
 305

 S. andErS brandt

Svensk kartografiutbildning  
i ett historiskt perspektiv

inledning
Hur har utbildning inom kartografi sett ut i Sverige genom tiderna? 

Oftast har kartografin hamnat lite i skymundan av de stora ämnena 

och det kan tyckas att till och med ett ämne som geografi inte längre 

har en självklar plats i folks medvetande. Trots denna nedgång verkar 

det dock finnas ljus i slutet av tunneln. I och med att den digitala 

kartvärlden har gjort sitt intåg med t.ex. geografiska informations-

system (GIS), vägbeskrivningar på Internet eller i kombination med 

bilars färddatorer ser framtiden för kartografin ljusare ut än på länge. 

Därför kan det vara av intresse att se hur utbildningssituationen inom 

kartografi har förändrats genom tiderna. Det ska dock poängteras att 

artikeln inte utgör någon fullständig återgivning av förhållandena.  

Därför rekommenderas den som fångas av ämnet att utforska de referen-

ser som finns givna i slutet av artikeln. Det kan dessutom vara värt att  

nämna att det i Sverige aldrig har funnits någon omfattande högre utbild-

ning i ren kartografi. De utbildningar i geografi och lantmäteri som tradi-

tionellt har anordnats av universitet och hög skolor har dock alltid inne-

hållit moment i kartografi och fältmätning. Dessutom har kartografin 

under lång tid burits upp av organisationer som Lantmäteri styrelsen 

eller av privata företag som Generalstabens Litografiska Anstalt.

tidig kartografi
Kartor har använts sedan urminnes tider, men givetvis är det svårt att 

säga något om när kartor började produceras och ännu svårare att 

veta om det fanns någon utbildning inom kartografi. Det finns flera 

bud på vad som är världens äldsta karta. Inristningar på femton-
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tusenåriga mammutben från Ukraina kan tolkas som en karta (Gould, 

1985). En annan är en väggmålning över Catal Huyuk, Turkiet, från 

6200 f.Kr. (Harwood, 2006), men den kanske mest kända av de älds-

ta kartorna kommer från Nuzi i dagens Irak, en lertavla från 2300 

f.Kr. (Harwood, 2006) (även 3800 f.Kr. har föreslagits (Koeman, 

1993)). Norden är känt från bl.a. Ptolemaios kartor från 100-talet 

e.Kr. och med Olaus Magnus karta från 1539 kan man säga att hela 

Sverige hade blivit naturtroget avbildat, om än inte helt korrekt. 

Någon organiserad allmän utbildning inom kartografi har inte exis-

terat förrän under 1900-talet, även om vissa läromedel har framställts 

tidigare. Men i samband med att den första lantmäteriorganisatio-

nen bildades 1628 fick Anders Bure, som var dess första och enda 

generalmatematikus, i uppdrag att utbilda lantmätare. Sedermera har 

kartor producerats för både förrättningsändamål och militära ända-

mål. 1805 inrättades Fältmätningskåren med uppgift att framställa 

topografiska kartor över Sverige (Ottoson och Sandberg, 2001). 1811 

uppgick den som Fältmätningsbrigaden i Ingenjörkåren (Ottoson 

och Sandberg, 2001), för att 1831 brytas ur och bilda Topografiska 

kåren med uppgift att skapa fullständiga militära kartor över Sve-

rige (Nordensvan, 1892). Under hela 1860-talet fanns parallellt med 

kåren det Ekonomiska kartverket som dock 1869 blev underordnat 

Lantmäteristyrelsen (Arrhenius, 1881). Två parallella organisationer 

medförde betydande samarbetsproblem och dubbelarbete och därför 

inlemmades 1873 hela den ekonomiska kartläggningen under chefen 

för Topografiska kåren (Ottoson och Sandberg, 2001). Vid General-

stabens bildande 1873 uppgick sedan Topografiska kåren i denna som 

dess topografiska avdelning (Nordensvan, 1892). En mer fullständig 

sammanslagning utfördes 1894 då Rikets allmänna kartverk vid 

Generalstaben bildades av Topografiska kåren och det Ekonomiska 

kartverket (Ottoson och Sandberg, 2001). 1974 slogs Rikets allmänna 

kartverk och Lantmäteristyrelsen samman till Statens Lantmäteriverk. 

Delar av detta lantmäteriverk bildar sedan 1996, tillsammans med 

Centralnämnden för fastighetsdata, Lantmäteriverket.

1833 bildades Generalstabens litografiska inrättning, en privat 

verksamhet, för att verkställa litografiska verk av bl.a. Topografiska 

kåren (Lagrelius, 1908). Denna övergick 1872 till Generalstabens 

litografiska anstalt och dess föreståndare förbands bl.a. att utföra 

litografiska verk, följa litografins och kartografins framsteg samt inte 

minst att bedriva undervisning (Lagrelius, 1908). Under 1913–1990 

tillhörde Generalstabens Litografiska Anstalt Esseltekoncernen men är 

från 1991 en del av Liberkoncernen.



 SveNSK KARTOGRAfIUTBILDNING I eTT HISTORISKT peRSpeKTIv 307

Parallellt med lantmäteriets intresse för kartografi har ämnet redan 

från 1500-talet ingått som matematisk-kartografisk inriktning inom 

skolämnet geografi (Wennberg, 1992), liksom att undervisning i geo-

grafi i århundraden har funnits vid universiteten (Hägerstrand, 1992). 

Anmärkningsvärt är dock att det aldrig har funnits någon professur 

inom det specifika ämnet kartografi. Därmed inte sagt att studenter, 

lärare och forskare har ignorerat ämnet; kartografin har bl.a. setts 

som en integrerad del av det geografiska ämnesområdet. Trots att 

elementär undervisning i geografi alltid har funnits vid universiteten 

inrättades först 1894 en professur i geografi i Lund och några år 

senare i Uppsala, Göteborg och Stockholm (Hägerstrand, 1992). 

En kort genomgång av utbildningarna vid Lantmäteristyrelsen, 

Rikets Allmänna Kartverk, Sjökarteverket, Kungliga Tekniska Hög-

skolan (KTH), Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms 

högskola, Göteborgs högskola och Handelshögskolan i Stockholm, 

under början av 1900-talet, finns redovisat i ”Sveriges Kartläggning – 

en översikt” utgiven av Kartografiska Sällskapet 1922.

Fig 1 exempel från läro-
bok i kartritning. 
(Ur Björkman, 1840)
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Modern kartografisk utbildning
Eftersom omfattande kartproduktion under århundraden har utförts 

av Lantmäteriet och dess föregångare har de av tradition också haft 

intern utbildning och kompetensutveckling i kartografi. 1932 bröts 

dock utbildningen ut då en ny Lantmätarutbildning startade på KTH 

(Lilje, 2002). I och med att lantmäteriverksamheten under 1930- och 

1940-talen ökade kraftigt samtidigt som nya instrument började 

användas upprättades under 1940-talet dessutom nya kurser inom 

lantmäteriteknik genom Sveriges Lantmätareförenings och Lant-

mäteri styrelsens försorg (SOU 1959:36). För att komma in på den 

nya åttamånadersutbildningen inom lantmäteriyrket krävdes att per-

sonen var över 18 år och hade realexamen alternativt utbildning från 

arméns centrala fältmätskola samt minst fem månaders praktik hos 

någon lantmätare (SOU 1959:36). Efter förslag från Lantmäteristyrel-

sen påbörjades 1953, 1955 respektive 1957 nya tvååriga utbildningar 

för mätningstekniker. Innehållet i dessa utbildningar var främst mät-

ningstekniska ämnen men också praktisk fastighetsbildningskunskap 

och författningskännedom (SOU 1959:36). Under slutet av 1950-talet 

och början av 1960-talet fortsatte dessa utbildningar, om än av provi-

sorisk karaktär, för att utbilda mätningsteknisk personal för lantmäte-

riets och det kommunala mätningsväsendets behov (SOU 1959:36). 

Inte bara lantmäteriverksamheten hade användning för denna 

typ av personal. I och med att hela Sverige började karteras i skalan 

1:50 000 under mitten av 1950-talet, uppstod ett stort behov av 

personal. Därför inrättades under 1960-talet ett flertal kartteknikerut-

bildningar vilka existerade ända in på 1980-talet. De bestod oftast av 

korta kurser på upp till ett år och hade nioårig grundskola som krav. 

Sådana kurser gavs bl.a. av Rikets Allmänna Kartverk medan andra, 

halvårslånga kartritningsutbildningar med realexamen som förkun-

skapskrav, gavs av Generalstabens Litografiska Anstalt. I bl.a. Här-

nösand och Stockholm hade ettåriga utbildningar förekommit sedan 

början av 1960-talet. Under 1980-talet gavs en ettårig gymnasieut-

bildning i mätningsteknik i Stockholm (Åsö gymnasium) och ettåriga 

utbildningar i kartteknik i Göteborg, Härnösand, Kristianstad, Mora, 

Stockholm, Umeå, Uppsala, och Örebro (KMP-utredningen, 1990). 

Dessa utbildningar försvann under mitten av 1990-talet. Tvååriga 

utbildningar bedrevs under 1980-talet i Härnösand, Kiruna, Kristian-

stad och Stockholm (KMP-utredningen, 1990).

I takt med datorernas och den digitala teknikens intåg blev de 

existerande kartritnings- och kartteknikerutbildningarna omoderna. 
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I Härnösand startade 1986 en ny tvåårig kart- och mätningsteknisk 

utbildning vilken krävde en tvåårig gymnasieutbildning och hade 

ett gemensamt första år och ett efterföljande specialiseringsår. Strax 

därefter, 1988, startade Statens skola för vuxna i Härnösand (SSVH) 

en slags vidareutbildning i kartteknik för redan yrkesverksamma kart-

tekniker. Denna tvååriga utbildning existerade under sammanlagt fyra 

år och drevs på distans med regelbundna samlingar. Efter avslutade 

studier hade kartteknikerna ofta uppgraderats till kartingenjörer. In-

taget till utbildningen på gymnasieskolan slutade 1995 och övergick i 

Kommunala Vuxenskolans (Komvux) regi där den fanns i Härnösand 

t.o.m. 2005.

Eftersom det hittills endast hade varit KTH i Stockholm som 

hade haft någon högre utbildning inom lantmäteriområdet hade 

företag och myndigheter i Sverige svårt att rekrytera kompetent 

personal. Högskolan i Gävle-Sandviken startade emellertid 1990 

en ny högskoleingenjörsutbildning inom kart- och mätningsteknik 

(KMP-utredningen, 1990), med bistånd av Lantmäteriverket. En ny 

civilingenjörsutbildning startades i Lund under 1992, främst för att 

tillgodose efterfrågan på förrättningslantmätare i södra Sverige. Sam-

tidigt skapades ett antal nya högskoleingenjörsutbildningar i GIS- och 

Fig 2 Deltagarna i kart-
ritningskursen 1964 vid 
Generalstabens Litogra-
fiska Anstalt .
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mätningsteknik. Konjunkturnedgång med havererande byggmarknad 

tillsammans med ”IT-bubblan” som sprack i slutet av 1990-talet 

innebar att flera av dessa tvingades läggas ned på grund av vikande 

studentunderlag. Från och med 2007 håller dessutom hela utbild-

ningsutbudet att ändras enligt den så kallade Bolognamodellen vilket 

antagligen ytterligare kommer att förändra utbildningsutbudet inom 

kartografi. Bolognamodellen föreskriver tre års grundläggande studier 

till högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen och därefter ett 

eller två års avancerade studier till magister- respektive masterexa-

men. Civilingenjörsexamen ges som ett sammanhållet program på 

5 år. En lista över utbildningsprogram på högskolor och universitet 

som ges idag visas i Tabell 1 nedan.

lärosäte Program längd

Högskolan i Gävle Geomatikprogrammet  
– Högskoleingenjörs- och kandidatprogram

3 år

Högskolan i Gävle Master’s programme in Geomatics 1 år

Högskolan väst Lantmäteriingenjörsprogrammet 3 år

Karlstads universitet Högskoleingenjörsprogram i GIS 3 år

KTH Samhällsbyggnad   
– inriktning Geografisk informationsteknik

5 år

KTH Master’s programme in Geodesy and  
Geoinformatics

2 år

Linköpings univer-
sitet

Master’s programme in science for sustainable 
development – inriktning Geoinformatics

2 år

Luleå tekniska  
universitet

Civilingenjör väg- och vattenbyggnad alternativt 
Arkitektur – inriktning lantmäteri

5 år

Lunds universitet Civilingenjörsutbildning i lantmäteri 5 år

Lunds universitet Masterprogram i geomatik 2 år

Umeå universitet Högskoleingenjörsprogram i GIS  
(Ges i Lycksele/örnsköldsvik)

3 år

Trots att det finns många utbildningsprogram, framför allt när 

samtliga geografiprogram medräknas, ges inte många rena karto-

grafikurser vid landets högskolor och universitet. Tabellerna 2 och 3 

visar landets samtliga högskolors och universitets nuvarande kurser 

i kartografi respektive kurser där kartografi utgör en betydande del. 

Man ska dock vara medveten om att kurser i geovetenskap, geografi, 

geoinformatik och geomatik också innehåller kartografi. Följande 

högskolor och universitet, utöver de som är nämnda i tabellerna 1–3, 

ger sådana kurser: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universi-

tet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Lunds universitet, 

Tabell 1 Nuvarande utbild-
ningsprogram där en bety-
dande del av utbildningen 
behandlar kartografi.  
Dess utom tillkommer kar-
tografimoment i samtliga 
geografiprogram i landet.
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Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och 

Växjö universitet.

lärosäte kursnamn längd nivå

Blekinge Tekniska 
Högskola

Kart- och presentationsteknik 5 veckor A

Högskolan i Gävle Tillämpad kartografi 5 veckor A

Högskolan i Gävle Kartografi I 5 veckor A

Högskolan i Gävle Cartography II 5 veckor B

Högskolan på Gotland Kartan I – Historisk kartografi 5 veckor A

Högskolan väst Kartografisk visualisering 5 veckor A

Karlstads universitet Kartografi I 5 veckor A

Karlstads universitet Kartografi II 5 veckor B

KTH visualisation techniques 5 veckor C

Luleå tekniska uni-
versitet

Kartografisk visualisering 5 veckor A

Stockholms univer-
sitet

Kartografi och kartframställning 10 veckor B

Umeå universitet Kartografi  
(Ges i Lycksele/örnsköldsvik)

5 veckor A

lärosäte kursnamn längd nivå

Högskolan på Gotland Kartografi och GIS 5 veckor A

Högskolan Dalarna Kartografi, GIS och geografisk 
metodik

5 veckor A

Högskolan i Skövde Geografiska databaser och 
kartografi

5 veckor A

Högskolan väst Grundläggande kart-,  
mätnings- och ritningsteknik

5 veckor A

KTH Web-GIS 5 veckor D

Stockholms  
universitet

Geografiska informationssystem 
och kartografi

5 veckor A

Eftersom gymnasieutbildningarna i kartografi försvann uppstod en 

brist på personal för arbetsuppgifter som inte krävde högskolekompe-

tens. Därför har Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning sedan 

2001 (efter femårig försöksverksamhet) understött ett antal så kallade 

KY-utbildningar runt om i landet inom det kartografiska ämnesområ-

det. Villkoret för att få ekonomiskt stöd är bl.a. att det finns ett behov 

från arbetslivet och att utbildningen ges i samarbete med arbetslivet. 

Tabell 2 Nuvarande kurser 
i kartografi. Nivå represen-
terar grad av fördjupning 
där A innebär grundkur-
ser. Dessa ges både som 
fristående kurser och som 
del i program på grundläg-
gande nivå (kandidat- och 
högskoleingenjörspro-
gram).

Tabell 3 Nuvarande kurser 
där kartografi utgör en stor 
del av kursens innehåll. 
Nivå representerar grad av 
fördjupning där A normalt 
innebär grundkurs på 
kandidat- och högskole-
ingenjörsprogram och D 
innebär avancerad kurs 
på magisterprogram. Ob-
servera att förutom nedan 
nämnda kurser finns 
många GIS-kurser som 
också har betydande delar 
kartografi även om det inte 
framgår av kursnamnet.  
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Dessa villkor kontrolleras vid varje ny årskull elever. Nuvarande 

KY-utbildningar är: Avancerade användare av geografiska informa-

tionssystem (Folkuniversitetet, ges i Gävle), Datorstödd mätnings- och 

kartteknik (Kart- och teknikutbildarna i Haninge AB), Geografisk in-

formationsteknik – anläggningsbranschen (Kramfors kommun), Kart- 

och mätningsteknik (Helsingborg stad/Yrkeshög skolan i Helsing-

borg), GIT-koordinator (Mjölby kommun), och Mobila system och 

GIT – geografisk informationsteknologi (Upplands Väsby kommun).

exempel på utbildningarnas innehåll 
Eftersom marknaden för kartografer från början var mycket liten och 

att Lantmäteristyrelsen själva tog hand om utbildning av egen perso-

nal var den interna utbildningen direkt riktad mot lantmäteriyrket. 

Samma sak gällde för Generalstabens Litografiska Anstalt (Esselte 

Kartor), som under ett antal år även rekryterade utbildade kartogra-

fer från Tyskland och England. Det är först med kartteknikerutbild-

ningarnas införande på 1960-talet som det är tal om mer generell 

utbildning inom kartografi.

Den halvårslånga kartritarutbildningen på Generalstabens Litogra-

fiska Anstalt innehöll i mitten på 1960-talet bl.a. följande moment:

Hantering av ritverktyg��

Kartförståelse��

Textsättning, fonter etc.��

Fig 3 förarbetet till kartor 
i digital miljö innefat-
tar numera ofta två- och 
tredimensionella analyser 
i GIS. Bild från GIS-kurs på 
Högskolan i Gävle
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Tuschritning på plast, kartong och väv��

Inlämningsprov – Att göra en snygg karta med rätt textsättning��

Utbildningen fokuserade på hantverket och lade mindre tyngd på te-

ori (inget alls av projektioner t.ex.). Noterbart är att inga beräknings-

moment ingick. Dock ingick ofta enklare beräkningar när eleverna 

sedan fick jobb. Mätningspersonalen lämnade då in mätningsproto-

koll och utifrån dessa skulle det göras en snygg karta.

Ett annat exempel är gymnasieutbildning till karttekniker i Härnö-

sand 25 år senare, vilken innehöll följande moment:

Geodetiska beräkningsmetoder (först grundläggande matematik ��
och sedan geodetisk beräkningsteknik). I princip så räknade elev-

erna ut det som mätningsingenjörerna hade mätt in. Lite mätnings-

teknik ingick också.

Kartografi��

Fastighetskunskap��

Svenska/gymnastik��

Ritningslära��

Planteknik��

Ingen praktik förekom, däremot hade eleverna från början krav på ett 

års praktik för att bli antagna till programmet.

Även dagens KY-utbildningar fokuserar på den praktiska delen 

av yrket. Den tvååriga utbildningen vid Kart- och teknikutbildarna i 

Haninge AB innehåller följande moment:

Byggteknik��

Data- och informationsteknik��

Fastighetsteknik��

Fotogrammetri��

Geodesi��

Geografiska informationssystem��

Kartografi��

Matematik��

Naturgeografi��

Lärande i arbete (25 veckor)��
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Fig 4 a elevkarta i tusch 
från kartritningskursen vid 
Generalstabens Litogra-
fiska Anstalt på 1960-talet, 
utförd av Lilly Gustafsson.

Fig 4 b elevkarta i analog 
teknik med gravyr, färg-
masker och textklistring 
utförd av Mats Halling 1982 
vid esselte Kartor.
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Nuvarande högskole- och universitetsutbildningar är mer teoretiska i 

sin uppläggning. Dessutom präglas de till en stor del av fria val. Det 

kan skilja mycket mellan en student som har läst samma program 

men valt olika kurser. En målmedveten student kan i viss mån skräd-

darsy en utbildning anpassad efter vad studenten anser är viktigt. 

Emellertid innebär detta att det samtidigt blir svårare för arbetsgivare 

att verkligen veta vad studenten har fått för kunskaper och färdighe-

ter i sin utbildning.

Kanske den mest påtagliga förändringen i existerande och nystar-

tade utbildningar under 1990-talet var övergång från kurser i kar-

tografi till kurser i GIS. En översikt av landets kursutbud inom GIS 

finns i Brandt, Karlsson och Ollert-Hallqvist (2006). Det kartogra-

fiska hantverket började försvinna och ersattes av skapande av kartor 

i datormiljö. Studenternas kartografiska kunskaper och färdigheter 

begränsades till vad de olika informationssystemen och redigerings-

programmen kunde klara av vad gäller symboler, färger och andra 

kartografiska uttrycksmedel. Dessutom upptas nu en stor del av tiden 

till att förstå och kunna hantera GIS i stället för att ägna tiden åt kar-

tografiska frågeställningar. Efter att problemet har uppmärksammats 

innehåller numera GIS-kurser också grunder i kartografi.

Det kan tyckas märkligt att antalet utbildningar och deras innehåll 

har varierat så pass mycket som de har under 1900-talet, men detta 

är ingalunda något unikt för Sverige. Forrest och Fearnside (2003) 

beskriver i stort sett samma händelseförlopp och problem för Storbri-

tannien och Nordirland och sett utifrån International Cartographic 

Strängnäs

Fig 4 c elevkarta produ-
cerad med digital teknik 
2007 av Jelena Acevedo, 
KARToTeK AB.
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Association:s perspektiv beskriver även Ormeling (1989) hur rekom-

mendationer presenterade på deras konferenser påverkar innehållet i 

kartografiundervisningen och hur det har förändrats genom åren, dvs. 

från ett hantverk till hantering av digitala data.

arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för utbildade kartografer och karttekniker är 

mycket bred. Även om Lantmäteriet anställer många kartingenjörer 

och kommunerna anställer många karttekniker har även andra myn-

digheter, organisationer och företag ett stort behov av personal som 

kan uttrycka sig med hjälp av kartor.

Mängden av olika utbildningar talar sitt tydliga språk att utbildad 

personal har behövts. Däremot har det svängt lite med tiden hur 

många som har behövts och vilken kompetens de bör ha. Inrättandet 

av Lantmätarprogrammet på KTH markerar en milstolpe eftersom 

det inte längre rörde sig om intern kompetensförsörjning på Lant-

mäteriet. Många av dem som gick utbildningarna på Generalstabens 

Litografiska Anstalt eller Rikets Allmänna Kartverk fick anställning 

på Vägverket, Televerket och andra myndigheter. De som hade gått 

utbildningarna fick fram till och med 1980-talet oftast jobb. Bygg-

kraschen 1991/1992 innebar dock att arbetsmarknaden stagnerade 

nästan helt. Samtidigt gjorde införandet av digital teknik att de tidi-

gare kartteknikerutbildningarna blev omoderna. Befintlig personal på 

många arbetsplatser blev därför övertaliga eller blev erbjudna intern 

eller extern kompetensutveckling. Under slutet av 1900-talet började 

byggbranschen återhämta sig och idag är det akut brist på kart- och 

mätningsteknisk personal hos många arbetsgivare.

framtiden
Mycket av kunskaper och framför allt färdigheter från äldre utbild-

ningar är idag kuriosa. För att klara dagens krav krävs antingen kon-

tinuerlig uppdatering av kartografiska uttryckssätt och tekniker eller 

en modern utbildning. Tyvärr är det dock en stor brist på ”snygga 

kartor”. Idag tränas inte ”seendet” – att hitta harmoni. Tidigare 

tränades detta konstant genom att härma tidigare gjorda arbeten och 

stilar. Men bara för att det gamla är kuriosa innebär det inte att det 

nya är fulländat. Samtidigt som det har blivit lättare att göra kartor 

har det också blivit längre mellanrum mellan riktigt attraktiva kartor. 

I framtiden ligger att kunna utnyttja de tekniska hjälpmedel som finns 

utan att ge avkall på den tidigare gedigna kartografiska kunskapen. 

”Trots” moderna verktyg går det att ta fram små konstverk.  
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Att kunna fängslas av en välgjord karta och kunna läsa underliggande 

information utan att det är explicit uttryckt är för många kartogra-

fiskt intresserade ren och skär lycka. Det är kanske dit utbildningarna 

bör sträva? %
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