slingor i vägarna som styr trafikljus, träd, vägar, med mera. 
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6.2.2 Datafångst 

Trollhättans kommun började bygga upp kartor av olika slag redan på 1920-, 1930-talet, 
men då var all information analog och låg i ett lokalt koordinatsystem som inte var 
standardiserad med grannkommunerna eller Sverige i övrigt. Idag används koordinatsy-
stem som är standardiserade nationellt och internationellt för all geografisk information 
i kommunen. 

Inmätningen av geografisk information sköter kommunen själv med hjälp av olika tek-
niska verktyg och instrumentet. De som utför mätningarna överför den insamlade in-
formationen i form av linjer, hus, kodade objekt och symboler med mera från mätin-
strumentet till en fältdator. Informationen beräknas och överförs automatiskt till CAD-
systemet och eventuella korrigeringar görs innan man manuellt för över informationen 
till kommunens databas. 

Huvuddelen av all data som finns i kommunens geografiska informationssystem har di-
gitaliserats från gamla handritade kartor och en mindre del kommer från mätningar i 
form av exempelvis flygfoto och mätningar från marken med totalstationer. Oavsett 
mätningsmetod kodas all ny information för att ge information om hur den kommit in i 
systemet. När väl informationen finns i CAD-systemet överförs den till de andra syste-
men, information om hus och vägar exempelvis överförs till MapInfo. 

Under tiden för denna undersökning var Trollhättans kommun mitt inne i en förändring 
av sitt geografiska informationssystem. Bland annat installeras en ny databas och detta 
nya system medför att samma information lagras i MapInfo som i Auto CAD och sy-
stemet kommer att sköta överföringen av information från CAD-systemet till övriga sy-
stem med automatik vilket kommer att underlätta arbetet. 

Trollhättans kommun har genom åren tagit en mängd flygfoton. Idag förfogar kommu-
nen över flygfoto som täcker hela kommunen med en upplösning av 0,5 meter per pixel. 
Denna information kräver ett lagringsutrymme på åtta till nio Gigabyte, eller 12 till 13 
CD-skivor. 

6.2.3 GIS-strategi 

Trollhättans kommun har en IT-strategi men ingen separat handling som kallas GIS-
strategi. Man har ett bestämt tillvägagångssätt för hur ny information ska byggas upp i 
systemet men det är inte fastställt på papper. Detta är förankrat dels i samhällsbygg-
nadsnämnden som har ansvaret för kart och mät verksamheten, samt i kommunstyrelsen 
som är ansvariga för kommunövergripande system. De GIS-ansvariga har en kontinuer-
lig dialog med sina uppdragsgivare och en stor organisatorisk åtgärd är att kostnaderna 
för GIS i kommunen finansieras centralt. Detta har många fördelar, bland annat att 
spridningen av GIS i kommunen underlättas. 

”Vi menar att man aldrig räknar hem sådana här system om man inte får någon bra 
spridning av dem i organisationen. Ju fler som använder dem desto bättre. Man ska inte 
lägga kraft på att sitta och kriga om pengar internt i organisationen. De här köp- sälj-
systemen medför en massa onödig friktionsvärme i systemet. Om man ska övertyga en 
viss chef om att han ska köpa en andel i systemet uppstår besvär, systemen kostar 
ändå.” 
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Detta medför fördelar på så sätt man i kommunen inte behöver ta ut avgifter från de av-
delningar som är intresserade av att använda GIS. Det blir också lättare att aktivt söka 
nya användare i och med att man inte behöver kräva pengar av dessa för att de ska få 
använda systemet. Alla system och licensavgifter är redan betalda. Alla som är intresse-
rade eller ser nytta med GIS blir tilldelade ikoner med länkar till Solen Pro i sin dator. 
Det enda kostnader som uppstår är de för den endagsutbildning som nya användare be-
höver för att kunna använda systemet. 

6.2.4 Arbetsmetoder 

De GIS-ansvariga i Trollhättans kommun förmodar att handläggare av olika slag och de 
som använder systemet regelbundet har sett en förändring av sina arbetsrutiner men det-
ta vet man inte säkert. Det har inte gjorts någon studie som visat på eventuella skillna-
der före och efter införandet av GIS. Trollhättans kommun skulle gärna välkomna en 
forskare som vill göra en undersökning av detta. Detta är ett projekt som det inte funnits 
tid till att genomföra och man har inte heller fått något uppdrag gällande denna typ av 
undersökning. Dock finns det i kommunen idag en tilltro till att IT på sikt ger bättre ar-
betsmetoder. Tidigare fanns krav på sig att göra kostnadsanalyser på varje PC som köp-
tes in, men det tenderade lätt att bli räkneövningar snarare än verklighetstrogna analy-
ser. De GIS-ansvariga anser att man måste tro att det leder till något bättre om satsning-
ar a den här typen ska genomföras, även kommunens ledande politiker delar den åsik-
ten. 

6.2.5 Tidsvinst 

Det finns åtskilliga bevis på att GIS ger tidsvinst i arbetsprocesserna i Trollhättans 
kommun, men man har som tidigare tagits upp inte gjort några direkta studier som visar 
hur stor den är. Ett exempel på en skeende där man tjänar tid är vid handläggning av 
byggnadslov. För varje byggnadslov som granskas har kommunen en checklista på un-
gefär 20 delmängder av information som ska kontrolleras. Det kan vara kulturhistorisk 
bebyggelse, markstabilitet, planbestämmelser, översiktsplan, Vägverkets planering, 
Banverkets planering med mera. En mängd liknande saker måste kontrolleras innan 
kommunen kan bevilja bygglov. Förr fanns 20 olika arkiv, handlingar, pärmar och re-
gister att gå igenom. Idag kan en tjänsteman via Solen Pro göra det direkt vid datorn. 
Man söker upp fastigheten via fastighetsdatasystemet, visar den på en karta och lägger 
på lager efter lager med den information som ska kontrolleras. Om man skulle behöva 
leta efter någon information i ett dokument så finns det länkar från kartan till olika do-
kument i kommunens digitala dokumentarkiv. Man behöver inte längre springa runt i 
huset och leta och detta är en ansenlig rationalisering. De GIS-ansvariga skulle dock vil-
ja veta hur många timmar det rör sig om och på så sätt få ett mått på graden av rationali-
sering. Kortsiktigt är det svårare att spara tid och pengar på att använda GIS, de kortsik-
tiga kostnaderna har varit höga i samband med uppbyggnaden av alla data, inköp av sy-
stemet, få systemet att fungera och administration av systemet. 
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6.2.6 GIS-samordnarens roll 

Trollhättans kommun har en person anställd som GIS-samordnare som ansvarar för he l-
heten när det gäller GIS i hela förvaltningen. GIS-samordnaren har hand om centrala 
övergripande informationssystem, ekonomisystem, personalsystem, intranät, Officepa-
ket och liknande som täcker alla förvaltningar. GIS klassas som ett av de system som är 
kommungemensamma vilket innebär att kommunens geografiska informationssystem är 
centralt finansierat. Utöver detta jobbar GIS-samordnaren med att administrera kommu-
nens GIS-program, Solen Pro, administration av utbildningsverksamhet, utveckling, 
upphandling med mera. 

6.2.7 Trollhättans kommuns GIS-satsning 

Anledningen till att Trollhättans kommun har lyckats så bra med införandet av GIS tror 
man beror på den reform som genomfördes redan på 1970-talet. Effekten blev den att all 
kompetens och resurs gällande kartuppbyggnad koncentrerades på ett kontor. All mä t-
ningsverksamhet flyttades ut från VA-verk och andra avdelningar som utförde mätverk-
samhet till ett ställe. Det medförde att man fick lite av ett nytt kompetenscentrum med 
människor som hade förmåga att hantera datorer, följa utvecklingen och ta till sig nyhe-
ter på ett bra sätt. Kommunen började tidigt med att visualisera kartverk vilket medförde 
att man lärde sig mycket genom bara att följa med i utvecklingen. På 1990-talet hade 
tekniken utvecklats så långt att priserna på GIS-utrustning hade blivit tillräckligt låga 
för att det skulle bli ekonomiskt försvarbart att börja studera kartbilder via kommunens 
nätverk. Det var tidigare bara de största kommunerna hade råd med detta. Samlingen av 
kompetens bidrog mycket till utvecklingen av GIS i kommunen. Tack vare koncentra-
tionen av kompetens minskade motsättningarna inom kommunen, de personer som job-
bade med kartuppbyggnad kunde bestämma själva och övriga anställda visste att man 
alltid hittade bra lösningar. Till skillnad från vissa andra kommuner slapp man ha ett sy-
stem för den tekniska förvaltningen, ett annat för stadsbyggnadskontoret och ett tredje 
för miljökontoret. Man kunde behålla samordningen på ett annat sätt vilket medförde 
kostnadsbesparingar och synergieffekter som återbetalar investeringarna. Om kommu-
nen inte hade haft denna centrala finansiering hade utvecklingen inte gått lika snabbt 
tror de GIS-ansvariga. De GIS-ansvariga  tror att det kan uppstå stora problem med 
spridningen av GIS i en kommun om enskilda avdelningar ska stå för programinköp och 
kostnader som är menat att vara till nytta för hela kommunen. 

”Vi lever i en resursbegränsad värld och det finns många andra saker som har högre 
prioritet än datasystem och stadsbyggnadsfrågor över huvud taget. Det är ju skola vård 
och omsorg som tar emot merparten av alla pengar. Så det är svårt att argumentera för 
sånt här när det handlar om penningbrist hela tiden. Men som sagt, jag tror att det är 
den centrala finansieringen som har gjort att vi har kommit så här långt med GIS.” 

6.2.8 Problem som uppkommit 

De problem man har stött på i arbetet med GIS har varit av olika art. Ekonomiska pro-
blem har dykt upp i form av stora kostnader inledningsvis. Det är lång återbetalningstid 
på geografiska informationssystem och det har kostat mer än man tjäna t under åtmin-
stone en femårsperiod i samband med att de byggde upp de grundläggande datamängder 
som måste finnas i systemet byggdes upp. Man digitaliserar fortfarande analog informa-
tion och det har varit en lång och kostsam process för kommunen. Ibland har det varit 
svårt att motivera de resurser som krävts. Andra problem har varit relaterade till data-
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mognad i kommunen. Man har relativt hög medelålder i kommunförvaltningen och det 
har inte varit bekymmerslöst för många kommunanställda att byta arbetsrutiner. Vissa 
anställda har en invandhet i sättet att jobba som de inte har kunnat fr igöra sig från på 
kort tid. Det har även varit svårt att få rätt nivå på användarutbildningen så att blir lätt-
förståelig. 

6.2.9 GIS som beslutsunderlag 

Alla större politiker så som kommunstyrelsens ordförande, byggnadsnämndens ordfö-
rande, vice ordförande i kommunen etcetera finns med i registret över kommunens GIS-
användare. De avlönade politiker som finns i kommunhuset använder GIS men av kom-
munalpolitikerna finns det endast fem användare. Politikerna använder GIS i olika stor 
utsträckning. Vissa tycker det är svårt trots att kommunens GIS har ett förhållandevis 
lättförståeligt användargränssnitt. Information som dessa användare kommer i kontakt 
med kan vara fastighets- och adressinformation, information om speciella områden med 
mera. Man kan visa GIS-kartor inne i nämndrummen via projektorer, vilket medför att 
politiker har stor möjlighet att använda sig av GIS i beslutsfattande. 

6.2.10 Presentation av resultat från GIS 

Informationen som erhålls från kommunens GIS kan presenteras på olika sätt. Med 
hjälp av GIS får man stora möjligheter att visualisera saker i sitt sammanhang, man får 
beslutsunderlag som är mer pedagogiska och kan visas upp på en karta. Detta ger förde-
lar i många olika typer av ärendehanteringsprocesser, till exempel när man från kom-
munens sida informerar om byggnadslov eller miljöärenden. Men framförallt används 
GIS i dessa sammanhang som en del av handläggningsprocessen och då är målet inte att 
presentera information i form av en papperskarta utan att göra analyser och hämta data 
från olika håll och sammanfoga denna till ett beslutsunderlag för det ärende man jobbar 
med. 

Trollhättans kommun framställer mer och mer specialkartor för användning vid olika 
anläggningstyper. Vid karttillverkning underlättar lagerhanteringen på samma sätt ge-
nom att kombinera just den information som är intressant för ändamålet. Till exempel 
vill de som har hand om asfaltsunderhållet i kommunen ha en speciell typ av karta med 
ett visst lagerinnehåll som passar deras behov, kanske vill de ha med lyktstolpar i kar-
tan, vilket andra användare kanske inte vill ha. I GIS-programmet kommunen använder 
kan man enkelt bygga upp användaranpassade tillämpningar och olika typer av sök-
ningar samt kombinationer av information som passar olika specifika ändamål. 

6.2.11 Användningsområden 

De största användningsområdena för GIS i kommunen finns inom stadsbyggnadsför-
valtningen, översiktsplanering, bygglov, lantmäteriverksamheten, fastighetsbyggnad, 
Miljökontoret, VA-verken, gatu- och parkavdelningarna, renhållning, sotning och lik-
nande. I kommunen finns 180 registrerade Solen Pro-användare och tre fjärdedelar av 
dessa finns inom de nämnda verksamheterna. 

Det har varit trögare att få skola, omsorg och sociala verksamheter att använda GIS. 
Från dessa verksamheter har de GIS-ansvariga inte fått samma gensvar trots att man i 
många år har försökt visa på olika tillämpningar som de skulle kunna ha nytta av. Verk-
samheterna har ett fåtal användare här och där, mestadels personer som jobbar med 
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skolskjuts, färdtjänst och liknande, de här personerna har ofta jobbat med kartor tidigare 
och kommer ofta i kontakt med geografisk information. Hos dessa personer har det varit 
lättare att introducera GIS, men inom andra områden har det varit svårare. Det är svårt 
för personer inom dessa verksamhetsområden att se nytta med att använda kartor som 
gränssnitt mot informationen i övrigt. 

”Invånarinformation har vi till exempel länge haft i våra administrativa system och det 
finns nu i Solen Pro så vi kan visualisera vart sexåringarna finns till exempel eller var 
fyraåringarna bor, ner på fastighetsnivå. Då får man en väldigt klar bild för olika typer 
av planering, distribution av matlådor och hemtjänst med mera. Vi tycker att det borde 
vara intressanta användningsområden, men de ser inte det riktigt. Det är samma sak 
med alla kommuner, en datamognadsfråga till viss del. Datorer har kommit in relativt 
sent i deras verksamhet. På sikt ska vi väl kunna få lite mer användare där.” 

De flesta kommunanställda i Trollhättan som kommer i kontakt med GIS tycker att det 
är något positivt men entusiasmen varierar beroende på bakgrund, ålder och vilka ar-
betsuppgifter de har. 

6.2.11.1 GIS för kommuninvånarna 

Under 2001 gjorde Trollhättans kommun en stor GIS-satsning för kommunens invånare. 
Man byggde fem olika kartverk som nu ligger på kommunens hemsida. Kartverken be-
står av turistkarta, servicekarta, bestämmelsekarta, planeringskarta och natur- och fri-
tidskarta. Figur fem visar hur en karta som framställts med detta system kan se ut. De 
fem olika kartverken har olika information: 

• Turistkarta Information om besöksmål, aktiviteter, hotell, vand-
rarhem, gästhamnar, parkering, adresser, cykelleder 
med mera. 

 

• Servicekarta Information om skolor, förskolor, vård och omsorg, 
sjukvård, apotek, bibliotek, adresser, lediga tomter, 
busslinjer, busshållplatser, cykelleder, parkering, åter-
vinningsstationer med mera. 

 

• Bestämmelsekarta Information om geografiska bestämmelser för byg-
gande av hus och anläggningar, om skyddsregler för 
natur- och kulturvärden samt om vilka områden som 
är utpekade som riksintressen i Trollhättan. 

 

• Planeringskarta Information om planeringen för framtidens bostäder, 
arbetsplatser, vägar, järnvägar med mera. 

 

• Natur- och fritidskara Information om områden för friluftsaktiviteter, värde-
full natur, idrottsanläggningar, mätvärden för sjöar & 
vattendrag med mera. 

 

Mycket av informationen i kartorna skaffades för intern användning i kommunen från 
början, men informationen passar sig även för denna tillämpning. Kommuninvånare och 
andra kommer lätt åt tjänsten med hjälp av en vanlig webbläsare och systemet är lätt att 
använda bland annat genom att användaren inte behöver installera något program eller 
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liknande. Användaren har stora valmöjligheter att visa just den information han eller 
hon vill ha. Det finns stöd för att zooma steglöst, bygga upp sökningar och välja vilka 
lager med geografisk information som ska visas. Med hjälp av bestämmelsekartan kan 
till exempel personer som vill bygga om sitt hus söka på den aktuella adressen, hitta sin 
fastighet och se vilka planbestämmelser som gäller just där. Planbestämmelserna kon-
trollerar frågor som strandskydd, olika saker att ta hänsyn till, om får en viss kommun-
invånare får bygga en våning till på sitt hus etcetera. Inom kommunen är man nöjd med 
dessa kartor som konstruerats utan större ansträngning. Kartorna har kommit till nytta 
för allmänheten samtidigt som kommunen får en möjlighet att presentera ett urval av 
den kartinformation man förfogar över. MapInfo ligger som grund och själva produkten 
lagras på ett webbhotell då det inom kommunen inte finns kompetens att ta hand om 
detta själv. Kartlösningen ligger på en extern webbserver och man har anlitat personer 
som har hand om underhållet och kommunen står för själva informationen. Figur fem 
visar en karta skapad med hjälp av denna lösning. 

 
Fig. 5. Kartan är hämtad från Trollhättans kommuns hemsida och visar cykelleder med ett flygfoto som 
bakgrund. 

6.2.11.2 PDA 

Trollhättans kommun har tagit fram en produkt för PDA (Personal Digital Assistant) el-
ler handdatorer (se fig. 6). Den bygger på MapInfo som används i kommunen. MapX 
Mobile heter programmet som denna PDA använder. Den har ett instickskort med 128 
Megabyte lagringsutrymme som innehåller digitala kartor över kommunen i olika lager. 
I och med att handdator har begränsad prestanda går det inte att visa för många lager på 
en gång, användaren får koncentrera sig på just den informationen han eller hon är in-
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tresserad av. Man kan till exempel välja att visa offentliga byggnader, brandposter och 
spillvattenledningar. Den nuvarande versionen av MapX Mobile har vissa kompabili-
tetsproblem med Svenskans å, ä och ö, med detta ska lösas till nästa version. 

De GIS-ansvariga visade upp produkten under ett möte med räddningstjänsten. Rädd-
ningstjänsten skulle kunna använda den till att ta reda på vart närmsta brandpost finns, 
hur mycket slang som ska dras fram och liknande användningsområden. 

I en karta delas adresser på en gata ofta in lika stora områden, vilket kan göra det svårt 
att orientera sig. På landsbygden är detta inget problem i och med att det finns så få hus 
och adresser, men på en huvudgata i en stad kan detta medföra problem i och med att 
man inte vet om ingången finns på fram- eller baksidan av huset etcetera. I Trollhättans 
kommuns adresskarta har adresspunkten lagts på trappsteget där man går in vilket gör 
det mycket lättare att hitta rätt. 

PDA:n har stöd för att skriva ut adresser i kartan och zooma in på en viss adress. Det 
enda som behövdes göra för att komma igång var att installera MapX Mobile och fylla 
minneskortet med data. Kommunen har fördelen att man redan förfogar över stora 
mängder digitala kartor vilket gjorde det enkelt att snabbt lägga in relevanta kartor i 
minneskortet. Detta hade varit mer problematiskt för någon annan som är intresserad av 
att framställa en liknande produkt. I och med att minneskorten är utbytbara kan man ha 
olika delar av staden på olika minneskort om man vill lagra så mycket information att 
det inte ryms på ett minneskort. 

 

Fig. 6. PDA med karta över en del av Trollhättans stad. 
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6.2.11.3 Fastighetsregister 

I kommunens digitala fastighetsregister kan söka information om fastigheter. Fastighe-
ter på kartan är länkad till dokument med information om fastigheten i fråga. Informa-
tionen består bland annat av taxeringsvärde, byggnadsvärde, markvärde med mera. Des-
sa uppgifter är veckoaktuella och laddas ner från lantmäteriet. Kommunen förfogar över 
uppgifter ner på personnivå vilket medför att man kan söka på namn och få information 
om vilka fastigheter en viss person äger. Cirka 180 personer i kommunen, bland annat 
politiker använder detta system som kan användas i många olika sammanhang. 

6.2.11.4 Detaljplan 

Det största projektet man har jobbat med är att färdigställa kommunens detaljplan. Det 
är ett projekt som pågått under fem år. Man har överfört gamla planer som inte alltid va-
rit helt korrekta till digitalt format där de ska vara så exakta som möjligt. Det var ett ar-
betsmarknadsprojekt som kommunen ställde upp på och idag kan man se nyttan av pro-
jektet. En nytta man ser är i samband med utvecklingen mot 24-timmatsmyndigheten. 
Idag har man problem med att man inte får lägga ut fastighetsindelningen på Internet på 
grund av att det strider mot personuppgiftslagen. Löser man detta problem skulle till ex-
empel en person som vill bygga ett garage via Internet kunna skriva in ritningen på en 
karta, skicka den till kommunen via e-post och få svar. Kommunen har idag ett system 
som klarar detta men juridiska hinder kopplat till personuppgifter har än så länge satt 
stopp för detta.. 

6.2.12 Programutveckling 

Kommunen utför ingen programutveckling, eller vidareutveckling av dataprogram alls, 
det finns ingen kompetens eller resurser för det. Gränssnittet Solen Pro som kommunen 
använder byggs i Sverige och man försöker jobba nära utvecklarna av detta program 
och vara aktiva i användarföreningar och liknande. Man anser sig ha tämligen bra på-
verkan på hur programmet utvecklas. 

6.2.13 Utveckling, framtidsplaner och mål 

I framtiden skulle de GIS-ansvariga vilja göra en undersökning där nyttan av GIS i 
kommunen uppskattas. Det har varit en lång och kostsam investering att bygga upp da-
tabaserna och man skulle vilja mäta vinsterna GIS har medfört. Trollhättans kommun 
har jobbat med GIS i cirka tio år och argumenten för GIS bland annat varit att man för 
varje satsad krona ska få en vinst på tre eller fyra kronor tillbaks. Man har inte kunnat 
mäta om detta stämmer men man är intresserad av att ta reda på det. Man ser att GIS ef-
fektiviserar arbetet i kommunen men man har inte lyckats uppskatta hur mycket. 

”Det är alltid svårt att uppskatta det här. Vi har ju nytta av GIS när vi sitter och jobbar 
med till exempel att få fram ägaruppgifter på en fastighet. Tidigare hade vi fått gå till 
någon som har hand om fastighetsregistret, och den personen kanske har semester, då 
får man komma igen på måndag. Och så kommer man tillbaka då och om den personen 
inte är upptagen då, så kan man få fram den här uppgiften. Men nu kan alla få fram den 
informationen mycket snabbt. Då sparar vi den kvart det tidigare tog om personen var 
på plats. Där har vi sparat tid. Men att räkna ut det här och att sätta ett värde på det är 
svårt. Det finns mängder med exempel som man kan fundera över.” 
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De mål som finns med GIS-verksamheten i kommunen är rationaliseringsmål och kvali-
tetsmål. Man vill kunna effektivisera verksamheten genom att erbjuda det kartgränssnitt 
och de databaser olika verksamheter jobbar med. Fastighetsinformation, invånarinfor-
mation, information om ärenden och företagsregister är gemensamma informationsplatt-
formar som skär genom förvaltningsgränserna. 

Kvalitetsmålen går ut på att alla inom kommunen ska jobba med färskast möjliga data 
och inte jobba med att uppdatera information på varsitt håll. Man delar så mycket som 
möjligt på den information som kommunen köper in. Tidigare hade varje förvaltning 
sina data och man kunde till och med i vissa fall köpa in samma data flera gånger. Nu 
får vi stora vinster genom denna samordning. Tidigare uppdaterade anställda egna pap-
perskartor, vissa uppdaterade till och med samma information ovetandes om va randra. 
Detta kan undgås idag när kommunen har ett system. Vi har även fått nya möjligheter 
att samanalysera data på sätt som inte funnits i kommunen tidigare. Tack vare den la-
gerhantering man har kan olika informationsmängder kombineras med varandra och 
analyser som har varit i stort sett omöjliga eller åtminstone väldigt resurskrävande att 
göra med manuella metoder kan genomföras. 

6.3 Resultatsammanställning 
 Stenungsunds kommun Trollhättans kommun 

GIS-strategi Ingen enskild GIS-
strategi. IT-strategin hän-
visar till GIS-
verksamhet. 

Ingen enskild GIS-strategi. 
Man har bestämt tillväga-
gångssätt för uppbyggnad av 
ny information i systemet. 

Användarutbildning Frivillig användarutbild-
ning. 

Endagsutbildning för nya an-
vändare. 

Arbetsmetoder Ingen förändring. Regelbundna användare och 
handläggare har av allt att 
döma ändrat sina arbetsmeto-
der. 

GIS som beslutsunderlag Används inte. GIS används som beslutsun-
derlag av bland annat handläg-
gare och politiker. 

Användningsområden Inventeringar av olika 
slag, Samhällsbyggnad. 

Stadsbyggnadsförvaltning, 
översiktsplanering, bygglov, 
lantmäteriverksamheten, fas-
tighetsbyggnad, Miljökontoret, 
VA-verken, gatu- och parkav-
delningarna, renhållning  

Mål, utveckling och fram-
tidsplaner 

Få bättre beslutsunderlag, 
undvika dubbela rbete 
och i övrigt organisera 
GIS-användandet bättre. 

Göra en undersökning där man 
uppskattar nyttan av GIS, ra-
tionaliseringsmål och kvali-
tetsmål, undvika dubbelarbete, 
effektivisera verksamheten. 
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7 Diskussion 
Syftet med uppsatsen är som beskrivs under rubriken 1.1 att ta reda på hur GIS används 
i Stenungsunds och Trollhättans kommun. De båda kommunerna har kommit olika långt 
i användandet av GIS. Kommunerna är olika stora och har olika resurser till förfogande 
när det gäller personalstyrka och ekonomiska förutsättningar, vilket naturligtvis påver-
kar situationen. Trollhättans kommun använder GIS i stor utsträckning inom flera an-
vändningsområden samtidigt som man inom Stenungsunds kommun inte lyckats få nå-
gon ordentlig spridning på GIS-användandet i kommunen. 

I Stenungsunds kommun har man haft problem med att komma igång med GIS. Trots 
att man började jobba med GIS för första gången 1995 har inte lyckats sprida använ-
dandet av GIS i kommunen nämnvärt. De GIS-ansvariga som intervjuats i Stenung-
sunds kommun tror att detta dels beror på att de själva är dåliga på att ”missionera” för 
GIS i kommunen samt att de anställda inom kommunen har mycket att göra som det är 
och inte har tid att lära sig använda GIS. Jag tror också att det kan vara svårt att motive-
ra människor att lägga sina arbetsuppgifter åt sidan för att lära sig arbeta med GIS om 
de har ont om tid och kanske har svårt att se några fördelar med GIS i övrigt. Samtidigt 
hindras med största sannolikhet spridningen av GIS-användandet i kommunen av att 
användarna måste betala avgifter för GIS-program och kartor. Det hade förmodligen va-
rit lättare att motivera nya användare använda GIS om GIS hade finans ierats centralt 
och det inte hade kostat något extra för en avdelning att börja använda GIS. Däremot 
tycker jag inte att de GIS-ansvariga i kommunen ska ta på sig allt för stort ansvar när 
det gäller att informera de kommunanställda om GIS. Jag tror att kommunledningen be-
höver mer information om vad som kan åstadkommas med hjälp av GIS för att man ska 
lyckas sprida användningen av GIS inom kommunen i större utsträckning. Bernhardsen 
(1992) och Andersson (1991) beskriver hur ledning, teknik, program, data och kompe-
tens måste ha starka samband för att GIS ska fungera väl i en organisation. Jag har fått 
uppfattningen att GIS inte implementerats tillräckligt i hela organisationen i Stenung-
sunds kommun. 

I Stenungsunds kommun har ett samarbete startats upp med kommunledningen och 
kommunpolitiker där man försöker visa på nyttan av GIS. Man vill skapa en produkt 
som kan visa på nyttan av GIS. De GIS-ansvariga kan till exempel tänka sig att en sådan 
produkt skulle kunna vara ett verktyg för att samordna skolskjutsar inom kommunen. 
Det är alltså de GIS-ansvariga som i så fall skulle ta fram en sådan produkt. Ett effekti-
vare sätt att jobba med GIS är att GIS-ansvariga jobbar med administration och under-
håll av systemet och att anställda inom de olika avdelningarna inom kommunen använ-
der GIS själva till ändamål som passar dem. Detta är dock inte möjligt i dagsläget på 
grund av bristande kunskaper i hanteringen av geografiska informationssystem. Jag tror 
att skapandet av en GIS-strategi eller en GIS-grupp och försök med att integrera pro-
graminköp, andra kostnader som har med GIS att göra samt GIS som helhet i kommu-
nen skulle kunna underlätta spridningen av GIS i kommunen. 

Ingen av de båda kommunen jag har studerat har en GIS-strategi. Söderberg (1999) be-
skriver betydelsen av en GIS-strategi i en verksamhet som använder GIS. Jag tror att 
skapandet av en GIS-strategi i Stenungsunds kommun kan vara ett bra sätt att få led-
ningen att se sin roll i sammanhanget och få kännedom om de strategiska inslagen i pla-
nering som underlättar införande och förvaltning av GIS. Trollhättans kommun har 
lyckats införa GIS på ett adekvat sätt, men inte heller här har finns någon GIS-strategi. 
Trollhättans kommun har dock ett bestämt sätt för hur distribution och uppbyggnad av 
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ny information i systemet ska gå till. Kombinationen av dels det ”kompetenscenter” 
som skapades på 1970-talet med människor som följde utvecklingen och tog till sig ny-
heter på ett bra sätt och tidigt skapade gemensamma lösningar för olika informationssy-
stem inom kommunen samt att kommunens geografiska informationssystem är centralt 
finansierat, vilket medför att det inte kostar något extra för en ny avdelning inom kom-
munen att börja använda GIS har med stor säkerhet bidragit till att man lyckats så bra 
med att införa GIS i Trollhättans kommun. I och med att Stenungsunds kommun inte 
har samma förutsättningar tror jag att det kan vara bra att starta upp ett projekt där man 
samställer en GIS-strategi, för att på så sätt öka kunskapen om GIS i kommunen. Båda 
kommunerna har haft svårt att få de mjuka enheterna att börja använda GIS. Anledning-
en tros vara att man inte har en tradition av att jobba med IT inom dessa avdelningar 
och att datormognaden därför är låg. Det finns flera områden där de mjuka enheterna 
skulle kunna få användning av GIS men trots detta har det varit svårt att här införa GIS 
som ett arbetsverktyg. Kanske skulle man kunna få de här enheterna bli mer intresserade 
av GIS om de erbjöds medverka vid framställandet av en GIS-strategi eller genom ut-
bildning i nyttan av GIS. 

Båda kommunerna anser att de vinner tid genom att använda GIS, men ingen av dem 
vet inte exakt hur mycket tid som tjänas in eller hur mycket pengar som sparas. Jag har i 
båda kommunerna kommit i kontakt med argument om att GIS kan generera stora vins-
ter vilket stämmer överens med vad Eklundh (2001) och Lindgren (1997) beskriver. 
Ingen av de båda kommunerna har dock kunnat uppmäta vilka effekter och eventuella 
vinster införandet av GIS i kommunen har medfört. I Stenungsunds kommun upplever 
de GIS-ansvariga att man började spara tid i samband med att de började jobba med di-
gitala kartor istället för papperskartor, men att det inte inneburit lika stor skillnad att 
börja jobba med GIS. Detta beror antagligen på att de inte använder GIS i någon större 
utsträckning och att man skulle kunna utveckla flera nya användningsområden. De stora 
tidsvinsterna borde visa sig när kommunens anställda har lärt sig mer om GIS och fler 
människor inom kommunen börjar använda GIS. Detta borde kunna uppnås om man 
lyckas med att integrera GIS i verksamheten på det sätt som Bernharden (1992) och 
Anderson (1991) förespråkar. Idag framställer de GIS-ansvariga i Stenungsunds kom-
mun kartor med ett visst innehåll för dem som behöver kartor, önskvärt skulle kunna 
vara att de som behöver kartor med ett visst informationsinnehåll skulle kunna skapa 
dem själva. De GIS-ansvariga i Stenungsunds kommun har bedrivit utbildningsverk-
samhet för intresserade anställda i kommunen men frågan är om detta ökar användandet 
av GIS i någon större utsträckning. Återigen vill jag påpeka att jag tror att man i Sten-
ungsunds kommun behöver integrera GIS i kommunen som helhet och försöka finansie-
ra det centralt på ett liknande sätt som Trollhättans kommun har gjort. GIS är ett kraft-
fullt verktyg för hela verksamheten och en liknande finansiering skulle antagligen un-
derlätta spridningen av GIS-användandet i kommunen. De tidsvinster som erfars Sten-
ungsunds kommun är framför allt tidsvinster i samband med kartproduktion. Det är då i 
första hand hanteringen av information i olika lager och det digitala arbetssättet i all-
mänhet som genererar tidsvinster och detta är kanske inte det mest effektiva sättet att 
använda ett geografiskt informationssystem. Om GIS används främst till att producera 
kartor kommer man antagligen inte se några större vinster med GIS-användandet. Där-
emot kan kommunen på längre sikt göra vinst om systemen integreras bättre i olika en-
heter i kommunen och börjar användas mer till att framställa bättre beslutsunderlag på 
ett snabbare sätt. Om ledning och politiker sedan använder dessa beslutsunderlag skulle 
de kunna fatta beslut som är bättre underbyggda och på så sätt ger bättre resultat. 
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Trollhättans kommuns stora GIS-satsning på kommunens hemsida som riktar sig till 
kommuninvånare och turister. Detta är ett bra sätta att lätt presentera den data kommu-
nen besitter och de möjligheter GIS ger för allmänheten. Med en bra lösning av detta 
slag kan de för en bred publik visa vad som kan åstadkommas med GIS och på sätt kan-
ske öka intresset bland beslutsfattare och allmänhet. Jag tror att en liknande lösning för 
Stenungsunds kommun skulle ge den reklam för GIS-verksamhet som de GIS-ansvariga 
efterlyser. Men samtidigt är det en fråga om ekonomi, resurser och kompetens som kan 
vara svår att lösa. Båda kommunerna har hemsidor med varierande GIS-innehåll. Sten-
ungsunds kommuns planer på hemsida med GIS- innehåll och Trollhättans kommuns 
färdiga lösning inkluderar en extern aktör som svarar för att lösningen ska fungera. Ett 
billigare alternativ är att kommunerna har dessa lösningar på sina egna befintliga webb-
servrar. Det finns dock inte kompetens i någon av kommunerna för att lösa detta själv 
och i och med att webbhotell idag är relativt billigt är detta är nog den bästa lösningen. 

GIS ger möjlighet till en ökad tillgänglighet av information. Tidigare hade man exem-
pelvis flygfoton och andra kartor över kommunen undanstoppade i arkiv, men idag kan 
de kommunanställda lätt få tillgång till dessa bilder och kartor genom det geografiska 
informationssystemet. Detta tror jag medför att kommunens anställda snabbt och lätt 
kan använda sig av denna och liknande information som annars kanske inte skulle an-
vändas. GIS används till olika saker i de olika kommunerna. Användningsområdena va-
rierar med användningsfrekvensen av GIS. I Trollhättans kommun används GIS till fler 
saker än i Stenungsund antagligen beroende på att man lyckats bättre med att införa 
GIS. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Under studien av Trollhättans kommun fick jag flera gånger berättat för mig att man ef-
terlyste en undersökning av hur mycket tid och pengar man tjänar på att använda GIS. 
Ett förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att ta reda på just detta i Troll-
hättans kommun. Jag kan även tänka mig att andra kommuner och organisationer som 
använder GIS skulle vara intresserade av denna typ av undersökning. Ett problem finns 
dock i att det kan vara svårt att jämföra tidsåtgången för ett visst arbetsmoment när man 
har stöd av ett GIS-verktyg och när man inte har det. Detta på grund av att om man job-
bar med GIS kan det vara svårt att ta reda på hur lång tid detta arbetsmoment skulle ta 
om man inte hade GIS som stöd. Antagligen har man inte kvar de gamla arbetsrutinerna 
för arbetsmoment som kan lösas med GIS. 

8 Slutsats 
Med bakgrund mot resultat och diskussion kan man se att användandet av GIS i de 
kommuner som studerats hänger ihop med hur väl GIS är integrerat i kommunen som 
helhet och finansieringsfrågor rörande GIS. Trollhättans kommun som har en central fi-
nansiering av GIS-verksamheten har lättare att motivera nya användare att börja utnyttja 
GIS i och med att det inte kostar något extra. Stenungsunds kommun skulle antagligen 
ha nytta av en liknande finansiering för att sprida GIS-användandet i kommunen. Sam-
tidigt tror jag att man skulle ha nytta av att framställa en GIS-strategi för utvecklingen 
av GIS i kommunen. Detta skulle antagligen göra det lättare för ledningen att se sin roll 
i sammanhanget. Sammanfattningsvis tycker jag att man kan konstatera att vikten av 
samordningen av en organisations alla delar i arbetet med GIS inte får underskattas. 



 

 42 

Litteraturförteckning 
Andersson, U. (1991). Införande av GIS. Utvecklingsrådet för landskaps-

information: Gävle. 

Bernhardsen, T. (1992). Geographic information systems. Vett & Viten: Otta, 
Norge. 

Bogdan, R. & Taylor, S.J. (1984). Introduction to qualitative research methods: the 
search for meanings. Wiley: New York, USA. 

Carver, S. Cornelius, S. & Heywood, I. (2002). An Introduction to Geographical 
Information Systems. Pearson Education Limited: Harlow, UK. 

Clarke, K.C. (2001). Getting started with geographic information systems. 
Upper Saddle River: Prentice Hall, London, UK. 

Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design – Choosing among 
five traditions. SAGE Publications: Thousand Oaks, USA. 

Eklundh, L. (2001). Geografisk informationsbehandling: Metoder och tillämpningar. 
Byggforskningsrådet: Stockholm. 

Guba, E.G. & Lincoln Y.S. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications Inc.: 
Beverly Hills, USA. 

Lindgren, K. (1997). Kostnads/nyttoanalyser av GIS-projekt. Utvecklingsrådet för 
landskapsinformation: Gävle. 

Malmström. B. & Wellving. A. (1995). Introduktion till GIS. Utvecklingsrådet för 
landskapsinformation: Gävle. 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund. 

Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods, Sage: London. 

Sonneson. A-K. (2002). Gamla pilot-GIS. Boverket: 
<http://www.boverket.se/planera/projekt/pilotgis/GamlaPilot-GIS.htm> 
(2003-01-20). 

Stake, R.E. (1978). The case study method in social inquiry. Educational Re-
searcher. 

Stenungsunds kommuns hemsida. <http://www.stenungsund.se>. (2003-01-08). 

Söderberg, M. (1999). GIS i Försvarsmakten - Att införa GIS - Att få GIS accepterat 
och använt i en komplex organisation. Utvecklingsrådet för landskapsin-
formation: Gävle. 

Trollhättans kommuns hemsida <http://www.trollhattan.se>. (2003-01-08). 

Trost, J. (1993). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund. 

Yin, R.K. (1984) Case Study Research: Design and Methods. Sage: Newbury Park, 
California, USA. 



Bilaga 1 

Intervjuunderlag 
 

Strategi 
Arbetsmetoder 
Organisation 
Användarutbildning 
GIS som Beslutsunderlag 
Användningsområde 
Utveckling: Framtidsplaner/Önskningar 

 
1. Hur många personer arbetar med GIS i kommunen idag? 
2. Vilken utbildning har de här personerna fått? 
3. När infördes GIS och varför? 
4. Vilken hård- och mjukvara använder ni er av? 
5. Har ni någon utvecklingsplan, projektgrupp och styrgrupp för GIS? 
6. Hur har ni gått tillväga när det gäller datafångst? Om gjort kartorna själva, hur 

har ni gått till väga? Om köpt, vart har ni köpt dem från? 
7. Vad har datafångsten kostat? Om ni framställt kartor själva, hur lång tid har det 

tagit? 
 

8. Vad används GIS till i kommunen? 
9. Vad har kommunen för strategi när det gäller GIS och vad var det som gjorde att 

ni valde just den strategin? 
10.  Skulle ni ha lagt upp strategin annorlunda idag, om ni ser tillbaka på 

erfarenheterna? 
11.  Finns det någon budget för GIS-verksamheten i kommunen? Om ja, har den ökat 

eller minskat med åren? 
12.  Hur förvaltar ni ert geografiska informationssystem? 
13.  Använder ni GIS till fysisk planering? 
14.  Vad är era mål med GIS? Varför satsar ni på GIS? 
15.  Hur används/presenteras resultat erhållna från GIS? 
16.  Vad har GIS fått för konsekvenser i kommunen? 
17.  Har ni producerat något eller tagit fram uppgifter som gagnar allmänheten? 

 
18.  Vilka för och nackdelar ser ni med GIS inom kommunen? 
19.  Inom vilka delar av kommunen används GIS? 
20.  Har GIS påverkat kommunen organisationsmässigt? Omorganisation, förändrade 

arbetsuppgifter, avsked m.m. 
21.  Vilka använder GIS inom kommunen? Vilka är användarna? Vilken utbildning har 

dessa fått? 
22.  Hur har GIS påverkat användarnas och kommunens arbetsmetoder? 
23.  Utför kommunen egen vidareutveckling av programvaran? Om ja, i vilken 

utsträckning? Vilka gör det? Vilken utbildning har de? 
24.  Samarbetar man inom kommunen när det gäller GIS? 
25.  Skulle samarbetet kunna vara större? 
26.  Används resultaten från GIS som beslutsunderlag inom kommunen och för 

politiker? Används GIS som beslutsunderlag på något sätt? Vilken typ av 
information används som beslutsunderlag? 

 
27.  Har det varit problemfritt att införa GIS i kommunen? Om inte, vilka problem har 

funnits? 
28.  Har ni funderat på att utöka GIS-möjligheterna? Om ja, inom vilka områden? 
29.  Vad skulle en sådan eventuell ökning få för konsekvenser/fördelar för kommunen? 
30.  Kan GIS gå med vinst? Kort- långsiktigt?  
31.  Resulterar ert GIS i tidsvinst på något sätt? Kort- långsiktigt? 
32.  Har ni fått ut det ni hade tänkt er från geografiska informationssystem inom 

kommunen? 
33.  Har ni planer på att utvidga ert GIS och dess användningsområden? 
34.  Vad ser ni för framtida möjligheter för GIS i kommunen? 
35.  Övrigt av intresse? 
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KARTMOTORN 

Kartmotorn är ett s k ”Tittskåp” för att söka information om fastigheter, adresser, va-
ledningar mm. Det innebär att man kan titta och skriva ut information. Man kan även 
mäta ungefärliga avstånd och ytor. Det är ingen risk att man ändrar i originalfilerna.  

Kartmotorn ligger på intranätet och öppnas via Skipper och knappen Kartmotor som 
återfinns i knappraden till vänster. En Time Out funktion är insatt vilket innebär att 
man kastas ut från programmet om man har det öppet utan att göra sökningar i det 
under XX minuter. För att kunna göra ny sökning får man stänga ner Kartmotorn och 
starta om den igen. 

 

Funktionsknappar 

Se bilagan 1. 

 

Kartprodukter 

Kartmotorn består av flera kartprodukter som man länkas till genom att klicka på 
namnet när det är blåmarkerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man är inne i en kartprodukt kan man enkelt för-
flytta sig mellan de olika produkterna genom att välja 
en annan karta i den översta dialogrutan Välj kartpro-
dukt och därefter klicka på [OK].  
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För att minimera data har zoomningsgränser satts i de olika kartprodukterna 
varför man kan behöva förstora bilden några gånger innan man ser olika detal-
jer. 

• Fastighetskartan: Innehåller fastigheter, byggnader, vägnät, kraftledningar och 
vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I Fastighetskartan kan du söka efter 
en fastighet på olika sätt. 
 
Fritextsökning : Här skriver du 
hela eller del av namn. 
Sök via traktnamn: Ange hela 
eller del av namn eller klicka på 
pilen.  
 
I båda fallen får man en lista med 
fullständig fastighetsbeteckning att 
välja ur.  
 
 
 
 
Om man därefter klickar på KARTA-knappen laddas kartan till visningsfönstret. 
 
Man kan även söka fastighetsbeteckning genom att aktivera [i] och klicka på någon 
fastighet i kartan.  
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Det går att få ungefärliga måttuppgifter om t ex ytan 
på en fastighet eller avståndet mellan två punkter. 
Aktivera mätstickan, klicka på startpunkten, klicka 
fram på varje brytpunkt och avsluta med dubbelklick. 
När man mäter en yta får man först bara ett gult 
streck och meteravstånd. Först när man kommer till-
baka till startpunkten och sluter ytan gråmarkeras den 
och ytmåttet skrivs ut på skärmen. 

• Textsökning fungerar på 
samma sätt som sökning av 
fastighet i Fastighetskartan. 
Skillnaden ligger i att man 
här enbart har ett textföns-
ter. För att få grafisk pre-
sentation klicka på knappen
   

 

 

• Informationskartan: Innehåller fastigheter, byggnader, vägnät, kraftledningar, 
vatten och tätorterna med vägnamn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att använda [i] och peka någonstans i kartan får man fram information om 
objektet.  
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Om man vill veta hur långt det är 
mellan två punkter aktiverar man 
mätstickan, ställer markören på 
punkt A och flyttar fram med enkla 
musklick till punkt B. Avsluta med 
dubbelklick. 

 

 

• Kommunalmark : Innehåller kommunalägda fastigheter, vägar och 
vattenområden. Informationssökning, se föregående kartprodukt. 

• Lägeskarta VA/Fjärrvärme Centrum: Innehåller detaljkarta och fjärrvärme-
kulvertar och VA-ledningar. Informationssökning som ovan. 

 

Utskrift 

Man kan skriva ut resultat från alla sökningar. Kartbilden ritas ut med måttstock samt 
uppgift om vilken kartprodukt utskriften är ifrån. Man använder sig av funktions-
knappen för utskrift. När man aktiverar          öppnas ett nytt fönster med kartbilden  
samt dialogrutan för utskrift. 

Vill man ha textinformationen för fastigheten utskriven måste man göra detta under 
Textsökning och skriva ut på vanligt sätt via Arkiv – Skriv ut… eller klicka på 
skrivikonen i verktygsfältet. 

Exempel på utskrifter, bilaga 2 och 3. 
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     BILAGA 1 
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     BILAGA 2 
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     BILAGA 3 
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Sammanfattning 
Abstract 
Uppsatsen behandlar användandet av geografiska informationssystem (GIS) i två kommuner. Jag har 
valt att studera Stenungsunds och Trollhättans kommun, på grund av att de använder GIS olika 
mycket och har kommit olika lång i utvecklingen av GIS-användandet i kommunen. Studien 
genomförs som en flerfallsstudie och informationskällorna är intervjuer, observationer och olika 
former av dokument. Mycket av den information som hanteras av kommuner kan skötas med stöd av 
GIS och jag vill med denna uppsats visa vilken användning två olika kommuner har av GIS. GIS 
började användas i större utsträckning under 1980- och 1990-talen och med hjälp av GIS kan olika 
sorters information kopplas samman och ge resultat och beslutsunderlag som annars hade varit 
svåra att ta fram. Investeringar i GIS kan ofta generera vinster som är fyra gånger större än det 
investerade kapitalet. För att GIS ska fungera väl i en organisation måste lika mycket tid, planering 
och kapital läggas på expertis, data, organisation samt hård och mjukvara. Uppsatsen beskriver vad 
GIS är, består av, vad som kan åstadkommas med hjälp av GIS samt att GIS bör integreras väl i en 
organisation för att fungera tillfredställande. 
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