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Abstrakt 

Lantmäteriet använder idag ett verktyg för fastighetsvärdering, detta verktyg består av ett 

system med spridd arkitektur för att lagra fastighetsdata och geografisk information. Studien 

syftar till att undersöka vad det finns för alternativa tekniker och lösningar för att integrera 

spatialdata och fastighetsdata i samma databas. För att finna svar på detta analyseras litteratur, 

svar från enkäter som besvarats av slutanvändare samt resultat från djupintervjuer av 

systemexpter. Resultatet visar att tekniker som t.ex. ArcSDE och Oracle Spatial kan lösa det 

angivna problemet. Intervjuerna och enkäterna visar att majoriteten av slutanvändare är nöjda 

med dagens system men det återkommer kommentarer att kartstödet inte fungerar felfritt. 

Slutligen rekommenderas en enkel modell på lösningsförslag där Oracle Spatial används med 

dagens system men även också nollresultatet där en vidareutveckling inte sker.  
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet. Kapitlet redogör också för syftet med 

studien samt frågeställningar och avgränsning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande överblick 

på strukturen över studien. 

1.1 Bakgrund 

Lantmäteriet använder sig idag av ett flertal olika värderingssystem för analys av 

fastighetsmarknaden. I arbetet idag utvecklas verktygen för analys i registerbaserade applikationer 

(Oracle Forms/Reports) samt GIS-baserade applikationer (ArcGIS/ArcGIS Server) i form av olika 

applikationer, rapporter och kartvyer. Figur 1.1 och figur 1.2 visar hur den registerbaserade 

applikationen respektive kartstödet ser ut. 

 

Figur 1.1 - Registerbaserade applikationen i Oracle Forms/Reports 

Dessa verktyg har olika analys- och editeringsfunktioner som är essentiella för verksamheten. 

Mängden av verktyg i systemet har dock lett till att kombinationen av dessa verktyg utgör en väldigt 

komplex arbetsmiljö för en användare. Verktygen har vidareutvecklats under tiden, och på så sätt har 

dagens system fått en spridd informationsstruktur, ett alltför hårt beroende mellan databas och 

applikation samt ett icke önskvärt stort antal system. 
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Figur 1.2 - Kartstödet utvecklat i ArcGIS 

Det finns nu ett önskemål från Lantmäteriet att undersöka möjligheterna att bryta detta hårda 

beroende mellan databas och applikation, vilket kommer lägga grunden för en migrering av systemet 

till ett annat gränssnitt. Även integrering av onödigt spridda och små verktyg och information är 

intressant i det nya systemet. 

 

Som det ser ut idag ligger geografisk data och tabeller för fastighetsdata i olika databaser (figur 1.3). I 

ett framtida system vill man ha geografisk data och fastighetsdata i samma databas. Möjligheten att 

integrera geografisk data med tabelldata på detta sätt är enligt Tsengouras [1] ett relativt nytt fenomen 

i branschen, och det är inte ovanligt att databasleverantörer tidigare har använt sig av en tredje parts 

produkter vid hantering av geografisk data. Studiens huvudsyfte är att ge ett eller flera förslag på hur 

en sådan integrerad lösning kan se ut. 
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Figur 1.3 - Grafisk beskrivning av dagens värderingssystem 

1.2 Syfte och mål 

Studien ska undersöka integrering av geografisk data och fastighetsdata i en och samma databas. 

Studien ska även utreda hur ett väldigt hårt beroende mellan ett applikationsgränssnitt (Oracle Forms) 

samt datalagring (Oracle Database) kan brytas upp för att möjliggöra ett eventuellt byte av gränssnitt. 

Vidare ska det givna systemet utvärderas utifrån slutanvändares samt systemexperters perspektiv för 

att identifiera utvecklingsmöjligheter. Slutligen skall förslag ges på alternativa lösningar utifrån teori 

och empiri. 

 

Kompetensen på Lantmäteriet och Sweco, som underhåller kartstödet, är fokuserad mot Oracle och 

Esris produkter. I och med detta undersöks vilka tekniker och produkter som finns inom just Oracle 

och Esri samtidigt som en lösning med open source betraktas. Syftet med examensarbetet är att göra 

en förstudie åt Lantmäteriet med baktanken att Lantmäteriet ska kunna bygga vidare på förslaget som 

tas fram samt att de har kompetens att underhålla och utveckla systemet vidare. 
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1.3 Frågeställningar 

Mer specifikt ämnar studien ge svar på följande frågeställningar: 

1. På vilka sätt kan man integrera geografisk data och fastighetsdata i samma databas? 

2. Hur kan man gå till väga för att integrera databas och applikation med fokus på en modulär 

lösning? 

3. Vad har systemexperter och slutanvändare för åsikter om dagens system och eventuella 

förbättringar? 

4. Utifrån resultatet från ovanstående frågor ge en rekommendation på alternativa 

systemlösningar. 

1.4 Avgränsning 

Systemet som används idag består som tidigare nämnt av två delar; en rapportdel samt ett kartstöd. I 

denna studie kommer inte användargränssnittet på dessa två att utvärderas eller omarbetas på något 

sätt. Modellerna ska inte gå in på klass- eller tabellnivå i applikation respektive databas, utan snarare 

ge en överblick på systemet på en mer abstrakt nivå. Detta för att examensarbetet skrivs inom en kort 

tidsrymd samt syftet med studien är att undersöka vilka tekniker som kan användas. 

 

Studien avgränsas till att endast behandla den del av systemet som utgör databas för fastighetsdata och 

geografisk data. Vad gäller det grafiska användargränssnittet kommer användarnas åsikter att 

undersökas och presenteras. Dock kommer inga åtgärder för att förändra gränssnittet att presenteras i 

detta examensarbete. Detta för att nuvarande system har så mycket logiska kopplingar mellan flertalet 

system samt att många parter arbetar med det på olika nivåer (utveckling, underhåll, verksamhet) så 

det vore inte praktiskt att försöka passa in allting i en och samma studie. Tekniska verktyg och miljöer 

som undersöks är främst av varumärket Oracle och Esri, detta för att kompetensen hos Lantmäteriet 

och Sweco finns inom dessa produkter. Vi frågade även respondenterna vid djupintervjuerna vad de 

anser om open source-produkter. 

1.5 Övergripande struktur på studien 

Här presenteras en övergripande struktur på studiens resterande kapitel. 

Kapitel 2: Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt behandlar den information som samlats genom studier i tidigare arbeten och 

vetenskapliga artiklar.  
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Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel presenteras vilka vetenskapliga metoder som används för studien. Varför vi valt dessa 

metoder samt hur vi går tillväga för att tillämpa de på de specifika frågeställningarna som redovisas i 

kapitel 1. Kapitlet avslutas med att visa vilka svårigheter som uppstår i de olika momenten för 

metoden. 

Kapitel 4: Resultat av intervjuer och enkäter 

I detta kapitel sammanfattas resultatet av intervjuerna som ligger som grund för modellen i 

lösningsförslaget. Resultatet av enkätstudien presenteras med tabell samt tillhörande fria kommentarer 

till respektive fråga. Vidare tolkas enkätresultatet och jämförelser görs med resultatet av 

djupintervjuerna. Slutligen sammanfattas den övergripande uppfattningen av resultatet. 

Kapitel 5: Lösningsförslag 

Detta kapitel presenterar grafiska modeller över några lösningsförslag för värderingssystemet. 

Förslagen baseras på både teori och empiri utförd i studien.   

Kapitel 6: Diskussion 

Detta är ett avslutande kapitel som sammanfattar det enkäterna, intervjuerna och modellen resulterade 

i. Här tas även eventuella brister i systemet upp och lösningsförslagen diskuteras utifrån för- och 

nackdelar. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt behandlar den information som samlats genom studier i tidigare arbeten och 

vetenskapliga artiklar.  

2.1 Vad är XML? 

Verktyg för att hantera data i en relationsdatabas är ofta väldigt hårt bundet till en specifik 

databasleverantör, detta innebär exempelvis att flytta data från en databas till en annan, eller 

uppgradera systemet från ett gammalt till ett nytt system kan vara mycket svårt eller omöjligt [2]. För 

att möjliggöra ett byte av system mot en given databas kan det krävas ett mellanliggande datalager 

som är oberoende av användargränssnitt. Denna integration kan realiseras med hjälp av Extended 

Markup Language (XML).  

 

XML har vuxit snabbt och har blivit en standard för att lagra data och används även ofta som ett 

mellanliggande lager för dataöverföring [3] [4]. Den hierarkiska ordningen i ett XML-dokument är 

grundläggande för strukturen. Strukturen för ett XML-dokument kan beskrivas som ett träd menar [3], 

där lövnoderna representerar data. XML är en delmängd av Standard Generalized Markup Language 

(SGML) och målet för XML, enligt F. Yergeau et al. [5], är att generiskt kunna hantera data över 

Internet. Grundidén med designen av XML är att språket med lätthet ska kunna arbeta med både 

SGML och Hyper Text Markup Language (HTML). Figur 2.1 respektive 2.2 visar med grafiska 

exempel hur strukturen för ett XML-dokument kan se ut. 

 

 

Figur 2.1 - Strukturen för ett XML-diagram förklarat som en objektmodell. 
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<?xml version = "1.0"?> 

<fastigheter> 

<fastighet> 

<adress>Gata 1</adress> 

<typ>kedjehus</typ> 

<område>3515</område> 

</fastighet> 

<fastighet> 

<adress>Gata 2</adress> 

<typ>Villa</typ> 

<område>4512</område> 

</fastighet> 

</fastigheter> 

Figur 2.2 - Samma data som visas i figur 2.1 men denna gång presenterad som textbaserad modell. 

Trots att det finns flera olika sätt att transportera information över ett nätverk menar S. Goswami et al. 

[6] att XML fortfarande växer i populäritet, bland annat på grund av: 

● Uttryckningsmöjligheter: XML kan representera relationsdata och dokument utan att tappa 

information samt behålla syntax. 

● Data kan representeras som en enkel text, vilket gör det lätt att skicka och ta emot data för att 

sedan behandla den. Detta ger att klienter kan sitta på olika system men är ändå kapabla att 

hantera XML-dokumentet. 

● Det är lätt att söka i ett XML-dokument.  

Oracle har en tilläggsfunktion som möjliggör exportering av data till XML, detta verktyg beskrivs 

ingående på hur det kan tillämpas av Oracles dokumentation [7]. Oracle har även stöd för en egen 

databashanterare av XML, kallad Oracle XML DB. Ett flertal studier visar också att det är möjligt att 

exportera spatial data till XML, detta tas upp bland annat av Mane et.al [8] samt Córcoles och 

González [9]. 

2.2 Software Oriented Architecture (SOA) och Software as a Service (SaaS) 

Software Oriented Architecture (SOA), på svenska tjänsteorienterad arkitektur, är en modell för 

mjukvaruarkitektur. Denna modell definieras som en samling tjänster vilka kommunicerar genom 

standardiserade protokoll och gränssnitt [10]. Det är möjligt att lyfta ut en eller flera tjänster, 

kombinera dessa, och använda de i en annan miljö med samma funktionalitet som i det ursprungliga 

systemet. Detta öppnar upp för att låta en tredje part utnyttja systemets tjänster genom ett API, vilket 

främst ses som en fördel för plattformar av typen sociala medier [11].  
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En tydligare och mer allmännyttig fördel med SOA är att all affärslogik och databehandling ligger på 

en server som är lätt åtkomlig för en användare via ett lokalt nätverk eller internet. Ansvaret för 

uppdateringar av programvara och behandling av data ligger helt och hållet på serversidan. Detta 

medför att klientsidan enbart behöver ansvara för presentation av data och därmed inte utföra några 

installationer, kompileringar, uppdateringar av mjukvara eller liknande [12]. 

 

En annan stor fördel med att lägga logik på serversidan är att uppdatering av systemet till största del 

kommer ske centralt på servern utan att direkt påverka klienten, vilket leder till ett system som är 

lättare att underhålla. Sneed [12] menar dock att det även finns nackdelar med denna modell. 

Prestandan på systemet blir sämre i proportion till antalet metoder som efterfrågas av klienten samt 

hur många parametrar klienten skickar till servern. Vidare påstår Sneed [12] att komplexiteten ökar 

med funktionaliteten av en given tjänst, vilket leder till att parameterlistor som tjänsten behandlar, 

samt resultaten den kan producera, ökar i antalet. Detta medför att testfall blir mer komplexa, tjänsten 

blir svårare att testa och risken för fel i tjänsten ökar. 

 

Software as a Service (SaaS) är en modell för leverans av mjukvara, vars huvudsyfte är att skilja på 

innehav och användande av mjukvara. Mjukvaran levereras som en eller flera tjänster och ägs av en 

distributör som tar betalt beroende på hur mycket resurser klienten använder [10]. Dessa tjänster 

tillgängliggörs ofta via internet och en tunn klient, till exempel en webbläsare [11]. Patterson och Fox 

[11] menar att SaaS är ett specialfall av SOA. Patterson och Fox [11] nämner några fördelar med 

SaaS: 

1. Användare behöver inte ansvara för installation, uppdateringar eller hårdvara 

2. Användare behöver inte ansvara för backup eftersom all data ligger i molnet 

3. Användare kan enkelt arbeta med samma data i grupp 

4. När data är stor eller uppdateras ofta kan SaaS med fördel användas 

5. Utvecklare behöver inte distributera programvaran beroende på operativsystem eftersom 

program och data ligger på serversidan 

6. Utvecklare sköter uppdateringen utan att användaren måste godkänna en uppdatering av 

programvaran på sitt eget system, då detta görs på serversidan 

2.3 Oracle Spatial 

Värderingssystemet hanterar både fastighetsdata i tabellform på fastigheter samt spatialdata som 

beskriver en fastighets geografiska data. Önskvärt är att hitta en lösning där båda tabelldata och 

spatialdata kan integreras för att existera i samma databas. I detta kapitel undersöks verktyget Oracle 

Spatial som möjliggör att spatialdata ligger i samma databas som fastighetsdata. 
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Tsengouras [1] skriver att Oracle Spatial öppnar för möjligheten att i en relationsdatabas hantera 

spatial data i en egen kolumn. Denna kolumn tillåter användaren att skriva och underhålla spatial data 

utan ett beroende av en tredje parts API. Oracle Spatial är ett tillägg till databashanteraren Oracle 

Database som utvecklas och underhålls av Oracle Corporation [13]. Oracle Spatial lagrar, hämtar och 

gör beräkningar på geografisk data. Detta tillägg erbjuds att användas av Oracle [14] primärt på två 

olika sätt: 

● Oracle Spatial är en valbar tilläggstjänst till Oracle Database Enterprise Edition. Förutom att 

erbjuda datatypen SDO_Geometry tillhandahåller Spatial många andra geospatiella förmågor. 

● Oracle Locator erbjuder en delmängd av Oracle Spatials möjligheter. Locator är inkluderad i 

både Oracle Standard och Oracle Enterprise Edition. 

Vidare menar Tsengouras [1] att ArcGIS kan användas för att hämta data från en Oracle-databas dock 

är prestanda beroende på hur stor den spatiala tabellen är, relationer i databasen samt hur många vyer 

som är skapade i databasen. 

2.4 ArcSDE 

ArcSDE är en effektiv databasmotor, utvecklad av ESRI, som hanterar spatial data[15]. Tanken med 

ArcSDE är att den ska agera som en mellanhand mellan en relationsdatabas och GIS -applikation. 

Strukturen hos ArcSDE kan delas in i tre olika komponenter; RDBMS server, ArcSDE application 

server och ArcSDE client. Bacon [16] menar att SDE kan tillämpas mot en Oracle databas på olika 

sätt, här presenteras tre olika sätt att låta SDE kommunicera med en Oracle RDBS. 

  

Figur 2.3 - Arkitekturen för en lösning med Oracle som databas och SDE som tillägg till databasen [16]. 

Figur 2.3 beskriver en allmän lösning där SDE client ligger som mellanhand mellan databas och 

applikation. På klientsidan ligger ett öppet Application Programming Interface (API) där antingen 

SDE-tjänster nyttjas eller en egen lösning är implementerad.  
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Figur 2.4 - Denna struktur liknar väldigt mycket den som visas i figur 2.3 dock här med en egen implementation 

mot det API som levereras med SDE-klienten[16]. 

Bacon [16] beskriver vidare ett lösningsförslag, se figur 2.4,  som är likt det i figur 2.3 där en server 

ligger på Oracle-databasen och kommunicerar med ArcSDE- klienten. Skillnaden mellan dessa 

lösningar är att kopplingen mellan databas och applikation kan ske på två vis, antingen mellan SDE 

Server till SDE -klienten eller direkt från Oracle -databasen till en egenkonstruerad klient. Denna 

lösning öppnar möjligheter för en mer skräddarsydd lösning. 

 

Figur 2.5 - Oracle Spatial används tillsammans med ArcSDE[16]. 

Ett tredje alternativ syftar till att använda både Oracle Spatial och ArcSDE. Bacon [16] skriver att 

detta går att tillämpa för att få det bästa från två världar, styrkan från Esris produkter för att hantera 

och analysera spatial data och styrkan från Oracles klientprodukter. Figur 2.5 beskriver en modell där 

Oracle Spatial används tillsammans med Esris Arc SDE. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras vilka vetenskapliga metoder som används för studien. Varför vi valt dessa 

metoder samt hur vi går tillväga för att tillämpa de på de specifika frågeställningarna som redovisas i 

kapitel 1. Kapitlet avslutas med att visa vilka svårigheter som uppstår i de olika momenten för 

metoden. 

3.1 Indelning av studien i tre delar 

Utifrån frågeställningarna som presenterades i kapitel 1.3 delades studien upp i tre delar: 

3.1.1 Del 1 - Teoretisk bakgrund med litteraturstudie 

Först gjordes en litteraturstudie av tidigare publicerat material som relaterar till denna studie. Denna 

litteraturstudie fokuserade inte på en specifik verksamhet eller organisation, utan utfördes som en mer 

allmän studie i de ämnen som fråga 1 respektive fråga 2 innefattar. Anledningen till att en 

litteraturstudie valdes som metod var för att ge en teoretisk bakgrund till arbetet med systemarkitektur 

och integrering. Litteraturstudien utgjorde även en stor del av grunden på vilken rekommendationen i 

fråga 4 bygger på. En annan viktig aspekt med litteraturstudien var att ge en solid bakgrund till 

utformningen av intervjufrågorna samt enkätundersökningen. 

3.1.2 Del 2 - Insamling av empirisk data med intervjuer och enkätundersökning 

I kontrast till de första två, mer teoretiska, frågorna är fråga 3 av mer undersökande karaktär. Denna 

frågeställning krävde en empirisk undersökning för att kunna besvaras. Denna empiriska 

undersökning realiserades genom att intervjua systemexperter på Lantmäteriet samt slutanvändare av 

systemet. 

 

Vid sammanställningen av resultatet från intervjuer och enkäter undersöktes likheter och olikheter.  I 

enkäterna undersöktes främst prestandan på hela systemet samt användares generella uppfattning av 

systemet. Vidare på djupintervjuerna undersöktes och jämfördes Oracle Spatial och Arc SDE. Åsikter 

om open source från intervjudeltagarna var också en viktig punkt. För att sedan sammanställa och 

jämföra resultatet från dessa bägge metoder användes följande kriterier: 

● Användares kontra utvecklares generella uppfattning av systemet 

● Prestandan i systemet som helhet samt kartstödet i synnerhet enligt användare och utvecklare 

● Användares och utvecklares synpunkter på integreringen mellan kartstöd och 

registerapplikationen 
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3.1.3 Del 3 - Skapa en modell med teori och empiri som grund 

Vad gäller fråga 4 skulle en modell för en ny lösning på det undersökta systemet utformas.  

Arbetet med att modellera lösningsförslag grundade sig på resultaten av föregående frågeställningar. 

Resultatet från de två första frågorna gav mest inverkan på denna modell. De empiriska data från 

fråga tre var också en faktor i modellbygget, dock inte lika avgörande. Detta för att syftet med 

studien, som presenteras i kapitel 1.2, var att lägga grunden till en förändring i systemet utifrån teori 

och empiri. Figur 3.1 beskriver forskningen ligger som grund för modellen. 

 

Figur 3.1 - Modellen bygger på teori och empiri. 

För att sammanfatta frågeställningarnas relation till respektive metod, se figur 3.2. 

 

Figur 3.2 - Sammanfattning av frågornas relation till respektive metod. 

I nästa avsnitt följer en mer omfattande beskrivning av de metoder som används för att samla 

empirisk data, vilka introducerades tidigare i detta stycke. 
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3.2 Intervjuer 

Vid användandet av intervjuer som undersökningsmetod finns det flera olika varianter att tillgå. 

Carlsson [17] nämner bland annat strukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer liknar mycket enkätstudier. Frågeställningarna samt i vilken ordning dessa 

ställs är förutbestämt när intervjun äger rum. Den som leder intervjun ska se till att alla intervjuer är så 

lika varandra som möjligt. Frågorna är ställda med antingen förutbestämda svarsalternativ, öppna svar 

i fritext, skalor, eller en kombination av dessa. Ostrukturerade intervjuer å andra sidan är mer fria och 

öppna för att förändras under intervjuernas gång. Frågorna som ställs utgår ifrån ett förutbestämt 

tema, utan krav på fördefinierade frågor eller ordning på frågor.  

 

I denna studie använde vi oss av ostrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi gjort detta val var 

för att kunna variera intervjuerna utifrån den rådande situationen. Vi ville inte låsa fast oss i en 

förutbestämd ordning i vilken frågorna kommer. Detta är mest naturligt sett till studiens syfte och mål, 

då frågeställning 3 går ut på att låta intervjuobjekten uttrycka sina åsikter mer fritt med egna ord. Med 

detta sagt föll det sig också naturligt att använda öppna frågor. 

3.2.1 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna med respondent 1, 2, 3, och 5 genomfördes genom personliga möten med 

intervjuobjekten. Intervjun med respondent 4 skedde genom telefonintervju. Anteckningar från 

sammankomsterna skrevs ner och spelades in med bandspelare för att sedan transkriberas. Därefter 

valdes enligt författarna viktiga stycken ut för att presenteras skriftligt i kapitel 4.  

 

Eftersom ostrukturerade intervjuer tillämpades skrevs inga frågor på förhand, däremot användes vid 

intervjuerna en mängd ämnen som diskussionsunderlag. Frågorna formulerades utifrån detta 

diskussionsunderlag och beroende på respondentens insyn i ämnet samt svar på frågorna gick 

intervjuledarna (författarna) vidare med nästa fråga alternativt följdfrågor. Efter varje fråga fanns det 

också utrymme för respondenten att tillägga egna tankar och idéer relaterade till ämnet, för att få ett 

mer nyanserat underlag till analysen av resultatet.  

 

De ämnen som var förutbestämda att användas i samtliga intervjuer var: 

● Respondentens bakgrund inklusive erfarenheter, teknisk och IT-relaterad kompetens 

● Respondentens relation till och övergripande uppfattning om det givna värderingssystemet 

● Respondentens syn på eventuella utvecklingsmöjligheter 

● Respondentens insyn i slutanvändares uppfattning av systemet 

● Lantmäteriets IT-strategi och synsätt på nya system och standarder 

● Lantmäteriets begränsningar till vissa typer av programvara 
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Förutom dessa ämnen tillkommer spontana frågor och diskussionsämnen från samtliga 

intervjudeltagare inklusive respondenterna som kan skilja sig mellan olika intervjuer. 

3.2.2 Val av intervjuobjekt 

För att delta i intervjuerna som respondenter valdes systemexperter, både databas- och 

applikationsutvecklare, från såväl Lantmäteriet som externa konsulter. Kravet på respondenterna var 

att de ska antingen ha någon koppling till systemet vad gäller utveckling och underhåll eller besitta 

kompetens i någon av de tekniker som används i dagens system. 

 

I Tabell 3.1 presenteras urvalet av respondenterna. Respondenternas verkliga namn har ersatts med en 

annan identifikation för att i bästa mån garantera respondenternas anonymitet. 

Identifikation Kompetensområde Erfarenhet Befattning 

Respondent 1 Databas  Mer än 10 år Anställd på Lantmäteriet 

Respondent 2 Databas Mer än 10 år Anställd på Lantmäteriet 

Respondent 3 Applikation och databas Mer än 10 år Anställd på Lantmäteriet 

Respondent 4 ESRI och Oracle Spatial Mer än 10 år Extern IT/GIS-konsult 

Respondent 5 Systemutveckling Mer än 10 år Extern IT-konsult 

Tabell 3.1 - Presentation av respondenter till personliga djupintervjuer. 

3.2.3 Presentation av resultat 

Samtliga djupintervjuer med systemexperter spelades in på band och det fullständiga resultatet 

transkriberades. Utifrån den transkriberade sammanställningen gallrades frågor ut med hänsyn till 

kriterierna som presenterades i kapitel 3.1.2, vilket blev resultatet av intervjuerna. Detta resultat 

presenteras i form av citat från respektive respondent. Här visas exempel på hur citat kommer att 

presenteras i kapitel 5 och 6: 

Respondent 2: “Prestanda är jätteviktigt. Sen hur man löser det vet jag inte. Vi vill ju ha 

någonting som finns på LM och folk här kan jobba med. Det ska ju leva i 6 år.“ 

 

 



17 

 

3.3 Enkätundersökning 

Som komplement till de personliga djupintervjuerna med systemexperterna användes en enkätstudie 

för att söka svar på slutanvändares uppfattning av systemet. En enkätundersökning är ett skriftligt 

frågeformulär som delas ut till en större mängd respondenter än vid djupintervjuer [18]. Några av 

fördelarna med enkäter är enligt Andersen [19] att de är lättare att administrera, de är inte lika 

resurskrävande, intervjuare påverkar inte respondenten på samma sätt som vid djupintervjuer samt att 

respondenten i lugn och ro kan besvara frågorna i sin egen takt. 

3.3.1 Utformning av enkäten 

Enkäterna som användes i studien utformades och skickades ut av Lantmäteriet. Sammanlagt 

skickades fyra enkäter ut. Datumen för utskick var för enkät “Utvärdering av FFT12” (se Bilaga 1 

samt 2) 2011-04-18 och för enkät “Utvärdering av AFT13” (se Bilaga 3 samt 4) 2012-04-15. Varje 

fråga i enkäten var utformade med en bunden svarsdel samt en öppen del där kommentarer i fritext 

uppmuntrades. Detta är något man alltid bör göra enligt Ejvegård [18] då det tenderar att ge 

information om brister i frågeställningar och svarsalternativ samt att det ger författaren mer konkreta 

svar att arbeta med i svarssammanställningen. För fullständiga enkäter se Bilaga 1, 2, 3 och 4. 

3.3.2 Presentation av resultat 

Utifrån de fullständiga enkäterna som gjordes av Lantmäteriet valdes en delmängd frågor ut att 

användas i studien eftersom alla frågor inte föll inom studiens undersökningsområde. De ursprungliga 

enkäterna, råmaterialet, utgjordes av en version som skickades till värderingstekniker och en till 

Skatteverkets anställda. Detta gjorde Lantmäteriet för att det låg i deras intresse att eventuellt kunna 

följa upp svaren mot respektive användargrupp. Vi gjorde ingen skillnad på dessa utan såg på en 

respondent som en slutanvändare oavsett anställning. Dessa svar sammanställdes sedan i diagram som 

presenteras i kapitel 4. Figur 3.3 visar hur ett representativt exempel på hur resultatet från enkäterna 

presenteras i kapitel 4. 

 

Figur 3.3 - Exempel på resultat från enkäter 



18 

 

3.4 Modellering 

För att ge praktiska lösningsförslag på hur ett integrerat system kan se ut kommer grafiska modeller 

på lösningsförslagen att redovisas. Syftet med utformningen av dessa modeller är att visa hur ett 

alternativt system kan se ut. Dessa modeller ger en enkel visuell förklaring av det föreslagna systemet. 

Eftersom studien avgränsats till att inte gå in på klass- eller tabellnivå på varken databas eller 

applikation blir modellerna en abstrakt överblick på systemet. 

 

Enligt Microsoft Developer Network (MSDN) [20] är syftet med modeller för mjukvaruutveckling att 

minska tvetydigheten samt visualisera designen av systemet. Modellen utesluter inte övrig 

dokumentation av systemet, utan kompletterar den samtidigt som den ska fungera som underlag för 

diskussion av design. Därför är det viktigt att poängtera att dessa modeller inte kan ses som 

fullständig dokumentation av en lösning, utan snarare som grunden för designförslag vid eventuell 

vidare- eller nyutveckling av det givna värderingssystemet. 

3.5 Begränsningar och potentiella problem 

I detta avsnitt presenterar vi begränsningar samt eventuella problem med intervjuer samt enkäter. 

3.5.1 Intervjuer 

Tre av de fem respondenter som valdes ut att intervjuas i egenskap av systemexperter är anställda på 

Lantmäteriet och har arbetat med det givna systemet i flera år. För att kontrollera trovärdigheten i våra 

förstahandskällor intervjuas även externa konsulter med insyn i liknande system och miljöer.  

 

Problemområdet är specifikt kopplat till det givna systemet på Lantmäteriet och antal verksamma 

inom utveckling och underhåll är därför begränsat. Vid tillämpningen av intervjuer som metod måste 

intervjuarna vara medvetna om att det är stor risk att intervjuare påverkar respondenterna på olika sätt 

[19] [21]. 
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3.5.2 Enkätundersökning 

Ett vanligt problem vid användandet av en enkätundersökning är bortfall [19] [18]. Ejvegård [18] gör 

skillnad på enkätbortfall och interna bortfall. Med enkätbortfall menas att enkäten inte kommer 

tillbaka eller att den kommer tillbaka med samtliga frågor obesvarade. Med interna bortfall menas att 

respondenterna har låtit bli att svarat på en delmängd av frågorna.  

 

När enkäterna till denna studie bearbetades upptäcktes det att andelen som svarat “Vet ej/ deltog ej” är 

väldigt stor. Det är svårt att följa upp enkätstudien med ytterligare frågor [21] eftersom 

respondenterna är och förblir anonyma. Det är också svårt att ta reda på om respondenten inte har 

någon åsikt eller om respondenten faktiskt inte deltagit vid värderingsarbetet med systemet eftersom 

det är samma svarsalternativ för båda fallen. Detta begränsade vår analys av resultatet något men är 

ingenting vi kunde påverka då enkäterna skickades ut långt innan denna studie påbörjades. 
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4. Resultat av intervjuer och enkäter 

I detta kapitel sammanfattas resultatet av intervjuer och enkäter. Resultatet av enkätstudien 

presenteras med tabell samt tillhörande fria kommentarer till respektive fråga. Vidare tolkas 

enkätresultatet och jämförelser görs med resultatet av djupintervjuerna utifrån kriteriet presenterade 

i 3.1.2. Detta resultat är den huvudsakliga grunden på vilken det slutgiltiga lösningsförslaget baseras. 

Slutligen sammanfattas den övergripande uppfattningen av resultatet. 

 

Tabell 4.1 visar svarsfördelningen på frågan “Vad är det allmänna intrycket av IT-stödet?“. 

 

Tabell 4.1 - Svarsfördelningen till frågan “Vad är det allmänna intrycket av IT-stödet?” 

17 av 69 svarar på denna fråga att det allmänna intrycket av IT-stödet är mycket bra. 34 av 69 svarade 

att det var bra. Detta summeras till 51 av 69 som anser att systemet är “Bra” eller mer. I 

fritextkommentarerna till samma fråga är det dock återkommande att användarna uttrycker missnöje 

med systemet, främst med fokus på prestanda: 

 

“Nackdel har varit att systemet ofta har strulat och varit segt” 

     Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

“Upplevs som mycket trögt ibland. En del omstarter har behövts.” 

     Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 
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Negativa synpunkter på kartan är också återkommande: 

“Problem att få upp kartorna i inledningen av taxeringsarbetet ute på kontoren.“ 

 Utvärdering av AFT13 (industri och hyreshus) Värderingstekniker (Bilaga 4) 

 

“Tog lång tid innan kartan fungerade tillfredsställande.” 

              Utvärdering av AFT13 (hyreshus och industri) Skatteverket (Bilaga 3) 

 

“I höstas var kartsystemet dåligt!!!” 

                                               Utvärdering av AFT13 (hyreshus och industri) Skatteverket (Bilaga 3) 

 

Ett par av fritextkommentarerna uttrycker att problem relaterade till kartstödet skapade stress och 

frustration: 

“IT-stödet var bra när det väl fungerade. Det var dock en del problem i början när t.ex 

kartan inte fungerade m.m. och det var stressande.” 

                                      Utvärdering av AFT13 (industri och hyreshus) Värderingstekniker (Bilaga 4) 

 

“Det har varit väldigt "trögt" ibland t ex kartan man även när man söker VO i 

köpgranskningen. Omstart av alla program flera gånger efter varandra, vilket är frusterande 

när det är mycket att göra. “ 

             Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

Några respondenter menar att förutom kartan fungerar systemet bra: 

“Har varit en del strul med kartan men annars så har det funkat bra” 

                                                                                             Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Kartan och sökfunktionen hänger sig ofta. Annars bra funktioner.” 

              Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

“Positivt med kvalitetsstödet och all information som går att ta ut. Negativt med hängningar 

och tröghet hos kartstödet. “ 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

  



22 

 

Vissa tycker att dagens system är bra, vilket överensstämmer med den tydliga övervikten av positiva 

svar (51 av 69 svarade “Bra” eller “Mycket bra”) i resultatet av svarsalternativen: 

“Såvitt jag kan bedöma har det varit få störningar. Systemet har ibland varit lite trögt, 

antagligen p.g.a. många användare. Annars är systemet imponerande bra.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

Respondent 3 och 4 styrker den generella uppfattningen från slutanvändare att det fullständiga IT-

stödet ger ett bra intryck och menar att responsen de får från användare är ”Enormt nöjda, nästan 

genant för oss”. Dock är resultatet utifrån enkätstudien tvetydigt; 2 av 69 användare anser att IT-

stödet som helhet fungerar bra men samtidigt skriver 11 respondenter till enkäterna i kommentarer 

också att det finns olika brister i systemet som helhet samt kartstödet i synnerhet. 

 

På nästa fråga, “Har du haft tekniska problem med åtkomst av provvärderingssystemet?”, svarar 

användarna enligt tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2 - Svarsfördelningen till frågan “Har du haft tekniska problem med åtkomst av 

provvärderingssystemet?” 
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Av tabellen utläses att 18 av 69 respondenter svarar att de har haft tekniska problem med åtkomst av 

provvärderingssystemet. 31 av 69 svarar nej på frågan. I fritextkommentarerna tillhörande denna fråga 

visar sig här problem med prestanda: 

“Hänger sig ofta, även om man bara har upp en sak i taget. Segt.” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Ibland segt. Vet ej vad det kan bero på.” 

                  Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

Två av respondenterna nämner i fritextkommentarerna till denna fråga att arbetstid i onödan går bort 

p.g.a. brister i systemets prestanda: 

“Många transaktioner tar väldigt lång tid. Arbetstiden skulle kunna halveras med ett 

snabbare system.” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Vissa gånger har systemet låst sig vilket är irriterande. Att man efter att ha gjort en ändring 

i Värdeområdesbeskrivningen måste hoppa ur densamma för att kunna söka upp ett nytt VO 

var bara jobbigt och tidsödande.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

Andra upplever systemets prestandaproblem så omfattande att omstart krävs: 

“Vissa dagar fick jag starta om flera gånger innan jag kom vidare från Portalen.” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Enstaka gånger kan systemet var segt och då framför allt kartan. Då man gjort flera olika 

sökningar kan kartan plötsligt lägga av och det enda som hjälper är att helt stänga system 

och logga in på nytt.” 

                                                                                       Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 
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Några respondenter upplever systemets tekniska problem som mindre allvarliga, och att det fungerar 

bra för det mesta. Tolkningen av dessa kommentarer blir att så länge systemet är fritt från avbrott så 

fungerar det bra. 

“Kanske inga allvarliga tekniska proplem. Men systemet hänger sig när man har för bråttom 

etc.” 

                 Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Ibland har det varit mycket segt eller tom i princip stått still. Men huvudsakligen har det 

varit utan tekniska problem och då har det gått riktigt snabbt.” 

                                                                                                      Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

Svaren på frågan redovisad i tabell 4.2 visar att 26 % av de svarande anser att det finns problem med 

tekniken som används vid provvärderingen. Detta visar att det faktiskt finns problem med tekniken 

som används och styrker därför motivet till att en uppgradering av systemet är lämplig. Åtta 

respondenter uttrycker i fritextkommentarerna att systemet är segt eller hänger sig, detta leder till att 

arbetet tar längre tid än nödvändigt.  

 

Tabell 4.3 presenterar svarsfördelningen till frågan “Vad anser du om prestandan i kartstödet?”. 

 

Tabell 4.3 - Svarsfördelningen till frågan “Vad anser du om prestandan i kartstödet?” 

Även här är andelen som svarat “Bra” eller “Mycket bra” störst (37 av 68). Dock finns det några som 

inte instämmer vilket kan utläsas av andelen som svarat “Dåligt” (9 av 68) samt fritextkommentarerna 

som uttrycker klagomål på kartstödets prestanda: 

“Vissa gånger har kartan varit seg” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 
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“Kartstödet låste sig ofta, tog lång tid att få fram det man sökte. “ 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

En respondent anser dessutom att skatteverkets interna kartstöd är smidigare att använda än 

Lantmäteriets egna kartstöd:  

“Ibland väljer jag taxeringskartan för att den är snabbare/lättare att använda. “ 

                                                    Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

Även här menar ett par respondenter att det finns problem med prestanda och driftstörningar, vilket är 

onödig tidsåtgång: 

“Kunde vara bättre, ofta tar det tid när man gör någon ändring. Skulle vara en fördel om 

sökning/ändring gick snabbare.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

“Prestandan när det fungerade var helt OK. Det var dock ganska många driftstörningar” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

Det finns även här som på fråga 2 (se tabell 4.2) en mängd användare som upplever att när systemet 

inte låser sig så fungerar det bra: 

“Kartan i sig var bra. Men den hängde sig ofta och jag hade som sagt var inte koll på alla 

funktioner. Lärde mig allt eftersom och när arbetet var klart kunde jag kartan hyfsat.” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Helt ok, då kartan innehåller väldigt mycket bra information.” 

                  Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Ganska bra, har haft problem med att det låser sig ibland.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

“Superbra verktyg!” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 
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Klagomål på prestandan i kartstödet är återkommande i fritextkommentarerna för enkätstudien. 

Respondent 2 från djupintervjuerna menar att detta inte beror på databasen, utan kartapplikationen i 

sig: 

Respondent 2: “Kartan är ju så himla mycket. Det är ett Arc-problem, databasen går fort. 

Men Arc visar så mycket skikt där så… Kartuvecklaren har ju haft prestandaproblem. Jag ger 

utvecklaren vyer i databasen så denne har exakt det data som ska visas i kartan för att minska 

prestandaproblem så utvecklaren slipper selecta ihop i ArcGIS, den läser bara rätt av nu.” 

 

I tabell 4.4 presenteras svarsfördelningen Frågan “Var kartstödet användarvänligt?” 

 

Tabell 4.4 - Svarsfördelningen till frågan “Var kartstödet användarvänligt?” 

 

Fritextkommentarer: 

“Den ev. brist som finns är av teknisk natur. Det går ibland trögt/långsamt när man ska växla 

till något annat i kartan. “ 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Egentligen för många kartlager, svårt att till slut förstå vad bilderna egentligen visar” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 
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I tabell 4.4 svarar 44 av 69 enkätrespondenter att de tycker att kartstödet är användarvänligt samtidigt 

som 3 av 69 anser att kartstödet inte är användarvänligt. En kommentar till denna fråga menar att 

kartstödet är “trögt” och “långsamt” när det sker förändringar i kartlagret. Detta styrks med 

kommentarer från tabell 4.3 där 8 kommenterar att kartstödet går långsamt ibland, speciellt vid 

uppdateringar och ändringar. 

 

Svar på frågan “Gick det lätt att se information om köp i kartstödet?” redovisas i tabell 4.5 

 

Tabell 4.5 - Svarsfördelningen till frågan “Gick det lätt att se information om köp i kartstödet?” 

I fritextkommentarerna till denna fråga återkommer synpunkter som ger en bild av att onödig tid 

ödslas på fördröjningar i kartstödet: 

“Men alla tryckningar tar lång tid när man jobbar med det.” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Väntetid för att få fram informationen.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 

 

I tabell 4.5 tycker 37 av 69 enkätsrespondenter att det är lätt att se information om köp i kartstödet, 

medan 6 respondenter upplever att det inte är lika lätt. Ingen av de svarande anser att det inte alls är 

lätt att se information om köp. Återigen skriver respondenter att det tar tid att arbeta i kartstödet, detta 

styrks i flera av de andra enkätfrågorna, i t.ex. tabell 4.1, 4.2 och 4.3. 
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Nästa fråga, som redovisas i tabell 4.6, lyder “Gick det lätt att kontrollera riktvärdeangivelser/nivåer 

i kartstödet?” 

 

Tabell 4.6 - Svarsfördelningen till frågan “Gick det lätt att kontrollera riktvärdeangivelser/nivåer i kartstödet?” 

Denna fråga relaterar till användarvänligheten i systemet. 33 av 68 användare svarar i enkäten att det 

går “ganska lätt” eller “mycket lätt” att kontrollera riktvärdeangivelser/nivåer i kartstödet. 6 av 68 

respondenter svarar nej på frågan. En av fritextkommentarerna påminner oss om tidsfördröjningarna: 

“Väntetiderna var frusterande.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1) 
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Tabell 4.7 redovisar svarsfördelningen på frågan “Var integrationen mellan provvärderingssystemet 

och kartstödet tillfredställande?” 

 

Tabell 4.7 - Svarsfördelningen till frågan “Var integrationen mellan provvärderingssystemet och kartstödet 

tillfredställande?” 

 

Respondenter menar i fritextkommentarerna att integrationen med kartan inte fungerar hela tiden: 

“Vid några tillfällen fungerade inte länken till kartan” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

“Ibland fick man inte upp kartan från provvärderingssystemet, eller också kandske jag inte 

hade tålanmod att vänta tillräckligt länge.” 

        Utvärdering av FFT12 (Skatteverket) (Bilaga 1)

    

Tabell 4.7 visar att 41 av 69 respondenter anser att integrationen är “Bra” eller “Mycket bra”. Endast 

1 respondent anser att integrationen mellan provvärderingssystem och kartstöd är dåligt.  
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I tabell 4.8 redovisas svarsfördelningen till frågan ”Var innehållet i rapporterna tillräckligt som 

grund för analys?” 

 

 

Tabell 4.8 - Svarsfördelningen till frågan ”Var innehållet i rapporterna tillräckligt som grund för analys?” 

Tabell 4.8 visar att 40 av 66 respondenter svarat “Ja” på frågan om innehållet i rapporterna var 

tillräckligt. 3 av 66 respondenter svarade “Nej”. 

 

En respondent uttrycker behov av att ibland enbart arbeta i rapport: 

“En rapport som visar Ej klarmarkerade värdeområden. Nu måste man zooma in i kartan för 

att se om de minsta värdeområdena är klarmarkerade eller inte. Enklare med rapport” 

          Utvärdering av FFT12 (VT) (Bilaga 2) 

 

Tolkningen av detta blir att respondenten menar att det i vissa fall är enklare att arbeta med rapport än 

med kartstödet. Det vill säga, att bara arbeta i karta skulle inte vara det mest praktiska.  Respondent 2, 

en av experterna på det givna systemet, instämmer med detta under en djupintervju:  

Respondent 2: “Det är svårt att bara ha kartan för småhus där man har mycket hus och 

mycket data. Man måste kunna presentera de olika delarna även om det är integrerat.” 

 

Sammanfattningsvis visar de mätbara data i histogrammen att de flesta användarna är nöjda med 

systemet. Tittar man däremot på fritextkommentarerna är det tydligt att en del upplever att systemet i 

sin helhet lämnar mycket kvar att önska, främst kartstödet. De problem som användarna oftast 

återkommer till har mest att göra med onödiga och tidsödande arbetsuppgifter som omstart och 

väntetider.  
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5. Lösningsförslag 

Detta kapitel presenterar grafiska modeller över några lösningsförslag för värderingssystemet. 

Förslagen baseras på både teori och empiri utförd i studien. 

 

Oracledatabasen har stöd för att hantera spatialdata genom ett tillägg. I detta kapitel lägger vi fram 

förslag på med vilka verktyg databasen kan integrera spatialdata och fastighetsdata i tabellform i 

samma databas. Figur 5.1 visar en förenklad modell på hur ett system skulle kunna se ut där 

spatialdata ligger integrerat i Oracledatabasen med hjälp av ett plugin till Oracle. Denna figur tar inte 

hänsyn till ett specifikt användargränssnitt, namngett här med “Applikation”, och inte heller ett 

specifikt tillägg till Oracle. Syftet med denna förenklade modell är att grafiskt visa den initiala 

ansatsen som togs i arbetet med integrering av databasen. 

 

Figur 5.1 - En första ansats till lösningsförslag. 

Vid djupintervjuerna menar respondent 1 att det är fördelaktigt att använda Oracle databas i 

värderingssystemet då det används omfattande på hela Lantmäteriet. Dock är priset ganska högt: 

Respondent 1: “Oracle är störst men också dyrast, det är en dyr produkt.“ 

 

Respondent 1 säger att fördelen med open source är priset: 

Respondent 1: “Många vill ju få ner kostnaderna så att man tittar ju på sådana (open 

source).”  
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Men vidare menar respondent 1 att funktionerna som Lantmäteriet använder i sitt system med bl.a. 

loggning av användare är säkrare med Oracle än med open source-verktyg: 

Respondent 1: “För Oracle har vi olika verktyg för allting, som är köpta men ganska dyra. Vi 

övervakar ju databaser i realtid vad som händer med dem. Bland annat för det här systemet 

samlar vi in allting vad som händer så kan vi gå tillbaka två år i tiden och kolla vem som har 

gjort vad och när. Och därifrån kan vi se om det finns tokiga SQLer och allt möjligt som jag 

skickar vidare. På de här Open source produkterna så har du egentligen inte de här 

produkterna. Vi är ju experter på Oracle. Jag tycker fortfarande det verkar som det här med 

transaktionshanteringar och allting som vi sysslar med, det fungerar bättre och det är 

säkrare om det händer någonting. Det är ju därför man får betala ett ganska högt pris också” 

 

Respondent 2 anser att om open source-produkter ska användas är det viktigt att det finns en garanti 

på att produkten kommer leva kvar och utvecklas: 

Respondent 2: “Open source är helt okej men det ska ju förvaltas i 6 år. Det ska ju 

uppdateras, vilket är säkert med Oracle, det har de över hela världen. Men det ska ju som 

sagt leva kvar. Oavsett om det är gratis med open source är man inte säker på att det finns 

folk som utvecklar och sådär. Det måste vara säkert.”  

 

Om Oracle som DBMS-leverantör säger respondent 2 att “det känns som en stabil miljö att leva i.”. 

      

En idé som respondent 5 hade om nyutveckling var att satsa på en typ av skiktad lösning. D.v.s. att 

lyfta upp procedurerna som idag ligger i DBMS till ett API, och därifrån bygga en mer 

tjänsteorienterad lösning. Detta för att få en snyggare lösning sett till arkitektur, återanvändbarhet av 

moduler samt moduläritet men att risken är stor att systemet då tappar prestanda. När vi pratar SOA 

med respondent 3 svarar denne: 

Respondent 3: “Det är en snyggare lösning såklart, det kanske skulle vara lättare att använda 

det från olika håll men det skulle vara en jättegrej att göra om det. Det blir sämre 

prestandamässigt, och vi är prestandaberoende. I vissa områden är det tusentals poster som 

ska läsas. Ingen kan komma upp i samma prestanda som procedurerna vi har idag.” 

         

Respondent 2 anser att en skiktad arkitektur som i SOA/SaaS “är väl bra men det får inte bli 

opraktiskt.“ och tillägger att: 

Respondent 2: “Prestanda är jätteviktigt. Sen hur man löser det vet jag inte. Vi vill ju ha 

någonting som finns på LM och folk här kan jobba med. Det ska ju leva i 6 år.“ 

 

Sammanfattningsvis vägs dessa resultat från intervjuerna tillsammans, och slutsatsen blir att Oracle 

som DBMS-leverantör är den mest vettiga lösningen. SOA/SaaS är inte aktuellt då prestandan blir för 
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lidande samt att beräkningarna inte behöver göras publika mot andra parter som tjänster. Det finns ett 

par plugin till Oracle DBMS för att integrera de två databaserna till en och samma databas. Figur 5.2 

visar ett exempel då Oracle Spatial tillämpas. I figur 5.3 presenteras ett liknande förslag med ArcSDE. 

 

Figur 5.2 - Oracle Spatial för att behandla geografisk data 

Den slutgiltiga rekommendationen är att använda Oracles databas tillsammans med Oracle Spatial 

därför att: 

● Intervjuerna pekar på att Oracle Spatial är ett långsiktigt bra val. 

● Används samma utgivare för hela systemet visar studien på att det är lättare att integrera 

spatialdata och tabelldata. 

● Bra kompetens för Oracles produkter finns redan inom verksamheten 

 

Som det ser ut idag har Lantmäteriet såväl kompetens som licens på Oracles produkter. Om detta inte 

skulle vara fallet finns det möjlighet att använda ArcSDE istället (se figur 5.3). Dessutom skiljer sig 

de datatyper som ArcSDE och Oracle Spatial arbetar med, och här krävs en djupare studie för att göra 

en avvägning mellan vilken datatyp som verksamheten anser vara lämplig. 
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Figur 5.3 Oracledatabas med tillägged ArcSDE 

Figur 5.2 är det första lösningsförslaget där Oracle Spatial ersätter den nuvarande hanteringen av 

spatialdata från ArcGIS server. Detta innebär att en fortsatt användning av kartstödet och 

webformuläret på applikationssidan fortsätter att vara i bruk. Denna lösning öppnar för möjligheter att 

använda sig av andra användargränssnitt, då Oracle har stöd för att exportera data med XML. 

Respondent 4 har stor erfarenhet av utveckling och underhåll av geografisk data. När vi pratar med 

respondent 4 om för- och nackdelar med att lagra geografisk data i ESRI ArcSDE kontra Oracle 

Spatial menar respondenten att det finns många fördelar med Oracle Spatial, dels för att applikationen 

direkt kan prata med Oracle DB: 

Respondent 4: “En fördel som jag vill trycka på är: jag vill ju inte bli inlåst i produkter. Jag 

vill ju ha en öppenhet då man kan byta produkter. Och lagrar du data i ett generellt format 

(Oracle DB) så är du ju mer fri. Om du har behov av att replikera data till en annan databas, 

du kanske vill göra en backup. Alla prylar som är en add-on i databasen, det är inte säkert att 

det stöds att lägga det i Esris ArcSDE, det är ju en logik du måste lagra i SDE då, men lägger 

du det i databasens egna format då får man ju det… det sköter sig. Det blir mycket mer stabilt 

och mer robust än vad Esris program blev.” 

 

Detta menar respondent 4 är mycket bättre för att kunna skriva applikationer till databasen i olika 

miljöer utan att vara beroende av ESRI: 

Respondent 4: “Annars blir det i princip att du ska in i verktygen ju. Så ska du göra analyser 

i ArcGIS. Och om du har en annan leverantör… användning då… du vill skriva en dotnet -

applikation som kollar: finns det några företeelser i närheten utav Gävle? Ja då måste du in i 

ett verktyg som gör den analysen då. Medan i Oracle följet då kan du skriva frågan direkt i 

databasen, det är ju enormt mycket bättre att göra så.” 
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Angående prestandan säger respondent 4 att själv har denne inte märkt av någon prestandaförlust, 

men att det måste verifieras: 

Respondent 4: “Vi har inte märkt prestandaförändring eller försämring som man kan vara 

rädd för då man går från SDEs format till Oracle. Men det är något man måste verifiera att 

det är så, det ska man inte ta för givet” 

 

Respondent 4 berättar om ett pågående projekt där de just nu håller på att ta ställning till vilken 

DBMS de ska använda för geografisk data: 

Respondent 4: “ [...] inne på att inte använda SDEs format utan att lägga det i databasens 

eget format. För att bli lite friare från att inte bli beroende utav Esri.” 

 

Att gå ifrån ArcSDE i ett projekt, och istället använda Oracle spatial är enligt respondent 4 att 

rekommendera om det inte finns något specifikt att peka ut som en uppenbar brist. Respondent 4 

upprepar fördelerna med att använda ett system där Oracle används rakt igenom. Mer ingånde citat 

finns i bilaga 5. 

 

Samtliga respondenter anställda på Lantmäteriet har uttalat sig om Oracle som en väl godkänd 

databasleverantör, och respondent 4 har som ovan uttryckt ett par fördelar med Oracle Spatial. Den 

slutgiltiga rekommendationen blir utifrån detta att använda Oracle som DBMS med tillägget Oracle 

Spatial, för att på så sätt endast vara beroende av en leverantör samt att fortsätta med den 

databasleverantör Lantmäteriet idag använder. 

 

Figur 5.4 - Förslag på en framtida lösning där applikationen är vidareutvecklad. 
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I ett framtida system kan det vara intressant att integrera applikationssidans kart- och rapportverktyg i 

samma applikation (figur 5.4). Som systemet ser ut idag går det inte att göra uppdateringar eller 

förändringar till tabellerna eller geometrierna genom kartvyn, utan detta fungerar som ett stöd till som 

enbart läser data. Om integreringen i applikationen ska bli verklighet är detta något som måste 

åtgärdas. Om detta säger respondent 2 som följer: 

Respondent 2: “Det blir ett helt annat säkerhetstänk om man ska kunna uppdatera från 

kartan också. Som det är nu så visar kartan bara, den uppdaterar aldrig tillbaka. Så då lär 

man tänka på säkerhetstesterna som alla externa system ska gå igenom OWASP top ten
1
. Nu 

hårdkodas ju en user som går till databasen från kartan och det måste ändras i så fall om den 

ska uppdatera. Vi vill ju inte att samma användare ska gå till databasen, då kan vi inte logga 

vem som gör vad i tabellerna som vi gör nu.” 

 

Slutligen finns alternativet att inte vidareutveckla värderingssystemet och låta allt vara som det är utan 

uppdateringar, detta förslag refereras till som nollresultatet. Majoriteten av enkätsvaren indikerar på 

att slutanvändarna är nöjda med det system som finns med undantag på vissa kommentarer. Detta 

styrker förslaget att inte arbeta fram ett nytt system, utan att behålla det nuvarande. Systemexperterna 

menar också på att deras expertis ligger främst på de Oracleprodukter som används just nu och att gå 

från det nuvarande systemet till t.ex. open source, ArcSDE eller till och med Oracle Spatial innebär att 

en kompetensutveckling hos personalen krävs.  

  

                                                      
1
OWASP top ten - Organisationen OWASPs lista över de 10 mest kritiska säkerhetsbrister för webapplikationer. 

2013 års lista finns tillgänglig på:  https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10 
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6. Diskussion 

Detta är ett avslutande kapitel som sammanfattar det enkäterna, intervjuerna och modellen 

resulterade i. Här tas även eventuella brister i systemet upp och lösningsförslagen diskuteras utifrån 

för- och nackdelar. 

6.1 Enkäter 

Diagrammen i enkäterna visade ganska tydligt på en sak men fritexterna visade åt ett annat håll. 

Generellt sett pekar diagrammen på att användarna av systemen är nöjda och att både kartan och 

formuläret fungerar bra. Kontra fritexterna svarar ofta att systemet är segt, det hänger sig ofta och det 

kan tyckas vara lite bökigt att använda kartan. Detta kan tolkas som att de personer som svarat att de 

inte är så nöjda med värderingssystemet är de som har svarat i fritexterna. Slutsatsen att missnöjda 

användare skriver mer i fritexten kan bara redovisas som en gissning och saknar vetenskaplig grund. 

En tolkningsfråga som inte bör glömmas är att det inte är undersökt vilka krav användarna sätter på 

systemet och det är inte känt vilken teknisk bakgrund användarna har. En person med mycket teknisk 

kunnande kan ställa högre krav på programvara då den personen kanske har mer erfarenhet av andra 

system och förstår hur arkitekturen på ett datorsystem ser ut eller kan se ut. Medan en mindre teknisk 

kunnig användare kanske inte förstår möjligheterna med ett IT-stöd av denna typ och ger därför 

systemet ett högre betyg då det fungerar helt okej när inget avbrott sker. 

 

Resultatet i kommentarerna visar återkommande att det har varit problem med driftstörningar i 

systemet och att det ibland är så omfattande att omstart av båda programmen krävs. Det är svårt att 

utifrån den informationen avgöra vart felet ligger. Det kan hypotetiskt sett vara fel på hårdvaran eller 

nätverket lika väl som mjukvaran. Däremot påstår respondent 2 att prestandaproblemen är relaterade 

till Arc, dock ska man vara medveten om att det kan finnas flera olika prestandaproblem som orsakas 

av olika saker. Det är inte undersökt om fördröjningar i systemet beror på om det är laddningar mellan 

databaser eller själva klienten som står för långa beräkningstider. Flera av respondenterna påpekar att 

kartstödet inte hänger med eller kraschar om stödet används för snabbt. Detta visar att det finns 

problem med hur kartstödet är implementerat och en åtgärd krävs. Dock är det inte tydligt om det är 

Esris produkter som fungerar dåligt eller implementationen av applikationen mot databasen, det krävs 

djupare studier för att reda ut det.  

 

Ett flertal av respondenterna till enkäterna anser att arbetstiden kan kortas ner om prestandaproblemen 

som finns blir åtgärdade. Detta är inte bara onödigt med tanke på den ekonomiska förlusten med 

medarbetare som slösar tid på att vänta ut ett system som går långsamt, utan det är också stressande 

för medarbetarna då de inte hinner med sina arbetsuppgifter på effektiv tid. Ur arbetsmiljösynpunkt 
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kan detta problem förbättras så att de som arbetar med värderingssystemet får en mindre stressig 

arbetsmiljö. Detsamma gäller arbetsuppgiften att starta om systemet, som resultatet av enkäterna 

presenterar. Det är också onödig tid och onödiga pengar ur ett ekonomiskt perspektiv, även ur 

arbetsmiljösynpunkt är det en onödig möda för användarna eftersom syftet med systemet är att 

fungera som ett IT-stöd till verksamheten. 

 

Vi hade inte möjlighet till att göra ett urval av vilka som fick enkäterna då dessa delades ut av 

Lantmäteriet. Lantmäteriet skickade ut enkäterna till alla som arbetat med värderingsverktyget och på 

så vis täcker det samtliga användare av systemet. Eftersom det var LM som utformade enkäterna hade 

vi ingen kontroll över de frågor som ställdes men de frågor som ställdes passade mycket väl överens 

med den inriktningen vi har på vårt examensarbete. Det sista alternativet i enkäterna, som återkommer 

i varje fråga, är “Deltog ej/vet ej”, hade kunnat förtydligas med ett svar som bara är “Vet ej”. Då det 

ej går att urskilja om respondenten inte deltog eller om den ej kan svara på frågan. Svaret “Deltog ej” 

framkommer av sig själv om enkäten i sig inte blir besvarad. Det är också svårt att ta reda på om 

respondenten inte har någon åsikt eller om respondenten faktiskt inte deltagit vid värderingsarbetet 

med systemet eftersom det är samma svarsalternativ för båda fallen. Detta begränsade vår analys av 

resultatet något men är ingenting vi kunde påverka då enkäterna skickades ut långt innan denna studie 

påbörjades. 

6.2 Intervjuerna 

Användandet av djupintervjuer med experter inom systemet samt det tekniska området som metod 

fungerade väl. Intervjuerna gav väldigt mycket information och respondenterna vi intervjuade var 

tillmötesgående och hade mycket relevant information samt intressanta synpunkter att komma med. 

Därför har dessa intervjuresultat betydande inverkan på det slutgiltiga resultatet. Under varje 

intervjutillfälle gav vi respondenterna mycket tid att tänka efter svaren i lugn och ro, och uppmuntrade 

till att formulera egna tankar och idéer relaterat till systemet och de tekniska verktyg som systemet 

innehåller. Vår strategi inför intervjuerna var att vi som intervjuare vara så neutrala som möjligt för att 

påverka respondenterna och deras svar så lite som möjligt. Det var svårt, men det känns som vi 

lyckades bra med det.  

 

En nackdel med intervjuerna var att det inte finns allt för många på systemexperter på Lantmäteriet 

som arbetar med det givna systemet. Det medförde att vi inte hade särskilt stort urval att göra på våra 

respondenter, och därför inte kunde välja efter specifik kompetens inom Lantmäteriet lika fritt som 

kanske vore önskvärt. Detta kompenserades genom att vi intervjuade två externa IT-konsulter, en som 

var insatt i det givna systemet för ett antal år sedan samt en expert på GIS-applikationer som inte har 

något med vare sig Lantmäteriet eller fastighetsvärdering som verksamhet att göra.  
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6.3 Avgränsningen 

Tidsrymden för examensarbetet var begränsat till tio veckor och med tanke på hur stort och 

komplicerat värderingssystemet är begränsade det studien både på djupet och på bredden. Med 

avgränsning på djupet menas att vi inte implementerade någon databas eller testade något av de 

föreslagna tilläggen till databasen. Med avgränsingen på bredden menas att vi begränsade oss mest till 

Oracles och Esris produkter. Vi berörde ämnet open source men efter djupintervjuerna tog vi beslutet 

att inte lägga vikt vid det ämnet på grund av tidsbegränsningen samt att resultatet från intervjuerna 

indikerade på att open source inte var en lämplig lösning. 

 

Studien begränsades i ett tidigt skede till att inte göra någon omarbetning av det grafiska gränssnittet 

utan enbart presentera resultat från enkätundersökningar som slutanvändare besvarat. Eftersom det 

huvudsakliga syftet med studien är att göra en förstudie som lägger grunden till en vidareutveckling 

av befintligt system har målen med studien uppnåtts utan att arbeta vidare med gränssnittet. Att 

djupare utvärdera samt omarbeta gränssnittet är ett tänkbart nästa steg i processen att vidareutveckla 

Lantmäteriets värderingssystem med dessa enkätresultat som grund. 

6.4 XML 

I nuläget ställer Oracle Forms and Reports SQL-frågor direkt mot databasen vilket fungerar ganska 

bra men applikationen som värderingsteknikerna använder är relativt gammal och mycket hårt bunden 

till Oracle Forms and Reports. För att eventuellt kunna byta ut applikationen som 

värderingsteknikerna använder mot en annan oberoende produkt krävs en mer lös koppling och data 

som universellt kan kommunicera åt båda hållen. Användandet av XML som exportering till 

applikation är inte något nytt inom databasvärlden och det finns gott om information om huruvida 

man går till väga för att transportera data via XML. En fråga som bör ställas är: vill man verkligen ha 

en lös koppling så att en oberoende produkt kan prata med databasen eller är det bättre att använda sig 

av Oracles utbud helt och hållet? 

6.5 Valet mellan Oracle Spatial och ArcSDE 

Både Oracles Spatial och ArcSDE är två mycket kompetenta tekniska lösningsförslag för att kunna 

hantera spatial data i en databas och valet mellan dessa två är inte en enkel uppgift. Då Lantmäteriet 

har stor teknisk kompetens inom Oracle och dess produkter talar därför användandet av Oracle Spatial 

mycket till sin fördel. Vad gällande prestanda mellan dessa två produkter och de olika 

implementationerna krävs ytterligare studier och mätbara data där olika lösningar testas.  
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6.6 Modellerna 

Att kunna koppla samman databas med spatialdata föreföll sig som ett ganska självklart fall, 

problemet vi ställde oss för var mer riktat mot vilka tekniker och verktyg som man kan använda. En 

fråga som påträffades i ett tidigt skede i vårt examensarbete var på vilken nivå vi skulle göra 

modellerna och lösningsförslaget. En databasmodell går att göra väldigt detaljerad med noggranna 

instruktioner på hur relationer ser ut i databasen och mellan andra applikationer. Vi valde att göra en 

ytlig databasmodell som ligger snarare som en tanke och förslag på vilka verktyg som finns tillhanda 

än en verklig modell som går att implementera med de instruktioner som har angivits. Det finns flera 

anledningar till att vi valde en förenklad modell. En av de största anledningarna är att vi inte har haft 

tillgång till någon utav databaserna eller värderingssystemet, vilket leder till att vi inte vet hur 

relationer ser ut i och mellan tabeller. Examensarbetet syftar inte heller till att skapa scheman för en 

databas med spatiallager men snarare till att göra förenklade modeller, vilket vi anser att vi har lyckats 

med.  

6.7 SOA och SaaS  

I ett tidigt skede med respondent 5 väcktes idéer om att implementera en typ av modulär lösning med 

fokus på mjukvara som tjänst, alltså SOA eller SaaS. Detta skulle i praktiken innebära att 

procedurerna som idag ligger i Oracle DBMS lyfts upp till ett API som görs publikt, och därigenom 

kan användas av en applikation som inte är beroende av vilken DBMS som används. Det är rent 

systemeringsmässigt en snyggare lösning att separera data från logik på ett tydligt sätt, något som 

samtliga systemexperter håller med om. Dock skulle detta bidra till en prestandaförlust i systemet, 

vilket inte alls är önskvärt då det redan enligt denna undersökning lider av prestandaproblem. Därför 

utesluts SOA/SaaS som förslag i studiens slutgiltiga rekommendation. 

6.8 Nollresultatet  

Att inte göra något utan bara låta applikationerna vara och inte uppdatera dem är ett verkligt alternativ 

som bör övervägas starkt. Databasen i sig är enligt systemexperterna väldigt snabb. Analys av enkäter 

och intervjuer indikerar att de mesta problemen ligger mer på kartsidans interaktion med databasen 

och det är det som gör att systemet blir krångligt och segt med tillfälliga systemkrascher. Enligt 

enkäterna kan det tolkas som att systemet, både kartvyn och formulären, är ett bra IT-stöd som 

fungerar och uppfyller de krav som finns. Att inte göra något innebär att det inte behövs utökas någon 

mer kompetens på Lantmäteriet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utvärdering av FFT12 (Skatteverket)
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Bilaga 2 - Utvärdering av FFT12 (VT) 
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Bilaga 3 - Utvärdering av AFT13 (hyreshus och industri) Skatteverket 
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Bilaga 4 - Utvärdering av AFT13 (industri och hyreshus) Värderingstekniker 
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Bilaga 5 

Respondent 4:  “Jag tror det här är att ändra lagringen till Oracle spatial det är ju skitbra, det känns 

så klockrent. Om man inte kan peka på en uppenbar brist som är viktigt skulle ja 

absolut byta till Spatial.” 

 

Respondent 4:  “Och det andra som är en enorm fördel det är det jag sa först att man kan   ställa 

SQL frågor mot geometriskt data, Oracle Spatial det är skitbra.” 


