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Abstrakt 
Geodataportalen är en portal med geodata som är framtagen av Lantmäteriet för att hjälpa till att 

tillgodose det behov av geodata som finns hos kommuner i Sverige. Den ska också bidra till 

Sveriges genomförande av INSPIRE-direktiven från EU.  Portalen innehåller data från de större 

svenska leverantörerna av geodata. Geodataportalen har dock inte fått önskat genomslag på 

marknaden på grund av att det finns brister i portalen. Rapporten syftar därmed till att undersöka 

vilka bakomliggande problem som bidrar till att portalen inte fått något större genomslag. För 

att studera detta har en fallstudie av Härjedalens kommun genomförts. Studien undersöker hur 

kommunen använder sig av Geodataportalen och hur de upplever den. Studien ger också förslag 

på förbättringar som kan öka portalens popularitet. Respondenterna från Härjedalens kommun 

använder portalen i sitt vardagliga arbete och alla respondenter hade klagomål på 

användbarheten i portalen och baserade detta på svåra sökningar och hämtningar av data. Förslag 

till lösning på problemen är att genom justeringar i gränssnittet erbjuda färre alternativ i 

sökningen för att användaren lättare ska hitta rätt alternativ, samt att lägga till rutiner för 

datatransaktioner för att göra hämtningen av data mer integrerad i portalen. 

 

Nyckelord: Geodataportalen, Geodata, Delning, Användbarhet, Geoportaler. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar bakgrund och problem, vilka mynnar ut i studiens syfte och 

frågeställningar. Avgränsningar för studien tas upp och en kort genomgång av dispositionen för 

studien finns med. 

 

1.1 Bakgrund 

Geografisk data, även kallad geodata, används på ett flertal olika sätt och ständigt upptäcks nya 

användningsområden för data. Nya applikationer, nya webbplatser och nya program med 

geodata som grund uppkommer ständigt. Såväl företag som privatpersoner använder sig dagligen 

av geodata i någon form och ett växande behov av att kunna dela och ta del av andras geodata 

har uppkommit [1]. Myndigheter som använder geodata måste till exempel både kunna dela och 

ta del av andras geodata i samband med en katastrofinsats [2]. För att underlätta denna typ av 

delning har EU tagit fram det så kallade INSPIRE-direktivet, vilket uppmanar medlemsländerna 

att införa standarder för att underlätta delningen av geodata inom och mellan EU-länderna [3]. I 

och med detta har nya sätt att sprida och dela geodata uppkommit och ett av dessa sätt är de så 

kallade geoportalerna. 

En geoportal är en webbplats som samlar information om tillgänglig geodata och beskriver 

hur en användare ska gå till väga för att ta del av den [4]. En svensk variant av en sådan geoportal 

är Geodataportalen som har publicerats av Lantmäteriet. Geodataportalen har dock fått en del 

negativ kritik sedan den publicerades. Kritiken har främst kretsat kring användbarhet, 

funktionalitet och innehåll och har kommit från flera håll [5]. Kritiken syns tydligt i den senaste 

av de nöjdhetsundersökningar om portalen som har genomförts av geodatasekretariatet vid 

Lantmäteriet [5].  

Kommentarer som uppkom i samband med undersökningen visade att användare var 

särskilt missnöjda med hur metadatat är strukturerat och de upplevde att det inte fanns tillräckligt 

med data i portalen [5]. Av kommentarerna kunde också flera skäl till detta utläsas [5]. Bland 

annat upplevde många användare att det var svårt att hitta i portalen och att de därför inte kunde 

ta del av det data som faktiskt fanns [5]. Sökningen ska enligt flera kommentarer vara svår och 

ha många olika alternativ att fylla i för att hitta rätt. En av kommentarerna ansåg till och med att 

det gick fortare att söka på Google efter data än att använda Geodataportalen [5]. Respondenterna 

efterfrågade också ett lättare sätt att komma åt tjänsterna och datamängderna, som finns i 

portalen, än att använda de länkar som nu finns i metadatat [5]. 

Målet med denna studie är att med Härjedalens kommun som utgångspunkt undersöka 

vilka som är de huvudsakliga bristerna i Geodataportalen och ge förslag på förbättringar för att 

åtgärda bristerna.  

Resultatet av denna studie skulle spara både tid och pengar för de som använder 

Geodataportalen. Färdiga förslag på förbättringar skulle göra att förändringar i portalen skulle 

kunna genomföras snabbare och att en bättre Geodataportal skulle kunna skapas tidigare. En 

bättre portal skulle slutligen underlätta och snabba upp arbetet för de som använder portalen.    

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka bakomliggande problem som bidrar till att 

Geodataportalen inte fått önskvärt genomslag på marknaden. Vidare syftar studien till att ge 

lösningsförslag till de problem som identifieras. Syftet utmynnar i sin tur i två forskningsfrågor 

som studien ämnar besvara. Således lyder frågeställningarna för studien som följande: 

- Hur använder Härjedalens kommun Geodataportalen i det dagliga arbetet och hur 

upplever de den? 
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- Vilka förbättringar skulle kunna göras i Geoportalen för att öka dess användning och 

användbarhet? 

 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning som har gjorts är att Geodataportalen endast har studerats utifrån Härjedalens 

kommuns perspektiv. Att det är ur just Härjedalens perspektiv beror på att de är en kommun som 

ligger långt fram i hanteringen av geodata och är en kommun som strävar efter att hänga med i 

utvecklingen på den fronten. Chansen att få ett resultat som kan anses relevant en längre tid 

framöver har då ökat markant jämfört med att välja en kommun som ligger efter inom detta 

område. 

Denna avgränsning resulterar i att studien inte kommer kunna generaliseras, och rakt av, 

appliceras på andra kommuner i Sverige. Dock kommer andra kommuner kunna ta del av 

resultatet för att själva dra egna slutsatser utifrån hur deras egen situation ser ut. 

Då en kommun är en arbetsplats med flera olika avdelningar, där arbetet skiljer sig markant 

åt, har endast personer på avdelningar som är i kontakt med och använder Geodataportalen 

intervjuats. I detta fall var det personer från den tekniska avdelningen, miljöavdelningen och 

renhållningsavdelningen. Detta gör dock att antalet intervjuade personer är få och att möjligheten 

att upptäcka olika uppfattningar om Geodataportalen begränsas.  

 

1.5 Disposition 

I första kapitlet presenteras den bakgrund som ligger till grund för uppsatsen och syftet till varför 

studien har genomförts. Det andra kapitlet presenterar den information som har samlats in kring 

ämnet. Olika teorier och tankar från olika författare har samlats och gås igenom. I kapitel tre gås 

de metoder som har använts igenom. De olika stegen som använts i studien beskrivs och varför 

de är utformade som de är motiveras. Kapitel fyra tar upp resultatet från undersökningen och de 

intervjuer som har genomförts. I kapitel fem kommer en analys och diskussion där resultatet 

kopplas ihop med teorin och författarens egna tankar och synpunkter tas upp. Sist i rapporten 

finns de slutsatser som drogs i samband med studien presenterade. Dispositionen syns tydligt i 

figur 1. 

 

  

Inledning Litteratur Metod Resultat Analys Slutsatser

Figur 1: Studiens disposition. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Kapitlet beskriver den teori och den samlad information som ligger till grund för studien. 

 

2.1 Geoportaler 

En geoportal är en knutpunkt för att hitta, söka och titta på geodata på internet [6]. En geoportal 

tillhandahåller information om olika data som har blivit publicerade i portalen av olika 

leverantörer. Geoportaler innehåller också olika tjänster för att söka, publicera och ibland även 

förhandsgranska data. Själva datamängderna är sällan lagrade i portalen utan finns som regel hos 

de olika leverantörerna [4]. Vill en användare hämta det data som hen har hittat i en geoportal 

måste användaren oftast vända sig direkt till leverantören [4]. Information om hur användaren 

ska göra brukar finnas i informationen om den aktuella datamängden. Hur det hänger ihop 

förklaras i figur 2. 

 

 

 

Den information som publiceras i portalen är framförallt så kallad metadata [4]. Metadata är 

information om data och brukar refereras till som ”data om data” [4]. Metadata för geodata 

innehåller generellt sett information som berättar vad det är för data, vilken kvalitet det håller, 

information om när det skaffades, vilket referenssystem som används, vilket filformat som 

används med mera [4]. Metadatat i geoportaler innehåller också information om hur en 

användare ska kontakta leverantören och hur hen ska göra för att få tag på det data hen vill 

komma åt [4]. Oftast sker detta via en länk till leverantörens hemsida. 

Metadatat som finns bör följa någon form av standard [4]. Antingen skapar en organisation 

en egen standard eller så använder de någon av de nationella eller internationella standarder som 

redan finns [4]. Exempel på sådana standarder är de ISO-standarder som finns för geodata [4]. 

En standard för metadata syftar till att styra vad som ska finnas med i metadatat och organiserar 

metadatat på ett enhetligt sätt för alla som använder samma standard [4]. På så sätt kan också en 

geoportal organisera och göra metadatat sökbart per automatik. Metadatat kan då även användas 

som sökkriterie för att lättare hitta den typ av data som användaren är ute efter [4]. Allt fler 

organisationer och länder väljer att anamma de standarder som har blivit vanliga och fler och 

Figur 2: Sambandet mellan geoportal, användare och leverantör (enligt [4]). 
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fler strävar mot att använda gemensamma standarder [4]. Denna strävan mot gemensamma 

strukturer öppnar upp för nya möjligheter då organisationer och länder kan utbyta data på ett 

enklare sätt [4]. Det hade varit en stor tillgång vid till exempel en katastrofsituation som sträcker 

sig mellan gränserna för organisationer och länder [6].  

 

2.2 INSPIRE 

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) är ett EU direktiv som trädde i kraft 

i maj 2007 och syftar till att upprätta en gemensam spatial infrastruktur (SDI) för geodata inom 

Europa [3]. Direktivet kommer implementeras i steg och en full implementation krävs av 

medlemsländerna år 2019 [3]. Direktivet är baserat på ett antal principer som syftar till att 

effektivisera och underlätta hanteringen av geodata inom EU [3]. Direktiven innebär bland annat 

att data bara ska samlas in en gång och sedan ajourhållas där det kan ske effektivast [3]. Det ska 

vara möjligt att sömlöst kombinera geodata från olika källor inom EU [3]. Data insamlat på en 

nivå ska kunna delas mellan alla olika nivåer [3]. Data som krävs för så kallat ”good governance” 

ska vara öppet och tillgängligt [3]. Det ska vara lätt att se vilken data som finns tillgänglig, hur 

den kan användas och vilka krav som finns för användning [3].  

I Sverige är det Lantmäteriet som har fått ansvaret att koordinera och stödja genomförandet 

av INSPIRE [7]. INSPIRE medförde lagar och förordningar som talar om vilka svenska 

myndigheter som har ålagts ett informationsansvar och är tvungna att göra sin information 

tillgänglig [7]. Fullständig lista över de svenska myndigheterna med informationsansvar finns i 

bilaga 1. Informationsansvaret innebär att allmänheten ska kunna söka (kostnadsfritt), visa 

(kostnadsfritt) och hämta (kan kosta) geodata via internet och att de ansvariga myndigheterna 

ska tillhandahålla metadata och geodata till varandra genom datadelning [7].  

Ett fullständigt genomförande av INSPIRE skulle underlätta många olika aktiviteter inom 

EU. Några av de viktigaste är att underlätta och snabba upp katastrofinsatser, underlätta 

samhällsplanering och transportplanering, ge en bättre och bredare förmåga att hantera 

krissituationer, underlätta för forskning som kräver geodata samt att underlätta och effektivisera 

skapandet av ny geodata [8].  

 

2.3 Geodatasamverkan 

Geodatasamverkan är ett samarbetsavtal mellan kommuner och myndigheter i Sverige som gör 

det möjligt för dem att ta del av ett samlat utbud av geodata och metadata [9]. Avtalet syftar till 

att förverkliga Europaparlamentets INSPIRE-direktiv, lagen och förordningen om geografisk 

miljöinformation och den nationella geodatastrategin [9]. En årlig avgift tas ut för de kommuner 

som vill ansluta sig till Geodatasamverkan och det är frivilligt att ansluta sig [9]. Nuvarande 

antal anslutna kommuner uppgår vid denna studies skapande till 201 av Sveriges 290 kommuner 

och fler tillkommer varje månad [9].  

 

2.4 Geodataportalen 

Geodataportalen är en svensk geoportal som har uppkommit i samband med införandet av 

Geodatasamverkan [10]. Lantmäteriet är grundare av portalen men all data driftsätts och 

ajourhålls av respektive ansvarig organisation [10]. Målgruppen för Geodataportalen är, enligt 

de ansvariga för portalen, professionella geodataanvändare [10].  

  Alla myndigheter och organisationer som enligt INSPIRE har ett informationsansvar finns 

återfunna i portalen [11]. I nuläget är det myndigheter och organisationer såsom Lantmäteriet, 

Sveriges Geologiska Undersökning, Länsstyrelserna, Statistiska Centralbyrån med mera. Målet 

är slutligen att all svensk geodata ska finnas samlad i Geodataportalen [10].  
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Själva Geodataportalen finns på webbplatsen geodata.se som är ett samlingsnamn för 

Lantmäteriet och de informationsansvariga myndigheterna och organisationerna. Portalen är 

uppdelad i tre olika delar. En för sökning av geodata, en för att visa sökresultat och en för att 

visa geodata. De olika delarna syns tydligt i figur 3. 

 

 

Figur 3:Geodataportalen (storskalig bild finns i bilaga 2). 

 

I sökpanelen finns det inställningar för att sortera och specificera sökningen samt möjlighet att 

växla till en mer avancerad vy för sökning. Detta gör att användaren kan få tillgång till ytterligare 

möjligheter att sortera och specificera sin sökning.  

Resultatpanelen visar de resultat som matchar användarens sökning och har knappar för att 

visa täckningsområden, metadata, länkar till leverantören och för att förhandsvisa datamängden 

i visningsdelen. Resultatpanelen kan också sortera resultaten i växande eller fallande 

bokstavsordning. 

Den sista delen av portalen är en visnings del innehållande en Sverigekarta. Olika resultat 

kan läggas till som olika lager och en lagerhanterare kan klickas fram från högerkanten. Lagren 

kan tändas, släckas och byta ordning med varandra. Både vektor- och rasterlager kan visas. 

En inloggningsknapp finns även och inloggning med ett giltigt konto krävs för att kunna 

publicera data i portalen. Alla kan skapa ett konto men privatpersoner får inte tillgång till 

eventuella rättigheter som ett företag eller en kommun som är medlem i Geodatasamverkan kan 

ha. 

 

2.4.1 Söka data 

Om en användare vill söka data i Geodataportalen kan denne börja med en fritextsökning. Det 

är den enklaste formen av sökning och kan räcka långt om användaren vet vad den ska söka efter. 

Om denna enklare sökning inte ger rätt resultat eller om användaren vill specificera sökningen 

mer kan denne välja att byta till den utökade sökningsvyn. Den utökade sökningen ger 

användaren möjlighet att själv välja i vilket initiativ, ämne, resurs eller resurstyp som hen vill 

söka i och möjlighet att välja vilken ordning dessa kategorier ska ha i trädstrukturen. Användaren 

kan då välja att till exempel ha ”initiativ” högst upp i mappstrukturen istället för ”ämne” som är 

förvalt. På så vis kan det bli lättare att hitta det data som söks. I den utökade vyn får användaren 

också två nya parametrar för att söka data. Den första parametern specificerar mellan vilka 

tidpunkter som sökningen ska hitta data ifrån och den andra parametern specificerar vilken 

geografisk region som ska begränsa sökningen.  
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2.4.2 Hämta data 

När en användare har hittat det data som hen är ute efter och ska till att hämta datamängden, kan 

hen trycka på knappen för metadata, som finns i resultatpanelen. Bland metadatat finns det 

information om datamängden och antingen en länk för direktåtkomst, om det är en WMS-tjänst, 

eller en länk till leverantörens hemsida om det är nedladdningsbart data. Vissa tjänster och/eller 

datamängder kräver dock att användaren ska betala för, eller ha ett avtal för, att få använda 

datamängden. Betalning eller avtalsinformation finns i sådant fall hos leverantören. 

 

2.5 Användbarhet 

I och med den enorma utbredningen av internet under 2000-talet har de webbaserade 

applikationerna blivit allt vanligare. P. Yan och J. Guo påpekar att det även är viktigt att komma 

ihåg att internet är en mycket speciell miljö som kräver en helt egen typ av gränssnitt mellan 

människa och maskin [12]. I och med att webbapplikationerna har blivit mycket vanliga och 

fyller allt viktigare funktioner i samhället ökar även kraven på både kvaliteteten, användbarheten 

och pålitligheten hos dessa. Enligt den internationella standarden ISO 9241–210:2010 definieras 

användbarhet som en tjänst eller produkt som kan användas för att utföra en specifik uppgift åt 

en specifik användare under specifika förhållande, på ett effektivt sätt och med ett nöjt resultat 

[13].  

  Likaså tar A. Lodhi upp, i sin artikel om användbarhet, att användbarhet kan delas upp i 

fem olika delar; inlärning, effektivitet, förmågan att komma ihåg, felhantering och 

tillfredställelse [14]. Alla dessa delar är viktiga för att en användare ska känna att ett system eller 

en applikation är lätt att arbeta med [14]. Ett optimalt system ska gå snabbt att lära sig, vara 

effektivt att använda och det ska gå fort för användaren att göra det hen vill [14]. Det ska vara 

lätt för användaren att komma ihåg hur hen använder systemet och systemet ska hjälpa 

användaren om fel begås [14]. Felhanteringen kan handla om att tillåta användaren att ångra en 

åtgärd eller ett klick [14]. Till sist ska användaren känna en nöjdhetskänsla för systemet under 

och efter användning [14]. 

D. Askew et al. berättar att en applikation bara kommer användas om den är lyckad och 

påvisar ytterligare att användbarhet och tillfredsställelse hos användarna är viktigt [15]. D. 

Askew et al. menar att så mycket som 40 % av de användare som inte är nöjda med en 

applikation/hemsida första gången de besöker den inte kan tänka sig att använda den igen [15].  

  Tillsammans visar allt detta, och som C. M. Hammar också berättar, att användbarhet har 

gått ifrån att vara något som var önskvärt till att vara ett måste för att lyckas med en applikation 

[16]. 

 

2.6 Utformning av gränssnitt  

G. Chao förklarar att gränssnittet är ett interaktionsmedium mellan två intelligenta användare; 

datorer och människor[17]. Målet med gränssnittet är att agera som en kommunikationslänk som 

kan förmedla information mellan användaren och programmet/applikationen. Vidare menar G. 

Chao att ett väldesignat gränssnitt ska göra ett system lättanvänt och intuitivt för användaren 

[17]. Användbarhet har dock, enligt I. Hussein et al., visat sig vara något som oftast bara 

betraktas som sunt förnuft i samband med utvecklingen av programvara [18]. Det är inte 

självklart att tid verkligen läggs ned på design och användbarhet när ett gränssnitt skapas och det 

är allt för få som applicerar den forskning som finns inom området [18].  

De är många användare som upplever gränssnittet som själva programmet [15]. Detta 

bidrar till att en användare kan uppleva själva programmet, eller själva tanken bakom 

programmet, som dålig fast det kanske bara är gränssnittet som är dåligt utformat [15]. Resultatet 
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av detta kan då vara att ett program får dåligt rykte fast det bara har ett dåligt utformat gränssnitt, 

och egentligen fyller en mycket viktig funktion och har en mycket bra grundtanke [15]. 

B. Shneiderman har skapat åtta ”gyllene regler” för webbdesign och skapandet av gränssnitt 

som tas upp i en artikel av I. Paryudi och S. Fenz [19]. De åtta reglerna är principer som ska 

underlätta skapandet av användbara och väl designade applikationer och system [19]. 

 

 Den första regeln är att applikationen/systemet ska vara konsekvent i fråga om färger, 

terminologi, layout, typsnitt och så vidare.  

 Den andra syftar till att hålla gränssnitt och design anpassat så att en bred variation av 

användare kan hantera systemet. Även inom samma område kan olika användare ha 

olika bakgrund, olika färdigheter, olika ålder med mera.  

 Den tredje regeln handlar om att hela tiden ge feedback till användaren. Feedbacken 

ska variera i tydlighet beroende på hur viktig händelsen är. Exempel på detta kan vara 

ett ljud när användare klickar på en knapp eller en ”pop-up” dialog för att bekräfta 

stora/viktiga händelser. 

 Den fjärde regeln främjar att varje större kedja av händelser ska markeras med ett avslut, 

så användaren vet att den är avklarad.  

 Den femte regeln säger att systemet ska minimera och förebygga fel. Till exempel om 

ett fält bara ska innehålla siffror ska det inte gå att skriva bokstäver där.  

 Den sjätte regeln beskriver, som också A. Lodhi hävdar, att användaren ska ha 

möjlighet att ångra en handling eller åtgärd [14].  

 Den sjunde regeln säger att gränssnittet ska vara förutsägbart. Användaren bör kunna 

förutsäga vad en handling kommer ha för effekt innan hen genomför den, och ska på så 

sätt slippa sitta och prova sig fram i systemet.  

 Den sista regeln säger att användningen av korttidsminnet ska minimeras och att 

användaren inte ska behöva komma ihåg för mycket när hen växlar mellan olika delar 

av gränssnittet [19].  

 

2.7 Härjedalens kommun 

Härjedalens kommun är, med sina nästan 12 000km2, Sveriges femte största kommun och upptar 

en yta som är lika stor som Stockholmstad och Uppsalakommun tillsammans [20]. Kommunen 

bildades 1974 och har med sina cirka 10 000 invånare nästan 1 km2/invånare, vilket gör 

kommunen till en av de mest glesbefolkade kommunerna i landet. Kommunen är belägen i västra 

mellersta Sverige och huserar flera stora turistattraktioner i form av fiske, vildmarksliv och 

fjällnäring. Ett flertal stora skidanläggningar för både längd och alpin skidåkning finns inom 

kommunen. Detta gör att exploateringsintresset är stort och att behovet av uppdaterade och 

rättvisande kartor alltid finns. Härjedalens kommun har valt att lägga stor fokus vid att ligga i 

absoluta framkant i informationssamhället, vilket gör att de har en välutvecklad organisation för 

just detta.  

Den välutvecklade organisationen är också mycket viktig då kommunen har speciella 

utmaningar som inte alla andra kommuner har. Den mycket säsongs- och periodbetonade 

turistverksamheten ställer stora krav på infrastruktur under korta perioder. Problematiken ligger 

i att kunna avväga vad strukturen ska klara av. Ett exempel på detta är vatten och avloppsnätet 

(VA) som måste ha en enorm kapacitet under till exempel nyårsafton jämfört med en normal 

dag, då det är populärt att fira nyår i någon av alla de fjällanläggningar som finns i kommunen.  

Härjedalens kommun är en kommun med en stor yta och stora utmaningar inom 

stadsplanering, exploatering, renhållning, miljötänk, VA-nät med mera. Många av dessa 

utmaningar kan lösas med geografiska informationssystem (GIS), CAD, VA-system, kartor, 

adressregister med mera. Alla dessa system behöver geodata att jobba med. Detta gäller så gott 

som alla olika avdelningarna i kommunen.  
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3. Metod 

Kapitlet presenterar de metoder och tillvägagångssätt som har använts i denna studie.  

 

3.1 Litteratursökning 

Litteraturen till arbetet behövde vara trovärdig och ha en vetenskaplig förankring för att kunna 

ge stöd åt olika tankar och idéer. Därför var det främst artiklar som var ”peer-reviewed” och som 

kom från kända databaser och artikelsamlingar som användes. Artiklarna söktes genom olika 

nätbaserade databaser. De databaser som användes var; ACM Digital Library, IEEE Xplore och 

Science Direct. Sökorden som användes för att hitta relevanta artiklar och tidskrifter var; ”human 

computer”, ”web design”, ”geoportal”, ”geoportals”, ”interface”, ”intervju”, INSPIRE, 

”usability” och ”SDI”. 

I några fall söktes även referensartiklar ifrån någon av de ursprungliga artiklarna som 

hittades. Även dessa återfanns i någon av de databaser som användes. Då ämnet behandlar 

användbarhet söktes även en ISO standard för användbarhet upp.  

För att hitta information om Geodataportalen och Geodatasamverkan har dokument från 

Lantmäteriet och geodata.se använts. 

En avgränsning som gjordes i sökandet av huvudartiklar var att endast databaser med 

koppling till elektronik, teknik och/eller IT användes. På detta sätt kunde mängden artiklar 

sänkas samtidigt som chansen att hitta en relevant artikel ökade.  

 

3.2 Fallstudie 

En fallstudie är en typ av undersökningsdesign som innebär att forskaren gör en ingående och 

detaljerad analys av ett enda fall (till exempel en individ eller ett företag) och i denna studie är 

det Härjedalens kommun som utgör fallet [21]. Studien grundar sig alltså enbart i att studera hur 

situationen ser ut i Härjedalens kommun. Härjedalens kommun valdes eftersom kommunen 

ligger i framkant och har stora behov vad gäller användandet av geodata. Kommunen är beroende 

av sin turism och exploatering och behöver därför ha fungerande infrastruktur. Detta ställer höga 

krav på att bakomliggande data är fungerande och relevant, vilket gör att Geodatasamverkan och 

Geodataportalen bör vara av intresse för de anställda inom Härjedalens kommun. 

  För att få en djupare förståelse och en mer detaljerade beskrivning av vad de anställda på 

Härjedalens kommun anser om Geosamverkan och Geodataportalen valdes intervjuer som 

primär insamlingsmetod av data. 

 

3.3 Intervjuer  

Enligt J. Biggam och C. Dawson kan intervjuer vara utformade på olika sätt [21] [22]. Oftast är 

de uppdelade efter hur hårt styrda de är och delas in i strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer [22]. De strukturerade intervjuerna följer en hårt hållen mall med ett 

flertal väl definierade frågor som oftast söker kortare och mer specifika svar av respondenten 

[22].  

En strukturerad intervju lämpar sig för kvantitativa analyser då olika respondenters svar 

ofta liknar varandra och därmed går att dela in i olika svarskategorier [21]. Fördelarna med en 

strukturerad intervju är att de ofta går fort att genomföra och därmed lättare kan omfatta ett större 

antal respondenter [22].  

Ostrukturerade intervjuer är istället fokuserade på ett färre antal öppna frågor som syftar 

till att respondenten ska svara fritt kring frågorna [22]. En lättsammare stämning ska göra att 

respondenten berättar mer, tar upp flera synvinklar och kan komma med egna tankar under 

intervjuns gång [21]. Medan de strukturerade intervjuerna kan liknas vid en enkät kan de 
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ostrukturerade intervjuerna liknas vid en pratstund kring ett förutbestämt ämne [22]. 

Ostrukturerade intervjuer passar bäst till kvalitativa analyser [21]. Mellantinget kallas 

semistrukturerade intervjuer och är en blandning av de andra två [22]. Intervjuaren har ett antal 

fördefinierade frågor som säkerställer att samma frågor ställs, att de kommer i samma ordning 

och att alla blir ställda [22]. Frågorna är utformade på ett öppnare sätt än i de strukturerade 

intervjuerna men kan fortfarande bli besvarade relativt öppet av respondenten, vilket gör att 

respondenten fortfarande kan vinkla svaren som hen anser mest relevant [22]. 

I denna studie används semistrukturerade intervjuer då de passar bra in på den typ av 

information som söks. Intervjuerna behöver ha liknande upplägg och frågor för att svaren från 

respondenterna ska kunna jämföras, men måste samtidigt ge utrymme för respondenterna att få 

fram det som de tycker är de stora bristerna med Geodataportalen. En semistrukturerad intervju 

ger den blandning av struktur och de kvalitativa inslag som denna studie efterfrågar. En 

strukturerad intervju skulle riskera att missa saker som respondenterna anser viktiga för att de 

känner att de inte finns utrymme att framföra dem. Huvudämnena i intervjuerna är 

respondenternas upplevelse av Geodatasamverkan och Geodataportalen. 

Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt [21] och i denna studie genomförs intervjuerna 

under personliga möten. Intervjuer under personliga möten valdes i förhoppning om att skapa en 

öppnare dialog med respondenterna och för att ha möjlighet att tyda eventuella ansiktsuttryck 

och kroppsspråk hos respondenterna.  

Intervjuerna syftar till att samla primär information om hur Geodataportalen upplevs och 

används, direkt ifrån de anställda i Härjedalens kommun. Respondenterna valdes ut efter hur 

mycket kontakt de hade med Geodataportlen och vad deras primära arbetsuppgifter var. Detta 

för att få respondenter som var relevanta för studien. Personerna tillfrågades om att medverka 

via ett mail där syftet med intervjun beskrevs och tid för intervjun bestämdes. De utvalda 

respondenterna arbetar alla med geodata och alla använder Geodataportalen i sitt arbete för att 

både söka och hämta geodata. Respondenterna tillhör också olika avdelningar inom kommunen 

vilket gör att respondenter från flera olika nyttjandeområden fås med.  

Intervjuerna utformades för att samla information kring hur den anställde utnyttjar 

Geodatasamverkan och Geodataportalen. Hur den anställde uppfattar de båda och vad de anser 

som bra respektive dåligt med de båda. Det fullständiga intervjuunderlaget finns bifogat i bilaga 

3.  

  Samtliga respondenter presenteras anonymt i studien, och detta var något som 

respondenterna blev meddelade innan intervjuerna. Anledningen till att låta respondenterna vara 

anonyma var för att de då förhoppningsvis gav mer rättvisande svar istället för att ge de svar som 

kan anses vara de korrekta. Anonyma respondenter ger därmed ett trovärdigare resultat på 

intervjuerna.  

 

3.4 Validitet 

Validitet är ett begrepp som används för att mäta huruvida en eller flera faktorer som utformats 

i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet [21]. En studies validitet kan 

ifrågasättas om det inte går, eller är svårt, att replikera studien och dess resultat [21]. För att öka 

validiteten är det därför viktigt att precist ange studiens tillvägagångssätt för att den ska kunna 

upprepas av någon annan. Vidare beskrivs det att det finns olika typer av validitet, till exempel 

extern validitet som handlar om huruvida en studies resultat kan generaliseras på andra kontexter 

än den som varit med i den specifika studien [21]. I denna studie är det bedömningen av den 

externa validiteten som kommer vara av betydelse. Det är alltså frågan om det går att dra 

generella slutsatser som gäller för flera kommuner utifrån den information som ges från denna 

studie av Härjedalens kommun som är av intresse [21]. 

  För att öka validiteten i denna studie beskrivs tillvägagångsättet tydligt i metoden för att 

det i framtiden ska gå att upprepa en liknande studie. Förhoppningen är att samma 

tillvägagångsätt ska kunna användas av andra kommuner för att ge ytterligare underlag angående 

huruvida Geosamverkan och Geodataportalen fungerar. Denna studie genomförs endast i 
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Härjedalens kommun och med fem respondenter, vilket kan anses vara ett litet antal 

respondenter. Detta i sin tur kan leda till att det är svårt att dra generella slutsatser och därmed 

svårt att avgöra om resultatet är tillämpligt i andra kontexter än Härjedalens kommun.  

  Hade studien innefattat flera kommuner hade generaliserbarheten ökat, men studiens 

underlag kan ändå ge en bild av hur situationen ser ut och studiens resultat kan stärkas i och med 

att de olika respondenterna representerade alla relevanta arbetsgrupper inom kommunen. 

Ytterligare intervjuer hade kunnat stärka studiens validitet, men de utvalda respondenterna är de 

som arbetat mest inom området som Geosamverkan och Geoportalen berör.  

  Trots att validiteten och generaliserbarheten i studien inte är helt fullständig går det ändå 

att urskilja tydliga mönster i respondenternas svar och studien ger en ögonblicksbild av hur 

situationen ser ut just nu i Härjedalens kommun. Eftersom IT, och kanske allra helst GIS, 

fortfarande anses vara ett område under utveckling kan studiens resultat ses som en 

ögonblicksbild av en utvecklingsprocess.   
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som har genererats i samband med studien och intervjuerna 

med de anställda på Härjedalens kommun.  

 

4.1 Intervjuerna 

Intervjuerna var utformade för att ge en bild av vad respondenten arbetar med, vilken typ av 

geodata som respondenten använder och vad denne gör för kommunen. Frågorna undersöker 

också hur mycket respondenten använder sig utav Geodatasamverkan och Geodataportalen i sitt 

dagliga arbete, hur respondenten upplever dem och om respondenten har några förslag till 

förbättringar hos dem båda.  

 

4.2 Respondenterna 

 

Person Position Avdelning 

Respondent 1 Renhållningshandläggare Renhållning 

Respondent 2 GIS-handläggare Teknisk 

Respondent 3 GIS-samordnare Teknisk 

Respondent 4 Arbetsledare-VA VA 

Respondent 5 VA-ingenjör VA 

 

4.2.1 Respondent 1 

Respondent 1 arbetar som renhållningshandläggare på kommunens renhållningsavdelning. 

Respondenten jobbar med lokala renhållningsfrågor och hjälper till att planera avdelningens 

arbete. Respondenten använder dagligen olika, inom branschen väl kända, system som hanterar 

geografisk data så som, Mapinfo, MyCarta, TopoCAD med mera. Alla dessa system används för 

att visualisera, bearbeta och lagra information om naturområden, sophämtning, vägar, 

avfallsstationer, vatten med mera. 

 

4.2.2 Respondent 2 

Respondent 2 arbetar som GIS-handläggare på den tekniska avdelningen och jobbar med att 

sköta adressregister, rita i och uppdatera kartor och spara geodata i databaser. Respondenten 

hanterar mycket data som relaterar till adressuppgifter och byggnader. Respondenten använder 

också de olika systemen som tidigare respondent använde.  

 

4.2.3 Respondent 3 

Respondent 3 arbetar som GIS-handläggare på den tekniska avdelningen och lägger in geodata 

i databaser, hämtar geodata till kommunen från olika leverantörer, hjälper andra med hantering 

av geodata, uppdaterar kommunens interna och externa webbkartor med mera. Respondenten 
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hanterar många olika typer av geodata varje dag. Även denna respondent använder de olika 

programmen som tidigare respondenter använder.  

 

4.2.4 Respondent 4 

Respondent 4 arbetar som arbetsledare för en av VA-avdelningarna i kommunen. Hen har hand 

om allt från projektering och nybyggnation av VA till drift av systemen. Respondenten är 

beroende av geodata om mark, jord, höjd, naturskyddsområden, fastighetsgränser med mera för 

att kunna utföra sitt jobb.  

 

4.2.5 Respondent 5 

Respondent 5 arbetar som VA-ingenjör på kommunens VA-avdelning och arbetar med att rita, 

koppla och granska detaljplaner, granska olika projekt, hitta nya platser att ta vatten ifrån med 

mera. Arbetet är beroende av information om fastigheter, gränser, vatten i marken med mera.  

 

4.3 Nyttjande av Geodatasamverkan och Geodataportalen 

Samtliga respondenter utnyttjade Geodatasamverkan på något sätt, både personligen och via det 

som andra medarbetare gör. Respondent 3 var en av de personer som regelbundet hämtade hem 

olika geodata till kommunen. Det data som hämtades varierade mycket och kunde vara nästan 

vad som helst som hade med geodata att göra. Fastighetskartor, kartor över vattendrag, kartor 

över höjder, kartor över vägar med mera. Det som respondent 3 hämtar kommer alla anställda i 

kommunen tillgodo vilket visar att Geodatasamverkan direkt eller indirekt påverkar alla som 

arbetar där. De andra respondenterna hämtar data till sig själva via både Geodataportalen och 

andra tjänster. Alla respondenter har alltså haft personlig nytta av att Härjedalens kommun gått 

med i Geodatasamverkan. 

Den personliga användningen av Geodataportalen skiljde sig lite åt mellan de olika 

respondenterna. Endast respondent 3 och 4 använde portalen flera gånger i veckan, medan de 

andra respondenterna använde den några gånger i månaden. Respondent 3 och 4 använde den 

både för att leta efter data de visste fanns och för att se vilken ny data som blivit tillgängligt. De 

andra respondenterna som använde portalen mer sällan använde den främst till att söka efter data. 

Hämtningen av data lät de oftast respondent 3 göra då det oftast var tidskrävande.   

Respondenterna som sällan hämtade geodata själva från Geodataportalen berättade 

samtliga att de trodde att det berodde på flera faktorer. Det de nämnde var framförallt, som 

respondent 1 påpekade tydligt, att de inte hade tiden att genomföra själva hämtningen då den var 

krånglig och tidskrävande. Det som tog tid var framförallt att det inte fanns direktlänkar till data 

utan att de var tvungna att klicka sig vidare till leverantörernas egna hemsidor. Hemsidor som 

ofta var både svåra att orientera sig på och kräver lösenord och avtal för att komma åt själva 

datat.  

Ett flödesschema (figur 4) visar hur respondenterna navigerar i Geodataportalen när de 

använder den. Det första de gjorde var att öppna själva portalen från geodata.se där den ligger. 

Efter det ställde de in dimensionsordningen på mappstrukturen efter vad de ska söka eller leta 

efter för typ av data. Därefter valde de om de skulle söka efter data, leta efter data i mapparna 

eller använda sig av någon kombination av de två. När det eftersökta datat var funnet 

förhandsgranskade de datat och läste metadatat om det för att avgöra om det var vad de letade 

efter eller inte. Om det var rätt data gick de vidare till leverantörens hemsida för att verifiera sina 

behörigheter och påbörjar hämtningen av datat. Var det istället fel data gick de tillbaka för att 

prova nya kombinationer av mappar och sökningar. 
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Figur 4 Flödesschema över respondenternas användning av Geodataportalen.  

 

4.4 Respondenternas intryck Geodataportalen  

Samtliga respondenter var överens om att Geodatasamverkan och Geodataportalen var något bra. 

De trodde att de bidrog till att underlätta utbytet av data mellan kommuner, myndigheter och 

organisationer. Flera av respondenterna kände att de trodde att det gick att utnyttja 

Geodatasamverkan mer än vad de gjorde nu och att den fulla potentialen ännu inte utnyttjades. 

Respondent 2 påpekade dock att majoriteten av det data som hen använde ändå fanns i 

kommunens egna system och att det var en liten del av det data som hen använde som påverkades 

av Geodatasamverkan. De andra respondenterna hade däremot stor nytta av samverkan och 

mycket av det data de arbetade med påverkades av Geodatasamverkan. Respondent 1 påpekade 

också att hen tyckte att det var både roligt och lärorikt att kunna se vad andra kommuner har för 

data och på så sätt få lite insyn i hur de arbetar. Detta hade inte varit lika lätt utan 

Geodatasamverkan. 

Respondenterna var däremot inte lika eniga kring vad de tyckte om Geodataportalen. 

Respondent 3 och 4 hade ett positivt intryck av portalen och kände att de både hade nytta av och 

de tyckte att Geodataportalen var användbar för arbetet. De andra respondenterna kunde hålla 

med om att den var användbar men de gillade inte att de behövde använda den. De gånger de 

använde den uppfattade de den som krånglig och svåranvänd. Även respondent 3 som var positivt 

inställd till portalen kunde hålla med om att det tog tid att sätta sig in i hur portalen var uppbyggd 

och hur den fungerade. 
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Även i frågan om huruvida det finns tillräckligt med data och om det finns rätt data i 

Geodataportalen skiljde sig svaren. Några tyckte att det fanns tillräckligt med data och att det 

data de hade letat efter fanns medan några tyckte att det gott kunde finnas mer data att välja 

bland. Respondenten som efterfrågade mer data trodde även att användningen av portalen skulle 

öka om det fanns mer data i portalen. Bland det data som framförallt efterfrågades var öppna 

data som inte behövde olika lösenord och avtal för att används. En respondent tyckte dock att 

det nästan fanns för mycket data och att det gjorde det svårt att hitta i portalen.  

Ett problem som alla respondenterna höll med om var att det var svårt att hitta det som 

söktes i portalen. I figur 5 syns en del av mappstrukturen för sökningar i Geodataportalen. Att 

användaren själv behöver ställa in dimensionsordningen på mapparna upplevdes svårt och rörigt. 

Respondenterna tyckte det var svårt att veta vilken ordning och vilken inställning som skulle ge 

det önskade sökresultatet. Vilket initiativ som låg bakom vilket data och vilken typ av 

publikation som söks var inte alltid självklart. Respondenterna påpekade också att det blev extra 

svårt att veta vilken kombination som gav den enklaste sökningen när det går att få så många 

olika kombinationer. Med de fyra olika dimensionerna kunna 24 olika mappstrukturer skapas. 

Respondent 2 påpekade att denne till och med upplevde det mer som ett hinder än som ett 

hjälpmedel att kunna ändra strukturen, då det blev svårt att få en konsekvens i sökandet från gång 

till gång. Respondenterna trodde också att detta bidrog till den svåra inlärningskurvan till 

portalen och där med till att portalen har fått dåligt rykte. 

 

 

 

Figur 5 Mappstrukturen för sökning i Geodataportalen. 

 

Ännu ett problem som togs upp av framförallt respondent 3, som regelbundet hämtade data från 

portalen, var att det var krångligt att hämta data via Geodataportalen. När respondenterna klickar 

på länken till data blir de omdirigerade till leverantörens egen hemsida för att hämta datat där. 

Dessa hemsidor ser alla olika ut och alla leverantörer har sina egna sätt att verifiera behörigheter 

och genomföra nedladdningen av datat. Respondenterna måste då leta fram sina olika lösenord 

och avtal för de olika leverantörerna varje gång de ska hämta data. Detta bidrar till att 
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Geodataportalen blir ineffektiv och tidsödande att använda. Ett exempel på omdirigeringen till 

en leverantörs hemsida finns i figur 6. Det var också problemen med att hämta data som gjorde 

att respondent 1,2 och 5 helst lät någon annan göra själva hämtningarna av data då de inte alltid 

hade tiden att genomföra både sökningen och hämtningen av datat. Respondenterna tyckte alla 

att det hade underlättat mycket att kunna hämta data direkt från portalen då kommunen dessutom 

är med i Geodatasamverkan och där med redan har behörighet att hämta det mesta i portalen. Ett 

lättare system för att varifiera behörigheten att hämta data eller inte efterfrågades också för att 

kunna åtgärda problemet med alla olika lösenord och avtal. 

 

 

Figur 6 Omdirigering från Geodataportalen till Luftfartsverkets hemsida efter en sökning på 

”Aeronautical Information”. 

 

Respondenterna nämnde också att de upplevde att inlärningskurvan för att lära sig att söka, hitta 

och hämta data i portalen var både brant och lång. De trodde att detta kunde vara en av orsakerna 

bakom varför portalen inte används mer och utnyttjas fullt ut.  

De fördelar som nämndes kring Geodataportalen var bland annat att en användare nu själv 

kunde både leta efter data och lätt se vad som finns att få tag på. Ytterligare en fördel som 

nämndes var att Geodatasamverkan och Geodataportalen kändes som ett första steg mot mer 

integrerade system och metoder mellan olika kommuner i Sverige, vilket i sin tur skulle leda till 

lättare hantering av geodata. En annan fördel som respondent 1 såg med portalen var att den är 

öppen för allmänheten och på så vis kan öka det allmänna intresset för kartor och geodata av 

olika slag.  

 



 

  16

  

  

  

  

  

   

 

4.5 Hur skulle respondenterna vilja att Geodataportalen fungerade?  

På frågor kring hur respondenterna själva skulle vilja att Geodataportalen var utformad skiljde 

sig svaren åt, men vissa generella saker var desamma. Till exempel ville alla respondenter att 

portalen skulle bli enklare att söka i. Förslag på att lösa detta var att alternativen för en sökning 

minskades ned och att endast de viktigaste behölls. Detta skulle då göra det mindre rörigt och 

lättare att hitta rätt kombination av inställningar för att hitta rätt data. För att lösa problematiken 

kring hämtning av data tyckte bland annat respondent 3 att hämtningen skulle bli mer integrerad 

i portalen och att en användare kunde logga in i portalen och sedan få direktåtkomst till allt data 

som den användaren hade rättigheter till. Olika användare skulle då få olika rättigheter beroende 

på om de till exempel var med i Geodatasamverkan eller inte.  

 

4.6 Förbättringsförslag till Geodataportalen 

Flödesschemat, som presenterades tidigare, visade att de två moment som respondenterna 

upplevde som de svåraste och mest tidskrävande också är två moment som inte går att komma 

runt. Sökningen och hämtandet av data. Förslaget för att skapa en mer användbar och lättanvänd 

geoportal grundar sig därför i de förslag respondenterna hade för att stävja dessa två problem.  

Mappstrukturen för sökningen skulle kunna göras statisk och därmed vara lättare att lära 

sig. Gränssnittet skulle också kunna rensas upp då dimensionsordningen inte längre skulle vara 

nödvändig och mer plats kunde ges åt viktigare element, så som själva mapparna. Användarna 

skulle då behöva lägga mindre tid och energi på att lära sig och lista ut vilken dimensionsordning 

som är bäst och kunna lägga mer tid på annat. De mappar som behålls skulle också gås igenom 

och nya kategorier skulle underlätta urvalet. De flesta användare brydde sig inte om var ifrån 

deras data kom utan mer vad det var data över. Till exempel om det var data över vatten, skog, 

mark, vägar eller något annat. Detta skulle också medföra att det skulle bli lättare och mer 

intuitivt att söka data vilket skulle resultera i en snabbare inlärningsperiod för nya användare.  

  För att underlätta hämtning av data skulle datatransaktionsrutiner och en anpassning av 

gränssnittet möjliggöra för användaren att använda sin inloggning för att lagra olika behörigheter 

och lösenord och sedan använda direktlänkar till nedladdningen av data direkt i portalen. Detta 

skulle göra att användarna inte längre behöver ägna sig åt hanteringen av olika avtal och lösenord 

och de skulle slippa lära sig olika leverantörshemsidor för att hämta data. Även detta skulle 

underlätta för användaren och öka användbarheten i Geodataportalen.  
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras den analys som gjordes baserat på den teoretiska bakgrunden och 

resultatet från intervjuerna samt förs en diskussion kring analysen och resultatet. 

 

5.1 Analys av resultatet 

Både intervjuerna och den undersökning som Lantmäteriet har genomfört om Geodataportalen 

kom fram till liknande resultat [5]. Det som upplevdes som det största problemen med portalen 

i dagsläget var att det känns svårt för en användare att hitta det den sökte. Både intervjuerna och 

undersökningen var överens om att sökningen var svår då det fanns många alternativ att välja på 

och att användarna hade svårt att hitta rätt ”kombination”. Det blev då inte effektivt för 

användaren att söka data, vilket var ett krav för användbarhet och en del av ISO-standarden för 

användbarhet. Detta ledde slutligen till att användarna inte hittade det de sökte och att portalen 

upplevdes som att den hade lite data.  

  En annan sak som intervjuerna och Lantmäteriets undersökning hade gemensamt var att 

det var svårt att hämta en datamängd från portalen när den väl var hittad. Att behöva följa en 

länk och hamna på en leverantörs hemsida upplevdes som svårt då alla hemsidor ser olika ut och 

alla leverantörer har egna sätt att ta betalt för data eller kontrollera att användaren har rätt till det 

data som ska hämtas. Ett mer integrerat system för hämtning, som redan i portalen avgjorde om 

en användare hade rättigheter att hämta en datamängd, efterfrågades. 

  Inlärningskurvan till Geodataportalen upplevdes som lång och svår hos många av 

respondenterna. Detta är något som strider mot de principer för användbarhet som togs upp av 

både G. Chao och A. Lodhi tidigare i studien och bidrar till att användbarheten i portalen sjunker 

[14][17].  

 

5.2 Varför är det så mycket kritik kring Geodataportalen? 

De respondenter som använde Geodataportalen oftare och gjorde hämtningarna själva var mer 

nöjda med den än de respondenter som inte använde den lika ofta och lät andra göra 

hämtningarna. Detta stärker bilden av att portalen har en brant inlärningskurva och är en viktig 

aspekt i sammanhanget som tyder på att de som faktiskt använder portalen och har satt sig in i 

hur den fungerar upplever den som mer tillräcklig än de som inte har gjort det. Detta verkar även 

stämma bra överens med det som D. Askew et al. säger om att en användare inte kommer vilja 

använda något som hen upplever som dåligt första gången [15]. Detta är troligtvis till följd av att 

portalen är svår att söka i, då det troligtvis är det första en ny användare provar att göra. Detta 

tillsammans med det som D. Askew et al. också berättar, om att 40 % av de som får ett dåligt 

första intryck av en applikation inte kan tänka sig att använda den igen, kan lätt förklara varför 

Geodataportalen har fått lite dåligt rykte och varför användare drar sig för att försöka lära sig 

använda den [15]. 

En annan tänkbar bakgrund till all kritik som har uppstått är om de faktiska användarna 

skiljer sig mot den tänkta målgruppen för Geodataportalen. Som tidigare nämnt var målgruppen 

för Geodataportalen professionella geodataanvändare. De respondenter som har intervjuats har 

alla tillhört denna kategori och målgruppen verkar då stämma väl överens med vad skaparna av 

portalen hade i åtanke. Ändå upplevde respondenterna portalen som krånglig och svår att lära 

sig. Detta tyder på att kritiken kring Geodataportalen faktiskt kommer från den tänkta 

målgruppen och inte från några andra som bara har ”råkat” använda portalen. Kritiken känns då 

relevant. 
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5.3 Geodataportalen som katalog för geodata 

Både de respondenter som använde Geodataportalen regelbundet i arbetet och de respondenter 

som inte gjorde det var överens om att tanken bakom portalen var bra. Den största fördelen 

respondenterna lyfte fram var att den fungerar som en katalog för geodata där en professionell 

användare, och allmänheten, kan se vad för data som finns tillgängligt. Mycket data, från många 

olika leverantörer finns samlat på ett och samma ställe. Detta tillsammans med Lantmäteriets 

vision om att all svensk geodata i slutändan ska finns samlad i portalen gör att den troligtvis har 

en ljus framtid.  

För att allt data ska kunna finnas med i portalen behövs dock att alla kommuner går med i 

Geodatasamverkan. Det verkar dock som att detta kan vara uppnått inom några år. Redan har 

mer än hälften av alla Sveriges kommuner anslutit sig och fler ansluter sig varje månad. Ett 

scenario där alla kommuner skulle vara med i Geodatasamverkan skulle kanske också göra det 

lättare att tillhandahålla öppna data. Alla kommuner skulle då ha tillgång till de flesta tjänster 

och resurser hos varandra, hos Lantmäteriet och hos andra organisationer i Sverige. Vitsen med 

att ta betalt för dessa tjänster och resurser skulle då minska drastiskt och ekonomiska medel för 

att hålla dem igång skulle komma in via samverkansavtalen. Denna potentiella ökning av öppna 

data skulle också minska kritiken kring svårigheterna med att hämta data, som respondenterna 

berättade om. I nuläget behövde de gå vidare till leverantörens egen hemsida för att kunna hämta 

det data som de var intresserade av, och att endast besöka Geodataportalen räckte inte. Om data 

var frisläppt skulle nedladdningen av data troligtvis kunna underlättas betydligt. 

Dock finns det viss oro över en av kommentarerna i Lantmäteriets undersökning om att det 

skulle vara snabbare att söka i Google efter data än att söka efter det i Geodataportalen. Ett test 

på detta gjordes genom att söka efter ”GSD-Fjällkartan, raster” på både Google och i 

Geodataportalen. Resultatet syns i figur 7 och 8.  

 

Figur 7 Sökning i Geodataportalen efter ”GSD-Fjällkartan, raster” 
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Som figurerna visar tar det färre steg för sökningen på Google att komma fram till nedladdningen 

av kartan än för sökningen i Geodataportalen. I båda fallen användes sökordet ”Fjällkartan”. 

Dessutom måste en användare som använder Geodataportalen först komma till portalen, vilket 

troligtvis kräver fler steg för de flesta användare än att öppna Google. 

 

5.4 Analys av förbättringsförslag till Geodataportalen 

Det som G. Chao berättar om att ett väldefinierat gränssnitt ska kännas lättanvänt och intuitivt 

var tyvärr inget som intervjuerna återspeglade. Det som var återkommande var istället rörigt, 

krångligt, svårt och att portalen har låg användbarhet. Denna låga användbarhet grundar sig 

främst i hur sökning och hämtning av data sker. Som flödesschemat visade var dessa två 

huvudproblem oundvikliga i användningen av Geodataportalen. Förbättringsförslaget att skapa 

en fast mappstruktur och inbyggd hämtning av data skulle motverka dessa två problem och på 

så sätt göra användarflödet enklare. Förslaget löser då rätt problem och bör visa sig effektivt. 

  Integrerade hämtningar av data skulle också göra att det alltid gick lättare att använda 

Geodataportalen för att komma åt geodata istället för att använda Google. Google kommer aldrig 

kunna komma runt problemet med lösenord och olika utformade leverantörshemsidor, vilket 

skulle kunna lösas i Geodataportalen.  

  Varför är det då en dynamisk mappstruktur och skulle en statisk struktur medföra några 

nackdelar? Den dynamiska strukturen verkar vara ett försök att underlätta något, men tyvärr har 

det skapat mer problem än det har hjälpt. Att sök efter data i Geodataportalen kan ge väldigt 

många träffar och portalen har då försökt underlätta detta genom att låta användare ställa in 

mapparna precis som de vill ha dem inför varje sökning för att sålla bort resultat. Problemet 

verkar vara att användarna tyckte att det varit för svårt och tidskrävande att göra detta varje gång 

Figur 8 Sökning på Google efter ”GSD-Fjällkartan, raster” 
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och att en fast struktur hade varit att föredra. Jag tror inte att användarna kommer uppleva en 

statisk struktur som något negativ utan snarare att det räcker mer än väl för att kunna sålla data.  

  Att ändra kategorierna på mapparna skulle också göra det snabbare att leta efter data. Om 

en användare vill ha data över vatten skulle hen kunna markera mappen ”Vatten” istället för att 

leta i olika kommuner, olika myndigheter och så vidare.  

  Flödet i portalen kommer inte förändras efter förslaget men det kommer inte längre ha kvar 

de problem som gjorde flödet tidskrävande och ineffektivt. Flödet i sig är inte problemet utan de 

problem som finns i flödet är problemet.  
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6. Slutsats och framtida forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien har kommit fram till och förslag på framtida 

forskning inom ämnet.  

 

6.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet och frågeställningarna för studien var att ta reda på vad som är de största bristerna i 

Geodataportalen. Detta har gjorts genom en fallstudie av Härjedalens kommun där det har 

undersökts hur de använder och upplever portalen. 

 

6.2 Slutsats 

Slutsatsen för studien blir att de två största bristerna i Geodataportalen är hur sökning av data 

och hämtning av data fungerar. De anställda upplevde att det framförallt är dessa två 

problemområden som är problemet med portalen. Sökningen i portalen är svår på grund av för 

många alternativ och sökningsinställningar. Detta gör att det blir svårt för användare att hitta det 

de söker och att portalen känns svår vid en första kontakt. Det andra stora problemområdet är 

hämtningen av data ifrån portalen. Att användare hela tiden tvingas besöka olika 

leverantörshemsidor, som ser olika ut och har olika uppbyggnad, gör det svår och inkonsekvent 

för en användare att hämta data.  

Att ta bort några av alternativen i sökningen skulle ge färre alternativ och på så sätt göra 

det lättare för en användare att lära sig hantera sökverktyget och samtidigt göra sökningen mer 

intuitiv. En integrerad hämtningsdialog skulle underlätta hämtningen och på så sätt förbättra den 

delen samtidigt som en högre känsla av användbarhet skulle uppnås.  

  

6.3 Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning är att undersöka den sökalgoritm som används av 

Geodataportalen. Hur påverkar algoritmen sökningarna och skulle en annan algoritm förändra 

användarnas upplevelse av sökningarna de gör? 

Liknande studier på andra kommuner skulle också vara av intresse för att kunna dra mer 

generella slutsatser för att kunna utnyttja studiens resultat ytterligare. Genom att genomföra 

samma studie på flera olika kommuner kan resultaten jämföras för att få fram ett resultat som 

bättre kan användas, generaliseras och placeras i en större kontext.  

Vidare skulle det vara av intresse att göra samma studie längre fram i tiden för att se om 

någon utveckling och förändringar har skett. Eftersom både hanteringen och användningen av 

geodata fortfarande är under utveckling skulle det vara intressant att se vad resultatet av en 

liknande studie skulle vara om några år.  
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Bilaga 1: Informationsansvariga myndigheter och 
organisationer 
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Bilaga 2: Geodataportalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  26

  

  

  

  

  

   

 

Bilaga 3: Intervjuunderlag 

 Namn:  

 Position: 

 Spela in: Ja [   ] Nej [   ] 

 Anonym: Ja [   ]      Nej [   ] 

 Följdfrågor: Ja [   ] Nej [   ] 

 

 

1. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

 

2. Hur mycket använder du geodatasamverkan och till vad? 

 

 

3. Hur mycket kontakt har du med geodataportalen och när använder du den? 

 

 

4. Vad är ditt intryck av geodatasamverkan? 

 

 

5. Vad är ditt intryck av geodataportalen?  

 

 

6. Finns det tillräckligt med data i geodataportalen? 

 

 

7. Finns det rätt data? 

 

 

8. Största fördel med geodataportalen?  

 

 

9. Största nackdel med geodataportalen? 

 

 

10. Hur skulle du vilja att geodataportalen fungerade?  

 


