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Abstrakt 

Denna studie redovisar information om nyttorna med öppna 

geodata. Resultatet ger en indikation över att stora 

samhällsvinster uppstår vid tillgängliggörande av öppna data. I 
studien redovisas vinsten av satsningar på öppna geodata för de 

nordiska länderna. Rapporter från de nordiska länderna 

indikerar stora samhällsvinster genom nya eller förbättrade 

innovationer och tjänster. I den fallstudie som genomförs 

redovisas de genomsnittliga leveranstiderna för Svenska kraftnät 

och deras pågående infrastrukturprojekt, Sydvästlänken. Om de 
beställningar Svenska kraftnät gjort mellan 2011-2015 räknas 

ihop visar denna studie att de väntat i totalt 1457 arbetsdagar på 

leveranser. Den genomsnittliga leveranstiden för geografisk 

information som Svenska kraftnät beställt från Lantmäteriet är 

5,2 arbetsdagar per order. Resultatet av mer öppna data skulle 
betyda stor tidsbesparing för Svenska kraftnät och även andra 

myndigheter. 

 

Nyckelord: Öppna data, geodata, geodatasamverkan,       

INSPIRE, PSI. 
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1 Inledning 
 

Denna studie behandlar en fallstudie mot projektet Sydvästlänken och 

utifrån detta redovisas möjliga nyttor som skulle ha uppstått om 

Lantmäteriet hade haft öppna geodata.  

Sydvästlänken är ett pågående projekt som myndigheten Svenska 

kraftnät utför. Det är Svenska kraftnäts största investering för närvarande 

och kommer att resultera i att förstärka elnätet mellan Hallsberg i Närke 

och Hörby i Skåne[1](Figur1). Sydvästlänkprojektet går ut på att förstärka 

elnätet med världens längsta markförlagda elkabel [1], samtidigt som 

elpriserna ska jämnas ut mellan norr och söder. Den totala projekterade 

sträckan kommer slutligen bli ca 43 mil lång och investeringskostnaden är 

i dagsläget 7,3 miljarder. Markägarna som är ca 1200 stycken till antalet 

kan inte påverka projekteringen på grund av att regeringen har tagit ett 

beslut om koncession[1]. Koncession betyder att staten ger tillstånd för 

verksamhet som har stor betydelse för samhället och markägarna kan inte 

överklaga beslutet.  

 

Lantmäteriet har en avgörande roll för att få tillgång till data om de 

berörda fastigheterna kring den projekterade ytan. Om Svenska Kraftnät 

inte kunde teckna frivilliga ersättningsavtal på grund av det intrång i de 

berörda fastigheterna värderades istället intrånget av Lantmäteriet[1].  

 

Figur 1 - Sydvästlänken 
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De forskningsfrågor som besvaras i denna studie grundas på att 

Lantmäteriet i enlighet med regleringsbrevet för 2016 ska kartlägga vilka 

nyttor som uppstår genom satsningar på öppna geodata. I regleringsbrevet 

ska också erfarenheterna av satsningar på öppna geodata som vunnits i de 

nordiska länderna redovisas[2]. Som tillägg i studien kommer också andra 

aktörers öppna geodata att jämföras för den projekterade ytan kring 

Sydvästlänken för att se om kvalitén på öppna geodata skiljer sig åt. 

Projektet Sydvästlänken valdes eftersom det är ett stort tidskrävande 

infrastrukturprojekt där det fanns mycket beställd geodata. 

Öppna data är information som kan hämtas i ett gränssnitt som är 

digitalt, avgiftsfritt och utan begränsande villkor för användningen[3]. I 

dagsläget släpper flera större aktörer data som öppen data. Det data som 

tillgängliggörs ska vara i ett format som anses följa en öppen standard. För 

att kunna använda informationen är det upp till användaren att skaffa 

programvara och kunskap för att utnyttja data på bästa sätt. I denna 

studie kommer den största vikten att läggas vid att förklara nyttorna med 

öppna geodata.  

Denna rapport genomförs genom en fallstudie, tidigare forskning och 

information från Lantmäteriet och Svenska kraftnät. Det data Svenska 

kraftnät beställt i form av ren geografisk information eller tjänster kommer 

att inventeras under metoddelen.  

1.1 Bakgrund 
 

Öppna geodata är för tillfället ett mycket hett och omdiskuterat ämne. För 

verksamheter som har omfattande avgiftsfinansiering måste de politiska 

ledningarna fatta beslut om en annan finansiering för att data ska kunna 

släppas som öppen data för allmänheten och andra användare. 

Lantmäteriet är en stor aktör inom geodata och GIS (geografiskt 

informationssystem) som just nu arbetar för att tillgängliggöra delar av 

deras geodata så den blir lättare att använda och publicera[3].  

Eftersom myndigheter och organisationer undersöker förutsättningarna 

att tillgängliggöra öppna data är det betydelsefullt att ge en indikation på 

vilka effekter öppna data innebär.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet och problembeskrivningen i denna studie är att ta reda på nyttorna 

med öppna geodata, redovisa erfarenheter av satsningar på öppna geodata 

i de nordiska länderna och se hur kvalitén skiljer sig för olika aktörerna. 

Grunden för studiens forskningsfrågor är den delrapport till 

regleringsbrevet[2] som Lantmäteriet ska lämna in under 2016 gällande 

nyttorna med öppna data. 
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Studien ska förklara effekter och konsekvenser av öppna geodata samt 

kartlägga nyttorna. 

1. Hur skulle Svenska kraftnät kunnat tillgodogöra sig nyttorna med 

öppna data?  

2. Hur skulle tidsvinsterna se ut om Svenska kraftnät kunnat använt 

öppna data? 

3. Hur skiljer sig Lantmäteriets öppna data kvalitémässigt jämfört 

med andra befintliga aktörer, såsom Google Maps?  

4. Hur har erfarenheter av de satsningarna på öppna data vunnits i 

de nordiska länderna?  

1.3 Avgränsning 
 

I detta examensarbete görs ingen skillnad på vilka datamängder som 

hittills släppts som öppna data och vilket data som beräknas släppas 

framöver. Beräkningar av leveranstider utgår från geografisk beställd 

information från Lantmäteriet och tar inte hänsyn till de leveranstider som 

Svenska kraftnät har haft vid beställningar från andra aktör inom 

geodatasamverkan.  

Vid en första inventering av Svenska kraftnäts beställningar som 

gjordes hos Lantmäteriet visade det sig att det fanns ordrar som låg så 

pass långt bort i tiden som 2011. Startdatumet för Sydvästlänkprojektet 

var satt till februari 2013[4].  

Studien kommer därför att delas upp i för- och efterstudie där det data 

som är hämtad före 2013 kommer kallas förstudie och det data som är 

hämtad efter 2013 kallas efterstudie.  

Arbetet i denna studie är begränsat till att inventera geografisk 

information hämtad från Lantmäteriet. Något som bör tas i beaktande är 

att användningen av fastighetsinformationen under projektets gång har 

kunnat beställas eftersom projektet har haft rätt ändamål för att få tillgång 

till personuppgifter som fastighetsinformationen innehåller.   

Svenska kraftnät är medlem i geodatasamverkan och har under de 

inventerade åren även hämtat data från SCB, SGU, SMHI och 

Sjöfartsverket.  

2 Teoretisk bakgrund 
 

Teoretisk bakgrund delas upp i sex rubriker för att fördjupa kunskapen 

kring ämnet genom förklarande text. De olika rubrikerna består av ”Öppna 

data”, ”INSPIRE”, ”PSI”, ”Geodatasamverkan”, ”Lantmäteriet” och ”De 

nordiska länderna”.  
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2.1 Öppna data 
 

För att definiera öppna data ska de anses vara kompletta, tillgängliga, 

aktuella, digitala, fritt användbara och nedladdningsbara i originalutgåva 

samt att strukturen omfattar ett öppet filformat[3]. Lantmäteriets fokus 

gällande öppna geodata är att tillhandahålla geografisk data och 

adresser(belägenhetsadresser) avgiftsfritt att använda och utan några 

begränsade villkor för användning och publicering. 

Det går att förklara definitionen öppna data på ett enkelt sätt: öppna data 

är information som tillgängliggörs digitalt och får användas och 

återanvändas fritt med det krav att källa anges[5]. 

Öppna data är enligt Javiera och Havemann datamängder som 

genererats av internationella organisationer, regeringar, NGO och forskare 

som tillgängliggörs fritt på internet samtidigt som de är licensierade för att 

användas helt öppet. Användningen av öppna data kan bidra till[6]: 

 ökade kunskaper och färdigheter 

 ökad förmåga att förstå och noggrant välja rätt 

informationskällor 

 att tolka data, genomföra och utvärdera studier på ett lämpligt 

sätt 

2.2 PSI (Public Sector Information) – direktivet 
 

PSI-direktivet är ett direktiv som EU-kommissionen beslutat och syftar till 

att möjliggöra ekonomisk tillväxt genom vidareutnyttjande av data från 

offentlig sektor. Genom att tillgängligheten av offentliga sektorns data 

utökas bidrar det till ökad förståelsen samtidigt som servicen förbättras 

eftersom att nya produkter och tjänster skapas[7] (Figur 2). 

Genom direktivet vill de även påskynda harmoniseringen av data så att 

data i slutändan kan utnyttjas vidare av externa användare[7].   

Figur 2 - Öppna offentlig data 
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I mars 2010 beslutade Sveriges riksdag att tillgängliggöra över 165 000 

dokument enligt Katleen Janssen[8]. PSI-direktivet skulle ha införts i den 

nationella lagstiftningen senast den 1 juli 2005, endast fyra av 

Europas medlemsländer lagstadgade detta inom den utsatta tidsramen. 

Sverige valde att inte genomföra några ändringar i den svenska lagen 

eftersom Sverige ansåg att de befintliga lagarna tycktes tillräckliga för att 

följa direktivet. Sverige fick dock påtryckningar från EU-kommissionen att 

den svenska lagen inte tycks följa PSI-direktiven. Detta tros bero på att 

Sverige gjorde en felaktig tolkning av direktivet, dess syfte och 

tillämpningsområde. För att undvika en fällande dom i Europadomstolen 

beslutade den svenska regeringen att ta fram en ny lag för implementering 

av PSI-direktivet[8]. Denna lag trädde i kraft i juli 2010. PSI-direktivet har 

bidragit till en ökning av öppen offentlig information och den ökade 

tillgängligheten har i sin tur resulterat i en ökad användning av 

informationen[8]. 

Data som kommer från offentlig förvaltning definieras som offentlig data 

och omfattas av PSI-lagen ”Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av 

handlingar från den offentliga förvaltningen”[9].  

2.3 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) 
 

INSPIRE- direktivet lagstadgades av Europaparlamentet 2007 och är ett 

EU-direktiv för upprättandet av en gemensam infrastruktur för geografisk 

information mellan Europas medlemsländer. Det är för närvarande 28 

stycken länder som driver och upprättar INSPIRE-direktivet[10,12]. 

Syftet med INSPIRE är att underlätta åtkomst och tillgång till offentlig 

information om geodata samt att förbättra kommunikationen mellan de 

Europeiska länderna[10,13]. För Sveriges räkning står Lantmäteriet som 

samordningsansvarig för detta[11]. 

När INSPIRE- direktivet är klart (år 2020) är tanken att informationen 

mellan de europeiska ländernas geodata ska vara enklare att kombinera 

genom att följa samma standard vad det gäller inhämtning och införande 

av data[13].  

För att underlätta utbytet av informationen innehåller INSPIRE 

bestämmelser som bidrar till att informationen återges på ett enhetligt sätt 

genom de tre främsta tjänsterna som innehåller[11,12]: 

 Söktjänster - är den tjänst som möjliggör sökning av geodata i både 

Sverige och övriga Europa. 

 Visningstjänster - är den tjänst som möjliggör att användaren kan 

se information om data 

 Nedladdningstjänster - är den tjänst som möjliggör för användaren 

att ladda ner och ge tillgång till det sökta data som är intressant  

 

Det gemensamma för både sök- och visningstjänsterna som omfattas av 

INSPIRE är att de är avgiftsfria[11,12]. 

INSPIRE geoportal kan nås via http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 

och den svenska versionen kan nås via https://www.geodata.se. 

  

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://www.geodata.se/
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2.4 Geodatasamverkan 
 

Geodatasamverkan är ett samarbete där ett antal geodatamyndigheter 

levererar geodata till andra myndigheter och kommuner i ett enda samlat 

avtal. För närvarande kan endast offentliga aktörer gå med. De som är 

medlemmar i geodatasamverkan betalar en årsavgift som baseras på ett 

antal parametrar, exempelvis geografisk verksamhetsområde och nytta[14].  

Det är 23 aktörer som är informationsansvariga organisationer för 

geodatasamverkan och av dessa 23 är det enbart fem som har intäktskrav 

från geodatasamverkan. De fem som har intäktskrav är Lantmäteriet, 

SMHI, Statistiska centralbyrån(SCB), Sveriges geologiska 

undersökning(SGU) och Sjöfartsverket. Lantmäteriet är den organisation 

som tar ut de största avgifterna[14].  

Vid en personlig intervju med Gunnar Lysell på Lantmäteriet i Gävle 

förklarar han nyttan med geodatasamverkan. Organisationer som gått med 

i geodatasamverkan och betalat medlemsavgiften får tillgång till all data 

och kan beställa hur mycket data som helst. Data får inte spridas vidare 

som öppna data men medlemskapet i geodatasamverkan kan förenkla för 

myndigheter och kommuner genom att hanteringen av avtal och 

debiteringar kan minskas. De organisationer och kommuner som inte valt 

att vara medlem i geodatasamverkan måste skriva avtal och hantera 

fakturor för varje beställning hos varje myndighet.  

Beställaren av geodata måste skydda det beställda data och får inte 

dela med sig av den utan att ett avtal om vidareförädling slutits.  

Svenska kraftnäts medlemsavgift för 2016 är 3 680 000:-. 

2.5 Lantmäteriet 
 

Lantmäteriet är en svensk myndighet som ansvarar för kartläggning av 

Sverige. Lantmäteriet vill öppna upp sina geografiska data och adresser 

samt öka samhällsnyttan av dessa genom att de blir mer lättillgängliga. 

Genom att öppna data blir mer lättillgänglig kommer användandet av detta 

resultera i nya tjänster och innovativa lösningar enligt[39, 40].  

Vid en personlig intervju med Johanna Fröjdenlund på Lantmäteriet i 

Gävle förklarar hon att de arbetar för att effekterna av öppna geodata ska 

bidra till ökad användning och samhällsnytta samtidigt som de strävar 

efter att vara Sveriges modernaste myndighet. De har i dagsläget valt att 

släppa öppna geodata som tidigare motsvarade 2.1 % av de årliga 

licensintäkterna. Lantmäteriet har yrkat på ett anslag om 100 miljoner/år 

i deras budgetunderlag för 2016-2018. 

Enligt Lantmäteriet behövs en långsiktig finansiering och bra 

samverkan mellan kommuner och myndigheter för att öppna geodata ska 

bli verklighet. Geodata i form av kartor är nödvändiga i samhället för att på 

ett strukturerat och välplanerat sätt kunna ta rätt beslut där 

kartinformation, dvs. geodata spelar in. Något som i dagsläget ses som ett 

hinder för ökad användning av geografisk information är att en stor del av 

geodata fortfarande är avgiftsbelagda[15]. 

Det finns tre grundpelare som motiverar att Sverige behöver öppna data 

och det är samhället, företagen och medborgare. Med öppna data ökas 

effektiviteten i samhället genom att snabbare och bättre beslut kan fattas 

inom samhällsbyggnad, krishantering och vid miljö-och 

klimatanpassningsfrågor.  
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Förutsättningarna ökar för företagande eftersom tillväxten av nya 

innovativa lösningar kan skapas utifrån medborgarnas behov av tjänster 

som i slutändan kan resultera i arbetsmöjligheter. Nyttan av öppna data 

för medborgarna indikerar på att bättre tjänster som är bundna till 

geodata kan skapas. Öppna data anses också bidra till en ökad 

samhällsservice och ökad öppenhet genom att medborgarna blir mer 

delaktiga[15]. 

Geodataportalen är den tjänst för att visa öppna kartdata och förvaltas 

av Lantmäteriet. Den information som användaren kan hitta på 

geodataportalen visar även information om data, även kallat metadata. 

Användare kan komma i kontakt med Lantmäteriets kartor trots att de 

inte vet om det. Lantmäteriet förser många återförsäljare med kartor som 

återanvänds genom innovativa tjänster såsom kartapplikationer för mobila 

enheter[16]. Lantmäteriet redovisar alltid när produkten är producerad och 

vilken kvalité data har, även kallat metadata.  

 

2.5.1 Lantmäteriet – Öppna geodata 

 

Lantmäteriet började släppa öppna data 2015 och vid tidpunkten för 

denna rapport är följande material släppt som öppna data[17]: 

 GSD-Distriktsindelning 

 GSD-Fjällinformation, vektor  

 GSD-Höjddata, grid 50+  

 GSD-Terrängkartan, vektor 

 GSD-Vägkartan, vektor  

 GSD-Översiktskartan, vektor  

 Positioneringstjänst DGNSS  

 Nedladdning av kartbilder 

 Sverigekartor, vektor  

 Sverigekartor, raster  

 Topografisk webbkarta Visning, CC BY  

 Öppen källkod för topografisk visning CC BY 

 Kartdata i Minecraftformat 

 

Lantmäteriet tillhandahåller kartor och geografisk information som 

öppna data via deras hemsida. Det data som finns tillgängligt riktar sig till 

de som vill använda och vidareutveckla Lantmäteriets öppna kartor i olika 

system och GIS programvaror[17]. Hämtningen av öppna data från 

Lantmäteriet sker för tillfället genom att användaren skapar ett 

användarkonto. Öppna data hämtas via en ftp-server där användaren får 

navigera i specificerad trädstruktur över geodata som finns tillgänglig som 

öppna data(Figur 3).  
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För att Lantmäteriet ska kunna möta framtidens användarbehov 

arbetar de med att se över och utveckla funktionaliteten i de tjänster som 

erbjuds [18]. 

Lantmäteriet använder sig av licensen CC BY (Creative Commons, 

version 4.0)[18]. CC BY är framtaget av en ideell organisation som 

utvecklar och tillhandahåller licenser som gör det möjligt för 

producenterna att dela sin information som öppen data. För att villkoren 

enligt CC BY ska vara uppfyllda är det användarens skyldighet att ange 

källan för hämtandet av data. CC BY innebär att befintlig upphovsrätt 

respekteras trots att data öppnas upp för vidareanvändning[19]. 

2.6 De nordiska länderna  
 

I denna del redovisas vilka erfarenheter av satsningar på öppna geodata 

som vunnits i de nordiska länderna Norge, Danmark, Finland och Island. 

Open Knowledge Foundation som grundades 2004 är världens största 

öppna datasamfund [38]. Enligt undersökningen ”Global Open Data Index” 

som mäter tillståndet av öppna data indikerar det att Sverige ligger efter de 

andra nordiska länderna. I den ranking som mäter öppna offentlig data 

redovisar ”Global Open Data Index” att Sverige för närvarande i år ligger 

på delad 27:e plats tillsammans med Island. De tre andra nordiska 

länderna hittas i topp 10(Tabell 1)[20]. 

 

Tabell 1 – Placering, de nordiska länderna 

 

  

Land Placering 

Danmark 3:e plats 

Finland 5:e plats 

Norge 10:e plats 

Island  27:e plats 

Sverige 27:e plats 

Figur 3 – Lantmäteriets trädstruktur över tillgänglig öppen data 
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2.6.1 Danmark 

 

Styrelsen för dataförsörjning och effektivisering etablerades den 1 januari 

2016 och är den myndighet ansvarar för geodataförsörjningen i Danmark, 

inklusive Grönland och Färöarna[21].  

Det geodata som tillhandahålls som öppna data av styrelsen för 

dataförsörjning och effektivisering är[22]: 

 Kartutsnitt i PDF och JPG 

 Data över Grönland 

 Höjdmodell 

 Grundläggande kartdata 

 Administrativa gränser 

 Fastighetskarta 

 Geografisk namndata 

 Topografiska kartor 

 Kartdata för Minecraft 

 Miljödata – Vatten- och naturplaner 

 Miljödata – Fingerplaner (typ av planeringskarta) 

 Miljödata – Klimatanpassningsplaner 
 

Danmark ligger i framkant vad det gäller att släppa öppna geodata och 

de började redan 2002 att öppna deras adressregister. Enligt en studie 

från ”Danish Enterprise and Construction Authority” konstateras det att 

kostnaden för öppnandet av adressregistret uppgår till ca 2 miljoner euro 

mellan år 2005-2009. De finansiella inkomsterna under samma tidsperiod 

uppgår till ca 62 miljoner euro, varav 5 miljoner euro är 

kostnadsbesparingar genom mindre handläggning, förvaltning och 

leveranser[23]. 

Enligt föreläsningsmaterial från före detta Geodatastyrelsen vid ULI 

Geoforum i Malmö 2015 uppgår den samhälleliga vinsten med öppna 

geodata till 471 miljoner DKK(Danska Kronor) mellan 2005-2009. 

Kostnadsbesparingen i den offentliga sektorn uppges vara 38 miljoner DKK 

mellan åren 2005-2009[24].  

För att jämföra dessa två vinster används värdet av en Euro i maj 2015. 

En Euro motsvarade ungefär 7.47 DKK 2015 och detta multipliceras sedan 

med de 62 miljoner euro som redovisats i tidigare studier [23]. Resultatet 

av uträkningen (7,47 DKK * 62 miljoner euro) blir ca 463 miljoner DKK 

vilket är jämförbart med de 471 miljoner DKK som redovisas från 

föreläsningen i Malmö[24]. 

Enligt föreläsningsmaterialet leder öppna geodata till att[24]: 

1. administrationskostnader minskas med 10 %,  

2. upprätthållandet av uppdaterad data minskas med 10 % 

3. effektivitetsvinster inom offentlig sektor förväntas bli 80 %.  
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Efter år 2020 förväntas vinsterna inom den offentliga sektorn uppgå till 

300 miljoner DKK per år och vinsterna inom den privata sektorn förväntas 

bli 500 miljoner DKK per år[24]. 

Kostnaderna för att kunna upprätthålla öppna data delas upp i fyra 

kostnadsdelar och består av[24]:  

1. IT-projekt motsvarande 20 % av kostnaderna  

2. förbättra data kvalitén motsvarande 20 % av kostnaderna 

3. projektkostnaderna motsvarande 20 % av kostnaderna 

4. insamling och köp av data motsvarar 40 % av kostnaderna 

 

Enligt[24] tar de upp en företagsundersökning där 40 % av de 

tillfrågade företagen inte tror att öppna data har haft effekt. För att kunna 

tillfredsställa och bredda användandet måste den öppna data[24]: 

1. förbättras och aktualiseras  

2. innehålla tydligare definitioner och riktlinjer för användandet  

3. förenkla användandet och öka transparensen mellan privat och 

offentlig sektor 

 

Sammanfattningsvis vill de med föreläsningen säga att öppna data 

bidrar till ökad tillväxt i den privata sektorn samtidigt som effektivitet ökas 

i den offentliga sektorn. 

För att hämta geodata i Danmark väljs först den kategori som är 

intressant, i det här fallet valdes höjddata och efter valet markeras det 

område som är intressant i en kartbild. Efter markeringen av området på 

kartan visas dess namn tillsammans med en .zip fil som kan läggas till 

kundvagnen och laddas ned efter att ett användarkonto skapats(Figur 4). 

 

 

Figur 4 – Vy för att hämta öppna data i Danmark 
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2.6.2 Norge 

 

Kartverket är den myndighet som tillhandahåller geografisk information i 

Norge och fyller samma funktion som svenska Lantmäteriet. 

Det tillgängliga geodata som tillhandahålls som öppna data av 

Kartverket är[25]: 

 Topografiska markdata från 1:50 000 - 1: 5 000 000 (N50, N250, 

N500, N1000, N2000, och N5000 vektor- och rasterbilder) 

  Administrativa gränser/Fastighetsgränser 

 Ortnamnsdata  

 Terrängmodeller 

 Vägnät med adresser 

 Gränser  

 Illustrerad karta 

 Sjödata 

 Officiella adresser 

 Geodetiskt data 

 Kartdata för Minecraft 
 

Under 2011 fastslogs gemensamma riktlinjer för offentliga sektorn 

gällande öppna data. Det tagna beslutet innebär att myndigheter i den 

mån det är möjligt ska tillgängliggöra data i form av rådata som är digitalt. 

Öppna data bidrar till ökad effektivitet och innovation, industriell 

utveckling, demokratisering, transparens.  

Det data som släpps fritt tillgängligt förväntas skapa nya tjänster och 

tillämpningar. Genom att tillgängliggöra offentlig data förväntas 

medborgare få en breddad insikt vad det gäller de politiska besluten och 

offentliga processer[26].  

Enligt en kartläggning av effekterna med öppna data i Norge bidrar det 

till att[27]:  

 nya- och förbättrade tjänster/innovationer skapas 

 vinster inom privat sektor ökar till följd av innovationer och 

förbättrade tjänster  

 kostnader inom offentlig sektor minskas 

 den enskilde användarens utbud av tjänster både från den privata 

och offentliga sektorn förväntas öka 

 

Rapporten visar att tillgången till öppna data tyder på en lönsamhet för 

samhället i form av att nya tjänster skapas och det resulterar i att 

samhällsvinsterna förväntas uppgå till 70 miljoner NOK per år. I rapporten 

nämns också osäkerheten kring hur stor vinsterna skulle bli genom att 

släppa geografisk data fritt. Det är svårt att från början veta i vilken 

utsträckning informationen kommer användas, vilket ses som en 

osäkerhet i de ekonomiska uppskattningarna[27]. 

Nyttan kan vara stor om marknaden tar till vara på data och skapar 

nya lösningar och tjänster samtidigt som nyttan kan bli liten om det data 

som släpps inte kommer till användning.  

Enligt den osäkerhetsanalys som genomförs i rapporten är sannolikheten 

95 % att fördelarna är större än kostnaderna[27].  
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För att hämta öppna data i Norge väljs först den kategori som är 

intressant och därefter läggs data till i kundvagnen och kan hämtas via en 

enkelt manövrerad design. För att hämta data krävs en registrerad 

användare(Figur 5)[25]. 

 

 

Figur 5 - Kartverkets vy för öppna data 

2.6.3 Finland 

 

Lantmäteriverket är den myndighet som tillhandahåller geografisk 

information i Finland och fyller samma funktion som svenska 

Lantmäteriet. 

Det tillgängliga geodata som tillhandahålls som öppna data av 

Lantmäteriverket är[28]: 

 Bakgrundskarta 

 Baskarta raster 

 Kontrollpunkter 

 Höjddata 

 Översiktskartan 1:1, Översiktskartan raster 1:1, 1:2, 1:4,5, 1:8 

 Allmän karta 1:4,5 

 Laserskannings data 

 Rasterkarta 

 Kommungränser 

 Ortofoto 

 Ortsnamn 

 Terrängdatabas 

 Topografisk karta 1:100 000, 1: 250 000 

 Topografisk raster 1:50 000, 1:100 000, 1: 250 000, 1:500 000 

 

Enligt en rapport angående de ekonomiska förhållanden och 

konsekvenser som skapats vid öppnandet av data förklaras det att det 

finns bristfälligt med information kring ämnet. Det finns rapporter som har 

utvärderat de ekonomiska effekterna vid öppnandet av data men 

litteraturen saknar ofta efterhandsanalys.  
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De effekter och konsekvenser som aktuell forskning tyder på begränsas 

ofta till begränsade områden och som till stor del bygger på fallstudier[29].  

Enligt seminariet med Spatineo Oy från Kartdagarna i Gävle förklarades 

det att arbetet med öppna data i Finland inleddes våren 2013. Spatineo är 

ett finskt företag som tillverkar programvaror för att analysera användare 

och användningen av data, vilket presenteras i en executive report[30]. I 

den executive report redovisas ökningen av användarna och anropen till 

Lantmäteriverkets tjänster. Antalen anrop är begränsade mellan januari 

till mars eftersom ökningen under 2016 skulle kunna redovisas(Tabell2). 

Tabell 2 - Användare och anrop 

 
 

Under seminariet med Spatineo Oy från kartdagarna i Gävle 2016 

redovisades en executive report med information om besparing på 21 

dagar i februari. Enligt en personlig intervju med Jaana Mäkelä hävdar 

hon att besparingen av antalet dagar har skett genom hög servicenivå och 

tillgänglighet tillsammans med helt öppna tjänster som är tillgängliga 

dygnet runt. Eftersom tjänster inte kräver någon registrering samtidigt 

som de är tillgängliga dygnet runt sparas tid vid behov av öppna data i 

arbetsuppgiften[30]. Lantmäteriverket har förbättrat svarstiden av 

tjänsterna, vilket resulterar i att användarna får tillgång till data direkt 

från tjänsterna. Genom förbättrade svarstider har användare av tjänsterna 

tillsammans sparat 21 arbetsdagar under februari 2016.  Användarna som 

tillsammans sparat dessa dagar är från olika organisationer inklusive 

Lantmäteriverket. Det som ligger till grund för beräkningen av besparade 

dagarna är de 280 miljoner anrop till Lantmäteriverkets tjänster under 

februari månad.  

Det föreläsningen handlar om är att ge rätt information till ägaren av 

tjänsten. Genom att rätt information hamnar hos ägaren kan de utifrån 

rapporten rikta resurserna till den geodata som används mest[30]. 
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Lantmäteriverket tillhandahåller öppna data i form av 

nedladdningsbara filer. Användaren ser visuellt en karta och kan lägga till 

lager och sedan välja den position som är intressant för nedladdning av 

data. Det krävs att användaren skapar ett användarkonto för att hämta 

data[28](Figur6).   

2.6.4 Island 

 

Landmælingar íslands är Islands motsvarighet till Lantmäteriet i Sverige. 

De är den organisation som ansvarar för insamling bearbetning, bevaring 

av geodata samtidigt som deras uppgift är att sprida data om Island[31].  

Landmælingar Íslands tillhandahåller öppna data som är 

nedladdningsbart med tillhörande upphovsrätt från den isländska staten. 

Det öppna data som finns tillgängligt är[27,28]: 

 IS 50V (innehåller höjdkurvor och höjdpunkter, strukturer, 

gränser, transport, hydrologi, kustlinje, yt- och ortnamn) 

 Enkla kartor i PDF format 

 Olika typer av webbkartor 

 Vektordata 

 WMS tjänster 

 Kartsamling för nedladdning av kartor 

 Historisk data 

 Flygfotobilder 

 Mätdata 

 

Island tillgängliggjorde öppna data i januari 2013 och enligt 

Landmælingar íslands används geografisk data ofta av regering, företag, 

och privatpersoner. Öppna data anses bland annat vara viktigt för 

miljöarbete, säkerhet, planering, forskning, offentliga byggnader och 

innovation[32]. 

Öppna data är för allmänheten viktigt eftersom rumslig information 

ökar samtidigt som möjligheter för användare utökas genom att öppna 

data kan användas och hämtas fritt.  

Figur 6 – Lantmäteriverkets tjänst för hämtning av öppna data 
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Efterfrågan på lättillgängliga och geografisk korrekt data ökar i takt med 

användares ökade tekniska kompetens[32].  

Landmælingar íslands tillhandahåller öppna data där användaren 

visuellt kan navigera i en karta och välja den position som är intressant för 

nedladdning av data (Figur7). För vissa nedladdningar krävs en registrerad 

användare[32].  

 
Figur 7 – Islands nedladdningstjänst för öppna data 

3 Metod 
 

Metoddelen delas upp i två delar bestående av ”litteraturstudie och 

intervjuer” samt ”genomförande”. Under rubriken ”litteraturstudie och 

intervjuer” beskrivs tidigare studier som behandlar nyttor med öppna data. 

De intervjuer som genomförts i denna studie har skett via direktkontakt, 

telefonkontakt och datorpost. De personer som intervjuats är både 

anställda på Lantmäteriet och personer som har anknytning till öppna 

data utanför Lantmäteriet för att få en bredare skildring inom ämnet.  

Under ”genomförande” beskrivs arbetets gång i form av för- och 

efterstudie med tillhörande analyser och jämförelser.   

3.1 Litteraturstudie och intervjuer 
 

Det är de som tillhandahåller offentligt data som måste besluta om att 

släppa data öppen. I dagsläget är det fler och större organisationer som 

beslutar att släppa öppna data.  
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Sverige ligger efter vad det gäller öppna data både globalt och inom de 

nordiska länderna. Offentliga myndigheter i Sverige drar inte nytta av de 

möjligheter som finns med öppna data som skulle kunna innebära ökad 

innovation[34].  

Enligt en studie som är publicerad 2015 tar de upp ökningen av 

allmänhetens deltagande i mobila GIS-applikationer där användaren kan 

använda sig av sin mobila enhet för att bidra med insamlingen av geodata. 

Det data som samlats in via allmänhetens mobila enheter läggs på en 

server och tillgängliggörs därefter så de kan ses via en applikation eller 

webbadress som går att besöka både från sin smarttelefon eller dator[35].  

När offentlig data öppnas för allmänheten skapas även möjligheter inom 

den egna organisationen eftersom tillgången till data sker på ett enklare 

sätt och detta kan underlätta även vid beslutsfattande[33]. 

Enligt en studie från 2014 beskrivs öppna data som ett ”ekosystem” 

genom att fördelarna med öppna data förväntas få ökat deltagande hos 

medborgarna och nya innovationslösningar skapas[36]. I studien förklarar 

de fördelarna med följande nyckelargument[36]: 

1) att fri- och offentliggöra öppna data på internet där det på ett enkelt sätt 

ska gå att söka, hitta, visa och utvärdera data med tillhörande licenser 

2) att effektivt analysera, berika, kombinera, länka och visualisera 

uppgifter 

3) att tolka, diskutera och ge återkoppling till dataleverantörer av öppna 

data.  

 

I studien tar de också upp att ytterligare element som bör ingå för att få 

en integrerat helhet[36]; 

4) Det bör finnas instruktioner för hur öppen data kan användas genom 

användarguider och hänvisningar 

5) Det bör finnas ett kvalitetsledningssystem som säkerställer kvalitén  

6) Olika typer av metadata som skiljer sig bör bli enklare att 

sammankoppla. 

 

Fördelarna med öppna data förväntas bli att deltagandet hos 

medborgare ökar, en ökad öppenhet och stimulansen av ekonomiskt 

tillväxt. Innovativa geodataportaler har de senaste åren skapats för att visa 

potentialen för öppna data[35, 36]. 

Vid seminariet ”Den öppna platsen Helsingborg” på kartdagarna i Gävle 

2016 och efterföljande intervju med GIS-ingenjör Kristian Bergstrand inom 

Helsingborg Stad förklaras det att de började brett med data och inte 

specifikt geodata. I Helsingborg fanns det stöd både politiskt och från de 

ansvarige cheferna, vilket resulterade i att det fanns resurser för att 

påbörja arbetet.  

Något som ansågs vara besvärligt i början var att berörd personal inte 

riktigt förstod vad det innebar att släppa öppna data. Många var rädda och 

slog ifrån sig och menade på att inget gott kunde komma av att släppa 

data avgiftsfritt. Ett av de första stegen i processen att släppa öppna data 

var att förmedla för de anställda vad det handlade om förklarar Kristian. 

Helsingborgs Stad har de inte gjort några konkreta 

kostnadsberäkningar men de kan se nyttorna genom förbättrade tjänster 

och kortade handläggningstider eftersom användare kan hämta data direkt 

från oppna.helsingborg.se. 

oppna.helsingborg.se


 

17 

 

 

Vid släppet av Helsingborg i Minecraft såg de att läsargenomslaget på 

deras blogg (oppna.helsingborg.se/blogg/) ökade med tusentals läsare. 

Överlag är den person som intervjuats från Helsingborgs Stad positiv till 

öppna data så länge det inte går att identifiera enskilda personer genom 

släppt data. 

I en personlig intervju med Janne Elvelid förklarar han att det anses 

finnas två huvudsakliga externa drivkrafter, dels ”demokrati” och 

”Innovation och tillväxt”. Demokratin eftersom det skapar en ökad 

transparens i samhället. Sverige har ett öppet samhälle med låg korruption 

vilket kan indikera på att de demokratiska drivkrafterna inte lika starka i 

Sverige jämfört med andra länder. När data släpps som öppna data blir det 

digitalt och mer spårbart vilket kan resultera i att det blir svårare för 

korruption.  

Innovationsperspektivet anses vara det mest intressanta eftersom det är 

data som är en av de främsta ingredienserna för nya tjänster.  

Ofta är stora organisationer dåliga på att skapa nya innovationer men 

genom att data tillgängliggörs bidrar det ökad användning vilket kan skapa 

nya tjänster, även i den egna verksamheten. 

Utveckling av nya tjänster kan uppstå utanför organisationen som valt 

att släppa öppna data som de sedan kan dra nytta av genom att de 

inspireras av de nya tjänsterna.  

Genom att släppa data kan det öka kvalitén på det egna data genom att 

andra användare upptäcker brister som kan förbättras. I intervjun 

förklarar Janne att något som är relevant gällande öppna data är att den 

personliga integriteten bör beaktas.  

Enligt en studie av EU-kommissionen går det att dra paralleller med 

ökade skatteintäkter och öppen offentlig data, då öppna data medför att 

fler tjänster skapas som i sin tur resulterar förhöjda skatteintäkter[33]. 

Tillhandahållarna av data som ska publiceras offentligt vill öka 

förståelsen och nyttan med öppna data. Det offentliga data blir 

lättillgänglig och lättare för användare att komma åt och öka användandet 

inom områdena där öppna data kommer bredas ut. Genom att 

tillgängliggöra öppna data möjliggörs återanvändning av data för 

medborgare, företag och myndigheter vilket kan resultera i att främja 

demokrati, tillväxt och effektivitet[34].  

 

3.2 Genomförande 
 

I Sydvästlänkprojektet har Svenska kraftnät inventerat det tänkta 

projekteringsområdet utifrån Lantmäteriets data för att se att kartan 

verkligen stämde överens med verkligheten. Inventeringen gick till så att 

Svenska Kraftnät ute i fält hade med sig handhållna smart enheter med 

kartdata i och visade det sig att någon information inte stämde justerades 

detta. 

Startdatumen för Sydvästlänkprojektet var satt till februari 2013 och 

därför delas inventeringen upp i två delar, för- och efterstudie. I 

Lantmäteriets beställningssystem söktes ordrar mellan 2011-2015 för 

Svenska Kraftnät.  

 



 

18 

 

Utifrån informationen i beställningssystemet skapades ett samlat 

dokument där varje enskild beställning redovisades och i detta dokument 

gick det att urskilja bland annat produkt, areal, orderdatum och 

leveransdatum. 

Data som är beställd delas upp i två delar där förstudien är begränsad 

mellan 1 januari 2011 och 31 december 2012. Efterstudien kommer i 

denna studie att behandla beställd data som levererats mellan 1 januari 

2013 och 31 december 2015. De beställningar Svenska kraftnät gjort hos 

Lantmäteriet delas upp i för- och efterstudie för att kunna se om 

beställningsmönstret och leveranstiderna skiljer sig åt under projektets 

gång. De aspekter som tas med i inventeringen är; Produkt, areal och 

leveranstid.  

 

Vid inventeringen av beställningarna som SVK gjort mellan åren 2011-

2015 redovisas areal och produkt utan kontroll om det var för just 

Sydvästlänkprojektet (Tabell 3). Arealen för de beställda områdena anges i 

kvadratkilometer och Sverigekartan toppar listan, följt av 

Fastighetskartan, Vägkartan, Översiktskartan och Terrängkartan.  

Tabell 3 - Beställd data och arealen

 

Jämförs arealen med de genomsnittliga leveranstiderna går det att 

konstatera att leveranstid och areal inte hänger samman. De fem största 

arealprodukter med tillhörande genomsnittliga leveranstid: 

 Sverigekartan – Genomsnittlig leveranstid 5 dagar 

 Fastighetskartan – Genomsnittlig leveranstid 5,7 dagar 

 Vägkartan – Genomsnittlig leveranstid 5,7 

 Översiktskartan – Genomsnittlig leveranstid 5,3 

 Terrängkartan – Genomsnittlig leveranstid 5,7 

 

Den genomsnittliga leveranstiden mellan år 2011-2012 är 5,5 

arbetsdagar och mellan år 2013-2015 är den genomsnittliga leveranstiden 

5,2 arbetsdagar. 

I Lantmäteriets beställningssystem framgår det inte till vilket projekt 

det beställda data används till, vilket har resulterat i att varje beställning 

importerats i ArcMap.  
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I ArcMap gick det att konstatera eller utesluta om det geografiska data 

som beställts ligger i närheten av dragning av det nya kraftnätet eller inte.  

För att avgöra om det beställda data är använt i Sydvästlänkprojektet 

skapades en buffert kring den tänkta dragningen av elnätet. Visade det sig 

att det beställda data korsade den projekterade ytan ansågs beställningen 

tillhöra Sydvästlänkprojektet. Bufferten runt den projekterade ytan är 

färgsatt till rött för att på ett enkelt sätt kunna urskilja om det beställda 

data korsar eller ligger inom den projekterade ytan. 

 Förstudie 

 

Leveranstiderna för åren 2011 och 2012(Tabell 4) är gjord som en förstudie 

för att se om leveranstiderna skiljer sig mellan åren. Leveranstiderna har i 

detta skede inte tagit hänsyn till om det data som är beställd har använts i 

Sydvästlänkprojektet eller inte. Det som måste tas i beaktande gällande de 

leveranstider som redovisas i denna studie är att beräkningen enbart 

grundar sig på beställd data från Lantmäteriet. Vid en personlig intervju 

med GIS-Specialist Maria Malmström Ryner från Svenska kraftnät 

förklarar hon att de även hämtat data till projekteringen av Sydvästlänken 

från andra aktörer inom geodatasamverkan. 

Svenska kraftnät har under åren 2011-2012 gjort 98 beställningar som 

använts som underlag för att beräkna leveranstiderna av geografisk 

information i förstudien. Räknas leveranstiden ihop för de 98 beställningar 

Svenska kraftnät beställt mellan åren 2011-2012 uppgår den totala 

leveransväntetiden till 536 arbetsdagar. Den genomsnittliga leveranstiden 

blir ca 5,5 arbetsdagar per beställd order. 

Antal beställningar läses från den vänstra axeln och genomsnittlig 

leveranstid och utlovad leveranstid läses från den högre axeln(Tabell 4). 

Tabell 4 - Leveranstid för 2011-2012  

 

 

Här har det inte ännu inte tagits någon ställning till hur vida det 

beställda data ska användas i sydvästlänken eller inte. Nästa steg i 

inventeringen består av att urskilja data som används för 
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Sydvästlänkprojektet och detta gjordes genom att data importerades i 

ArcMap.  

I ArcMap skapades en buffert på en Sverigekarta över den projekterade 

ytan för Sydvästlänken. Beställningarna importerades i ArcMap för att 

konstatera eller utesluta om beställd data tillhörde Sydvästlänkprojektet 

eller inte(Figur 8). Om beställd data låg i anknytning till bufferten ansågs 

beställningen tillhöra Sydvästlänkprojektet. Sydvästlänken var från början 

tänkt att sträcka sig även mot Norge.  

Det data som är beställt i riktning mot Norge är också medräknad i 

förstudien då detta har medfört projekteringskostnader för Svenska 

kraftnät.   

  

Figur 8- Beställd data till Sydvästlänken 2011-2012 

Tidsaspekten specifikt för Sydvästlänken baseras på det data som 

urskilts i förstudien där data lades in i ArcMap för att konstatera eller 

utesluta om data använts i Sydvästlänkprojektet. Efter att data lagts in i 

ArcMap konstaterades det att 15 beställningar av de 98 beställningarna 

tillhörde Sydvästlänkprojektet.  
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De 15 beställningar mellan 2011 och 2012 ligger till grund för 

beräkningen av de genomsnittliga leveranstiderna för Sydvästlänken(Tabell 

5). Antal beställningar läses från den vänstra axeln och genomsnittlig 

leveranstid och utlovad leveranstid läses från den högre axeln.  

Tabell 5 – Leveranstider för Sydvästlänken mellan åren 2011-2012 

 

 

 Efterstudie 

 

Leveranstiderna mellan 2013-2015 är gjord som en efterstudie för att se 

om leveranstiderna förändrats över tid. De leveranstider som redovisas har 

i detta skede inte tagit hänsyn till om det data som är beställd har använts 

i Sydvästlänkprojektet eller inte. Leveranstiderna som redovisas i denna 

studie avser enbart beställningar från Lantmäteriet(Tabell 6).  

Svenska kraftnät har mellan 2013-2015 gjort 176 beställningar som 

använts som underlag för att beräkna leveranstiderna av geografisk 

information i efterstudien. Räknas leveranstiden ihop för de 176 

beställningar Svenska kraftnät beställt mellan åren 2013-2015 uppgår den 

totala leveransväntetiden till 921 arbetsdagar. Den genomsnittliga 

leveranstiden blir ca 5,2 arbetsdagar per beställd order. 

Antal beställningar läses från den vänstra axeln och genomsnittlig 

leveranstid och utlovad leveranstid läses från den högre axeln. 
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Tabell 6 - Beställningar och genomsnittliga leveranstid 2013-2015 

 

 

Här har det inte ännu inte tagits någon ställning till hur vida det 

beställda data ska användas i sydvästlänken eller inte. Nästa steg i 

inventeringen består av att urskilja data som används för 

Sydvästlänkprojektet och detta gjordes genom att data importerades i 

ArcMap.  

I ArcMap skapades en buffert på en Sverigekarta över den projekterade 

ytan för Sydvästlänken. Beställningarna importerades i ArcMap för att 

konstatera eller utesluta om beställd data tillhörde Sydvästlänkprojektet 

eller inte(Figur 9). Om beställd data låg i anknytning till bufferten ansågs 

beställningen tillhöra Sydvästlänkprojektet.   
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Figur 9 - Beställd data till Sydvästlänken 2013-2015 

Leveranstiderna specifikt för Sydvästlänken baseras på det data som 

urskilts i genomförandedelen där data lades in i ArcMap för att konstatera 

eller utesluta om data använts i Sydvästlänkprojektet. Efter att data lagts 

in i ArcMap konstaterades det att 29 beställningar av de 176 

beställningarna tillhörde Sydvästlänkprojektet. Leveranstiden för de 29 

beställningar som skett mellan 2013-2015 redovisas nedan(Tabell 7). Antal 

beställningar läses från den vänstra axeln och genomsnittlig leveranstid 

och utlovad leveranstid läses från den högre axeln. En observation som 

kan ses i tabellen(Tabell7) är att den har en svacka under 2014 och detta 

beror på att det endast fanns 1 beställningar som tillhörde Sydvästlänken 

med en leveranstid om 2 dagar.  
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Tabell 7 – Leveranstider för Sydvästlänken  

 

3.2.3 Jämförelse mellan Lantmäteriets kartor och två andra aktörer  

 

Jämför man lantmäteriets kartor med OpenStreetMap och Google Maps 

kan det vid en första anblick ge en indikation på att det inte skiljer sig 

nämnvärt utseendemässigt men kvalitén är den del som skiljer dessa åt. 

OpenStreetMap är en tjänst som kan visas i webbsidor, mobila 

applikationer och fysiska apparater innehållande kartdata i form av öppna 

data. Kartdata får användas fritt och utvecklas med ett villkor och det är 

att OpenStreetMap ska anges som källa[37].  

Google Maps tillhandahåller kartbilder och satellitfoton som täcker i 

princip hela jordklotet. Användaren tillåts att genomföra sökningar för 

specifika städer, orter och platser. Observera att Google Maps använder 

Lantmäteriets ortofoto(Figur 10).  

 

Figur 10 - Google Maps med tillhörande källhänvisning 
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Slumpvist valda områden jämförs kring den projekterade sträckan för 

Sydvästlänken(Figur 11). De skalor som kommer att jämföras är 1:200 

000, 1:50 000, 1: 10 000. I de valda områdena går det att se att 

detaljrikedomen skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. Anmärkningsvärt 

är att detaljrikedomen i Lantmäteriets topografiska karta över Nässjö med 

skala 1:200 000 är betydligt bättre och mer lättöverskådlig då namn och 

vägar är enklare att urskilja(Figur 11).  

 

 

Figur 11 - OpenStreetMap          Google Maps    Lantmäteriet 

Jämförs de tre aktörernas detaljrikedom i skala 1:50 000 kring 

naturreservatet Ronamossen/Klockesjömyren utanför Ljungby går det att 

konstatera att Google Maps saknar området för naturreservatet. I 

OpenStreetMaps är naturreservatet utmarkerat men saknar i övrigt det 

större vattendrag som är beläget nordöst om reservatet(Figur 12).   

 

 

Figur 12 - OpenStreetMap          Google Maps    Lantmäteriet    

I den tredje jämförelsen har Gamla stan i Motala studerats i skala 1:10 

000. Det går att konstatera att Lantmäteriets topografiska karta och den 

karta OpenStreetMaps levererar är de som innehåller flest detaljer(Figur 

13). Anmärkningsvärt är att alla tre kartor innehåller olika sorters 

färgsättning och att Lantmäteriet samt OpenStreetMap märkt ut 

bebyggelser i deras kartor.  

 

 

 Figur 13 - OpenStreetMap          Google Maps    Lantmäteriet    
 

Jämförs detaljrikedomen mellan de tre aktörerna går det att konstatera 

att den topografiska karta Lantmäteriet levererar innehåller mer 

information. I Lantmäteriets och OpenStreetMaps karta över Motala syns 

bebyggelse vilket saknas i Google Maps.   
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4 Resultat 
 

Resultatdelen kommer att redovisas i fyra delar där frågeställningarna som 

ställdes under inledning kommer att besvaras. De frågor som kommer att 

besvaras är: 

 

1. Hur skulle Svenska kraftnät kunnat tillgodogöra sig nyttorna med 
öppna data?  

 

2. Hur skulle tidsvinsterna se ut om Svenska kraftnät kunnat använt 

öppna data? 

 
3. Hur skiljer sig Lantmäteriets öppna data kvalitémässigt jämfört 

med andra befintliga aktörer, såsom Google Maps?  

4. Hur har erfarenheter av de satsningarna på öppna data vunnits i 

de nordiska länderna?  

4.1 Resultatet av nyttorna med öppna data 
 

Med tanke på tidigare forskning och studier kan nyttorna gällande öppna 

data förklaras på följande sätt, öppna data kan medföra att medborgarna 

blir mer involverad i samhället, nya innovativa tjänster och lösningar 

kommer förmodligen att tillkomma ju mer data som 

tillgängliggörs[15,26,34,35,36].  

Det som framkommit i denna studie indikerar att data som 

tillgängliggörs som öppna data kan resultera i att[7,15,27,33,39,40]: 

 Allmänheten förväntas bli mer involverad i samhället 

 Nya och/eller förbättrade tjänster och innovationer skapas 

 Utbudet av tjänster både från den privata och offentliga sektorn 

förväntas öka  

 Vinster inom privat sektor förväntas öka till följd av innovationer 

och förbättrade tjänster  

 Tidsbesparingar inom både privat och offentlig sektor  

 Kostnadsbesparingar inom offentlig sektor genom minskade 

administrationskostnader 

 Ökad effektivitet inom offentlig sektor 

 

Något som kan ses som problematiskt är att Sverige inte drar nytta av 

de möjligheter som finns med öppna data som skulle kunna innebära ökad 

innovation[34].  

Indikationer från de nordiska länderna tyder på stora vinsterna i 

mångmiljonklassen inom både den offentliga och privata sektorn vid 

tillgängliggörande av öppna data[9,24]. 
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4.1.1 Möjliga nyttor för Svenska kraftnät 

 

Resultatet av inventeringen av Svenska kraftnäts beställningar hos 

Lantmäteriet visar dels på att en av nyttorna med öppna geodata är 

tidsaspekten. Innan tillgången till öppna data har Svenska kraftnät lagt en 

beställning som en handläggare på Lantmäteriet hanterat och därefter 

levererat. Tidsåtgången för detta skulle kunna minskas med öppna data. 

Om Lantmäteriet haft mer öppna geodata skulle Svenska kraftnät 

kunnat göra stora tidsbesparingar genom att ha tillgång till data direkt och 

leveranstiden förminskas.   

För att Svenska kraftnät ska kunna tillgodogöra sig nyttorna med 

öppna data krävs det att det tillgängliga data håller den kvalité som 

beskrivs samtidigt som den är korrekt.  

De nyttor Svenska kraftnät kan ha till följd av öppna data är att det 

möjliggör spridandet av data utan vidareförädlingsavtal vilket resulterar i 

att samarbeten med andra aktörer förenklas. Det möjliggörande av fri 

spridning som öppna data medför hade även det underlättat och resulterat 

i mindre handläggningskostnader för Svenska kraftnät. 

Enligt en intervju som genomförts i denna rapport indikerar det på att 

medlemskapet i geodatasamverkan innebär en tidsbesparing för 

myndigheterna eftersom avtalshanteringen minskas. Beslutar 

Lantmäteriet att tillgängliggöra mer öppen geodata resulterar det i 

tidsbesparingen för både Svenska kraftnät och andra myndigheter. 

 

4.2 Resultat av tidsvinster vid användandet av öppna data 
 

De leveranstider Svenska kraftnät haft under åren 2011-2015 är beräknad 

utifrån det geografiska beställda data som skett via Lantmäteriets 

beställningssystem. Det som bör observeras är inventeringen av beställda 

data enbart kommer från Lantmäteriet och tar inte hänsyn till 

leveranstider Svenska kraftnät haft från övriga aktörer.  

 

De tidsvinster Svenska kraftnät skulle kunna gjort om Lantmäteriet 

haft öppna data eller självhämtningslösningar hade inneburit stora 

besparingar då de väntat i 1457 arbetsdagar på leveranser mellan 2011-

2015. 

Svenska kraftnät har under åren 2011-2015 gjort 274 beställningar av 

geodata och den totala väntetiden för tidsperioden har varit 1457 

arbetsdagar.  

I den förstudie som genomförts visar det att Svenska kraftnät under 

åren 2011-2012 gjort 98 beställningar och den totala väntetiden i uppgick 

till 536 arbetsdagar. Den genomsnittliga leveranstiden blir ca 5,5 

arbetsdagar per beställd order. 

I efterstudien som avhandlar åren 2013-2015 visar det att Svenska 

kraftnät gjort 176 beställningar och den totala väntetiden uppgick till 921 

arbetsdagar. Den genomsnittliga leveranstiden blir ca 5,2 arbetsdagar per 

beställd order. 

Antal beställningar läses från den vänstra axeln och genomsnittlig 

leveranstid beräknat i arbetsdagar tillsammans med utlovad tid läses från 

den högra axeln(Tabell 8). 
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Tabell 8 – Genomsnittlig leveranstid i arbetsdagar

 

Det går att konstatera att Svenska kraftnät skulle ha sparat mycket tid 

om Lantmäteriet valt att släppa mer öppna. Den totala väntetiden på 1457 

arbetsdagar sett över 2011-2015 indikerar på att öppna data skulle ha 

inneburit stora tidsvinster för Svenska kraftnät eftersom de då haft tillgång 

till data direkt. Något som kan anses som en nytta med öppna data både 

för Svenska kraftnät och Lantmäteriet är att hanteringen av beställd data 

kan minska och resultera i lägre handläggningskostnader.  

 

4.3 Resultat av jämförelsen mellan de tre olika aktörerna 
 

Jämförs de tre olika aktörerna med varandra går det att se att 

Lantmäteriets topografiska karta jämfört med OpenStreetMap och Google 

Maps skiljer sig åt kvalitémässigt. Lantmäteriets data är i de fall som 

studerats mer detaljrika. Det som är specifikt för Lantmäteriets kartor är 

att metadata finns tillgänglig så att det går att utläsa aktualiteten i deras 

kartor. 

Studeras tillexempel området över Ronamossen/Klockesjömyren syns 

det att Lantmäteriets karta är mer detaljerad i alla plan. Något som bör 

lyftas fram gällande OpenStreetMap och Google Maps är att området med 

våtmark som är beläget strax ovanför naturreservatet saknas hos båda 

aktörerna. Anmärkningsvärt är också att naturreservatet helt saknas i 

Google Maps. Denna studie tyder på att Lantmäteriets geodata håller en 

högre kvalité jämfört med OpenStreetMap och Google Maps.  
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4.4 Sammanfattning från de nordiska länderna 
 

Vinsterna med öppna data i de nordiska länderna tyder det på stora 

samhällsvinster genom att nya innovativa tjänster och lösningar skapas 

samtidigt som det blir besparingar även inom de egna 

organisationerna[23,24].  

Enligt de rapporter som denna studie tagit del av gällande nyttorna med 

öppna data i Danmark och Norge redovisas det stora samhällsvinster som 

uppkommit med hjälp av öppna data. Vinsterna som redovisas är i 

mångmiljonklassen och indikationen är att vinsterna kommer öka över 

tid[23,24,27].  

I en rapport från Norge redovisas osäkerheten kring de förväntande 

vinsterna eftersom det är svårt att på förhand veta i vilken utsträckning 

det data som tillgängliggörs kommer användas. 

I föreläsningen från Spatineo och den efterföljande intervjun förklaras 

det att tidsbesparingen med hjälp av förbättrade svarstider och helt öppna 

tjänster besparat 21 arbetsdagar under februari månad i Finland.  

  

 
 

  



 

30 

 

5 Diskussion 
 

Denna studie kan ge en indikation till myndigheter och organisation i 

Sverige att tillgängliggöra öppna data med tanke på de vinster som 

förväntas uppstå både inom privat och offentlig sektor. Resultatet från de 

nordiska länderna bör ge en indikation på att vinsterna i Sverige kan bli 

likvärdiga.  

För att öka användningen av öppna data krävs det att sökning och 

hämtning av öppna bör förenklas. Jämförs Sverige med de nordiska 

länderna går det att se stora skillnader vad det gäller nedladdning av 

öppna data. I de nordiska länderna hämtas öppna data på ett mer 

tilltalande och visuellt sätt och som det i dagsläget ser ut hos Lantmäteriet 

hämtas öppna data från deras hemsida med hjälp av en ”trädstruktur”. 

Trädstrukturen kan för en del användare upplevas som både krångligt och 

svårnavigerad eftersom det inte är visuellt tilltalande. För att underlätta för 

användare att hämta öppna data bör Lantmäteriet se över hur öppna data 

hämtas i dagsläget. 

För att anse att öppna data ska kunna vara en nytta måste det data 

som släpps som öppna data vara korrekt för att användare ska kunna 

använda data på ett lämpligt sätt. Det kan vara så att den kvalité som 

OpenStreetMap och Google Maps räcker för att skapa vissa applikationer 

som tjänster som inte ställer så högra krav men vid större projekteringar 

är den bristfällig.  

Det kan vara så att Svenska kraftnät och andra myndigheter eller 

kommuner är medlem i geodatasamverkan för att minska hanteringen av 

separata avtal och debiteringar. Den medlemsavgift Svenska kraftnät 

betalar i årlig avgift för att vara medlem i geodatasamverkan blir mindre 

om Lantmäteriet beslutar att tillgängliggöra mer geodata som öppna data.  

Resultatet av den för- och efterstudie ger en tydlig indikation på att 

effektiviteten kan öka hos Svenska kraftnät och andra myndigheter genom 

att ha tillgång öppna data direkt och undvika leveranstider. De 

leveranstider som redovisas i denna studie tyder på att Svenska kraftnät 

behövt ha framförhållning vad det gäller beställningar av data. De 

leveranstider som redovisas är beställd data från Lantmäteriet men 

Svenska kraftnät har förmodligen haft leveranstider från övriga aktörer 

som de beställt data från. Om de haft tillgång till öppna data under åren 

2011-2015 skulle en stor tidsbesparing uppstått eftersom de väntat på 

data i 1457 arbetsdagar under en fem års period. 

Något som kan ses som en osäkerhet är att det är svårt att veta om de 

tjänster som tillkommit med hjälp av öppna data också hade skapats om 

det var så att data inte var fritt tillgängligt. Tillvägagångssättet med 

Svenska kraftnät som fallstudie har varit bra då det fanns mycket beställd 

data i Lantmäteriets beställningssystem. Något som var mindre bra och 

bidrog till tidskrävande arbete var att alla beställningar behövdes laddas 

ner manuellt via Lantmäteriets beställningssystem. Det framgick inte i 

beställningssystemet om en order tillhörde Sydvästlänken eller något 

annat projekt vilket resulterade i att arbetet i ArcMap blev tidskrävande. 

För framtida eller fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra 

en bredare studie och studera all data som hämtats från alla aktörer inom 

geodatasamverkan.  
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Det skulle också gå att genomföra en djupare analys av andra länders 

resultat med öppna data utanför norden. Med tanke på att Sverige i 

dagsläget ligger på en 27:e plats i ”Global Open Data Index” ranking så 

finns det 26 länder ovanför som skulle kunna vara intressant att 

analysera.  

6 Tack 
 

Slutligen vill jag framföra min tacksamhet till de personer som under 

arbetets gång ställt upp på intervjuer och bidragit med information till mitt 

arbete. Ett stort tack riktas till Lantmäteriet i Gävle som försett mig med 

information och data som varit nödvändig för studien.  
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Bilaga 2. Del av det dokument som skapats utifrån beställd data 

 



 

 

 

Bilaga 3. Delar av beställd data som importerats i ArcMap 



 

 

 

 

 


