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Sammanfattning 

Syftet med att denna rapport är att bidra till en del av försudien för RIGES-projektet, som är 

ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och 

Örnsköldsviks kommun. Rapporten undersöker hur ett GIS
1
 samt en bygglovsansöknings-

process ska konstrueras ur ett användarvänlighetsperspektiv. Delarna som tas upp omfattar 

omvärldsbevakning, processutveckling samt informationsmodellering, i enlighet med de 

komponenter som utgör RIGES-projektets inledande del (Tillväxtverket, 2010). Rapporten 

undersöker vad Sveriges kommuners GIS och tjänster för bygglovsansökan använder för 

tekniska lösningar, vilket behandlas i omvärldsbevakningen. Slutsatsen av undersökningen är 

att det finns en strävan efter mer avancerade kartsystem och webbaserad bygglovsansökan. 

Hur en webbaserad bygglovsansökan bör se ut behandlas i processutvecklingen. Processen 

illustreras med hjälp av ett UML
2
 Use Case Diagram. I och med fokus på 

användarvänligheten och den nya plan- och bygglagen behandlar rapportens tredje del, som 

främst behandlar hur information presenteras. Denna sistnämnda del benämns  

informationsmodellering. I denna del studeras användarvänlighet, och den slutsats som dras är 

att e-tjänsten bör sätta användaren i fokus samt att vedertagna normer för grafiskt 

användargränssnitt ska användas. 

De dokument som överlämnas till RIGES-projektet är två funktionskravspecifikationer som 

ska kunna användas som stöd i RIGES inledande skede. 

  

                                                           
1 GIS – Geografiskt Informationssystem 
2
 UML – Unified Modeling Language 
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Abstract 

The objective of this report is to contribute to a part of the pre-study of the RIGES project. 

RIGES is an EU funded collaboration project between the municipalities of Sundsvall, Timrå, 

Härnösand, Kramfors and Örnsköldsvik. The report examines how a geographical information 

system and a planning application process should be designed from a usability point of view. 

The report grasps business intelligence, process development and information modeling, in 

accordance with the start-up phase of RIGES (Tillväxtverket, 2010). The report examines the 

GIS and planning application solutions in use in the municipality administrations of Sweden. 

In the business intelligence discussion, the conclusion is made that there is a trend towards 

more advanced geographical information systems. The area of process development focuses 

on the user and the new planning and building act, and it finds that there’s no problem in 

developing a user-friendly web-based planning application process. This process is 

graphically illustrated through a UML Use Case Diagram. Information modeling is the final 

part, in which the process’ user friendliness has the main focus. It finds that it is critical to be 

explicit with the focus on the user, and to use accepted standards in the graphic user interface 

design. 

Deliverables includes two functional specifications, whose aim is to provide a support in the 

initial stages of the RIGES project. 
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1. Inledning 

Enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning är företagsklimatet i Norrland isande  

(Svenskt Näringsliv, 2011). Under åren har olika instanser försökt avhjälpa detta genom en 

rad olika projekt. Ett av de senare heter RIGES
3
 och ska med hjälp av kommunikationsteknik 

skapa en e-tjänst med syfte att underlätta företagsetableringar (Härnösands kommun, 2010). 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att bidra med en del av RIGES-projektets 

förstudie, som bland annat omfattar omvärldsbevakning, processutveckling samt 

informationsmodellering. Detta gås närmare in på i nästföljande del av rapporten. 

Vi deltar eftersom vår akademiska bakgrund och vårt unga perspektiv ger oss en fördel, då vi 

har en annan utgångspunkt och syn på IT och dess möjligheter jämfört med de äldre 

generationerna. 

Denna rapport omfattar frågeställning och metodbeskrivning, där tillvägagångssättet 

presenteras. Resultatet från undersökningarna presenteras i delen därefter, sedan kommer en 

diskussion av dessa resultat samt RIGES-projektets framtid. Rapporten avslutas med en 

slutsats baserad på resultaten från undersökningarna. 

1.1 Mål 

Målet med detta arbete är att undersöka huruvida en e-tjänst, som innehåller omfattande 

geografisk information om Västernorrland samt en helt webbaserad lösning för ansökan av 

bygglov, kan förbättra områdets företagsklimat. Resultaten från undersökningarna samt 

funktionskravspecifikationer av e-tjänsten, som behandlar webbaserat GIS och bygglovs-

ansökan, kommer att sammanställas i en rapport.  

 

                                                           
3
 Regional Innovativ GIS E-Samverkan 
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2. Bakgrund 

Västernorrlands län har länge haft problem med arbetskraftsutvandring och glesbebyggelse 

vilket har lett till ett hårt företagsklimat (Svenskt Näringsliv, 2011). De stora industrierna har 

haft en dominerande roll medan mindre aktörer, som inte haft samma resurser, inte har sett så 

några stora fördelar med att etablera sig där. 

Tidigare har åtgärder för att öka glesbygdens attraktionskraft genomförts i olika EU- och 

kommunprojekt. Ett exempel är PIKE – Promoting Innovation and the Knowledge Economy 

– som var ett projekt bestående av kommuner i olika delar av Europa i samarbete med EU 

(PIKE, 2010). Där ingick bland andra Härnösands kommun. PIKE-projektets huvudsyfte var 

att ta fram olika ”goda exempel” på hur IT kan användas för att förenkla administration och 

informationsdelning mellan olika regioner. 

PIKE inspirerade senare till ett projekt som syftade till att förenkla delningen av geografisk 

information mellan kommunerna i Västernorrland samt till företag. Sekundärt ska även 

kommuninvånarna kunna dra nytta av detta. Deltagande kommuner är Härnösand, Sundsvall, 

Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Härnösands kommun blev projektägare och förutom 

kommunernas bidrag beviljades även EU-medel till projektgruppen. Detta projekt kom att 

kallas RIGES – Regional Innovativ GIS E-Samverkan – där termen GIS syftar på geografiska 

informationssystem, det vill säga digitala terrängkartor och annan information om området. 

En stor fördel med att underlätta delningen av geografisk information är att det avsevärt 

förenklar företagsetableringar i länet om de enkelt kan få tillgång till information om området. 

Relevant för företagen kan exempelvis vara vilka platser som människor rör sig mest i eller 

var det finns lediga tomter. Av samma anledning ska även processen vid bygglovansökan 

förenklas samt göras webbaserad, detta har blivit en stor del av RIGES-projektet. Alla som 

söker bygglov är skyldiga att lämna in en skriftlig ansökan till kommunens stadsbyggnads-

kontor när en förändring på tomten sker, såsom en stor om- eller nybyggnation. Denna kan 

sedan godkännas eller avslås. Med hjälp av en lättanvänd e-tjänst, tillgänglig på respektive 

kommuns hemsida, ska allmänheten kunna studera kartor med valbar information på en 

ingående nivå. Möjligheten att söka bygglov genom denna e-tjänst, som ska vara enkel och 

med hög abstraktionsnivå, kommer att ge kommunerna en konkurrensfördel gentemot andra 

regioner i Sverige. Det har blivit huvudsyftet med RIGES-projektet.  

RIGES är i skrivande stund (maj 2011) i slutet av sin uppstartsfas och det är genom vår tidiga 

inblandning som vi ska kunna hjälpa till att lotsa in RIGES-projektet på rätt fokus. 
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2.1. 24-timmarsmyndighet 

Från och med den 2 maj 2011 träder nya plan- & bygglagen i kraft (Statens Offentliga 

Utredningar, 2011). Detta innebär bland annat att en muntlig ansökan inte längre är giltig, 

större projekt kräver en kontrollansvarig knuten till projektet samt att den som ansöker om 

bygglov ska få besked inom tio veckor. En e-tjänst för bygglovsansökan tillåter handläggare 

att jobba med flera ansökningar parallellt och kontakten mellan ansökande och kommun blir 

inte längre låst till telefontiderna. Bara under 2009 och 2010 ansöktes 462 stycken bygglov 

(Statistiska centralbyrån, 2011) för nybyggnation
4
 i Västernorrlands län. 

E-tjänsten gör att kommunen går mot en 24-timmarsmyndighet (Wikipedia, 2011), som blir 

allt vanligare i dagens IT-samhälle (Dokument Info, 2004).  

 

 

                                                           
4
 Nybyggnation av småhus, flerbostadshus och fritidshus. 
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3. Problemformulering, frågeställning och metodbeskrivning 

I denna del kommer de problem och frågor som konkretiserar kandidatexamensarbetet att 

ställas fram. Metodbeskrivning om hur undersökningarna har utförts samt hur lösningar på 

problemen och svaren på frågorna har arbetats fram beskrivs i denna del. Åsa Jadelius, 

kandidatarbetets uppdragsgivare, har gett oss ganska fria händer. Strukturen för detta arbete 

valdes till att följa RIGES-projektets projektplan. Arbetet är uppdelat i tre delar, vilket 

innefattar omvärldsbevakning, processutveckling och informationsmodellering. Dessa tre 

delar ingår i förstudiefasen för RIGES-projektet.  

3.1. Omvärldsbevakning  

Omvärldsbevakningen genomfördes som en undersökning av Sveriges kommun-

administrationers hemsidor. Samtidigt som det blev en intressant kvantitativ studie för detta 

arbete, var det även en undersökning som gav RIGES-projektet en överblick över 

användningen av geografiska informationssystem och webbaserade tjänster för bygglovs-

ansökan bland Sveriges kommunadministrationer. Detta kunde ge dem en bra utgångspunkt i 

projektet och kunde leda till kontakter med de kommuner som hade attraktiva lösningar. 

Målet var alltså att se vilken typ av kartsystem de har samt vem som försett dem med detta, 

hur funktionaliteten var, samt att undersöka om de tillåter webbaserad bygglovsansökan. 

Samtliga av Sveriges 290 kommuners hemsidor granskades, och för varje kommun, ställdes 

frågorna: 

i. Har de GIS-system? Vem har utvecklat det? 

ii. Går det att markera i kartan och använda sig av markeringen? 

iii. Finns det filter
5
? Vilka av dessa kan vi använda oss av? 

iv. Hur söker man bygglov? Är något steg webbaserat? 

Resultatet från denna undersökning finns sammanställt i ett Excel-dokument och redovisas i 

avsnitt 4.1. 

Utöver analysen av kommunadministrationernas hemsidor har en enkätundersökning 

genomförts på företag och organisationer i Västernorrland. Genom enkäten undersöker vi i 

vilken utsträckning dessa använder geografiska informationssystem i sitt dagliga arbete. Det 

var även intressant för oss att veta hur stor nytta de har av geografisk information vid 

nyetablering samt vid andra beslut som rör verksamheten. I och med att vi behöver svar från 

en stor urvalsgrupp passade undersökning i enkätform bättre än intervjuer. 

    

  

                                                           
5
 Filter betyder i detta fall kategorier av objekt som kan placeras ut på kartan. Exempelvis kan samtliga skolor 

placeras ut på kartan om filtret för skolor väljs. 
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3.2. Processutveckling 

En annan del av uppdraget var att skissa på en väl formulerad och lättförståelig process för 

bygglovansökan, det vill säga hur den kan göras lättanvänd men samtidigt ingående nog för 

att kunna ersätta pappersblanketterna som används i dagsläget. De ansvariga för 

RIGES-projektet ansåg att vi var lämpade för detta eftersom vi har en akademisk bakgrund 

såväl som en modern syn på Internettjänster tack vare vår generations förhållningssätt till 

Internet. I åtanke hade vi inte bara det visuella utan även säkerhetsaspekten, då det krävs en 

personlig identifikation för att utfärda ett bygglov, samt att möjligheten att avbryta processen 

och ta upp den igen senare ska finnas. Detaljer om det kommer i funktionskrav-

specifikationen. Vi bestämde att det vore mest överskådligt att rita upp en steg-för-steg-

beskrivning av ansökningsprocessens olika steg. Denna finns i avsnitt 4.2.2, illusterat med 

hjälp av ett UML Use Case Diagram. 
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3.3. Informationsmodellering 

I Sverige har drygt 88 % av hushållen har tillgång till internet enligt statistik från 2010, vilket 

är det tredje bästa landet i Europa (.SE, 2010). 91 % av svenskarna i åldern 16-75 år använder 

Internet antingen privat, i arbetet eller både och enligt statistik från 2009 (.SE, 2010). Det är 

rimligt att anta att siffrorna åtminstone ligger på samma höga nivå, om inte högre, idag. Vi 

ställer oss då frågan: varför inte använda internet i större utsträckning än idag för att hantera 

olika kommunala ärenden? 

Som utgångspunkt har vi undersökt Sveriges kommuners hemsidor och tagit reda på vilka 

tjänster de för närvarande tillhandahåller. Genom att göra detta sökte vi också efter smarta 

funktioner som kan vara användbara för den funktionskravspecifikation till e-tjänsten som 

också skulle framställas.  

Användarvänlighet är en av de viktigaste egenskaperna som e-tjänsten måste ha. Det ska vara 

lätt för någon som inte alls är bekant med termerna rörande bygglov och geografisk 

information att navigera och använda e-tjänsten. För att uppnå detta tog vi reda på ett antal 

egenskaper hos grafiska gränssnitt som gör en e-tjänsten användarvänlig. De teorier som 

använts kommer ifrån Människa-datorinteraktion. Mer om detta i avsnitt 4.3.2.    
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4. Presentation av utfört arbete och resultat 

I denna del presenteras de resultat som erhållits från omvärldsbevakningen, processutveckling 

respektive informationsmodelleringen. 

4.1. Omvärldsbevakning 

Efter att ha kommit överens med uppdragsgivaren utfördes en undersökning som låg till grund 

för omvärldsbevakningen.  

I korta drag hade cirka 3 av 4 kommuner (220 av Sveriges 290 kommuner) någon typ av 

geografiskt informationssystem på sin hemsida, eller länkade till ett. Bilder i GIF eller JPG 

samt kartor i PDF-format räknades ej till dessa. Se figur 4.1.1. 

208 kommuner hade en lite mer avancerad funktion med någon typ av anpassningsbarhet (ex. 

att det går att göra markeringar eller lämna kommentarer) i kartan. Se figur 4.1.2. 

134 kommuner som hade även möjlighet att visa/dölja filter, för att exempelvis markera ut 

hotell, skidspår, museum eller annat på kartan. Se figur 4.1.3. 

39 kommuner hade möjlighet att söka bygglov på Internet. En överväldigande majoritet hade 

inga sådana verktyg, eller tillhandahöll endast formulär i PDF-format som den sökande sedan 

skulle lämna in manuellt. Se figur 4.1.4. 

 

Figur 4.1.1   Figur 4.1.2 

 

 Figur 4.1.3   Figur 4.1.4 

Antal kommuner som 

använder GIS 

Ja

Nej

Antal kommuner med 

anpassningsbara GIS 

Ja

Nej

Antal kommuner med 

filter i sitt GIS 

Ja

Nej

Antal kommuner med 

webbaserad bygglovsansökan 

Ja

Nej
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4.1.1. Bra exempel 

Under omvärldsbevakningen utmärkte sig Linköpings kommun både inom geografiska 

informationssystem och webbaserad bygglovsansökan. Förutom en vanlig interaktiv karta6 

med filter finns även en 3D-karta. Den vanliga kartan, Linköpingskartan, är framtagen av 

Linköpings kommun med data från Lantmäteriet. Den webbaserade 3D-kartan är framtagen 

av Agency9 AB med hjälp av geografisk information från FORAN Remote Sensing AB 

(Foran Remote Sensing, 2010), som själva är baserade i Linköping. På uppdrag av Linköpings 

kommunledning laserskannades staden från luften. Utifrån inskannad data har en markmodell 

av stadens samtliga byggnader och träd tagits fram. Detta har Agency9 AB sedan byggt en 

webbaserad visualiseringslösning kring. Dock kräver tjänsten att användaren har Java 

installerat på datorn. 

Förutom bra kartor har Linköping även en webbaserad tjänst för bygglovsansökan. Processens 

alla steg är klart illustrerade med klickbara länkar för mer information. Mallen kommer från 

BygglovsGuiden (BygglovsGuiden, 2011), en tjänst som kan anpassas efter respektive 

kommuns önskemål. BygglovsGuiden läggs enkelt in på kommunens hemsida som en länk till 

BygglovsGuidens databas. Blanketter kan fyllas i av användare direkt i webbläsaren och kan 

antingen skrivas ut på papper eller sparas som XML-filer innan de levereras till kommunen. 

Ett tjugotal kommuner i Sverige använder denna tjänst.  

 

   

Figur 4.1.1.1 (Linköping kommun BygglovsGuiden, 2011) 

  

                                                           
6
 Interaktiva kartor är sådana som kan anpassas av användaren. Exempelvis in- & utzoomning, möjlighet att 

lägga på filter samt markering och sökning av platser i kartan. 
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En kort film som visar hur hela processen vid bygglovsansökan går till underlättar för ovana 

användare att förstå. Exempelvis har Västerås kommun har en film (Västerås Stad, 2011) som 

visar alla stegen i ansökan. Den är dock inte anpassad efter nya PBL7 och är dessutom på 10 

minuter, vilket är lite för långt. 

 

 
Figur 4.1.1.2 (Västerås Stad, 2011) 

  

                                                           
7
 Plan- & bygglagen 
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4.1.2. Resultat från enkätundersökningen bland RIGES intressentkommuner 

I denna del presenteras en sammanställning av resultaten från enkätundersökningen. Svaren 

kommer från 72 företag verksamma i regionen.  

 
Figur 5.1.2.1 

Av de företag som svarade på enkäten var det drygt hälften som använder kartor i den dagliga 

verksamheten, enligt figur 5.1.2.1. Trots detta indikerar enkäten att det finnas ett intresse av 

kartsystem och e-tjänster. 

 

 
Figur 5.1.2.2 

Överlag var GIS-vanan ganska spridd men de flesta hade en ganska stor erfarenhet av 

geografiska informationssystem, enligt figur 5.1.2.2. 

 

 
Figur 5.1.2.3 

Vid nyetablering var det inte särskilt många som använde geografiskt informationssystem, 

enligt figur 5.1.2.3. Detta beror förmodligen på den låga andelen som använder kartor i den 

dagliga verksamheten, enligt figur 5.1.2.1. 
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Figur 5.1.2.4 

Figur 5.1.2.4 visar att de mest använda kartsystemen är de webbaserade gratistjänsterna. 

Deras lättillgänglighet har förmodligen en betydande roll till varför många väljer att använda 

GIS-systemen på Hitta.se, Eniro.se samt Google Maps. 

 

 
Figur 5.1.2.5 

Vid information inför en nyetablering var den överlägset största informationskällan 

kommunens hemsida. Av figur 5.1.2.5 och 5.1.2.4 kan slutsatsen dras att ett lättillgängligt och 

gratis GIS-verktyg skulle användas av många, förutsatt att kommunen tillhandahåller det. 
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Figur 5.1.2.6 

Många tycker också att en interaktiv karta, med bland annat informationsfilter, är det bästa 

sättet att presentera data, enligt figur 5.1.2.6. Det finns en ganska stor andel användare som 

vill ha traditionella fasta kartor, vilket kan indikera att en interaktiv karta måste vara 

tillräckligt lättanvänd och pedagogisk för att inte skrämma bort mindre datorvana användare. 

 

 
Figur 5.1.2.7 

När det kom till webbaserad bygglovsansökan finns det ett stort intresse, som kan utläsas från 

figur 5.1.2.7. Det förekommer också en stor andel som inte ser detta som ett behov, 

förmodligen på  grund av att alla svarande inte hör till en bransch där bygglov är relevant. 

Förmodligen finns det också många som inte ser fördelarna med att söka bygglov över 

Internet. De fördelar med webbaserad bygglovsansökan som bör framhävas är bland annat 

kortare handläggningstid och möjligheten att följa statusen under processen kontinuerligt. 
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4.2. Processutveckling 

Med hjälp av vår erfarenhet från omvärldsbevakningen skissades ett förslag till 

ansökningsprocess fram. Vi kom överens om att en process uppdelad i steg skulle ge den 

bästa abstraktionsnivån, samtidigt som det ger användaren överblick i hur långt denne har 

kommit. Detta sker med hjälp av en enkel graderad statusindikator. Inloggningen sker säkert 

men okomplicerat med samma e-legitimation som används för bankinloggningen, varpå 

användaren skickas till en sida där denna får välja om han eller hon söker som privatperson 

eller företag. Med denna information kan sidans innehåll anpassas efter användaren. På 

samma sätt kan gränssnittet anpassas i kommande steg allt eftersom användaren matar in 

information. 

När bygglovsansökan börjar bli färdig ska användaren kunna få påminnelser om det är något 

denne bör komplettera med. Om ärendet kan tilldelas en handläggare redan i det här stadiet så 

bör det göras, så att användaren veta vem han eller hon ska vända sig till om det behövs. Det 

ger ett personligt bemötande och en ökad känsla av trygghet. När ärendet ändrar status ska 

användaren kunna få ett automatiskt genererat e-postmeddelande, eventuellt med en liten 

notering från handläggaren.  

Att till viss del integrera sociala medier kan också vara lämpligt, exempelvis Facebook. Vissa 

användare kan tycka att det är roligt och då sprids också kunskap om tjänsten till användarens 

kontaktnät. 

Säkerhetsaspekten är mycket viktig för e-tjänsten. Standardförfarandet vid inloggning hos 

myndigheter är att använda e-legitimation, som är relativt lättanvänt och betraktas som 

tillräckligt säkert av exempelvis Skatteverket (Skatteverket, 2011). Inloggning med e-

legitimation används redan av en rad kommuner, däribland Sundsvalls kommun (Sundsvalls 

kommun, 2011). Förutom inloggning kan e-legitimation även användas för att verifiera den 

sökandes identitet. För tillgänglighetens skull ska inloggningen ha stöd för samtliga bankers 

e-legitimationslösningar. Stöd måste framför finnas för Bank-ID utvecklat av Finansiell 

ID-Teknik AB, som idag har 75 % av e-legitimationsmarknaden men i slutet av 2012 kommer 

ligga på mellan 90-93 %. Systemet måste också vara enkelt att bygga ut, eftersom statens 

nationella e-legitimationslösning kommer att börjar användas under 2012 (Computer Sweden, 

2011). Den nationella e-legitimationen ska bli en standard för all svensk e-legitimation.  

Det bör gå att avbryta ansökningsprocessen om användaren så vill och återuppta den vid ett 

senare tillfälle. Antingen kan användarens inmatade data sparas i form av cookies
8
 på 

användarens dator, men dessa kan tas bort av användarens dator och det innebär också att det 

inte går att återuppta processen på en annan dator. Därför bör påbörjade ansökningar lagras på 

en server (naturligtvis under en begränsad tid, exempelvis tre månader). 

  

                                                           
8
 En cookie är en fil som lagrar användardata lokalt på användarens dator, som Internettjänster kan ta del av. 
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4.2.1. Funktionskravspecifikation: e-tjänst för bygglovsansökan 

Under arbetet med omvärldsbevakningen har intryck och kunskap samlats, vilket har gett 

upphov till följande specifikationer till en webbaserad e-tjänst för bygglovsansökan: 

 En ansökningsprocess som sker stegvis med tillhörande förloppsindikator för att 

användaren ska kunna få överblick över var denne befinner sig i processen.  

 Innan ansökningsprocessen börjar ska användaren logga in genom tjänsten 

e-legitimation, uppfyllandes de säkerhetskrav som de respektive 

e-legitimationslösningarna ställer. 

 Det ska gå att få en förklaring av svåra termer. Detta kan ske genom att användaren 

klickar på, eller svävar med musen över, ett ord, varpå en förklarande ruta dyker upp. 

 All text ska finnas tillgänglig på engelska. 

 Den server som tar emot ansökningarna (alternativt en fristående server) ska ha 

möjlighet att spara användarens inmatade data mitt i processen. Detta ska 

implementeras i användarsidan av ansökningsprocessen i form av en ”spara”-knapp 

eller en förklarande text som berättar att det sparas automatiskt efter varje fullgjort 

steg. 

 Möjlighet att kontakta en handledare, antingen via en chatt implementerad i 

ansökningssidan, ett snabbmeddelande, e-post eller via telefon. 

 Ett visst mått av integration i sociala medier, exempelvis en ”Gilla”-knapp för att 

publicera ett inlägg om bygglovsansökanstjänsten eller sitt eget projekt på Facebook.  

 Gärna en kartintegration som möjliggör för användaren att se sin tomt och en 

rendering av den tilltänkta byggnationen. 

 När alla delstegen är ifyllda ska en komplett/del av bygglovansökan kunna sparas ner i 

PDF-format.  

  



19 
 

4.2.2. UML Use Case Diagram 

I UML-diagrammet på nästa sida beskrivs processerna som sker vid en bygglovsansökan, 

anpassat efter användarens behov. Efter att användaren angett om den söker privat eller för ett 

företag slussas han/hon vidare till en inloggningssida. Företagsanvändaren kan ange bransch i 

ett mellanliggande steg. Efter detta skickas användaren till en vanlig sida för inloggningen via 

någon av de standardiserade inloggningslösningarna för e-legitimation. Användaren kommer 

sedan till en välkomstsida, anpassad efter privatanvändare eller företagsanvändare med 

specifik branschanpassning om användaren angett det i det tidigare steget. Där kan 

användaren få tillgång till andra resurser som kan ligga i dennes intresseområde. 

Användaren anger vilket ärende ansökan avser. Sedan anger användaren vilken typ av åtgärd 

denne vill göra. Efter det kommer steget där användaren i detalj får beskriva åtgärden den ska 

utföra, och eventuellt ladda upp planer och ritningar. Användaren bör också kunna ha 

möjlighet att söka förhandsbesked. Alla processteg ska ha en hjälp-/stödfunktion inbyggd, 

exempelvis tydliga instruktionsvideor, telefonnummer eller chatt med handläggare, vilket 

minimerar risken att användaren kör fast i processen. Det ska även finnas möjlighet att spara 

en ofullständig ansökan för att kunna fortsätta vid ett senare tillfälle. 

Efter åtgärdsbeskrivningen visas en bekräftelse på att ansökningen är inskickad. Användaren 

ska kunna välja hur denne ska underrättas utöver det vanliga brevet som skickas till 

användarens folkbokföringsadress – via telefon, via e-post, via SMS eller annat. Användaren 

ska också kunna välja om denne vill bli underrättad bara då beslut tagits/då kompletterande 

uppgifter behöver lämnas in, eller om användaren också vill ha ett SMS/e-post utskickat varje 

gång ärendets status förändras. 

Då ärendet är inskickat lämnas det till handläggare för behandling och senare beslut. När 

beslutet är taget underrättas användaren. Oavsett om det blir ett godkännande eller ett avslag 

ska stödfunktionen finnas där för att berätta hur ansökningsprocessen går vidare. 

Det har funderats på om e-tjänsten kan utfärda förhandsbeskeden genom en automatiserad 

process. Det ska gå att göra till viss del, enligt parametrar som tomtstorlek gentemot 

byggnadsstorlek, om det finns några miljöfaktorer eller närliggande bebyggelse som kan 

störas. Men eftersom förhandsbeskeden är bindande under två år bör en handläggare granska 

förhandsbeskedet innan det ges. 
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Figur 4.2.2.1
9
 

                                                           
9
 Anv. stöd syftar på användarstöd. 
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4.2.3. Funktionskravspecifikation: GIS 

Dessa egenskaper bör finnas hos det geografiska informationssystemet som är tillgängligt för 

alla.  

 Kartvisningen sker på förstasidan med en allmän översiktskarta över kommunen. 

 Möjlighet att växla mellan vanlig karta, hybrid, gatuvy (om det finns) samt ortofoton
10

 

ska finnas.  

 Om det finns lasermätt geografisk 3D-information ska systemet även ha möjlighet att 

visa det. 

 Filter med generell information, såsom laddningsstolpar för elfordon, defibrillatorer, 

naturområden, elljusspår och annan samhällsnyttig information. Objekten ska synas 

som punkter på kartan och ytterligare info om dessa fås genom att klicka på varje 

enskilt objekt. Relevant information kan exempelvis vara exakt adress, en kort 

beskrivning samt eventuell hemsida eller kontaktinformation. 

 Om det tillåts av säkerhetsskäl: el-, avlopps- och vattenledningar samt annan 

information som kan behövas vid byggnationer ska finnas tillgängligt. 

 Tomtgränser ska finnas inlagda i systemet så att dessa kan användas vid 

bygglovsansökan. 

 Det ska vara möjligt att markera områden i kartan och skriva till kommentarer för 

dessa. Möjligheten att spara och skriva ut skall också finnas. 

 Namn på städer och större orter i kartan ska kunna klickas på för att få information om 

dem. Detta finns i huvudsak för företag och organisationer som överväger expansion 

eller nyetablering. Väsentlig information kan exempelvis vara befolkningstäthet, 

förteckning över lokala verksamheter samt aktuella planprojekt som rör området. 

 

 
Figur 4.2.4.1 Linköpings kommuns 3D-karta med filter 

  

                                                           
10

 Ortofoton är geometrisk korrigerade flygfoton över terräng och bebyggelse. 
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4.2.4. GIS – Teknisk grund 

Om utvecklingen av ett GIS ska ske från grunden, bör den tekniska plattformen noggrant 

väljas för att ge bästa möjliga prestanda och kompatibilitet. Den utveckling som sker nu 

uppvisar en trend där alltmer kraftfulla GPU
11

:er, ofta inbyggda på moderkortet, integreras 

med datorers vanliga CPU
12

:er. De två dominerande processortillverkarna Intel och AMD, 

som sammanlagt hade en marknadsandel på 99,7% under första kvartalet 2011 (Bailey, 2011), 

lanserar just nu sådana plattformar för sina största produktsegment. Dessa GPU:er kan enkelt 

användas för matematiska beräkningar.  

Prestandaökningen blir markant större. Grafikprocessorn är avsevärt snabbare än vanliga 

processorer i matematiska operationer.  Ett trivialt exempel är multiplikationen av två st. 

1024x1024-matriser, en beräkning som i ett försök tog 35 sekunder med en vanlig CPU.  Med 

hjälp av en GPU tog det endast 5 sekunder (Babcock, 2010). 

Detta är inte bara ett lösryckt exempel på prestandaökning. Inom GIS används ofta vektorer 

för grafik och data. En vektor är ett specialfall av en matris, och vid beräkningar med dessa 

kan därför en potentiellt stor prestandavinst fås, vilket i slutändan gör det smidigare för 

användaren att nyttja tekniskt avancerade tjänster utan att behöva ha väldigt kraftfull 

datorhårdvara. 

 

Figur 4.2.4.1 Interaktionen mellan CPU och GPU (Khronos) 

Denna hårdvarauacceleration
13

 införs lämpligtvis genom open source-ramverket OpenCL. 

Detta är en relativt ny plattform med C/C++ i botten. Det är nästan oberoende av användarens 

datorkomponenter och hårdvaruaccelerationen kan ske på alla nya operativsystem som 

Windows 7 och Vista, Mac OS X samt Linux. Datorn ska också ha ett grafikkort med stöd för 

minst DirectX 10, alltså alla grafikkort som lanserats från mitten av 2007 (Kreiss, 2007).  

                                                           
11

 Graphical Processing Unit, en grafikprocessor som är specialiserad på att omvandla data till grafik. 
12

 Central Processing Unit, en vanlig processor som används för generella beräkningar och operationer. 
13

 Hårdvarauacceleration, att göra beräkningar med full kompatibilitet i GPU:n utan att behöva skriva om det för 

att köras i CPU:n, då kallat mjukvaruavkodning. 
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Det går fortfarande att använda ett system byggt i OpenCL på datorer som inte har hård- och 

mjukvarumässigt stöd. Då utförs beräkningarna endast i CPU:n, vilket är mer krävande för 

processorn då GPU:n inte kan hjälpa till. 

Detta ramverk kan sedan implementera WebGL, som är en ny öppen standard för 3D-grafik 

på Internet, och konkurrerar med Adobe Flash och Microsoft Silverlight (Valich, 2009). 

WebGL:s fördelar är att det är mycket mer resurseffektivt, är baserat på ett öppet ramverk, har 

stöd är hårdvaruacceleration samt är bakåtkompatibelt. Kod för WebGL baseras på JavaScript 

och HTML5, två vedertagna standarder för webbutveckling. Därför bör det inte heller vara 

några problem att få tag i kompetens att utveckla GIS-tjänsten med denna plattform. 
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4.3. Informationsmodellering 

Informationsmodellering behandlar olika sätt att presentera information anpassat efter 

målgrupp. Ett av målen med RIGES-projektet är att effektivisera rutinarbeten, specifikt en 

tjänst för GIS och bygglovsansökan, på ett sätt som uppfyller kraven i nya PBL.  

4.3.1. Kontakt mellan företag och kommun 

En nöjd kund index-undersökning, gjord av Ipsos bland de fem inblandade kommunerna i 

Västernorrland, visar tydligt att en stor del av ärenden vid kontakt mellan företag och 

kommun rör bygglovsärenden.  

 

 
Figur 4.3.1.1 (Ipsos, 2011) 

Fråga: I vilket eller i vilka ärenden eller av vilken anledning hade företaget anledning att ta kontakt med kommunen? 

Bas: Ånge 84 IP14, Härnösand 62 IP, Sollefteå 84 IP, Örnsköldsvik 84 IP, samtliga kommuner 398 IP 

En annan stor del av ärenden är miljöärenden, tekniska frågor och övriga ärenden, som även 

dessa till stor del kan ersättas av en e-tjänst. Med innehåll som FAQ, kontakt med kommunen 

genom e-post/snabbmeddelanden och ifyllbara formulär för felanmälan.  

                                                           
14

 IP syftar på intervjupersoner. 
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Figur 4.3.1.2 (Ipsos, 2011) 

Fråga: Hur tog ditt företag den första kontakten med kommunen i detta ärende? 

Bas: Ånge 84 IP, Härnösand 62 IP, Sollefteå 84 IP, Örnsköldsvik 84 IP, samtliga kommuner 398 IP 

Undersökningen visade också att första kontakten mellan företag och kommun oftast görs 

över telefon. Endast omkring 3 % av ärenden görs genom respektive kommuns hemsida och 

omkring 5 % genom e-post. Överlag har det skett en liten minskning av mängden kontakter 

över telefon medan kontakt genom hemsida har ökat. Detta visar en tendens mot ökat intresse 

bland företagen att kontakta kommunen över webben. Fördelen med sådan kontakt kan 

exempelvis vara att företagen sparar in tid på telefonköer och kan uttrycka sitt ärende 

oberoende av tid på dygnet eller kommunens telefontider.     
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4.3.2. Användarvänlighet 

Centralt inom design av användarvänliga grafiska gränssnitt är principerna inom människa-

datorinteraktion (MDI). Det är viktigt att på ett tidigt stadie fastställa de målgrupper som ska 

använda e-tjänsten. Den metod som oftast används sätter användaren i centrum och benämns 

som User-centered design (UCD) (Oppermann). Användaren utgör utgångspunkten som all 

påbyggnad sker ifrån. Användare, gränssnittsdesigners och tekniska utvecklare måste vara 

överens om vad användaren kan förstå, behöver, och vill ha ut av e-tjänsten samtidigt som de 

tekniska begränsningarna och systemkraven tas i beaktande. Att utveckla användargränssnitt 

på detta sätt, kooperativ design, är mycket vanligt i Skandinavien och har varit i bruk sedan 

1970-talet (Greenbaum, 1991). I vårt fall består målgruppen av människor med blandande 

kunskaper om geografiska informationssystem och termer rörande bygglovsansökan. Detta 

innebär att abstraktionsnivån på användargränssnittet läggs utefter de användarna med minst 

kunskap om ämnet i frågan. 

Det finns sju principer som ska följas när det kommer till utformningen av användar-

gränssnittet. Dessa principer är:  

 Tolerans   

Felaktiga inmatningar från användare ska hanteras på ett sätt som hjälper användaren 

att göra rätt. Tjänsten ska inte krascha om felaktiga kommandon görs. 

 Enkelhet  

Det ska vara så pass tydligt att användaren inte kan misstolka informationen. 

 Synlighet  

Inget ska var smått och plottrigt eller svårt att hitta.  

 Kostnad  

Minimera resurserna som krävs för att underhålla e-tjänsten. 

 Konsekvent  

Samma typsnitt, symboler och begrepp genom hela e-tjänsten gör det lätt för 

användaren att hänga med och förstå instruktionerna.  

 Struktur  

Enhetlig struktur vid skapandet av e-tjänsten gör den lättare att underhålla.  

 Återkoppling 

Användaren ska få bekräftelse för handlingar som utförts. Exempelvis bör alla stegen i 

en bygglovsansökan visas och bockas av vartefter användaren fullföljt ett steg.      

Utgångspunkten är oftast att skapa en modellprofil av en användare som är fokuserad på ett 

mål när denne använder e-tjänsten. Modellen ska efterlikna stereotypiska användarprofiler för 

att kunna representera verkliga potentiella användare på bästa sätt. Egenskaper som ska ingå i 

användarprofilen är bland annat ålder, yrkesbakgrund, utbildningsbakgrund, etnicitet med 

fokus på språkkunskaper samt huvudsakliga mål vid användning av e-tjänsten (Blomqvist, 

2002).   
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5. Diskussion 

I denna del diskuteras de resultat som erhållits från omvärldsbevakningen, process-

utvecklingen och informationsmodelleringen. 

5.1. Omvärldsbevakning 

Vid millennieskiftet slog den dåvarande näringsministern Björn Rosengren och regeringen 

fast vid att Sverige skulle bli ett IT-samhälle (Brundin, 2005), med 24-timmarsmyndigheter. 

Resultaten från studien av Sveriges kommuners hemsidor samt enkäten gav oss en ganska klar 

bild av hur långt Sverige har kommit i utvecklingen mot den dåvarande näringsministerns 

vision.   

5.1.1. Studie av Sveriges kommuners hemsidor 

Studien visade att tre fjärdedelar av de svenska kommunerna hade någon form av geografiskt 

informationssystem på sin hemsida, eller länkade åtminstone till ett. Detta resultat var 

visserligen bättre än väntat, men samtidigt var vår definition väldigt generös då alla typer av 

interaktiva kartlösningar inkluderades, även sådana som får läggas in gratis och utan tillstånd, 

exempelvis Google Maps. Notera att det inte går att se detta som synonymt med att det finns 

en stor vana av att använda geografiska informationssystem i kommunerna – däremot kan vi 

se att det finns en vilja att använda det. 

Vad som däremot imponerade var antalet kommuner som hade mer avancerade GIS; mer än 

hälften av Sveriges kommuner hade filter i sina geografiska informationssystem där 

användaren kunde anpassa vilken information som skulle visas, något som inte är möjligt med 

någon av de större webbaserade gratislösningarna som Google Maps eller Hitta.se. Drygt en 

fjärdedel av Sveriges kommuner hade ett mer tekniskt fulländat kartgränssnitt där användaren 

kunde mäta i kartan och ofta även använda andra verktyg. Det kan ses som ett gott resultat 

och vi kan dra slutsatsen att kommunerna är redo för mer kraftfulla kartlösningar. 

5.1.2. Enkätundersökningen bland RIGES intressentkommuner 

Resultaten från enkätundersökningen indikerar ett ganska stort intresse för bättre webbaserade 

GIS-tjänster. Vid nyetablering använder majoriteten av företagen respektive kommuns 

hemsida, vilket stödjer förhoppningar om goda framtidsutsikter för RIGES-projektet. 

Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen föredrar en interaktiv karta med verktyg som 

tillåter användaren att förändra informationen som visas. Utifrån detta kan det diskuteras om 

varför de flesta använder Google Maps, Hitta.se och Eniro. Dessa gratistjänster är både 

lättåtkomliga, användarvänliga och anpassningsbara, vilket är anledningen till deras 

populäritet. För att kommunens GIS-tjänst ska kunna konkurera med de redan befintliga 

webbaserade GIS-tjänsterna måste fler funktioner finnas. En av konkurrens-fördelarna blir 

den tjänst för bygglovsansökan som kan integreras med GIS-kartorna. Enkätundersökningen 

gav också god indikation om att det finns efterfrågan på webbaserad tjänst för 

bygglovsansökan. Möjligheterna för e-tjänsten slutar inte vid GIS och bygglovsansökan, för 

inget talar emot att utöka tjänstens funktioner till att täcka samtliga kommunala ärenden. 

Detta skulle göra kommunerna i Västernorrland till 24-timmars-myndigheter och föregå med 

ledande exempel för andra kommuner i Sverige.      
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5.2. Processutveckling – Funktionskravspecifikation för e-tjänst 

Den process som tagits fram återspeglar ambitionen att ha en enkel ansökningsprocess som 

ingen ska känna att de kör fast i. De olika delstegen i ansökningsprocessen ska alltid vara 

synliga för användarna med hjälp av en förloppsindikator, som visar var användaren är och 

hur mycket som återstår. Förklaringar av termer samt förståeliga instruktioner genom video 

eller en fysisk person kan finnas på första sidan, respektive i början av varje del, om så 

behövs. Inga indata ska få försvinna om användaren stänger ner sidan innan processen är slut. 

Men för att få människor att välja en webbtjänst framför personlig service via telefon måste 

de få ett mervärde av att söka bygglov via Internet. Det kan uppnås genom att exempelvis 

integrera sociala media i processen, då genom en ”Gilla”-knapp för Facebook, som gör att 

användaren kan dela med sig av sitt projekt med sina vänner och att de kan kommentera på 

det. För att ge den ansökande en tydlig och verklighetsnära bild kan användaren få sitt projekt 

renderat i 3D och utsatt på en karta som också ska kunna delas via sociala medier. Utöver det 

kan en tjänst för att söka och annonsera efter arkitekt, byggentreprenad och andra 

kringtjänster runt bygget integreras. 

För kartsystemet är det viktigt att det går snabbt att komma in i och fokusera vid inzoomning. 

När tjänsten startas ska användaren direkt komma till kartan och kunna arbeta med den. Den 

ska fungera som ett vanligt avancerat kartsystem med filter, möjlighet att visa ortofoton och 

gärna med byggnader i 3D, men den ska också fungera som ett verktyg för mer avancerade 

användare och kunna visa exempelvis var tomtgränser, vattenledningar och bredbandskablar 

går. För handlare och företagare kan det vara värdefullt att kunna veta exempelvis i vilka 

områden människor rör sig mest. Om ett företag ska etablera sig på en ny plats kan det 

markeras ut på kartan tillsammans med lite företagsinformation. Detta gynnar både områdets 

medborgare, verksamheter och det nyetablerade företaget, då alla parter får kännedom om 

varandra. Detta ökar i sin tur intresset för det geografiska informationssystemet. 

Det finns inga övre tekniska begränsningar för vad som kan läggas in i ett geografiskt 

informationssystem, men det finns ett randvillkor – att det inte läggs upp information som bör 

skyddas från att hamna i orätta händer. Detta måste bedömas från fall till fall. 
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5.3. Informationsmodellering – Användarvänlighet för e-tjänst 

För att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten måste den vara användarvänlig. 

Symboler som inte förklaras med text ska betyda det som är självklart för alla. Exempelvis ett 

förstoringsglas med en plussymbol: tolkar de flesta människor som inzoomning.  

Överlag följer kommuners hemsidor samma modell vad gäller begrepp och katalogstruktur. 

Hjälpinformation och möjlighet till support finns i de flesta fall. Det är alltså inte 

användarvänligheten hos kommunernas hemsidor och e-tjänster som är det största problemet. 

Det är förmodligen användarnas negativa inställning till webbaserade tjänster som förhindrat 

en e-tjänst, så som den RIGES-projektet vill skapa, från att ha kommit till tidigare. Är de 

flesta vana att kontakta myndigheter över telefon är det svårt att övergå till andra former av 

kommunikation. Oro över säkerheten på Internet är också något som hämmar den ovanes vilja 

att använda webbaserade tjänster. Men detta håller på att förändras då vår dator- och 

Internetanvändning i hemmet har ökat markant under det senaste decenniet. Detta har klar 

positiv inverkan på inställningen till webbaserade tjänster. Andra fördelar, som även nämnts 

tidigare, är tiden som sparas in på telefonköer och möjligheten att kunna utföra ärenden 

närsomhelst. 
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5.4. Utveckling 

En rad andra tjänster, som skulle vara till fördel för kommunerna, går att utveckla vidare ifrån 

den e-tjänst som denna rapport i huvudsak behandlar. Ett exempel på utbyggnad av e-

tjänstens funktionalitet är en felanmälningstjänst integrerad i kartan. Genom den ska det gå att 

markera i kartan var felet finns, exempelvis ange om någon gatlampa är trasig eller om ett 

område känns otryggt samt dylikt. Bilder ska också kunna laddas upp för att förtydliga 

ärendet i fråga. 

Ett annat exempel på utbyggnad är en forumtjänst där diskussionstrådar kan skapas och frågor 

kan ställas. Detta förslag kan i första anblicken verka opassande för en kommunal e-tjänst. 

Men ett citat av journalisten Andreas Ekström uttrycker en klar fördel med ett diskussions-

forum (Ekström, 2010). 

”Det jag inte kan, det kan du. Det du är dålig på är min specialitet.” 

Möjligheten att nå kundtjänst är fortfarande låst till kommunens telefontider och de kommun-

anställdas arbetstider. Med hjälp av ett forum kan den som ställt frågor få svar snabbare, då 

svaret mycket väl kan vara känt hos andra än just kommunanställda. Förslag på ytterligare 

förbättringar av kommunens tjänster kan även komma från diskussionsforumet. Internet gör 

det så otroligt enkelt att dela information människor emellan. 

Ett av enkätsvaren tipsade om att politiska beslut och planerade åtgärder som skolned-

läggningar och tänkta rivningar med mera kunde förmedlas genom det geografiska 

informationssystemet. Invånare som har intressen i olika områden, ex. i det området där han 

bor, ska kunna markera sitt intresseområde (antingen fördefinierade områden eller att 

användaren får rita ut området själv) och ska kunna underrättas när en förändring sker i 

området, antingen genom e-post eller SMS. Alla dessa finesser är möjliga att integrera i 

e-tjänsten i sinom tid. 
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5.5. Arbetsprocessen 

I efterhand kan slutsatsen dras om att vissa saker kunde ha gjorts bättre. Det har framför allt 

visat sig i arbetet med att skicka ut enkäten, där vissa näringslivskontakter inom deltagar-

kommunerna inte alltid varit så snabba med svar, vilket resulterade i en febril e-postaktivitet 

mot slutet av vår deadline. Men de svar vi fått har varit mycket bra och har gett oss en hel del. 

I början låg allting inte så klart för oss, och ganska mycket tid gick åt till att definiera våra 

arbetsuppgifter och strukturera oss. Tack vare vårt nära samarbete med projektets 

kontaktpersoner fick vi hjälp att komma igång. Särskilt värdefullt blev det GIS-seminarium vi 

gick på, anordnat av ULi. Det satte oss snabbt in i GIS-situationen i Sveriges kommuner och 

gav oss en ungefärlig bild av vad projektet låg på för nivå, och vi kunde inte fått en bättre 

utgångspunkt för våra framtida undersökningar. 

I övrigt gick rapportskrivning och undersökningar väldigt smärtfritt och vi väldigt nöjda med 

arbetet och den process som tog oss hit. 
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6. Slutsats 

Det finns en strävan hos användarna att bruka webbaserade kommuntjänster i större 

utsträckning än idag, vilket syns tydligt i enkätresultaten. NKI-undersökningen visar precis 

som enkäten att det finns en stor skara användare som föredrar traditionella medel, och då 

särskilt telefonen. Det är dock ett ganska opraktiskt och resurskrävande verktyg för 

kommunhandläggarna, särskilt när kraven på bygglovs-handläggarna skärps enligt nya PBL. 

Användargruppen med mindre datorvana kan tillmötesgås genom att förklara fördelarna med 

webbansökan och göra tjänsten mer lättillgänglig. Utifrån resultaten från enkätunder-

sökningen ser vi en tydlig efterfrågan på webbaserad bygglovsansökan samt bättre 

geografiska informationssystem. I den grad Internet används i det dagliga arbetet är en 24-

timmarsmyndighet ett självklart mål och en förutsättning allt eftersom standarden på webb-

tjänster höjs. Kommunadministrationerna måste naturligtvis följa utvecklingen. 

Våra undersökningar har gett RIGES-projektet en överblick, dels ur akademisk synvinkel och 

dels ur vår generations synvinkel. Förhoppningen är att det ska bidra till att projektet får en 

bra utgångspunkt som blir fundamentet för de kommande två och ett halv årens arbete, den tid 

som RIGES-projektet löper. Och när projektet är över ska slutprodukten ha blivit ett tekniskt 

avancerat och lättanvänd e-tjänst. 

Förhoppningen är att denna tjänst ska ge företag, organisationer och den enskilda med-

borgaren ett verktyg som underlättar kontakten med kommunadministrationen i vardagen. Det 

ska i förlängningen vara en del av initiativet att bidra till ett förbättrat företagsklimat i 

Västernorrland. 
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8. Bilagor 

En enkät skickades ut till företag i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors. 

Enkäten i sin helhet finns i nästföljande del.  

8.1. Intresseundersökning, kommunala e-tjänster inom bygglov och fysisk 

planering samt kartinformation 

Denna undersökning ligger till grund för RIGES, ett EU-finansierat projekt i samarbete med 

Sundvalls, Timrås, Härnösands, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner. Detta projekt har 

som mål att förenkla etablering och därmed förbättra näringslivsutvecklingen i regionen. 

Termen "geografiskt informationssystem" definieras här som digitala karttjänster och -

databaser samt regional information. Syftet med enkäten är att undersöka hur en informativ 

och lätthanterlig karttjänst, gemensam för Västernorrlands läns kommuner, kan underlätta 

bland annat daglig verksamhet, fastighetssökning och bygglovsansökan. Läs mer om projektet 

på 

http://www.harnosand.se/kommunen/eusamfinansieradeprojekt/samhallsnamnden/planeradepr

ojekt/riges.12248.html. Vi som genomför denna undersökning gör detta som en del av vårt 

kandidatexamensarbete på KTH:s skola för informations- och kommunikationsteknik. 

* Required 

 

Frågor 

1. Vilken bransch tillhör organisationen? * Exempelvis bygg-, handels- eller IT-branschen 

 

 

2. I vilken utsträckning använder ni er av kartor i er dagliga verksamhet? *  

 
1 2 3 4 5 

 

Litet 
     

Mycket 

 

3. På vilken geografisk nivå agerar företaget? *  

 Lokal/regional 

 Nationell 

 Internationell 

 Other:  

 

http://www.harnosand.se/kommunen/eusamfinansieradeprojekt/samhallsnamnden/planeradeprojekt/riges.12248.html
http://www.harnosand.se/kommunen/eusamfinansieradeprojekt/samhallsnamnden/planeradeprojekt/riges.12248.html
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4. Hur vana är ni att använda geografiska informationssystem inom organisationen? 

Geografiska informationssystem syftar på digitala karttjänster, ex. egenutvecklade, framtagna 

av extern partner eller webbtjänster som Google Maps, Eniro, Kartguiden el. dyl.  

 
1 2 3 4 5 

 

Lite 
     

Stor 

 

5. Om ni överväger en nyetablering, i vilken utsträckning använder ni er då av geografiska 

informationssystem? Internet- eller datorbaserade kartor för att undersöka exempelvis terräng, 

kommunikationer eller liknande  

 
1 2 3 4 5 

 

Liten 
     

Stor 

 

6. Vilka karttjänster på Internet använder er organisation mest?  

 Hitta.se 

 Eniro.se 

 Lokaldelen.se 

 CityGuide.se 

 Google Maps 

 Google Earth 

 Geodata.se 

 Länsstyrelsens GIS-kartor /www.gis.lst.se/lanskartor 

 Lantmäteriet 

 Statistiska Centralbyrån 

 Ingen 

 Other:  

 

7. Om ni överväger en nyetablering, vilka informationstjänster använder ni? När ni söker 

information om området - Internetbaserade verktyg, sociala media, nyhetssajter  

 Respektive kommuns hemsida 

 Verksamt.se 
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 Bolagsverkets e-tjänster 

 Skatteverkets e-tjänster 

 DN.se 

 SvD.se 

 Facebook.com 

 LinkedIn.com 

 Twitter 

 Lokaltidningar 

 Statistiska Centralbyrån 

 Ingen 

 Other:  

 

8. Vilka källor till geografisk information använder er verksamhet?  

 Bygglovhandläggare 

 Kommunalt markkontor 

 Lantmäterikontor 

 Kartdata från kommunhemsida 

 Kontakt med anlitat byggföretag som ombesörjer bygglovsansökan 

 Kontakt med konsult för bearbetning av kartdata 

 Ingen 

 Other:  

 

9. Hur skulle du vilja få den geografiska informationen presenterad?  

 Interaktiv karta (med klickbara objekt ex. statistik och kända byggnader i kartan) 

 Vanlig karta (bild med förklarande text intill) 

 Other:  

 

10. Hur intresserad är du av möjligheten att söka bygglov helt över Internet? Med hjälp av en 

bygglovstjänst med kartstöd och interaktiv detaljplaninformation, istället för som idag via 

pappersansökan  

 
1 2 3 4 5 
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Litet 
     

Mycket 

 

11. Tycker du att följande kommuner har bra information på sin hemsida? Det vill säga att 

den är aktuell, relevant och lättåtkomlig  

  
Ja Neutral Nej 

Har ej sökt 

information/vet 

ej  

Sundsvall 
 

    

 

Timrå 
 

    

 

Härnösand 
 

    

 

Örnsköldsvik 
 

    

 

Kramfors 
 

    

 

 

12. Vilka e-tjänster skulle er verksamhet vilja att kommunen tillhandahåller? Tjänster som är 

till nytta för verksamheten men ännu inte finns 

 

 

13. Övrigt Andra idéer eller synpunkter tas tacksamt emot 
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