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Sammanfattning 
För att följa de direktiv angående tillgängliggörande av geodata som ges av Europeiska unionen (EU), 

har Sverige infört en samverkansmodell som heter Geodatasamverkan. Denna modell reglerar hur 

myndigheter och kommuner ska distribuera och använda geodata. Syftet bakom Geodatasamverkan 

är att öka tillgängligheten och uppmuntra användningen av geodata. 

Syftet med vår studie är att undersöka varför de flesta svenska kommuner valt att inte vara en del av 

Geodatasamverkan samt presentera områden inom Geodatasamverkan som kan förbättras. Studien 

har genomförts med hjälp av enkäter som skickats till Sveriges alla kommuner och även med hjälp av 

intervjuer med ett antal utvalda kommuner. Frågorna har berört kommunernas förväntningar 

respektive erfarenheter av Geodatasamverkan. 

Studien ledde oss till slutsatserna att deltagandet i Geodatasamverkan är lägre bland de mindre 

kommunerna och att dessa menar att avgiften är oproportionerligt hög för nämnda grupp. En stor 

del av de mindre kommunerna samarbetar i frågor rörande geodata, detta på grund av brist på 

resurser. De skulle vilja ha möjligheten att delta i Geodatasamverkan gemensamt till en reducerad 

avgift. 

Nästan alla kommuner, oavsett storlek och befolkning, menar att det finns en märkbar potential för 

utveckling av geodatahantering inom sin kommun. Dessa lokala förändringar skulle kunna öka 

fördelarna med Geodatasamverkan utan att genomföra några förändringar inom Geodatasamverkan. 

Dessa förändringar skulle kunna bestå av kompetensutveckling och förbättrade arbetsrutiner. 
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Abstract 
In order to comply with the directives regarding distribution of geographic information given by the 

European Union (EU), Sweden has implemented an interaction model called Geodatasamverkan. This 

model regulates how authorities and municipalities distribute and use geographic information. The 

purpose behind Geodatasamverkan is to increase the availability and encourage the use of 

geographic information. 

The purpose of this study is to investigate why the majority of Swedish municipalities have chosen 

not to be a part of Geodatasamverkan and to present areas for improvement within 

Geodatasamverkan. The study was conducted through questionnaires sent to all Swedish 

municipalities and also interviews with a few chosen municipalities. The questions have covered the 

municipalities’ expectations and experiences regarding Geodatasamverkan. 

The study led us to the conclusions that the participation in Geodatasamverkan is lower among the 

smaller municipalities and that they believe their fees are unproportionally high. A lot of the smaller 

municipalities work together in questions regarding geographic information due to a lack of 

resources. They would like the option to participate in Geodatasamverkan in such constellations at a 

reduced fee. 

Almost all municipalities, regardless of size and population, agrees there is a noticeable potential for 

improvement within each municipality. This would increase the benefits of Geodatasamverkan 

without changing Geodatasamverkan itself. Examples of these improvements include education and 

improved working practices. 
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1 Inledning 
Människans förmåga att mäta sin omgivning har med tiden utvecklats och likaså människors förmåga 

att kartera och lagra mätresultaten. Det är dessa lagrade mätresultat som idag kallas geodata.  

Ordet geodata kommer från geo och data där geo syftar på jorden och data på mätresultat. 

Användningsområdena för geodata är breda och de växer konstant i takt med teknikens framsteg. 

Dessa tekniska framsteg gör också att möjligheten till att dela och distribuera data har ökat, bara de 

senaste åren har det lanserats otaliga mobila applikationer som är baserade på geodata. Det har 

även börjat utvecklas olika typer av infrastruktur kring lagring och hantering av geodata som gör det 

möjligt för flera parter att effektivt använda gemensamma geodata. 

Ett exempel på sådan infrastruktur är den som regleras i EUs direktiv INSPIRE (Infrastructure for 

Spatial Information in the European Community) och dess svenska gren, Geodatasamverkan, och det 

är kring den sistnämnda denna uppsats kommer kretsa. Syftet med uppsatsen är att utvärdera 

Geodatasamverkan utifrån kommunernas perspektiv och förhoppningsvis kunna identifiera områden 

för utveckling och förbättring inom Geodatasamverkan.  

I nuläget är cirka hälften av alla Sveriges 290 kommuner medlemmar i Geodatasamverkan. Syftet är 

dock att alla kommuner ska vara medlemmar och av den här anledningen, tillsammans med att 

Geodatasamverkan är en relativt ny tjänst med samhällsnyttiga mål, finns det ett intresse från 

branschen att utvärdera varför hälften av Sveriges kommuner inte är delaktiga i Geodatasamverkan. 

Av ovanstående anledning genomför vi denna undersökning. 

För att kunna genomföra en så utförlig utvärdering som möjligt vill vi nå ut till så många kommuner vi 

kan, då vi antar att alla kommuner inte har samma förutsättningar inom alla områden. Vi tror att 

inställningen till Geodatasamverkan och eventuell problematik i samband med den kan se olika ut för 

kommuner i olika kategorier. Vi har analyserat resultaten från vår undersökning med fokus på 

kommuners storlek och kommunernas samarbete med andra kommuner. 

Detta arbete har genomförts i samarbete med Agima Management AB och vi har även fått assistans 

av Geodatasekretariatet på Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Rapporten är indelad i avsnitten Bakgrund, där begrepp och tidigare studier kommer utredas, Metod, 

där val av metoder presenteras och motiveras, Resultat, där resultat från undersökningen 

presenteras, Analys och Diskussion, där resultaten analyseras och till sist Slutsats, där våra slutsatser 

från arbetet presenteras.  
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt behandlar begrepp och direktiv inom området geodata som är väsentliga för detta 

arbete. Vi sammanfattar även tidigare studier som gjorts inom området Geodatasamverkan. 

2.1 Begrepp och direktiv 
I nedanstående stycken behandlas ett antal områden som är relevanta för att kunna diskutera 

Geodatasamverkan. Vi klargör vad geodata, INSPIRE och vad Geodatasamverkan är. 

2.1.1 Geodata 

Med begreppet geodata menas information som på något sätt är geografiskt bunden. Geodata kan 

bestå av kartor som visualiserar objekt och deras geografiska läge eller register som på något sätt kan 

bindas till en specifik plats (Geodatasekretariatet, 2012a). Geodata har idag ett stort antal 

samhällsnyttiga tillämpningar, både för kommuner och privatpersoner. Dessa tillämpningar kan till 

exempel vara stads- och trafikplanering, geografiska riskanalyser och beslutsstöd vid 

katastrofinsatser (Geodatasekretariatet, 2011). 

2.1.2 INSPIRE 

INSPIRE är ett EU-direktiv som trädde i kraft den 15 maj 2007 (INSPIRE, 2013). År 2019 ska INSPIRE 

vara fullt utvecklat och det ska finnas ett fungerande system där alla EU-länder ska tillgängliggöra 

sina geodata för resterande länder inom EU.  

INSPIRE baseras på ett antal principer rörande data och dess tillgänglighet: 

● Data ska samlas endast en gång och lagras på det sätt som bäst underlättar för underhåll. 

● Det ska vara möjligt att sömlöst sätta samman data från olika källor i Europa och data ska 

kunna användas för olika tillämpningar av olika parter. 

● Information ska finnas tillgänglig på flera nivåer, detaljerad för grundliga undersökningar och 

generell för strategiska syften. 

● Geografisk information som krävs för att fatta beslut ska vara transparent och lättillgänglig. 

● Det ska vara lätt att se vilken geografisk information som finns tillgänglig, hur den kan 

användas för att möta ett speciellt behov samt hur man kan få tag på informationen. 

Syftet med dessa principer är att underlätta för gräns- och nationsöverskridande arbete och göra 

geodata mer tillgängliga för allmänheten. 

2.1.3 Geodatasamverkan 

För att i Sverige uppfylla kraven för INSPIRE påbörjades det år 2011 ett samarbete som kallas 

Geodatasamverkan (Geodatasekretariatet, 2013a). Geodatasamverkan består av parter som kan 
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delas in i två huvudsakliga grupper, informationsansvariga myndigheter och parter med 

samverkansavtal. Informationsansvariga parter tillhandahåller geodata och parter med 

samverkansavtal får mot en avgift tillgång till dessa geodata. Geodatasamverkan samordnas av 

Geodatasekretariatet som står under Lantmäteriet.  

 

2.1.4 Informationsansvariga 

En informationsansvarig myndighet är en myndighet som är skyldig att tillgängliggöra sina geodata 

enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation (Svensk Författningssamling, 2010). De 

är dock inte tvingade att producera ny geodata som de inte tidigare har tillhandahållit utan 

förordningen berör endast befintliga geodata (Geodatasekretariatet, 2013b). 

De till antalet 19 myndigheter som är informationsansvariga inom Geodatasamverkan är följande: 

● Havs- och vattenmyndigheten 

● Jordbruksverket 

● Lantmäteriet 

● Länsstyrelserna 

● Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

● Naturvårdsverket 

● Riksantikvarieämbetet 

● Sjöfartsverket 

● Skogsstyrelsen 

● SOS Alarm AB 

● Statens geotekniska institut 

● Statistiska Centralbyrån 

● Svenska Kraftnät 

● Sveriges Geologiska Undersökning 

● Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

● Trafikverket 

● Transportstyrelsen 
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2.1.5 Parter med samverkansavtal 

De flesta parterna i Geodatasamverkan är de som har ett samverkansavtal. Parter med 

samverkansavtal tar del av de geodata som de informationsansvariga tillhandahåller utan att själva 

tillhandahålla någon geodata inom Geodatasamverkan. Samverkansavtalet är belagt med en avgift. 

Hur avgiften bestäms behandlas senare i uppsatsen. 

 

Det är till antalet 119 kommuner som i dagsläget har ett samverkansavtal (Geodatasekretariatet, 

2013c). Utöver dessa har även följande nio myndigheter samverkansavtal: 

● Boverket 

● Energimarknadsinspektionen 

● Försvarsmakten 

● Region Halland 

● Rikspolisstyrelsen 

● Sametinget 

● Statens Fastighetsverk 

● Trafikanalys 

● Valmyndigheten 

(Geodatasekretariatet, 2013b) 

Kommuner kan även bidra med geodata inom Geodatasamverkan förutsatt att de har ett 

medverkansavtal (Lidberg, 2013). Detta kommer inte behandlas vidare i denna uppsats då vi valt att 

fokusera på kommuners samverkansavtal. 

2.1.6 Avgift 

Kommunala samverkansavtal är belagda med en avgift som räknas fram från en rad faktorer så som 

kommunens storlek, befolkningstäthet, informationsbehov, omsättning och dylikt 

(Geodatasekretariatet, 2012b). Kommunerna kategoriseras efter avgiftsstorlek i grupperna A till I där 

A har lägst avgift och I högst. Dessa avgifter sträcker sig från ca 100000 kr för kategori A till ca 

1200000 kr för kategori I. Avgifterna räknas fram utifrån ett bestämt belopp på ett sådant sätt att om 

alla Sveriges kommuner gick med i Geodatasamverkan så skulle summan av avgifterna bli densamma 

som det bestämda beloppet. Avgifterna fördelas mellan de olika informationsansvariga efter en 

bestämd kvot uträknad från de geodata de tillhandahåller inom Geodatasamverkan. 

Geodatasamverkan strävar inte efter att någon av de informationsansvariga ska gå med vinst utan de 
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pengar som tillhandahålls är till för att de informationsansvariga inte ska förlora pengar för att de 

tillhandahåller data. 

2.1.7 Geodataportalen 

Geodataportalen är den webbplats som skapats för hanteringen av alla geodata som finns inom 

ramarna för Geodatasamverkan (Geodatasekretariatet, 2012c). Geodataportalen finns tillgänglig för 

alla på geodata.se och där visas metadata för all data som tillhandahålls inom Geodatasamverkan. 

För att få tillgång till geodata krävs det att den samverkande parten kontaktar den 

informationsansvariga myndigheten. Geodataportalen tillhandahåller alltså inga geodata utan visar 

endast vilka geodata som finns tillgänglig.  

2.2 Tidigare studier 
Det har tidigare gjorts flera undersökningar både angående kommuners allmänna 

geodataanvändning och deras uppfattning om Geodatasamverkan och dess nytta. 

År 2008, redan innan Geodatasamverkan hade påbörjats, gjorde SKL en undersökning kring Sveriges 

kommuners användning och rutiner rörande geodata (GRO-data, 2008). Stort fokus lades på att 

utreda hur kommunernas dåvarande samarbeten kring geodata med andra aktörer såg ut men även 

hur deras ställningstagande var till framtida samarbeten. Då svarsfrekvensen ansågs låg av SKL så 

betonades att det inte går att dra några generella slutsatser, dock menade man att många 

kommuner skulle se nytta i en samverkan ifall det gick att lösa på ett bra sätt. 

Geodatasekretariatet har varje år sedan Geodatasamverkan påbörjades gjort 

nöjdhetsundersökningar inom kommunerna (Geodatasekretariatet, 2013d). Dessa är ämnade till att 

utvärdera huruvida geodatasamverkan uppfyller förväntningarna som funnits i respektive kommun. 

Fokus har legat både på utvärdering av de geodata som finns tillgängliga och på det tekniska kring 

Geodataportalen som tjänst. I stora drag verkar de flesta användarna vara nöjda med tjänsten och 

man kan i de flesta sammanhang se att Geodataportalen har utvecklats till det bättre med åren. Dock 

har antalet svar på undersökningarna varierat från år till år. Detta i kombination med det låga antalet 

undersökningar som genomförts då Geodatasamverkan är relativt nytt gör det svårt att se en tydlig 

trend i resultaten.  

Vidare gjordes en undersökning av Geodatasekretariatet 2012 angående kommunernas och 

myndigheternas kunskap och utbildningsbehov kring geodata och Geodataportalen 

(Geodatasekretariatet, 2012d). Slutsatsen av undersökningen var att majoriteten av kommunerna ser 

ett utbildningsbehov i framförallt INSPIRE, Geodataportalen och inom metadata. 
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År 2012 skrevs även en kandidatuppsats inom området av två studenter vid Karlstad Universitet 

(Törebrand & Thilén, 2012). Underlaget till deras utvärdering var ett sextiotal enkäter som skickades 

till olika kommuner i närheten av Karlstad och de genomförde även ett fåtal personintervjuer. Syftet 

med uppsatsen var att göra kommuner uppmärksamma på den nytta Geodatasamverkan medför. 

Slutsatserna som drogs var att det för kommuner ofta finns stora nyttor förknippade med 

Geodatasamverkan. Detta bygger dock på att kommunerna har en fungerande intern infrastruktur 

kring geodata och att användningen av geodata även är relativt utbredd inom kommunen. 

Tidigare under 2013 gjorde SKL en intervjuserie med 35 kommuner utan samverkansavtal (SKL, 

2013). Intervjuerna fokuserade dels på användningen av geodata inom kommunen men framförallt 

på vilka hinder det fanns för kommunerna att gå med i Geodatasamverkan. Det största hindret, enligt 

undersökningen, var delvis kostnaden men framförallt bristen på resurser och kompetens inom 

kommunerna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom det gjorts relativt många undersökningar i ämnet de 

senaste åren är ämnet och utvecklingen av Geodatasamverkan intressant för flera olika aktörer. 

Vidare drar vi en allmän slutsats från dessa tidigare undersökningar att de flesta verkar vara positiva 

till ett samarbete kring geodata och att det finns potential för utveckling av Geodatasamverkan. 

 

2.3 Situationen idag 
Som ovan nämnts har 119 kommuner idag ett samverkansavtal för Geodatasamverkan. Kommunerna 

kan delas in i kategorier A till I efter storleken på avgiften de betalar. Antalet kommuner i varje 

kategori ser ut som följande: 
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Figur 1. Diagrammet visar hur många kommuner som finns i respektive avgiftskategori (Geodatasekretariet, 2012b). Detta 

gäller alla Sveriges kommuner, oavsett om de har samverkansavtal eller inte. 

Ovanstående diagram visar hur många kommuner som tillhör varje avgiftskategori. Som synes är A 

den kategori med flest kommuner och antalet sjunker sedan för varje kategori. 

 

 

Figur 2. Diagrammet visar andelen kommuner med samverkansavtal per avgiftskategori (Geodatasekretariatet, 2013c). 

Ovanstående diagram visar andelen kommuner med samverkansavtal i varje avgiftskategori. Som 

synes är trenden växande från kategori A till H för att sedan gå ned till 0 kommuner vid 

avgiftskategori I. 
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Figur 3. Diagrammet visar den genomsnittliga befolkningsmängden i varje avgiftskategori, november 2012 (SCB, 2012). 

Detta gäller alla Sveriges kommuner, oavsett om de har samverkansavtal eller inte.  

Ovanstående diagram visar den genomsnittliga befolkningsmängden i varje avgiftskategori. Som 

synes ökar trenden från kategori A till I. 
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3 Metod 
En stor del av vårt arbete har varit datainsamling. Då målet var att utvärdera Geodatasamverkan ur 

ett kommunalt perspektiv med extra hänsyn till kommuners storlek och avgift, så har vi valt att 

använda oss av en kvantitativ metod framför en kvalitativ. Det är betydligt lättare att se mönster om 

antalet svarande är stort även om det tyvärr gör att svaren inte blir lika ingående. Vi valde enkäter 

framför intervjuer då det tillät oss att nå ut till fler kommuner och förhoppningsvis då även få svar 

från fler kommuner.  

För att ta fram dessa enkäter har vi samrått med Agima och Geodatasekretariatet och vi har även 

tagit del av tidigare enkätstudier. Agima och Geodatasekretariatet har bidragit med kunskap om och 

insikt i branschen samt förståelse för kommuners arbete. De tidigare studierna har gett oss exempel 

på frågor samt vilka svar de kan tänkas generera. Vi valde att göra två enkäter, en för de kommuner 

som har samverkansavtal inom Geodatasamverkan och en för de kommuner som saknar 

samverkansavtal, med snarlika frågor till båda grupperna. Detta för att kunna jämföra förväntningar 

med erfarenheter hos likvärdiga kommuner.  

Vi har även fått väldigt betydelsefull hjälp av SKL som har stor erfarenhet av kommuner, statistik och 

enkätundersökningar. Edith Ringmar, statistiker på SKL, gav oss vissa tydliga riktlinjer och samband 

kring enkätkonstruktion. En enkät som inte är särskilt ansträngande att besvara kommer besvaras av 

fler än enkät som kräver tid och engagemang. I vårt fall har detta lett till att antalet frågor har 

minimerats och även att antalet öppna frågor, frågor som saknar svarsalternativ, har minimerats. 

Nackdelen med detta är att svaren vi har fått in inte håller så hög detaljnivå.  

När enkäterna var färdigställda skickades de ut till alla Sveriges kommuner. Antalet personer på ett 

kommunkontor som besitter kunskapen att besvara våra frågor är troligtvis inte särskilt många och 

att utifrån kommuners hemsidor hitta kontaktuppgifter till mätchefer och GIS-samordnare visade sig 

vara svårt. Även på denna punkt fick vi hjälp av SKL. Marianne Leckström, samordnare för geografisk 

IT på SKL, erbjöd sig att skicka ut enkäterna åt oss till lämpliga mottagare på alla kommuner. 

Enkäterna hölls öppna under två veckors tid. Vissa av frågorna i enkäterna visade sig i efterhand inte 

vara relevanta för denna rapport och resultatet från dessa har således inte inkluderats. Alla personer 

som svarat på enkäterna är anonyma. 

Vi upptäckte under arbetets gång att många av Sveriges kommuner samarbetar i frågor kring 

geodata. Det kan röra sig om allt från gemensamma översiktskartor till gemensamma tekniska 

nämnder. Efter samråd med våra handledare konstaterade vi att samarbetande kommuner och deras 

inställning till Geodatasamverkan var något vi ville undersöka närmare. Detta är av särskilt intresse 

för oss då det i dessa konstellationer ofta finns personer som har insikt i flera kommuners 
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geodataarbete, både kommuner med och utan samverkansavtal, och relativt konkreta jämförelser 

kan göras. En av frågorna i enkäterna rörde samarbete och allt eftersom vi fick in svar från 

samarbetande kommuner kontaktades dessa kommuner via e-post och ställde mer djupgående 

frågor kring deras samarbete.  

Vi har även intervjuat Mikael Janisels, GIS-samordnare på Stockholms Stadsledningskontor, och 

Brigitta Stenbäck, IT-chef på Stockholms Stadsbyggnadskontor, angående Stockholms stads 

inställning till Geodatasamverkan. Stockholm är en kommun av särskilt intresse då Stockholm utöver 

att vara Sveriges mest befolkade kommun även bryter trenden kring storlek och deltagande. Överlag 

så har kommuner i högre avgiftsklasser större deltagande i Geodatasamverkan, detta gäller dock inte 

Stockholm då Stockholm saknar samverkansavtal och samtidigt är den enda kommunen i kategori I 

(se figur 2). 

När datainsamlingen var avklarad återstod analys av resultaten. Detta har gjorts med vissa speciella 

faktorer i åtanke. Vi har kategoriserat kommuner efter huruvida de har samverkansavtal, vilken 

avgiftsklass de tillhör och huruvida de samarbetar med andra kommuner i frågor om geodata. 

Resultat och analys presenteras i följande avsnitt.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat från vår undersökning. Avsnittet är uppdelat efter de metoder för 

datainsamling vi använt oss av. 

4.1 Enkäter 
Nedan presenterar vi resultat från våra enkäter i form av diagram.  

 

Figur 4. Diagrammet visar antalet svarande kommuner med samverkansavtal. Totalt svarade 20 kommuner.  

Ovanstående diagram visar antalet kommuner med samverkansavtal från respektive avgiftskategori 

som svarat på vår enkät. Deltagandet är störst i kategori D och E. 

 

Figur 5. Diagrammet visar antalet svarande kommuner utan samverkansavtal. Totalt svarade 25 kommuner 
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Ovanstående diagram visar antalet kommuner utan samverkansavtal från respektive avgiftskategori 

som svarat på vår enkät. Deltagandet är störst i kategori A och B. 

 

 

Figur 6. Diagrammet visar hur kommuner med samverkansavtal får tillgång till Geodata. Totalt svarade 20 ”Egen 

produktion”, 4 ”Konsulttjänster” och 8 ”Via köp”. 

Ovanstående diagram visar hur kommuner med samverkansavtal får tillgång till geodata utöver 

Geodatasamverkan. Egen produktion är det svaret som flest kommuner uppger. 

 

 

Figur 7. Diagrammet visar hur kommuner utan samverkansavtal får tillgång till Geodata. Totalt svarade 19 ”Egen 

produktion”, 9 ”Konsulttjänster” och 20 ”Via köp”. 
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Ovanstående diagram visar hur kommuner utan samverkansavtal får tillgång till geodata. Egen 

produktion och köp av befintlig data är de svar som flest kommuner uppger. 

 

 

Figur 8. Diagrammet visar ifall kommuner med samverkansavtal har någon intern infrastruktur kring Geodata.  

Ovanstående diagram visar ifall kommunerna med samverkansavtal har någon intern infrastruktur 

kring geodata. De flesta svarade ja och en femtedel har ingen uppfattning i frågan.  

 

 

Figur 9. Diagrammet visar ifall kommuner utan samverkansavtal har någon intern infrastruktur kring Geodata 

Ovanstående diagram visar ifall kommunerna utan samverkansavtal har någon intern infrastruktur 

kring geodata. Runt hälften svarade ja och en tredjedel har ingen uppfattning i frågan. 
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Figur 10. . Diagrammet visar ifall kommuner med samverkansavtal har något samarbete kring geodata med andra 

kommuner utöver Geodatasamverkan.Totalt svarade 11 ”Ja” och 9 ”Nej”. 

Ovanstående diagram visar ifall kommunerna med samverkansavtal har något samarbete kring 

geodata med andra kommuner. Som synes är fördelningen mellan ja och nej relativt jämn. 

 

Figur 11. Diagrammet visar ifall kommuner utan samverkansavtal har något samarbete kring geodata med andra 

kommuner.Totalt svarade 13 ”Ja” och 10 ”Nej”. 

Ovanstående diagram visar ifall kommunerna utan samverkansavtal har något samarbete kring 

geodata med andra kommuner. Som synes är fördelningen mellan ja och nej relativt jämn med en 

viss förskjutning mot ja. 
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Figur 12. Diagrammet visar förändringen av geodataanvändningen sedan anslutning till Geodatasamverkan för kommuner 

med samverkansavtal. Totalt svarade 13 ”Användningen har ökat”, 5 ”Användningen är ofördändrad” och 2 ”Ingen 

uppfattning”. 

Ovanstående diagram visar förändringen av geodataanvändning sedan anslutning till 

Geodatasamverkan. De flesta svarade att användningen har ökat. 

 

 

Ovanstående diagram visar den förväntade förändringen av geodataanvändning vid en eventuell 

anslutning till Geodatasamverkan. Svaren är jämnt fördelade mellan att användningen skulle öka och 

bli relativt oförändrad. 
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Figur 13. Diagrammet visar förväntade förändringar av geodataanvändningen vid en eventuell 
anslutning till Geodatasamverkan för kommuner utan samverkansavtal. Totalt svarade 11 
”Användningen skulle öka”, 11 ”Användningen skulle förbli ofördändrad” och 2 ”Ingen 
uppfattning”. 
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Figur 14. Diagrammet visar kostnadsförändringen av geodata sedan anslutning till Geodatasamverkan för kommuner med 

samverkansavtal. Totalt svarade 6 ”Kostnaden har ökat”, 3 ” Kostnaden har minskat” och 11 ” Kostnaden är oförändrad”. 

Ovanstående diagram visar förändringen av kostnaden av geodata sedan anslutning till 

Geodatasamverkan. De flesta svarade att kostnaden är oförändrad. 

 

 

Figur 15. Diagrammet visar förväntningar på kostnadsförändringen av geodata vid en eventuell anslutning till 

Geodatasamverkan för kommuner utan samverkansavtal. Totalt svarade 13 ”Kostnaden skulle öka”, 7 ” Kostnaden skulle 

förbli oförändrad” och 4 ”Ingen uppfattning”. 

Ovanstående diagram visar förväntningar på förändringar av kostnaden för geodata vid en eventuell 

anslutning till Geodatasamverkan. De flesta svarade att kostnaden skulle öka. 
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Figur 16. Diagrammet visar huruvida kommunerna med samverkansavtal  anser att de på lokal nivå kan öka nyttan utav 

Geodatasamverkan. Totalt svarade 14 ”Genom kompetensutveckling”, 3 ”Genom ökad personalstyrka” och 14 ”Genom 

bättre samordning inom kommunen”. 

Ovanstående diagram visar vilka åtgärder kommunerna med samverkansavtal anser att de på lokal 

nivå kan vidta för att öka nyttan med Geodatasamverkan. De flesta svarade genom 

kompetensutveckling och genom bättre samordning inom kommunen. 

 

Figur 17. Diagrammet visar huruvida kommunerna utan samverkansavtal  anser att de på lokal nivå kan öka nyttan utav 

Geodatasamverkan vid en eventuell anslutning. Totalt svarade 12 ”Genom kompetensutveckling”, 4 ”Genom ökad 

personalstyrka” och 13 ”Genom bättre samordning inom kommunen”. 
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Ovanstående diagram visar vilka åtgärder kommunerna utan samverkansavtal anser att de på lokal 

nivå kan vidta för att öka nyttan med Geodatasamverkan. De flesta svarade genom 

kompetensutveckling och genom bättre samordning inom kommunen. 

 

 

Figur 18. Diagrammet visar vilken den största anledningen bakom anslutningen till Geodatasamverkan var bland kommuner 

med samverkansavtal. Totalt svarade  13 ”Större tillgång till geodata”, 5 ”Enkelhet” och 2 ”Lägre kostnad”. 

Ovanstående diagram visar anledningarna bakom kommunernas anslutning till Geodatasamverkan. 

De flesta svarade att ökad tillgång till geodata var den största anledningen. 

 

Figur 19. Diagrammet visar huruvida Geodatasamverkan har motsvarat förväntningarna hos kommuner med 

samverkansavtal. Totalt svarade 18 ”Ja” och 2 ”Ingen uppfattning”. 
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Ovanstående diagram visar huruvida Geodatasamverkan har motsvarat kommunernas förväntningar. 

De flesta svarade ja. 

 

Figur 20. Diagrammet visar huruvida kommuner utan samverkansavtal funderar på att gå med i Geodatasamverkan Av de 

79 % av icke-medlemskommunerna som funderar på att gå med i Geodatasamverkan kan vi utifrån kommentarerna på 

frågan utläsa att 5 kommuner är på väg att gå med, 5 går med ifall de som kommunalförbund kan gå med som gemensam 

part, 2 av kommunerna inväntar lägre pris och 1 kommun ska se över saker om några år, då de nyligen investerat i ny 

utrustning och data. 

Ovanstående diagram visar huruvida kommunerna utan samverkansavtal har funderingar kring 

anslutning till Geodatasamverkan. De flesta funderar på att gå med. 

 

 

4.2 Övriga kommentarer från enkäterna 
Många av frågorna i enkäterna har fria kommentarsfält och vi har även frågat kommuner om idéer 

vad det gäller utveckling av Geodatasamverkan. Nedan kommer en sammanfattning av dessa. 

Det som påtalas mest frekvent bland kommunerna är att småkommuner känner sig missgynnade av 

avgiftsfördelningen. Många kommuner i kategori A och B som inte har tecknat samverkansavtal 

uppger att kostnaden är det största hindret för att delta i Geodatasamverkan. Även kommuner i 

kategori A och B som har samverkansavtal uppger att de inte skulle klara av en prisökning. Flera 

kommuner uppger även att de skulle vilja kunna teckna samverkansavtal som en gemensam part 

tillsammans med de kommuner de samarbetar med. 
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En annan punkt som tagits upp av flera kommuner som har samverkansavtal är att de skulle 

uppskatta bättre kundsupport från Geodatasekretariatet. Kommunerna har svårt att motivera den 

merkostnad som Geodatasamverkan medför då de inte vad de ska göra med alla extradata de inte 

använt tidigare och efterfrågar hjälp och konkreta exempel på detta. 

Många av de kommuner som har samverkansavtal önskar även att det skulle vara lättare att ladda 

ned geodata, till exempel genom att tillgängliggöra alla geodata direkt i Geodataportalen. Rutinerna 

för nedladdning skiljer sig mellan de olika informationsansvariga myndigheterna och det är inte alltid 

lätt att hitta rätt. 

Vi har även frågat de kommuner som har samverkansavtal om de kan bidra med konkreta exempel 

på tillämpningar av geodata som de inte hade tillgång till innan anslutningen till Geodatasamverkan. 

Denna fråga har tyvärr genererat få svar men det finns några punkter som belysts. Det mest 

frekventa svaret har varit att kommuner har använt höjddata för att skapa höjdkurvor och 3D-

modeller och en kommun har även uppgett att de börjat använda fler WMS-tjänster (Web Map 

Service). 

 

4.3 Intervjuer 
Nedan presenteras resultat från de intervjuer vi genomfört i detta arbete. 

4.3.1 Stockholm 

Som tidigare nämnts är Stockholm en kommun av extra intresse, då det är Sveriges mest befolkade 

kommun och då den bryter trenderna kring kategori och deltagande i Geodatasamverkan. 

Den största enskilda faktorn som ligger bakom Stockholms ställningstagande är enligt dem själva 

kostnaden. Kostnaden för en produkt eller tjänst måste givetvis ställas i relation till nyttan av 

produkten eller tjänsten, men Stockholm uppger att den förändring som mest skulle motivera ett 

samverkansavtal skulle vara en prissänkning.  

Det finns även några ytterligare punkter som Janisels och Stenbäck tog upp under samtalet. En av 

dessa är att Stockholm eventuellt är en för stor kommun för att fullt ut kunna använda alla geodata 

som Geodatasamverkan medför. Kommunens storlek bidrar till att kommunikationen mellan olika 

förvaltningar i vissa fall är bristande och att det kan vara svårt att få en överblick över vilka geodata 

olika förvaltningar använder och har behov av. Detta kan eventuellt ändras då Stockholm nu håller på 

att bygga upp en egen intern infrastruktur för geodata mellan förvaltningarna, inte helt olik 

Geodatasamverkan fast på lokal nivå. 
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Stockholms täta bebyggelse och höga markvärden gör också att kraven på noggrannhet är väldigt 

höga, ofta högre än vad som erbjuds via Geodatasamverkan. Trots ovanstående resonemang nämner 

Janisels och Stenbäck att man skulle vilja teckna ett samverkansavtal då man ser en nytta med det för 

Sverige som nation. 

4.3.2 Kommunala samarbeten 

I nedanstående avsnitt kommer åsikterna från de 9 kommuner som innehar ett kommunalt 

samarbete kring geodata som vi har varit i kontakt med att behandlas. Endast sammanfattningar av 

dessa intervjuer kommer att redovisas, dels då de svarande är lovade anonymitet, dels för att 

frågorna som ställdes till dessa kommuner var öppna. 

De kommunala samarbeten som vi har varit i kontakt med har för det mesta bestått av 

småkommuner. I vissa fall har alla kommuner i dessa konstellationer haft samverkansavtal och i vissa 

fall har ingen av kommunerna haft samverkansavtal. Det vanligaste är dock en blandning, där vissa 

kommuner i ett samarbete har samverkansavtal medan andra saknar det. Många av dessa 

kommuner har ett samarbete kring geodata då de inte har resurser för att hålla en egen teknisk 

nämnd eller dylikt. De tycker sig av samma anledning inte ha råd att betala avgiften för 

Geodatasamverkan men skulle kunna tänka sig att delta i Geodatasamverkan som en gemensam part 

tillsammans med sina samarbetskommuner om detta medför ett rabatterat pris. De kommuner som 

ingår i samarbeten där alla inte har samverkansavtal upplever att detta stör samarbetet mellan 

kommunerna då alla kommunerna inte får använda samma geodata (Mailintervjuer, 2013). 
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5 Analys & Diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten från ovanstående avsnitt. 

5.1 Kommunstatistik 
När det gäller Sveriges kommuner och deras deltagande i Geodatasamverkan så finns det vissa 

tydliga trender som kan urskiljas. Kategoriseringen av kommunerna och deras avgift bygger inte 

enbart på befolkningsmängd även om det är en parameter i uträkningen. Det är dock tydligt att 

antalet invånare i kommunerna ökar stadigt från A till I (se figur 3). Ett annat tydligt samband är att 

deltagandet, med undantaget kategori I med Stockholm som enda kommun, ökar i takt med 

kategorierna (se figur 2). För varje kategori blir antalet kommuner färre, befolkningsmängden större 

och deltagandet i Geodatasamverkan större.  

5.2 Undersökningen 
Nedan analyseras resultaten från vår undersökning.  

5.2.1 Jämförelse med tidigare studier 

Tidigare studier visar relativt tydligt att det finns hinder för Geodatasamverkan på kommunal nivå. 

Det är inte att Geodatasamverkan inte är prisvärd, sett som vad en enskild kommun får för sina 

pengar, utan att kommunen saknar förmågan eller resurserna att använda den geodata som finns 

tillgänglig. Detta stöds delvis av våra resultat där 82% av alla svarande kommuner menar att nyttan 

av Geodatasamverkan kan ökas genom kompetensutveckling, bättre samordning och ökad 

personalstyrka inom den enskilda kommunen (se figur 16 & 17).  

Den tidigare studien som SKL gjorde innan Geodatasamverkan trätt i kraft visade på ett stort intresse 

för Geodatasamverkan från kommunernas sida. I vår undersökning uppger 19 av de 25 kommuner 

som inte har samverkansavtal att de har övervägt att gå med i Geodatasamverkan.  Av dessa har 5 

kommuner uppgett att de är på väg att gå med och ytterligare 8 uppger att de skulle vilja gå med 

men av olika anledningar inte kan göra det i dagsläget. Detta visar att många kommuner är 

intresserade av frågan även om det fortfarande kvarstår praktiska hinder. 

5.2.2 Deltagande i undersökningen 

Svarsfrekvensen som våra enkäter genererat är tyvärr lägre än vad vi önskat. Från vissa 

avgiftskategorier har endast ett fåtal kommuner svarat och i vissa kategorier saknas svarande 

kommuner helt och hållet (se figur 4 & 5). Detta leder till att mönster och samband blir betydligt 

svårare att se och att de vi hittar inte är särskilt starkt underbyggda. Trots detta anser vi att vi har 

funnit intressanta samband kring kommuners inställning till Geodatasamverkan. 
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5.2.3 Tillgång till geodata 

Vad det gäller frågan om tillgång till Geodata finns lite olika saker att säga. Det första och mest 

uppenbara är att ingen kommun som svarat på vår enkät klarar sig med endast geodata från 

Geodatasamverkan utan alla behöver komplettering av något slag (se figur 6). Ett samband som är 

tydligt, om än inte så förvånande, är att andelen kommuner som köper befintlig geodata utanför 

Geodatasamverkan är väsentligt lägre bland kommunerna med samverkansavtal än bland 

kommunerna som saknar samverkansavtal (se figur 6 & 7). Detta skulle kunna bero på att 

kommunerna som har samverkansavtal har kunnat ersätta en icke obetydlig del av geodataköp 

genom Geodatasamverkan. 

5.2.4 Intern infrastruktur 

Alla kommuner fick frågan huruvida de har någon intern infrastruktur för hantering av geodata. 

Frågan hade utöver alternativen ‘Ja’, ‘Nej’ och ‘Ingen uppfattning’ även ett kommentarsfält för 

beskrivning av nämnda infrastruktur. Tyvärr gav inte kommentarerna särskilt mycket resultat men 

frågan bidrog ändå med intressant statistik. Bland kommunerna med samverkansavtal uppger 15% 

att de saknar en intern infrastruktur för geodata och 20% har ingen uppfattning i frågan. Bland 

kommunerna som saknar samverkansavtal uppger 16% att de inte har en intern infrastruktur för 

geodata och 32% saknar uppfattning i frågan (Se figur 8 & 9).  

Detta visar att medvetenheten kring infrastruktur för geodata är något större bland de kommuner 

som har samverkansavtal även om skillnaden inte är stor. Det vi finner riktigt intressant är att det 

överlag är cirka en tredjedel, 27%, av alla svarande som inte har någon uppfattning om huruvida de 

har någon intern infrastruktur för geodata. Detta tyder på att informationsbehovet är stort bland 

Sveriges kommuner i denna typ av frågor. 

5.2.5 Samarbete mellan kommuner 

Av de kommuner som svarat på vår enkät så uppger mer än hälften att de utanför 

Geodatasamverkan samarbetar med andra kommuner i frågor rörande geodata (se figur 10 & 11). 

Undersökningen visar också, om än ganska svagt statistiskt underbyggt, att mindre kommuner 

samarbetar i större utsträckning. De 9 kommuner vi har varit i kontakt med via mailintervjuer 

rörande samarbete mellan kommuner styrker detta. De uppger att många mindre kommuner har 

gemensamma tekniska nämnder eller motsvarande, då de inte har resurser för eller behov av att 

hålla en egen teknisk nämnd per kommun. En del av de mindre kommunerna har även samarbeten 

med större kommuner där de större kommunerna har hand om hela den tekniska aspekten för den 

mindre kommunen. 
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Dessa samarbetande kommuner uppger även att de ser hinder i och med Geodatasamverkan. 

Samarbetande kommuner kan inte utnyttja den geodata som erhålls genom Geodatasamverkan om 

inte alla samarbetande kommuner har samverkansavtal. Många av de minsta kommunerna som inte 

har resurser att hålla en egen teknisk nämnd har svårt att motivera kostnaden för ett 

samverkansavtal. De kommuner som dessa samarbetar med blir då lidande vilket gör att de inte får 

lika mycket nytta av Geodatasamverkan som de annars skulle få. 

 

5.2.6 Användning av geodata 

Bland de kommuner som saknar samverkansavtal förväntar sig 12 kommuner en ökad användning av 

geodata vid en eventuell anslutning till Geodatasamverkan medan 10 kommuner inte tror att en 

anslutning skulle påverka deras användning av Geodata (se figur 13). Bland de kommuner som idag 

har samverkansavtal uppger 13 kommuner att de ökat sin användning av geodata och 5 kommuner 

att deras användning är relativt oförändrad (se figur 12). Även om antalet kommuner som svarat på 

frågan är relativt lågt så är andelen kommuner som upplevt en ökad användning av geodata betydligt 

större än andelen som förväntar sig en ökad användning vid en eventuell anslutning.  

Anledningarna till ovanstående mönster kan vi tyvärr bara spekulera kring. Det är fullt möjligt att de 

kommuner som inte har samverkansavtal underskattar nyttan med Geodatasamverkan eller att de 

kommuner som har möjlighet att utnyttja mer geodata redan har tecknat samverkansavtal. 

 

5.2.7 Kostnad för geodata 

Vid jämförelse mellan kommunernas förväntningar på kostnadsförändringar vid en eventuell 

anslutning till Geodatasamverkan och de kostnadsförändringar som kommuner som har 

samverkansavtal har upplevt så finns det vissa intressanta skillnader (se figur 14 & 15). De svarande 

kommuner som saknar samverkansavtal och har en uppfattning i frågan tror att deras kostnader 

kommer stiga eller förbli relativt oförändrade. 13 kommuner tror att deras kostnader kommer stiga 

och 7 kommuner tror att deras kostnader kommer förbli relativt oförändrade. Bland de kommuner 

som har samverkansavtal uppger 6 kommuner att deras kostnader ökat, 11 kommuner uppger att 

deras kostnader är oförändrade och 3 kommuner uppger att deras kostnader har minskat.  

Precis som med förväntningar kontra erfarenheter vad det gäller användning av geodata är det svårt 

att avgöra hur detta kommer sig. En möjlighet är att de kommuner som inte har samverkansavtal har 

gjort pessimistiska eller orealistiska bedömningar och att det egentligen finns flera kommuner för 

vilka en anslutning till Geodatasamverkan skulle vara ekonomiskt fördelaktig. En annan möjlighet är 
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att de kommuner som kan göra ekonomisk vinning på att ansluta sig till Geodatasamverkan redan 

har gjort det och de kommuner som inte tjänar på det har valt att inte ansluta sig.  

 

5.2.8 Motsvarade förväntningar 

De kommuner som har samverkansavtal fick frågan om Geodatasamverkan har motsvarat deras 

förväntningar (se figur 19). Cirka 90% av de svarande kommunerna uppger att Geodatasamverkan 

har motsvarat deras förväntningar och cirka 10% har ingen uppfattning i frågan. Detta visar att de 

kommuner som har anslutit sig till Geodatasamverkan har gjort realistiska bedömningar av 

Geodatasamverkans konsekvenser. 
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6 Slutsatser 
För att sammanfatta resultaten och analysen av vårt arbete måste vi tyvärr börja med att säga att 

den låga svarsfrekvensen gör att slutsatserna inte är särskilt tillförlitliga. Vissa frågor har genererat 

spretiga svarsbilder medan vissa är mer entydiga. Även bland de fria kommentarerna varierar antalen 

och utförligheten. Trots detta har vi ett antal punkter som lyser igenom och där flertalet kommuner 

verkar vara överens. 

En sak som tydligt framgår av både vår undersökning och de som gjorts tidigare är att 

Geodatasamverkan är något som många berörda är intresserade av. Konceptet är något som tilltalar 

de flesta och många ser ett klart behov av denna typ av infrastruktur. Vissa kommuner är nöjda med 

dagens utformning medan andra skulle vilja se förändringar inom vissa områden. 

Från de kommuner som idag har samverkansavtal så riktas kritik mot Geodataportalen. Många skulle 

vilja att geodata tillhandahålls lika smidigt som de metadata som idag finns tillgängliga. Vår slutsats 

är att många kommuner upplever problem i samband med nedladdning av geodata. Kontakten med 

de informationsansvariga myndigheterna lämnar i vissa fall en del övrigt att önska och även när den 

fungerar så är det omständligt, då olika myndigheter har olika rutiner. Det här är troligtvis ingenting 

som avskräcker kommuner från Geodatasamverkan men ett område där många skulle uppskatta en 

förändring. Vi vet inte huruvida det är tekniskt möjligt att tillhandahålla all geodata via 

Geodataportalen men om det är det skulle det vara en möjlig lösning på problemet. 

Den stora slutsatsen vi kan dra från vår undersökning är att småkommuner känner sig ofördelaktigt 

behandlade när det gäller Geodatasamverkan. Många kommuner i kategori A och B som inte har 

samverkansavtal uppger att kostnaderna för ett samverkansavtal är för höga för att de ska kunna 

delta och kommuner inom kategori A och B som har samverkansavtal anser sig inte klara en 

prishöjning. Huruvida Sveriges mindre kommuner har ofördelaktiga avgifter eller ej är svårt för oss 

att uttala oss om. Vi tror dock att en prissänkning för kategori A och B skulle motivera fler av dessa 

kommuner att teckna samverkansavtal. 

Vidare har vår undersökning visat att kommunala samarbeten är mer utbredda bland de mindre 

kommunerna. Även detta beror på kommunens resurser och möjligheter att på egen hand hålla till 

exempel en teknisk nämnd eller mätavdelning. Samarbetena blir haltande då inte alla parter har 

samverkansavtal och som nämnts ovan anser sig många av de minsta kommunerna inte ha råd att 

teckna sådana. Alla tillfrågade uppger att ett rabatterat paketpris för de samarbetande kommunerna 

skulle vara väldigt uppskattat. Vi tror att detta skulle kunna vara en rimlig åtgärd som skulle motivera 

fler av Sveriges mindre kommuner att ansluta sig till Geodatasamverkan. Hur dessa samarbeten ska 

definieras återstår och ett bra sätt att bestämma deras avgift likaså.  
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Ovanstående pekar tydligt på att avgiften upplevs vara för hög för många av Sveriges kommuner. 

Dock vill vi betona att dessa avgifter är satta på ett sådant sätt att Geodatasamverkan ska gå runt 

men inte med vinst. Det är således inte så rimligt att förvänta sig några förändringar angående 

avgiften. Dock så är det så att om inga fler kommuner ansluter sig till Geodatasamverkan så kommer 

summan av avgifterna inte komma upp i det belopp Geodatasekretariatet har räknat med. Detta kan 

i förlängningen leda till en situation där avgifterna måste förändras väsentligt, antingen uppåt eller 

nedåt. 

En annan åtgärd som skulle kunna få kostnaden att bli sekundär är i vår mening kompetenshöjning 

och utbildning inom kommunerna. Redan tidigare studier visade att en majoritet av Sveriges 

kommuner efterfrågade utbildning inom INSPIRE, Geodataportalen samt inom metadata. Detta har 

stärkts av vår undersökning där en klar majoritet anser att nyttan av Geodatasamverkan skulle kunna 

höjas genom utveckling på lokal nivå. Vår undersökning visar även att en tredjedel av de svarande 

inte känner till huruvida de har en intern infrastruktur för geodata inom kommunen. Detta är i vår 

mening talande för att Sveriges kommuner överlag behöver bli mer medvetna om geodata och dess 

användningsområden. Även om vi endast varit kontakt med kart- och mätavdelningar så gäller detta 

sannolikt de flesta kommunförvaltningar. En åtgärd skulle kunna vara att hålla centrala utbildningar 

på nationell nivå där dessa frågor lyfts och nyttan av geodata kan spridas bland flera förvaltningar. Då 

detta förhoppningsvis gör att kommunernas nytta av Geodatasamverkan blir större så skulle detta 

kunna motivera de kostnader som vissa idag upplever som för stora. 

Då Geodatasamverkan inte kräver nyproduktion av data utan endast kräver distribution av befintliga 

data så skulle den maximala nyttan av dessa geodata uppnås då så många som möjligt har tillgång till 

dessa. Givetvis faller konceptet om de informationsansvariga gör ekonomiska förluster till följd av 

Geodatasamverkan men utöver det så borde fokus för Sverige vara att sprida geodata i den mån det 

är möjligt. Geodatasamverkan är ett stort steg framåt för att främja användningen av geodata och 

det bästa steget härifrån är kanske inte en vidareutveckling av Geodatasamverkan utan en satsning 

på Sveriges kommuner.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Enkätundersökning för kommuner som har tecknat 
samverkansavtal för Geodatasamverkan 

 

Hej, 
 
 
Vi är två studenter som läser Samhällsbyggnadsprogrammet vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Vi skriver nu under våren en 
kandidatuppsats inom området geografisk IT och syftet med vår uppsats är 
att utvärdera Geodatasamverkan ur ett kommunalt perspektiv. Våra 
handledare är Patric Jansson vid KTH och Staffan Kjellman vid Agima 
Management AB. Vi har via Geodatasekretariatet vid Lantmäteriet tagit del 
av vissa tidigare studier inom området. Samråd om enkäten har skett med 
Sveriges Kommuner och Landsting enligt SFS 1982:668. 
 
 
Era svar kommer utgöra en stor del av underlaget i vår uppsats och vi 
uppskattar att ni tar er tid för att besvara våra frågor. Inga enskilda personer 
eller kommuner kommer att nämnas i rapporten utan ni förblir anonyma. 
 
Tänk på att enkäten måste fyllas i vid ett och samma tillfälle och att ni 
måste trycka på 'Klar' för att skicka in svaren. Enkäten är öppen till och med 
den 3 maj. För er som är intresserade så kan ni kontakta oss så skickar vi 
en länk till rapporten när arbetet är färdigt. 
 
 
Tack på förhand, 
 
Jacob Ekblad och Gustaf Uggla 
 
 
 
 
Vid frågor, kontakta oss gärna: 
 
Jacob Ekblad, jacobekb@kth.se 0739530144 
 
Gustaf Uggla, guggla@kth.se 0735728917 
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1. Vilken kommun arbetar du för? 

 
 
 
2. Utöver Geodatasamverkan, hur får kommunen tag på geodata? 

Geodatasamverkan uppfyller alla våra behov 

Genom egen produktion 

Via konsulttjänster 

Via köp utanför Geodatasamverkan 

Annat 

 
 
3. Har ni någon intern infrastruktur för hantering av geodata inom 
kommunen? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Om ja, beskriv gärna mer ingående: 

 
 
4. Har kommunen i dagsläget utöver Geodatasamverkan ett samarbete 
kring geodata med andra kommuner? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Om ja, beskriv gärna mer ingående: 
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5. Vilken var den största anledningen till att ni gick med i 
Geodatasamverkan? 

Större tillgång till geodata 

Enkelhet (ett avtal, fast kostnad) 

Lägre kostnad 

Annan anledning 

 
 
6. Hur har era kostnader för geodata förändrats sedan ni gick med i 
Geodatasamverkan? 

Kostnaderna har ökat 

Kostnaderna har minskat 

Inga större förändringar 

Ingen uppfattning 
 
7. Hur har användningen av geodata inom kommunen förändrats 
sedan anslutningen till Geodatasamverkan? 

Användningen har ökat 

Användningen har minskat 

Användningen är relativt oförändrad 

Ingen uppfattning 
8. Har ni innan anslutning till Geodatasamverkan avstått från att 
införskaffa och 
använda geodata som ni egentligen haft behov av? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Om möjligt, beskriv gärna: 
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9. Finns det någon möjlighet för kommunen att med hjälp av åtgärder 
på lokal nivå öka nyttan utav Geodatasamverkan? 

Ja, genom kompetensutveckling 

Ja, genom att öka personalstyrkan 

Ja, genom bättre samordning inom kommunen 

Ingen uppfattning 

Annat 

 
 
10. Vilken typ av geodata använde ni mest innan anslutningen till 
Geodatasamverkan? Frågan avser även geodata som införskaffas 
genom egen produktion. 

administrativa gränser 

arealtäckande bilder 

baskartor 

atmosfär, klimatologi och meteorologi 

biota (biologi och ekologi) 

byggnader och andra konstruktioner 

fastighetsinformation 

data för fysisk planering 

geovetenskap 

höjddata 

insjövatten 

kust och hav 

miljö 

transporter, kommunikation 

annat 
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11. Har det skett någon förändring angående de typer av geodata ni 
använder sedan anslutningen till Geodatasamverkan?  

Vi använder samma datatyper som innan 

Vi använder fler datatyper än innan 

Vi använder färre datatyper än innan 

Ingen uppfattning 
Beskriv gärna hur förändringen av datatyper har sett ut:

 
 
12. Har Geodatasamverkan motsvarat era förväntningar? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Beskriv gärna förutsedda och oförutsedda konsekvenser av Geodatasamverkan. 
Positiva som negativa. 

 
 
13. Har ni några konkreta exempel på tillämpningar av geodata som 
kommunen inte hade förutsett innan anslutningen till 
Geodatasamverkan? 

Ja 

Nej 
Om ja, beskriv gärna: 

 
 
14. Förslag på utveckling av Geodatasamverkan samt övriga 
kommentarer:  
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8.2 Bilaga 2: Enkätundersökning för kommuner som ej har tecknat 
samverkansavtal för Geodatasamverkan 
 

Hej, 
 
 
Vi är två studenter som läser Samhällsbyggnadsprogrammet vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Vi skriver nu under våren en 
kandidatuppsats inom området geografisk IT och syftet med vår uppsats är 
att utvärdera Geodatasamverkan ur ett kommunalt perspektiv. Våra 
handledare är Patric Jansson vid KTH och Staffan Kjellman vid Agima 
Management AB. Vi har via Geodatasekretariatet vid Lantmäteriet tagit del 
av vissa tidigare studier inom området. Samråd om enkäten har skett med 
Sveriges Kommuner och Landsting enligt SFS 1982:668. 
 
 
Era svar kommer utgöra en stor del av underlaget i vår uppsats och vi 
uppskattar att ni tar er tid för att besvara våra frågor. Inga enskilda personer 
eller kommuner kommer att nämnas i rapporten utan ni förblir anonyma. 
 
Tänk på att enkäten måste fyllas i vid ett och samma tillfälle och att ni 
måste trycka på 'Klar' för att skicka in svaren. Enkäten är öppen till och med 
den 3 maj. För er som är intresserade så kan ni kontakta oss så skickar vi 
en länk till rapporten när arbetet är färdigt. 
 
 
Tack på förhand, 
 
Jacob Ekblad och Gustaf Uggla 
 
 
 
 
Vid frågor, kontakta oss gärna: 
 
Jacob Ekblad, jacobekb@kth.se 0739530144 
 
Gustaf Uggla, guggla@kth.se 0735728917 
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1. Vilken kommun arbetar du för? 

 
 
 
2. Hur får ni idag tillgång till geodata? 

Genom egen produktion 

Via konsulttjänster 

Via köp av befintlig geodata 

Annat 

 
 
3. Har ni någon intern infrastruktur för hantering av geodata inom 
kommunen? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Om ja, beskriv gärna mer ingående: 

 
 
4. Har kommunen i dagsläget ett samarbete kring geodata med andra 
kommuner? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Om ja, beskriv gärna mer ingående: 

 
 



39 
 

5. Vad för slags geodata upplever ni er ha störst behov av inom 
kommunen? Frågan avser även geodata som införskaffas genom egen 
produktion. 

administrativa gränser 

arealtäckande bilder 

baskartor 

atmosfär, klimatologi och meteorologi 

biota (biologi och ekologi) 

byggnader och andra konstruktioner 

fastighetsinformation 

data för fysisk planering 

geovetenskap 

höjddata 

insjövatten 

kust och hav 

miljö 

transporter, kommunikation 

annat 

 
 
6. Har ni vid något tillfälle avstått från att införskaffa geodata som ni 
egentligen haft behov av? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Om möjligt, beskriv gärna: 
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7. Känner ni till Geodatasamverkan? 

Ja 

Nej. Om detta är ert svar så är ni nu färdiga med enkäten och vi tackar så mycket 
för oss. Alla kommande frågor kommer att beröra Geodatasamverkan. Är ni 
intresserade av att lära er mer om Geodatasamverkan så är ni välkomna att besöka 
www.geodata.se. Glöm inte att skicka in enkäten, detta görs längst ner på sidan. 
 
8. Har ni funderingar på att gå med i Geodatasamverkan? 

Ja 

Nej 

Ingen uppfattning 
Beskriv gärna bakomliggande resonemang: 

 
 
9. Hur tror ni att era kostnader för geodata skulle förändras om ni gick 
med i Geodatasamverkan? 

Kostnaderna skulle öka 

Kostnaderna skulle minska 

Inga större förändringar 

Ingen uppfattning 
 
10. Hur tror ni er användning av geodata inom kommunen skulle 
förändras om ni anslöt er till Geodatasamverkan? 

Användningen skulle öka 

Användningen skulle minska 

Användningen skulle förbli relativt oförändrad 

Ingen uppfattning 
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11. Finns det någon möjlighet för kommunen att med hjälp av åtgärder 
på lokal nivå öka nyttan utav Geodatasamverkan? 

Ja, genom kompetensutveckling 

Ja, genom att öka personalstyrkan 

Ja, genom bättre samordning inom kommunen 

Ingen uppfattning 

Annat 

 
 
12. Förslag på utveckling av Geodatasamverkan samt övriga 
kommentarer: 
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