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Abstract 
 
Municipalities in Sweden handle and create data which includes GIS/CAD in the form 
of blueprint and geographic information systems, so-called spatial data. As data is 
received and established within a municipality, the Data Archiving Act enforces the 
archival of this information. GIS/CAD files are created in different computer programs 
and stored according to file format. The Data Archiving act requires data to be 
available throughout time, which in turn requires both an archivist and technical 
systems within the archive. Within the industry there are until now no clear 
guidelines and standards for spatial data. The lack of standardization and the use of 
proprietary formats is a key issue. The purpose of this research is to find out how 
municipalities in Sweden handle inbound and spatial data within the municipality. 
Furthermore, this research aims at finding out how spatial data is preserved in 
municipalities in Sweden and to reveal any reported problems with the management 
of spatial data. This research is a case study derived from a survey sent to Sweden's 
290 municipalities. These entities are divided into two groups of KLM municipalities 
(municipal with a land surveyors office) and other townships. The study is limited to 
investigating only municipalities' work on handling GIS / CAD data. The survey was 
designed according to the question of open and closed questions, which gave the 
opportunity to present the results in statistical data, but also to return quotes and to 
present unique answers from individual municipalities. Thus, the data on which the 
study results are based are both quantitative and qualitative responses. To interpret 
the results of this study, the Life-cycle and Records Continuum Model will be 
employed. The result indicates that municipalities handle spatial data. The results 
show that there are municipalities that have a functioning strategy for a long term 
preservation of spatial data. But there are also municipalities experiencing problems 
in handling spatial data for a long term preservation. 
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Sammanfattning 
 

Till kommuner i Sverige inkommer och upprättas handlingar som innefattar GIS/CAD 
i form av planritningar och geografiska informationssystem, så kalla spatial data. I och 
med att data inkommer/upprättas till/inom en kommun lyder det under arkivlagen 
och blir därmed en allmän handling som ska arkiveras. GIS/CAD skapas i olika 
dataprogram och lagras i olika filformat beroende på vilken programvara som 
använts vid upprättandet av filen. Vid arkivering av data ställs krav på att datan ska 
vara tillgängligt över tid vilket i sin tur ställer krav på arkivbildaren och de tekniska 
systemen inom arkivet. Inom branschen saknas det fram tills nu tydliga riktlinjer och 
standarder för spatial data. Bristen på standardisering och användningen av 
proprietära format är ett centralt problem. Syftet med arbetet är att ta reda på hur 
kommuner i Sverige hanterar inkommande och inom kommunen upprättade spatial 
data. Vidare syftar arbetet till att ta reda på hur spatial data bevaras inom kommuner i 
Sverige och om kommuner upplever några problem med hantering av spatial data.  
Arbetet är en fallstudie där en enkät skickats ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. 
Kommunerna delades upp i två grupper, KLM-Kommuner (kommunal 
lantmäterimyndighet) och övriga kommuner. Studien är avgränsad till att enbart 
undersöka kommuners arbete med hantering av GIS/CAD data. 
Enkätundersökningen var utformad enligt frågeställningen med öppna och stängda 
frågor vilket gav möjligheten att presentera resultatet i statistisk data men även återge 
citat och presentera unika svar från enskilda kommuner. Datat som ligger till grund 
för studiens resultat är således både kvantitativ och kvalitativ. Det teoretiska 
ramverket som används för att tolka resultatet är Life cycle- och Records continuum 
modellen. Resultatet tyder på att kommuner i stor utsträckning hanterar spatial data. 
Resultatet påvisar att det finns kommuner som har en fungerande strategi för 
långtidsbevarande av spatial data men att det också finns kommuner som upplever 
problem vid hanteringen spatial data och dess bevarande. 
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Inledning och problemformulering 
Varje kommun har en byggnadsnämnd som är ansvarig för att ha tillsyn över 
byggherrar och att dessa uppfyller de krav plan och bygglagen ställer. 
Byggnadsnämnden har också ansvar för att ägare underhåller byggnader så att 
byggnaders funktion säkerställs och krav gällande säkerhetsaspekter uppfylls. 
Byggnadsnämndens tillsyn innefattar granskning av bygglovsansökningar, 
byggprocesser och underhåll (Boverket 2017).  
 
Med hjälp av en programvara omvandlas spatial data till illustrationer som kan hjälpa 
användaren. Det är ett kraftfullt verktyg som möjliggör illustrering av rumsliga och 
tidsmässiga förhållanden som beskriver till exempel geografiska lägen i form av kartor 
och ritningar. 

 
Till kommuner inkommer och upprättas handlingar som innefattar GIS/CAD i form av 
planritningar och geografiska informationssystem så kalla spatial data. I och med att 
datan inkommer/upprättas till/inom en kommun lyder det under arkivlagen och blir 
därmed en allmän handling som ska arkiveras. GIS/CAD skapas i olika dataprogram 
och lagras i olika filformat beroende på vilken programvara som använts vid 
upprättandet av filen. Vid arkivering av data ställs krav på att datan ska vara 
tillgängligt över tid. Det i sin tur ställer krav på arkivbildaren och de tekniska systemen 
inom arkivet.  

 

Inom branschen saknas det i dagsläget tydliga riktlinjer och standarder för spatial data. 
Bristen på standardisering och användningen av proprietära format är ett centralt 
problem (Locher 2016). 

 

Endast 39 av Sveriges samtliga kommuner handlägger ärenden om fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning och särskild gränsmarkering (5 § Lagen 1995:1393 om kommunal 
lantmäterimyndighet). Dessa kommuner kallas för kommunala lantmäterimyndigheter. 

Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur kommuner i Sverige hanterar inkommande och 
inom kommunen upprättade spatial data samt om sättet skiljer sig åt mellan 
kommunala lantmäterimyndigheter (KLM-kommuner)1 och övriga kommuner.  

Vidare syftar arbetet till att ta reda på hur spatial data bevaras inom kommuner i 
Sverige och om kommuner upplever några problem med hantering av spatial data.  

 

1 Se beskrivning av KLM kommuner på sidan 16 
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Författaren till den här studien upplever att det saknas tillräckligt med dataunderlag 
för hur kommuner i Sverige bevarar och tillgängliggör spatial data. Den här studien är 
tänkt att utgöra en förstudie som syftar till att kartlägga kommuner i Sverige arbete 
med att bevara spatial data i form av GIS och CAD. 
 

Frågeställningar 
Frågeställningarna i denna studie syftar till att ta reda på om de finns någon skillnad 
mellan KLM-kommuner och övriga kommuner avseende följande punkter: 
 

• Finns det inom kommuner riktlinjer för hantering av data i GIS/CAD system?  
 

• Tillämpar kommuner Riksarkivets föreskrifter kring hantering av GID/CAD 
data?  

 

• Vilka slags allmänna handlingar som skapas baserad på data i GIS/CAD 
inkommer till eller upprättas inom kommunen?  

 

• Hur långtidsbevaras GIS/CAD data inom kommunen?  
 

• Tillgängliggör kommuner GIS/CAD data för allmänheten?  
 

• Upplever kommuner några problem med det nuvarande systemet?  
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Metod 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie som kom att ligga till grund för arbetets 
teoretiska ramverk och bakgrund. De artiklar som användes var vetenskapligt 
granskade och de dokument som hämtats online är hämtade från statliga verk och 
kommunala myndigheter. 

Surveyundersökning 
 
För att insamla data som kom till att ligga till grund för studiens resultat genomfördes 
en surveyundersökning. Eftersom den här studien syftade till att ta reda på hur flertalet 
kommuner arbetar med spatial data och deras strategi för bevarande av dessa lämpade 
sig surveystudien väl som metod. Det finns fördelar med surveystudien som metod 
eftersom den kan hjälpa författaren att förstå kommunernas arbete genom att jämföra 
inkomna svar med varandra. I en surveystudie kan både kvalitativ och kvantitativ data 
samlas in och ligga till grund för resultatet (Biemer 2003).  

Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ metod lämpade sig väl för det här arbetet då fler respondenter ingick i 
studien. Resultatet från en undersökning där flertalet respondenter deltagit går att 
sammanställa i tabeller och processas med hjälp av statistiska verktyg såsom tabeller 
och diagram. Insamlandet av data kan ske genom enkäter med förutbestämda 
svarsalternativ. Kvantitativ data lämpar sig väl för att insamla ett bredare material där 
underlaget baseras på ett större antal respondenters svar (Eliasson 2010). Kvantitativ 
metod lämpade sig bra för den här studien eftersom syftet var att insamla större 
mängder data från kommuner baserat på den frågeställning som låg till grund för 
studiens syfte. 

Kvalitativ metod 
 
I enkäten fanns också kvalitativa frågor där respondenten fritt fick svara på öppna 
frågor. Den strategi som användes för att insamla data lades större vikt vid att förstå 
det som beskrevs med ord istället för att enbart titta större mängder data som låg till 
grund för arbetets kvantitativa del (Bryman 2008).   
 

Enkätundersökning 
 
Urval 
Enkätundersökningen skickades till samtliga av Sveriges totalt 290 kommuner. 
Kommunerna delades upp i KLM-kommuner och övriga kommuner. Anledningen till 
grupperingen av kommunerna var för att ta reda på om resultaten skilde sig åt mellan 
grupperna. 
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Avgränsning 
Studien är avgränsad till att enbart undersöka kommuners arbete med hantering av 
GIS/CAD data. Eftersom enkäten adresserades till kommunens officiella mailadress 
istället för till en enskild anställd, är det inte möjligt att redovisa vem på kommunen 
som har svarat på enkäten. Författaren till den här studien tror att olika yrkesgrupper 
arbetar med GIS/CAD data inom kommuner. Förutsättningen för de kommuner som 
deltog i studien var att varje kommun själva fick tilldela den yrkesgrupp (t.ex. arkivarie 
eller GIS samordnare) som ansågs vara mest lämplig att besvara frågorna. Studiens 
syfte var inte heller att ta reda på vilken yrkesgrupp som hanterar GIS/CAD data. 
 
Enkätens utformning 
Enkäten var utformad enligt frågeställningen med öppna och stängda frågor. Vilket gav 
möjligheten att presentera resultatet i statistisk data, men även återge citat och 
presentera unika svar från enskilda kommuner. Datat som ligger till grund för studiens 
resultat är således både kvantitativ och kvalitativ.  

 

Varje respondents identitet är anonym. Respondenten fick möjlighet att fylla i vilken 
kommun denne representerar. Anledningen till varför respondenten ombads uppge 
vilken kommun denne arbetar på var för att underlätta författarens administrativa 
efterarbete. Det läggs i den här studien ingen vikt vid vilka enskilda kommuner som 
deltagit därför är dessa inte presenterade i resultatet. Tonvikten lades istället på 
uppdelningen KLM-kommun och övriga kommuner då ett av arbetets syfte var att 
jämföra dessa två grupper med varandra.  
 
Genomförande 
Enkäten skapades med hjälp av verktyget Google Formulär. Enkäten skickades via e-
post till kommunernas officiella e-postadresser. Varje kommun fick samma frågor så att 
förutsättningarna blev desamma för samtliga kommuner. Två veckor efter det att första 
enkäten skickades ut till kommunerna utgick en påminnelse om att delta i studien. 
Information utgick i mailet om att deltagande i studien är på frivilligbasis. 
Undersökningstiden begränsades till en månad. E-postmeddelandet och enkäten 
presenteras i bilaga 1-3. 
  



7 
 

Bortfallsanalys och felmarginaler 
Samtliga kommuner i Sverige ombads deltaga i studien. Nedan presenteras 
svarsfrekvens samt felmarginaler.  

 

KLM-Kommuner 

Svarsfrekvens: 

Av KLM-kommunerna har 22 av 39 som blivit tillfrågade svarat vilket ger en 
svarsfrekvens på 56,41 % .  

Felmarginal: 

En kommun har besvarat enkäten två gånger. Inom den tidsram som fanns tillgänglig 
för examensarbetet och tekniska förutsättningar har detta ej hunnits korrigeras utan 
lämnas utan åtgärd.  

 

Övriga kommuner 

Svarsfrekvens: 

Av de övriga kommunerna har 124 av 251 som blivit tillfrågade svarat vilket ger en 
svarsfrekvens på 49,4 %  

Av de övriga kommunerna så har totalt 10 stycken kommuner på ett eller annat sätt 
valt att besvara enkäten gemensamt vilket gör att deras svar är identiskt med 
varandras. 
Felmarginal: 

En kommun har besvarat enkäten två gånger. Inom den tidsram som fanns tillgänglig 
för examensarbetet och tekniska förutsättningar har detta ej hunnits korrigeras utan 
lämnas utan åtgärd. 
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Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för analys 
av resultatet för arbetet. Teorierna är Life cycle modellen och teorin om records 
continuum. Dessa två modeller kan användas inom flera olika principer, till exempel 
miljösystemutveckling, ekonomi med flera (McKemmish 1997).  

 

I den här studien kan dessa tillämpas på informationsflöden likt dem som den här 
studien avser undersöka. Teorierna lämpar sig väl för studien då inkommande spatial 
data till kommuner antas vara både elektroniska och analoga samt följa ett 
flödesschema som kan vara unikt och icke förutbestämt inom varje enskild organisation 
som studeras i den här studien. 

 

Nedanstående teorier liknar varandra, men skiljer sig åt gällande själva 
bevarandestrategin. Records continuum modellen hanterar djupare och mer komplexa 
(multidimensionella) bevarandestrategier jämfört med life cycle modellen som 
beskriver bevarandestrategin enligt författaren till den här studien linjär modell 
(Upward 2000). 

 

För att försöka förklara processen och de olikheter mellan kommuners arbete har 
författaren valt att använda sig av dessa två modeller. De hanterar 
informationshantering på olika nivåer samt olika aktörers roll för 
informationshantering. Författaren till den här studien anser att båda dessa teorier kan 
vara lämpliga att använda då resultatet på undersökningen kan komma att visa på att 
kommuner har olika strategier gällande hantering av spatial data.  

 
Användandet av båda teorierna möjliggör en vidare tolkning av resultatet och skapar 
ett underlag för en djupare slutdiskussion.  

Life Cycle modellen 
Enligt Life cycle modellen eller livscykelmodellen som den kallas på svenska anses 
informationsflödet inkommande till och upprättad inom en organisation följa en linjär 
process från det att informationen inkommer/upprättas till/inom organisationen, 
bevarandet, användandet och tills dess att den till slut gallras eller långtidsbevaras.  

Enligt samma modell innehar information olika värde i processen och kan delas upp i 
fyra olika steg. 
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1. Informationen inkommer/upprättas inom en organisation: I skedet när 
informationen inkommer eller upprättas inom organisationen är den aktuell 
och relevant. Om informationen inte anses vara relevant vid 
ankomst/upprättandet gallras informationen. 

2. Informationen används inom organisationen: Information som anses vara relevant 
har inledningsvis en viktig funktion för organisationens arbete. När 
informationen har processats klart vid till exempel ett arbetsskede inom 
organisationen sker ytterligare en gallring där vad som anses vara irrelevant 
information sorteras ut och gallras.  

3. Informationen är inte längre lika relevant: Med tiden blir information som inte 
längre är en del av till exempel en arbetsprocess inaktuell och kan tappa 
relevans. Informationen är fortfarande viktig för organisationen men är inte 
längre en del av det dagliga arbetet.  

4. Informationen bevaras för framtiden: Informationen som inte längre används 
aktivt inom organisationen men ändå anses ha ett framtida värde förflyttas till 
ett arkiv för långtidsförvaring (Bantin 1998). 

 
Det går enligt samma teori att dela in samma process i ytterligare åtta steg. Detta 
innebär enligt modellen att hela processen från det att informationen 
upprättas/inkommer inom en organisation tills dess att den långtidsbevaras följer ett 
flödesschema. Dessa delas in i två subgrupper som förenklat kan kallas informationens 
aktiva fas och inaktiva fas. Den aktiva fasens huvudfaser är upprättande, rankning, 
indelning, underhåll, nyttjande och till sist gallring eller bevarande. Därefter följer 
selektion av information och beskrivning av denna innan informationen 
långtidsbevaras. Sista steget i ordningen är återanvändandet av informationen vid till 
exempel forskning (Atherthon 1985-1986). 
 
Tiden då Life cycle modellen utformades var de flesta arkiven analoga. I och med den 
tekniska utvecklingen har arkiven gått från att ha varit analoga till att bli allt mer 
digitala. Life cycle modellen går även att tillämpa på elektronisk informationshantering. 
En central fråga vid elektroniskt bevarande av handlingar är att autenticiteten bibehålls.  

Enligt Life cycle modellen går det att dela upp hanteringen av handlingar i två olika 
faser. Bottom up fasen är den fas där informationen upprättas inkommer inom en 
organisation. Informationen skapas i den här fasen långt ner inom en organisations 
hierarki. Informationen samlas i större volymer och information som inte gallras eller 
sorteras ut förflyttas till arkiv för långtidsbevarande. Efter att informationen hamnat i 
arkivet för långtidsbevarande ingår den i fasen top down. Top down innebär att 
informationen nu görs sökbar och det går genom sökfunktioner att leta efter handlingar 
genom kedjan av informationsflödet inom organisationen (Duranti & Macneil 1996). 
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Record continuum 
Records continuum modellen är grundad i teorier och praktisk erfarenhet kopplat till 
läran om arkiv. Tre personer som kom att spela en viktig roll vid utformningen av 
record continuum modellen var Jay Atherton, Frank Upward och Sue McKemmish 
(Eastwood & MacNeil  2010). Record continuum är till skillnad från Life cycle modellen 
en icke linjär modell för långtidsbevarande av handlingar. Frank Upward är 
upphovsmannen bakom record continuum modellen. Han menade att bevarande av 
information bör ses ur ett flerdimensionellt perspektiv där bevarandet i sig borde 
beaktas. Han utformade en modell som belyser olika stadier i informationsflödet från 
upprättandet till slutförvaring. I Frank Upwards modell läggs inte bara vikt på 
informationens innehåll utan även tidsaspekten är en viktigt variabel vid 
långtidsbevarande av information. 
 

 
Bild 1. Frank Upward artikel “Structuring Records Continuum – Part One: “Postcustodial principles and properties”. 
 
Bildens X och Y axel avser att beskriva informationens olika tillhörighet. Cirklarna som 
illustreras i modellen avser att ovanpå X och Y axeln synliggöra tidsaspekten mellan 
det att data upprättas tills dess att den ska göras offentlig. Frank Upward menar själv 
att hans modell inte kommer att vara beständig över tid men att den fyller det tomrum 
tidigare enklare modeller som till exempel Life cycle modellen inte kan hantera 
(Upward 2000). 
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Bildens X och Y axlar beskriver: 

 
• Transactional axis: 

Syftar till att beskriva informationens: ändamål, tillämpning och processer.  

 
• Identity: 

Syftar till att beskriva de underliggande grupperingar som relaterar till 
organisationer, enheter och de aktörer som ingår i processen kring 
informationen. 

 
• Recordkeeping: 

Syftar till att beskriva själva arkivets funktion, akter och filer. 

 
• Evidential: 

Syftar till att beskriva allmänhetens intresse, informationens funktion och 
värdet av informationen (Upward 1996).  

 

Utöver X och Y axeln som beskrivs i stycket ovan finns i record continuum modellen 
ytterligare fyra viktiga dimensioner, dessa är enligt nedan. 
 
1. Skapandet:  

Det första initiala skedet är när informationen skapas/upprättas inom en organisation. 
I och med att information inkommer/upprättas inom en organisation övergår 
informationen till dimension två. 

 

2. Infångandet:  

När informationen infångas hamnar informationen i ett system och informationen kan 
därmed processas. I det här skedet kan ytterligare information, attribut och metadata 
tillföras. Informationen kan också kopplas till handlingar. 

 

3:.Organisering:  

När informationen genomgått den första och andra dimensionen som beskrivits ovan 
organiseras informationen så att den blir sökbar över tid. För att göra informationen 
sökbar behövs metadata tillföras. 

 

4. Pluralisering: 

Vid den sista fasen paketeras informationen så att långtidsbevaring är möjlig. Vid det 
här skedet sker det löpande underhållet så att informationen är beständig över tid. 
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Informationen ska också kunna delas med andra aktörer till exempel forskare och 
allmänheten (Reed 2005). 

 

Upwards modell presenterar den tvärvetenskapliga aspekten för 
informationshantering som kan identifiera olika typer av information samt identifiera 
varje enskild aktör inom till exempel en organisation som hanterar denna. Modellen 
kan hantera tidsaspekten samt det samspel som krävs mellan de aktörer som kommer 
i kontakt med informationen. Modellen är tillämpbar inom organisationer som hanterar 
komplexa informationsflöden. Modellen kan tillämpas genom att upprätta standarder 
och modeller för hur information effektivt kan löpa genom en organisation från det att 
den upprättas tills dess att den långtidsbevaras (Upward 2000). 
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Relaterad forskning och bakgrund 
Nedan presenteras relaterad forskningsläge inom ramen för hantering, bevarande och 
gemensamma standarder för hantering av spatial data.  

Vidare presenteras i det här kapitlet bakgrundsfakta som förklarar begrepp och termer 
som är relevanta för den här studiens frågeställning, resultat och diskussion.  

Spatial data 
Spatial data beskriver rumsliga förhållanden i digital form. Genom användning av 
spatial data går det att lagra till exempel kartor och sedan återskapa dessa genom olika 
mjukvaruprogram. Spatial data används bland annat i geografiska informationssystem 
GIS och byggnadsritningar CAD samt ledningskartor. Datat kan lagras i vektorer eller 
raster. Vektorer är polygoner och linjer medan raster är ett punktformat där många 
punkter tillsammans bildar ett mönster. Möjligheten att bifoga metadata är också en 
central funktion i mjukvara som producerar spatial data. Metadata optimerar 
sammanställningen av olika information då sökbarheten inom en fil ökar användarens 
möjligheter att söka efter mönster och samband. Det finns också möjlighet att jämföra 
data inom en och samma datafil (Guptill 2001). 

 

Vektordata bildar generellt filer med mindre data medan rasterdata är större med mer 
information i varje datafil. Det är viktigt att relationen mellan data är sammanhängande 
eftersom den ska återskapas upprepade gånger i mjukvara och fortfarande vara korrekt 
(Guptill 2001). 
 
Det finns enligt Guptill fyra viktiga grundpelare inom termer för spatial data 

 
1. Tillgänglighet: Data som beskriver den uppsättning data som knyter rumsliga 

och tidsenliga element samman. 
2. Användarvänligt: Datat ska uppfylla de behov som användaren har. 
3. Tillgång: Datat ska vara tillgängligt. 
4. Överföring: Datat ska innehålla rätt information för att bearbetning av data ska 

vara möjlig utan att viktig information går förlorad.  

(Guptill 2001) 
 
Spatial data kan beskrivas som en samling av metadata och management funktioner 
som tillsammans bildar en katalog. Att sammanställa en sådan katalog där 
informationen kan lagras över tid kräver att vissa element identifieras och säkerställas. 
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Dessa är: 
 

• Identifiera vilka program och individer som producerar, hanterar eller sprider 
data som ska ingå i katalogen 

 
• Identifiera vilka geospatial data en organisation innehar, ta reda på vart datan 

finns. 

 
• Identifiera prioriteringar för att dokumentera tidigare producerad data baserat 

på efterfrågan, geografisk omfattning eller andra kriterier. 

 
• Skapa rätt metadata kopplat till det spatiala datat. 

 
• Säkerställa att det formatet för den spatiala datan uppfyller en förutbestämd 

standard. 

 
• Se till att användare har den kunskapsnivå som krävs för att arbeta med spatial 

data. 

 
• Uppdatera hårdvara, mjukvara så att dessa är kompatibla med det lagrade 

datat (Guptill 2001). 
 

Kartor och geografisk information 
Kartor och geografisk information även kallad geodata. Geodata beskriver geografiska 
lägen av kartor, infrastruktur och befolkningsstatistik (Lantmäteriet u.å). 
 

Geografiska informationssystem (GIS) 
Geografiska informationssystem GIS är ett digitalt system för geografiskt 
informationsbehandling. GIS kan användas inom olika verksamhetsområden som till 
exempel inom kommunal stadsplanering och miljöanalys. De grundläggande 
funktionerna inom ett GIS är att samla in olika typer av data som ska kunna behandlas 
och utvärderas. Datan ska även kunna presenteras grafiskt i till exempel i form av en 
karta (Harrie 2013). 

GIS väsentligaste användningsområden är själva visualisering av data som beskriver 
tids och rumsliga perspektiv. Dessa kan presenteras i kartor, grafer och tabeller. Med 
hjälp av mjukvara är det lätt för användaren att söka i datan efter attribut. Exempel på 
ett attribut kan vara en enkel sökning efter till exempel hur många personer som bor 
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inom ett geografiskt område. Mjukvara som hanterar spatial data kan också kombinera 
olika attribut. Som till exempel hur många människor i Sverige som bor mindre än 50 
meter från havet (Harrie 2013).  Datat som ingår i GIS är oftast mångsidigt och det går 
att kombinera många olika typer av filformat inom ett samlat dokument avseende GIS. 
Detta gör att möjligheten för användaren att visualisera till exempel en kommun genom 
kartor, statistik, avstånd, bilder, filmer, informationstext m.m (Harrie 2013).  

Programvaran som hanterar spatial data måste vara funktionell gällande lagring, 
bearbetning, analys av geografisk data. Programvaran ska också kunna migrera data 
mellan olika system och från olika datakällor (Harrie 2013). 

Inom GIS talas det ofta om vikten av sammanhängande data och att autenticiteten 
bibehålls. Detta är väsentligt eftersom förlorad data eller felaktig data kan påverka 
syftet med det upprättade samlade dokumentet i ett GIS sammanhang (Harrie 2013). 

 

Datat i ett GIS dokument kan vara väldigt omfattande och innehålla stora mängder data. 
I och med att volymerna kan bli stora tar dessa mycket plats i ett digitalt arkiv. Även 
underhållet (uppdatering, migrering) kräver arbetsinsatser. Spatial data i GIS 
sammanhang upprättas ofta inom statliga och kommunala verksamheter finansieras 
oftast genom statliga medel. Det finns också exempel på när användare/medborgare 
betalar för att hämta ut data från statliga kommunala instanser detta är dock vanligast 
utanför Sverige (Harrie 2013). 

 

GIS möjliggör enkelt informationsutbyte mellan olika instanser genom så kallade 
geodataportaler. En geodataportal ger användare möjlighet att via webben ta del av 
Söktjänster, visningstjänster, nedladdningstjänster och beräkningstjänster (Harrie 2013). 

 

Ett exempel på en myndighet som använder sig av GIS via webben som är tillgänglig 
för allmänheten är Länsstyrelsen. Via webbGIS kan privatpersoner söka i kartor och 
själva skriva in sökord som till exempel förorenade områden och därigenom få alla 
förorenade områden presenterade på en karta (Länsstyrelsen 2018). 

CAD 
Computer-aided design (CAD) är data vars syfte är att illustrera design i en grafisk 
profil. Datat skapas med hjälp av olika typer av mjukvara (Atkins & Escudier 2014). 

Enligt SKL (Sveriges kommuner och Landsting) definieras CAD data som digitalt 
baserad design. Datorprogram som används för framställandet av datorgenererad 
design är enligt SKL ritningar som skapats och används inom konstruktion och 
arkitektur. SKL anser att CAD data inte är ett lämpligt format för långtidsbevarande 
(Sveriges kommuner och Landsting 2017). 
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Kommunala lantmäterimyndigheter, KLM 
Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (1995:1393) 5 § ska KLM-
kommunerna handlägger ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering inom kommunen. För övriga 
ärenden är det den statliga Lantmäterimyndigheten som ska handlägga dessa. 

 

För att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet krävs det att kommunen skickar 
en skriftlig ansökan om detta till regeringen för beslut (3 § Lag om kommunal 
lantmäterimyndighet 1995:1393). 

 

I Sverige finns de idag 39st kommunala lantmäterimyndigheter. Dessa är:  
Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Hässleholm, 
Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Lund, 
Malmö, Motala, Mölndal, Nacka, Norrköping, Sandviken, Skellefteå, Skövde, 
Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Täby, Uddevalla, Umeå, Uppsala, 
Varberg, Vänersborg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund 
(Lantmäteriet, Kommunala lantmäterimyndigheter, u.å.). 
 

Standardisering av format för geospatial data 
I en studie som publicerades 2016 påvisar författaren Anita Locher att det saknas 
standardiserade format vid bevarande av geospatial data. Samma studie uppger också 
att detta skapar problem vid bevarandet av dessa. Locher kom i studien fram till en 
internationell standard skulle verka positivt för att hjälpa länder att gemensamt sätta 
en standard för vilka filformat som bör användas. En direkt effekt av detta blir att 
branschorganisationer gemensamt upprättar internationella öppna standarder som till 
slut blir praxis för det standardformat som ska användas vid slutbevarandet av 
geospatial data.  

Öppna standardformat kommer också ge lägre kostnader för de organisationer 
som bevarar geospatial data vid slutarkivering (Locher 2016). 
 

The National Geospatial Digital Archive 
The National Geospatial Digital Archive är ett projekt där University of California och 
Stanford University samarbetade kring att ta fram ett system för långtidsbevarande av 
geospatial data. Samarbetet gick ut på ett strukturerat sätt skapa en miljö där c:a tio 
terabyte geospatial data och bilder bevarades. Vidare syftade arbetet att långtidsbevara 
dessa på ett sådant sätt att autenticiteten bevarades så att sambandet mellan den 
geospatiala datan och bilderna bibehålls (Erwin & Sweetkind-Singer 2009). 
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Resultatet av samarbetet visade på de viktigaste aspekterna vid processen att 
långtidsbevara geospatial data var att fokusera på inkommande data och strukturera 
dessa. Metadata visade sig vara den viktigaste vid skapandet av strukturen för ett 
lyckat långtidsbevarande. Samarbetsprojektet påvisade också vikten av att upprätta en 
struktur som bibehåller de formella kopplingar mellan olika dataset. En annan viktig 
aspekt som framkom vid samarbetet var att det när datan registreras avgjordes om 
datan bevarades på ett sådant sätt att det i framtiden kommer att vara begripligt eller 
ej (Erwin & Sweetkind-Singer 2009). 
 

National Digital Information Infrastructure and Preservation 
Program (NDIIPP) 
En annan projektstudie inom samma område och med samma syfte som ovan nämnda 
är National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP). 
Programmet syftar till att skapa en nationell (Amerikansk) standard genom ett 
samarbete mellan statliga lokala och federala organisationer. Genom att 
organisationerna samarbetar så lär dom sig enligt studien av varandras erfarenheter 
(Morris 2009). 

 

Studien påvisade också att det var viktigt att inom varje organisation bör frågan om  

“vem, vad, var, varför och hur” bör ställas vid bevarande av data för att öka chanserna för 
att data bevaras på ett korrekt sätt och att autenticiteten bevaras. Studien visar också på 
att fokusera på själva bevarandet ger kostnadseffektiva lösningar för hantering av 
spatial data (Morris 2009).  

 

I studien presenteras olika filformat som är lämpliga att använda sig av vid bevarande 
av spatial data. Dessa filformat är: Shapeformat för vektordata, GeoTIFF och TIFF för 
rasterdata (Morris 2009). 

 

Det är också enligt samma studie viktigt att vara konsekvent när man hanterar filer 
innehållandes geospatial data. Tematiska scheman för vilka namn filerna bör ha 
förespråkas av författarna till studien (Morris 2009). 

 

Morris (2009) tar också i sin studie upp vikten av att organisationen upprätthåller god 
standard för hantering av spatial data genom att förvalta datan på ett korrekt sätt 
genom schematiskt styrd förvaltning och delge policys för hur organisationen hanterar 
datan till andra aktörer (Morris 2009). 
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Inspire - Infrastructure for Spatial Information in Europe  
Inspire är ett EU-direktiv (2007/2/EG) och står för Infrastructure for Spatial Information 
in Europe och översätts på svenska till infrastruktur för rumslig information i 
Europeiska gemenskapen. Direktivet började gälla den 15 maj 2007. Direktivet 
innehåller bestämmelser om infrastruktur för geografiskt information, geodata inom 
Europa (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG). 
 

Direktivet innefattar bland annat att medlemsländerna inom EU tar fram tjänster som:  
  

• Söktjänster: Möjlighet till att söka efter geodata nationellt och inom andra EU-
länder. 

• Visningstjänster: Möjlighet till att titta och granska geodata, få tillgång till 
information och relevant metadata.  

• Nedladdningstjänster: Möjlighet att ladda ner geodata, eller om möjligt få 
direkt åtkomst till geodata. 

 
Samtliga sök- och visningstjänster ska vara kostnadsfria för allmänheten 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG). 

 

Utöver nättjänsterna ska medlemsländerna ta fram metadata för geografisk information 
som anger bland annat vilken myndighet som ansvarar och förvaltar viss information 
som distribueras enligt direktivet. Geodatan ska även uppfylla kravet på 
interoperabilitet. Interoperabilitet gör det möjligt samköra olika typer av data så att 
dessa tillsammans kan utgöra grunden för tjänster som är logiska för användaren 
(Harrie 2013).  

 

Inspire-direktivet regleras i lagen (SFS 2010:1767) och förordningen (SFS 2010:1770) om 
geografisk miljöinformation. Lantmäteriet är den myndighet som har fått i uppdrag att 
samordna infrastrukturen för geodata. Lantmäteriet är även kontaktpunkt för 
Europeiska kommissionen i genomförandet av Inspire i Sverige. I lagstiftningen ges 
även ett flertal olika myndigheter ett informationsansvar att redovisa geodata gentemot 
Inspire-direktivet (Harrie 2013). 

 

Senast 2021 ska medlemsländerna ha implementerat Inspire-direktivet (Inspire 
knowledge base, 2018). 
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Bevarandeformat ett exempel från Danmark 
Danska Riksarkivet (Rigsarkivet) har sedan 2011 tagit emot arkivleveranser avseende 
geografisk information från olika GIS-system. Leveranserna till Riksarkivet sker i 
formatet GML, Geografi Markup Language. Det danska GML-standarden bygger på 
ISO 19136 och går under beteckningen GML 3v3.DK. GML har sitt ursprung i XML-
standarden, men är utvecklat för att hantera geografisk information. GML och XML kan 
bearbetas av både människor och datorer, samt så fungerar även GML mellan olika GIS-
program vilket enligt Danska Riksarkivet gör GML till ett lämpligt format för 
arkivering (Statens Arkiver 2011). 
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Lagkrav, standarder och samverkan 

Arkivlagen 
Kommunernas arkiv bildas av de allmänna handlingar som uppkommer i kommuners 
verksamhet enligt 3 § arkivlagen (SFS 2015:604) samt de som tas om hands för 
arkivering enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (SFS 2014:1370). 3 § 
Arkivförordning (SFS 2018:197) anger att när ett ärende har slutbehandlas inom 
kommunen skall de allmänna handlingarna i ärendet arkiveras. 3 § Arkivförordning 
uppger även att allmänna handlingar som inte tillhör ett specifikt ärende skall arkiveras 
när man åtgärdat dem. 

  

Arkivlagen är teknikneutral vilket innebär att den gäller för alla typ av information som 
till exempel papper, fotografier eller elektronisk form som GEO-data, e-post eller filer 
på ett USB-minne eller liknande. 
 
Kommunernas arkiv utgör en viktig del i det nationella kulturarvet. Det är därför 
viktigt att arkiven och dess innehåll tas om hand på ett korrekt sätt. I 3 § arkivlagen står 
det:   

 ”myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov.” (3 § Arkivlagen). 

 

Kommunerna ansvarar för arkivvården. I 5 § arkivlagen förklaras hur myndigheterna 
skall vårda sina arkiv 

”1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess 
betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och 2. vid framställningen av 
handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till 
behovet av arkivbeständighet” (5 § Arkivlagen). 

Gallring 
Definitionen av gallring är enligt Riksarkivets föreskrifter det löpande arbetet som 
fortgår inom en organisation där information raderas. Gallring är nödvändig inom en 
organisation eftersom utan funktionen riskerar organisationen att lagra information 
utan relevans för det arbete organisationen utför. Riksarkivet gör skillnad på gallring 
och rensning. Rensning är borttagandet av handlingar som inom en myndighet inte är 
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allmänna medan gallring beskriver det moment där information raderas permanent 
(Riksarkivet 1999). 
 
Att säkerställa autenciteten av en handling som ska bevaras krävs det att processen 
kring ett ärende får ett avslut. Efter ett avslut behåller handlingen väsentlig information 
och det får därefter inte försvinna eller ändras information från den aktuella handlingen 
(Riksarkivet 1999). 
 
Gallring kan också vara förlust av information som sker via migrering av data.   
 

• “Informationsförlust (t ex: förlust av informationsbärande färg vid gallring av 
förlagorna i samband med skanning/bildfångst av kartor),  

• Förlust av möjliga informationssammanställningar (t ex: förlust av möjligheten 
att framställa en viss rapport efter överföring från ADB till papper och åtföljande 
gallring av informationen på databäraren för ADB),  

• Förlust av sökmöjligheter (t ex: vid förstöring av ett diarium på databärare för 
ADB efter att informationen har skrivits ut på papper), eller  

• Förlust av autenticitet (t ex: vid gallring av signerade dokument efter överföring 
av informationen till mikrofilm eller ADB).”  

(Riksarkivet 1999). 
 

Riksarkivets författningssamling 
I och med den snabba teknikutvecklingen produceras allt mer material avseende kartor 
och ritningar digitalt. Den digitala utvecklingen kräver att det finns standarder och krav 
för att säkerställa att digitalt material går att långtidsbevaras elektroniskt. Riksarkivet 
har tagit fram råd om vilka standarder som bör följas, dessa finns i Riksarkivets 
författningssamling, RA-FS 2009:1 och 2009:2 (Sveriges kommuner och Landsting 2017). 
 
Enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska 
handlingar, RA-FS 2009:2 finns de två olika format att välja mellan för elektronisk 
långtidsbevarande av kartor och ritningar. Dessa är 

“SS-ISO 19136:2007 Geografisk information (GML) (ISO 19136:2007, IDT), 
eller 

ISO 24517-1:2008 Document management – Engineering document format 
using     PDF –  Part 1: Use of PDF 1.6 (PDF/E-1)”  

(8§ RA-FS 2009:2, Riksarkivet). 
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Om kartorna och ritningarna bygger på rasterformat är formatet CALS Raster File Format 
(CCITT Group 4) att rekommendera (Riksarkivet RA-FS 2009:2). 
 

PDF 
PDF är en förkortning av portable document format. Syftet med att spara information i 
PDF format är att informationen blir beständig över tid. Formatet tillåter användare att 
öppna dokumentet oberoende av vilket system, de vill säga mellan hårdvara och 
mjukvara som formatet lagrades i. Formatet kan öppnas med vilken mjukvara som helst 
som kan hantera PDF.  

Numera är PDF certifierad enligt internationell standard ISO 32000-1:2008 
(Riksarkivet 2014). Det innebär att formatet är uppdaterat enligt internationell 
standard och leverantörer. En ISO-certifiering säkerställer att formatet håller ett visst 
mått och ständigt är uppdaterat gentemot internationella riktlinjer (International 
Organization for Standardization).  

 
PDF/A 
Är ett format särskilt anpassat för de förutsättningar information har vid 
långtidsförvaring. PDF/A har funktioner som möjliggör långtidsbevarande eftersom 
det inte går att ändra information i ett dokument som är bevarat i formatet PDF/A. 
Formatet har också en egen certifiering enligt internationell standard ISO 19005-3:2012. 

PDF/A har också ytterligare 2 format PDF/A2 och PDF/A3. Dessa skiljer sig åt genom 
att det går att omvandla olika typer av PDF beroende på ursprungsformatet. Främst 
skiljer PDF/A3 från de övriga två formaten eftersom att PDF/A3 tillåter användaren att 
bifoga vilka typer av filer som helst (Riksarkivet, PDF/A, u.å). 

 
Långtidsbevarande av information i PDF format 
I RA-FS 2009:2 kap 3 § 4 står det att PDF/A är ett giltigt format för långtidsarkivering 
av kontorsdokument. Det framgår inte att de andra två formaten PDF/A2 och PDF/A3 
är giltiga för långtidsarkivering. Frågan om dessa två övriga format av PDF/A i 
framtiden ska kunna användas för långtidsbevaring av dokument är under utredning 
enligt Riksarkivet (Riksarkivet, PDF/A, u.å) 

 
Överensstämmelsenivå 
Det finns enligt Riksarkivet tre olika överensstämmelsenivåer vid bevarande av PDF. 
Dessa delas upp i turordning b, a och u.  

 
Enligt överensstämmelsenivå b måste en information som sparats som ett PDF/A 
stämma överens med de krav som ställs på PDF/A inom ISO-standarden. Detta rör 
enklare dokument till exempel sådana som scannats in i syfte att sedan bevaras digitalt. 
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Inskannade dokument syftar oftast till att endast bevara dokumentets visuella 
kvaliteter. 

 

Överensstämmelsenivå u gäller PDF/A 2 och PDF/A3 måste först och främst uppnå 
kraven för överensstämmelsenivå b men också säkerställa att dokumenten går att 
redigera. Formatet ska alltså tillåta dokumentets visuella kvalitéer samt möjliggöra viss 
redigering. 

 

Överensstämmelsenivå a är den som ställer högst krav på formatet. Detta format är 
främst till för de dokument som innehåller information där redigering är nödvändig. 
Utöver dessa krav krävs det också att grundstrukturen inom dokumentet bevaras. 
Detta kan vara information som krävs för att kunna tolka data som finns lagrat i 
dokumentet på ett korrekt sätt. Denna tillämpning lämpar sig bäst på dokument med 
en komplex struktur (Riksarkivet, PDF/A, u.å). 

 
Tillämpbarhet inom offentlig sektor 
Det är enligt Riksarkivet upp till varje myndighet själva avgöra om information ska 
lagras i PDF/A a eller PDF/A b. När en handling inkommer till en organisation i 
pappersformat kan till exempel en inskanning av pappershandlingar vara en åtgärd 
som organisationen utför. Enligt Riksarkivet kan då PDF/A1b vara ett lämpligt val av 
format eftersom enbart de visuella attributen från pappersdokument ska bevaras och 
metadata inte är central för att bevara handlingens autenticitet (Riksarkivet, PDF/A, u.å). 

 

Myndigheter kan själva upprätta formulär i pdf-format via e-tjänster där medborgare 
själva får fylla i information. Strukturen i ett sådant formulär är redan ordnat så att 
dokumentet innehåller förutbestämda attribut så som rubriker och underrubriker. 
Dokumentet får på så sätt en Logisk struktur. När myndigheten själv har strukturerat 
upp grunden som dokumentet är uppbyggt kring kan dokumentet sparas som ett 
PDF/A 1a som ju syftar till att vara ett redigerbart dokument med bevarad metadata. 
Exempel på beskrivande metadata som kan bevaras i ett sådant filformat är rubriker, 
fotnoter, bilder och tabeller. Metadata som beskriver innehållet i ett dokument och 
förbättrar innehållets struktur och ökar sökbarheten inom ett dokument (Riksarkivet, 
PDF/A, u.å). ……………………………………………………………………………………. 
 

Den logiska strukturen i en handling är viktigt eftersom autenticiteten är central vid 
bevarandet av handlingar. En tydlig logisk struktur minskar risken för att data 
misstolkas vid migrering och återsökning av handlingar (Riksarkivet, PDF/A, u.å). 
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Geography Markup Language (GML) 
GML står för Geography Markup Language och är skapat av Open Geospatial 
Consortium (OGC). GML har tagits fram för att tillhandahålla en standard för att 
beskriva geografiskt data. GML är leverantörsoberoende vilket innebär att standarden 
klarar av att hantera information mellan olika spatiala databaser i form av GIS och CAD. 
Då GML är ett öppet format möjliggörs utveckling av GML till egna GML-scheman. 
Detta innebär att det går att anpassas ett GML-schema till en specifik typ av verksamhet 
eller en viss typ av information. GML är även en ISO-standard, ISO 19136: 2007 (Open 
Geospatial Consortium, u.å.). GML är ett godkänt bevarande format enligt 8§ RA-FS 
2009:2, Riksarkivet. 

Samverkan 
Inom kommuner och landsting pågår ett arbete med att ta fram råd och stöd avseende 
frågor som rör bevarande och gallring av allmänna handlingar. Samverkansorganet ger 
även stöd i frågor om tillgängliggörande av allmänna handlingar. 

Detta samarbete går under namnet Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 
Förutom kommuner och landsting ingår även representanter från Riksarkivet och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkansorganet (Samrådsgruppen för 
kommunala arkivfrågor 2014). 

 

2017 utgav SKL och Riksarkivet publikationen Nr 4: Råd om kartor och ritningar som 
ingår publikationsserien Bevara eller gallra. Råden i denna publikation har utarbetats av 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. I denna publikation finns ett kapital som 
avser digital hantering av kartor, ritningar och deras format. Enligt publikation bör man 
framför allt använda sig av de föreskrifter som finns utgivet i Riksarkivets 
författningssamling, RA-FS 2009:1 och 2009:2 vid bevarande av denna typ av 
information. I publikationer tas även upp vikten av att använda sig av standardiserade 
öppna filformat som går att flytta mellan olika programvaror. Ett sådant filformat kan 
till exempel vara IFC och DWG. Dessa filformat är dock inte anpassade för 
långtidsbevarande utan för konvertering mellan olika programvaror (Sveriges 
kommuner och landsting 2017). 
 

Geodatarådet 
Lantmäteriet har en samordningsroll inom området för geografisk information. 
Geodatarådet ger Lantmäteriet stöd i sitt uppdrag som nationell samordnare. Denna 
roll regleras i Förordning 2009:946 med instruktion för Lantmäteriet. 
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Enligt 19 § Förordning 2009:946 med instruktion för Lantmäteriet ska Geodatarådet: 
 

”1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade 
informationsförsörjningen inom geodataområdet,  

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom 
geodataområdet,  

3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen 
inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av 
standarder, 

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om 
informationsutveckling och tillhandahållande av information, och 5. medverka 
till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk 
miljöinformation. Förordning (2010:1771).” (19 § Förordning (2009:946) 
med instruktion för Lantmäteriet ska Geodatarådet) 

 

Utöver Lantmäteriet som har samordningsrollen ingår tretton myndigheter och 
organisationer i geodatarådet. Dessa är Havs- och vattenmyndigheten, Malmö stad, 
Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Sveriges 
geologiska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut och 
Trafikverket (Geodatarådet, u.å.). 
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Resultat 

Inledning 
I det här kapitlet presenteras svaren från de kommuner som deltog i 
enkätundersökningen. I resultatet jämförs kommuner som deltog genom en 
uppdelning mellan KLM-kommuner (Kommunala lantmäterimyndigheter) och övriga 
kommuner. 

 

Resultatet på varje fråga presenteras i separata diagram eller tabeller som illustrerar de 
svar som inkommit från de kommuner som deltagit i studien. Under varje diagram eller 
tabell finns ett avsnitt där författaren tolkar det data som inkommit samt en diskussion 
och analys.   
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Hur många invånare har kommunen? 
 

 
Figur 1. Hur många invånare har kommunen? 

 
Av de KLM-kommuner som deltagit hade majoriteten på 68,2% en befolkningsmängd 
på mellan 40 000 och 200 000. Av de övriga kommuner hade majoriteten 54,2% en 
befolkningsmängd på mindre än 15 000 invånare.  

 

Diskussion/analys  
Resultatet påvisar att de KLM-kommuner som deltog i den här undersökningen 
generellt hade högre befolkningsmängd än de övriga kommunerna som deltog i 
studien. Den här frågan är ej relevant för arbetets frågeställning utan är enbart en 
indikation för storleken på de kommuner som deltog i studien. Svaren kan i vidare 
studier användas för att jämföra om storlek på kommuner kan påverka kommuners 
arbete med hantering av spatial data. 
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1. Finns det inom kommunen riktlinjer för hantering av GIS/CAD data? 
 

 
Figur 2. Finns det inom kommunen riktlinjer för hantering av GIS/CAD data? 

 
Av de KLM-kommuner som besvarat enkäten uppger lika många att det finns riktlinjer 
och att det inte finns riktlinjer (42,9%). 14,3% av KLM-kommunerna uppger att de inte 
vet om det finns några riktlinjer för hur kommunen ska hantera GIS/CAD data. Övriga 
kommuner som deltagit i studien uppger 61,9% att det inte finns några riktlinjer för hur 
GIS / CAD data ska hanteras. 11% av de tillfrågade visste inte om det fanns några 
riktlinjer. 

 

Diskussion/analys  

Resultatet tyder på att KLM-kommuner i större utsträckning har riktlinjer för hantering 
av GIS/CAD data medan övriga kommuner i lägre utsträckningen jämfört med KLM-
kommuner har riktlinjer. I och med att kommunen är just en KLM-kommun, vilket 
innebär att dessa har ett uppdrag utfärdat av Regeringen kan vara en av förklaringarna 
till varför de KLM-kommuner som ingick i studien uppger att de i större utsträckning 
har riktlinjer för hantering av GIS/CAD data i jämförelse med de övriga kommunerna.  

 

Resultatet på föregående fråga tyder på att de KLM-kommuner som ingick i studien är 
större till befolkningsmängd vilket kan förklara att dessa har större organisation än 
övriga kommuner som generellt hade ett lägre antal invånare. Det kan vara troligt att 
befolkningsmängd avgör de organisatoriska förutsättningar kommunen har kring 
hanteringen av geospatial data. 
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2. Vad för slags allmänna handlingar baserad på data i GIS/CAD inkommer till 
kommunen? 
 
Tabell 1 Redovisning av allmänna handlingar baserad på data i GIS/CAD som inkommer till kommunen. 

KLM-kommuner Övriga kommuner 

Allmänna handlingar vad gäller GIS.  

Beställningar 

Beställningsunderlag 

Byggnadsritningar 

Bygglovsansökningar 

CAD-ritningar i olika format 

Detaljplaner 

Digitala leveranser från byggprojekt 
(DWG) 

Fastighetsdata från Lantmäteriet.  

Fastighetsregleringar 

Felanmälan 

Geodatasamverkan 

Kartor 

Konsultinsatser inom plan och bygg.  

Relationsritningar (VA, gata, park, 
byggnader) 

Samverkan med LM och TRV 

Situationsplaner 

Tillstånds Förfrågan 

Underlag till förrättningar 

Upplysning 

Allmänna handlingar vad gäller GIS 

Byggnadsritningar 

Bygglovsansökningar 

CAD-ritningar i olika format 

Detaljplaner 

Digitala leveranser från byggprojekt 
(DWG) 

Fastighetsdata från Lantmäteriet.  

Fastighetsregleringar 

Fastighetsregistret 

Geodatasamverkan 

geotekniska undersökningar, 
projekteringar, arkeologiska utredningar 
mm 

Kartor 

Konsultinsatser inom plan och bygg.  

Lägeskontroller 

mätdata 

Relationsritningar (VA, gata, park, 
byggnader) 

Remisser 

Situationsplaner 

statistik från Statistiska centralbyrån SCB 

Tillstånds Förfrågan 

Underlag till förrättningar 

Upplysning 

 

På frågan om vad för slags allmänna handlingar baserat på GIS/CAD inkommer till 
kommunen svarar kommunerna att det inkommer liknande typer av GIS/CAD 
handlingar såsom till exempel detaljplaner, geodata, kartor och så vidare. 
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Diskussion/analys 

Resultatet tyder på att det inte skiljer sig åt vilket uppdrag kommuner fyller i samhället 
har när det gäller hantering av geospatial data. Kommuner i Sverige har ett tydligt 
uppdrag när det gäller frågor som rör samhällsbyggnad. Sveriges kommuner ansvarar 
för bygglovsansökningar, VA system, framtagandet av detaljplaner, samverkan och så 
vidare. 
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3. Vilka GIS/CAD handlingar upprättas av kommunen? 

 
Tabell 2 Redovisning av allmänna handlingar baserad på data i GIS/CAD som upprättas av kommunen. 

KLM-kommuner Övriga kommuner 

Beslut 

Flygbilder ortofoto 

Detaljplaner 

Geodata 

Kartor (grundkartor / 
nybyggnadskartor / översiktskartor) 

Ledningsunderlag/ritningar 

Inmätningar 

Beslut 

Detaljplaner 

Flygbilder ortofoto 

Geodata 

Inmätningar 

Kartor (grundkartor / nybyggnadskartor 
/ översiktskartor) 

Ledningsunderlag/ritningar 

Primärkartor 

Projekteringsunderlag 

Radonmätningar 

Underlag till översiktsplanering 

Turistkarta 

 

På frågan om vad för slags allmänna handlingar baserat på GIS/CAD upprättas inom 
kommunen uppgav kommunerna att det inom alla kommuner upprättas liknande 
typer av GIS/CAD handlingar såsom till exempel detaljplaner, geodata, kartor och så 
vidare. Övriga kommuner har uppgett något fler handlingstyper än KLM-kommuner.  

 

Diskussion/analys 

I resultatet av enkätundersökningen framkom det att det inte är var någon större 
skillnad på vilka typer av GIS/CAD data som inkommer till eller upprättas inom de 
kommuner som svarade på enkäten. Det kan vara så att kommuner generellt hanterar 
samma typer av GIS/CAD data oberoende av om dom är en KLM-kommun eller övrig 
kommun. En möjlig anledning till varför alla kommuner uppger att de upprättar 
liknande handlingar är likt föregående fråga på grund av att alla kommuner har samma 
samhällsuppdrag vilket också kan spegla anledningen till varför alla de kommuner som 
deltog i studien uppgav liknande svar. Anledningen till varför övriga kommuner angett 
att de upprättar fler typer av handlingar är okänt då det inte går att förklara detta 
genom frågeställningen för den här studien, vidare studier av detta krävs. 
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4. Har kommunen några krav på filformat för inkommande/upprättade handlingar i 
form av GIS/CAD data? 

 

 
Figur 3. Har kommunen några krav på filformat för inkommande/upprättade handlingar i form av GIS/CAD data? 
 
Tabell 3 Krav på filformat avseende GIS/CAD som kommunen har.  

Om ja, i så fall vilka krav? 

KLM-kommuner Övriga kommuner 

Collada 

DXF 

ESRI SHP 

Dwg 

Koordinater SWEREF 

MapInfo 

Obj 

Pdf 

Shp 

Sdf 

TAB 

Sketchup 

DXF 

ESRI SHP 

Dwg 

Koordinater SWEREF 

MapInfo 

Obj 

Pdf 

Revit 

Shp 

Sdf 

TAB 

Sketchup 

 

Av de KLM-kommuner som deltog i undersökningen uppgav majoriteten 59,1% att de 
inte har några krav på filformat för inkommande/upprättade handlingar i form av 
GIS/CAD data. Bara 36,4% av KLM-kommunerna uppgav att de har krav på vilket 
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filformat för GIS/CAD handlingar. Övriga kommuner som deltog i studien var de antal 
kommuner som uppgav att de har krav på filformat och de som inte har krav på 
filformat ungefär samma 47% respektive 45,3%. De filformat som i enkätsvaren uppges 
användas som standardkrav inom kommunerna skiljer sig inte nämnvärt åt mellan 
KLM-kommuner och övriga kommuner. 

 

Diskussion/analys 

De filformaten som kommunerna uppgav är vanliga branschtypiska filformat för 
hantering av geospatial data. En förutsättning för bevarande av geospatial data 
avseende lokalisation är ett brukbart koordinatsystem. Kommunerna som deltog i 
studien uppgav kommuner att de använder SWEREF koordinatsystem vilket enligt 
Lantmäteriet är ett brukligt koordinatsystem som bör användas vid projicering av 
kartor (Lantmäteriet u.å). Övriga filformat som PDF är också ett vanligt filformat som 
används för att bevara handlingar.  Bevarande i PDF möjliggör ett långsiktigt 
bevarande som är lämpligt enligt records continuum modellen och Life cycle modellen 
då dessa format kan vara enklare att hantera eftersom dessa är tillämpbara enligt 
(Riksarkivet 2014). 

 
Enligt records continuum modellen ställs det krav på bevarande av dokumentets 
autenticitet vid arkivering. Det är en utmaning att hantera olika typer av filformat då 
dessa ska underhållas och uppdateras så att dessa i framtiden går att återskapa. Det kan 
vara svårt och kostsamt att underhålla många olika typer av filformat. Andra länder 
som till exempel Danmarks motsvarighet till Riksarkivet har satt upp standardkrav 
vilka typer av filformat som ska levereras eller upprättas inom kommuner (Statens 
Arkiver 2011). 
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5. Tillämpar kommunen Riksarkivets föreskrifter kring hanteringen av GIS/CAD 
data?2 

 

 
Figur 4. Tillämpar kommunen Riksarkivets föreskrifter kring hanteringen av GIS/CAD data? 

 
Av de KLM-kommuner som tillfrågats uppger 72,7% att de inte vet om Riksarkivets 
föreskrifter kring hantering av GIS/CAD tillämpas. Lika många svarar att de tillämpar 
Riksarkivets föreskrifter som kommuner som uppger att dessa inte tillämpar dessa 
föreskrifter (13,6%). Av de övriga kommunerna uppger 54,7% att dessa inte vet om 
Riksarkivets föreskrifter tillämpas inom kommunen. 40,2% uppger att Riksarkivets 
föreskrifter inte tillämpas medan endast 5,1% uppger att de tillämpar Riksarkivets 
föreskrifter.  
 

Diskussion/analys 

Resultatet på den här frågan pekar på att KLM-kommuner i mindre utsträckning 
uppger att de är osäkra på om de tillämpar Riksarkivets föreskrifter jämfört med övriga 
kommuner. Det går inte genom den här studien förklara varför KLM-kommuner i 
högre utsträckning jämfört med övriga kommuner uppger att de inte vet om dom 
tillämpar Riksarkivets föreskrifter.  

 

Däremot verkar det enligt resultatet finnas en skillnad mellan KLM-kommuner och 
övriga kommuner mellan vilka som tillämpar föreskrifterna då 13,6% av KLM-

 

2 Det är oklart om kommuner tolkat frågan om dessa generellt följer Riksarkivets föreskrifter eller enbart avseende 
Riksarkivets föreskrifter gällande format. 
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kommuner gör detta till skillnad från 5,1% av de övriga kommunerna. Resultatet tyder 
också på att övriga kommuner inte tillämpar de föreskrifter som finns tillgängliga via 
Riksarkivet (40,2%) jämfört med KLM-kommuner där endast 13,6% uppger att de inte 
följer föreskrifterna.  

 
En förklaring till varför inte kommuner uppgav att de följer Riksarkivets föreskrifter 
kan vara att det inte ställs några lagkrav på att kommuner ska tillämpa de riktlinjer som 
satts upp av Riksarkivet. “11 § Författningen gäller för statliga myndigheter med undantag 
för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen.” (RA-
FS 2009:1). 
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6. Bevaras inkommande/upprättade GIS/CAD data inom kommunen analogt eller 
digitalt? 

 

 
Figur 5. Bevaras inkommande/upprättade GIS/CAD data inom kommunen analogt eller digitalt? 

 
På frågan om hur inkommande/upprättade GIS/CAD data inom kommunen bevaras 
analogt eller digitalt svarade 77,2% av KLM-kommunerna att data bevaras både analogt 
och digitalt. 18,2% av KLM-kommunerna svarar att data bevaras enbart digitalt. Ingen 
av KLM- kommunerna uppgav att GIS/CAD data bevaras analogt. En majoritet av 
övriga kommuner uppgav i enkätundersökningen att dessa bevarar GIS/CAD data 
både analogt och digitalt. 32,2% av övriga kommuner uppgav att dem enbart bevarar 
GIS/CAD data digitalt. 

 

Diskussion/analys 

Resultatet på frågan påvisar att KLM-kommuner i större utsträckning bevarar 
GIS/CAD data både som analogt och digitalt jämfört med övriga kommuner. Inom 
målgruppen övriga kommuner svarade fler att de enbart bevarar GIS/CAD data digitalt 
jämfört med KLM-kommuner.……...………………………………………………………… 
 
Resultatet tyder också på alla kommuner som deltog i studien i låg utsträckning bevarar 
GIS/CAD data enbart i analogt format. KLM-kommuner 0% övriga kommuner 3,4%. 
Att spara handlingar i analogt format kan innebära att en inkommen digitalhandling 
skrivs ut i pappersformat för att sedan lagras i ett pappersarkiv. Själva utskriften i sig 
kan innebära att mycket av den metadata som medföljer en inkommen digitalhandling 
försvinner. Ett exempel kan vara att exakta koordinater för en geografisk punkt 
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försvinner vid utskriften för att enbart reduceras till en bild på en karta med utsatta 
punkter. Möjligheterna till att återskapa den geografiska punktens exakta läge med 
koordinater blir omöjlig då metadatat inte medföljer med utskriften. Vid digitalt 
bevarande kan sannolikheten öka att mer metadata medföljer vid arkivering.  

 
Det går inte att förklara anledningen till varför gruppen övriga kommuner jämfört med 
KLM- kommuner uppger att dessa i större utsträckning bevarar GIS/CAD data digitalt. 
Det krävs vidare studier med andra frågeställningar för att ta reda på varför det skiljer 
sig mellan grupperna. 
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7. Hur långtidsbevaras GIS/CAD data inom kommunen? 
 
Tabell 4 Hur GIS/CAD data långtidsbevaras inom kommunen.  

KLM-kommuner Övriga kommuner 

Analogt pappersarkiv (utskrift på 
papper) 

E-arkiv 

Enligt dokumenthanteringsplan 

Databas 

Lagras i diariet 

Mappstruktur 

Olika för olika förvaltningar/bolag 

Skickas till externt  planarkiv (Arken) 

Analogt pappersarkiv (utskrift på 
papper) 

CD-skivor 

E-arkiv 

Extern hårddisk 

Enligt dokumenthanteringsplan 

Databas 

Lagras i diariet 

Lagras ej i dagsläget 

Mappstruktur 

Skickas till externt  planarkiv 
(Sydarkivera, ArcSDE-geodatabas, 
www.ibinder.com) 

Vet ej 

 

Enligt de svar som inkommit på frågan om hur kommuner långtidsbevaras GIS/CAD 
data påvisar att KLM-kommuner och övriga kommuner bevarar GIS/CAD handlingar 
på ungefär samma sätt. 

 

Diskussion/analys 

Resultatet på frågan påvisar att GIS/CAD data inom kommuner lagras på liknande sätt. 
Enligt de enskilda svar som inkommit uppger flest kommuner som svarat att de lagras 
i någon form av digital form.  

Det kan tänkas att vissa av de lösningar som uppgetts är enklare att underhålla för 
att bevara autenticiteten. Det är troligt att det är lättare att bedriva underhåll av filer 
som finns arkiverade i e-arkiv, databaser, mappstrukturer och externa hårddiskar 
jämfört med till exempel CD skivor. Även på den här frågan fanns det kommuner som 
uppgav att de lagrar GIS/CAD data i analog fas i ett pappersarkiv. 
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8. Upplevs det inom kommunen några problem med nuvarande system för 
hantering av GIS/CAD och dess bevarande? 

 

 
Figur 6. Upplevs det inom kommunen några problem med nuvarande system för hantering av GIS/CAD och dess 
bevarande? 

 
Tabell 5 Citat från kommuner avseende problem med nuvarande system för hantering av GIS/CAD och dess 
bevarande.  

Om ja, i så fall vilka problem? 

KLM-kommuner 

Nedan presenteras citat från de svar som inkommit 

 

“Brist på standardisering och dataformat som är avsedda för arkivering vad gäller digitala 
GIS/CAD-format och E-arkiv system som stödjer och är anpassade för GIS-CAD-data 

osäkerhet om filformatens framtid, hur ska filer öppnas för att visas rätt” 

 

“Kommunen har en vision om att kunna avskaffa all analog hantering av handlingar.” 

 

“Idag finns hinder inom teknik och lagrum för detta. Resursbrist finns för att gallra och 
digitalisera analoga arkiv.” 

 

“Planerna ligger inte i en databas vilket vore att föredra. Om de låg i en databas skulle 
mindre tolkningsarbete krävas och tillgängliggörandet i GIS skulle gå fortare. Sen ligger 
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data sällan i historiska databaser. Vi gör inte några speciallösningar för att spara endast 
förändringar så vi har ofta bara det senaste.” 

 

“Rörigt, svårt att hitta, tydliga riktlinjer ej färdiga.” 

 

“Vi har flera system vilket innebär ibland dubbel data, brist på motsvarande data i det andra 
systemet och ständig behov av dataöverföring sinsemellan samt ajourhållning från/till 
externa myndigheter (till exempel Lantmäteriet, Länsstyrelsen).” 

 

“Saknar historikhantering av viss geodata” 

 

“Svårt att överblicka samtliga bolag och förvaltningar” 

 

“Analog lagring medför stora brister och fördyrar hanteringen.” 

Övriga kommuner 

Nedan presenteras citat från de svar som inkommit 

 

“Filer som är sparade i en äldre programvara.” 

 

“Standarder för arkivering av geodata borde tas fram. XML eller PDF.” 

 

“Vi upplever inte problem i det dagliga arbetet, men om någon kommer och begär ut 
gammalt data lär det bli jobbigt.” 

 

“Dålig ordning på filerna.” 

 

“Kommunarkivet har en dialog med ansvarigt kontor om långtidsbevarande i elektronisk 
form.” 

 

“Det tar ofta stor plats dvs digitalt serverutrymme.” 

 

“Oorganiserat och utan riktlinjer.” 

 

“Svår tillgänglighet.” 
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“Det finns inga riktlinjer, osäkert vilket format som är arkivsäkert, inga riktlinjer för vad 
som bör arkiveras och hur ofta. Tex bör man arkivera Primärkartan en gång per år.” 

 

“Att få alla att förstå vikten av att kart/gis är rätt komplext och inte något som man bara 
fixar till i en hast.” 

 

“Ja, bristfällig metadata, bristfällig standardisering.” 

 

“Att GIS-data behöver tvättas för att kvalité och attribut sättas vid databas inläsning.” 

 

“Hur data ska långtidslagras på ett säkert sätt.” 

 

“Vi funderar på hur vi ska arbeta med backup.” 

 

“Inget vi tänkt på.” 

 

“Oklart hur digitala filer ska bevaras.” 

 

“Nej: Kommunens resurser för GIS-arbete är väldigt begränsade, därför har det inte 
uppfattas några problem.” 

 

“Svårigheter att långtidslagra dessa data pga avsaknad av e-arkiv.” 

 

“Behövs en tydligare struktur och gallringsplan” 

 

“Resursbrist” 

 

“Det som vi inte vet är hur vi ska lagra saker som vi idag har lagrade i manuella arkiv på 
papper.” 

 

“Konsulter skickar DWG-filer i senaste formatet som installerad programvara inte stöder.” 

 

“Vi jobbar i flera olika system och det är alltid svårt att överföra data från ett till ett annat. 
Det är dessutom ännu svårare att överföra från GIS till CAD eller tvärtom.” 
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“Vi har inget system.” 

“Versionshantering, hur ofta ska data arkiveras.” 

 

“Om filer bevaras så finns inte rutiner att konvertera till nya dataversioner och bevara 
dessa.” 

 

“Liten kommun med få resurser.” 

 

“Nuvarande system stödjer inte helt användning av arkivering, dvs att man tidsstämplar 
allt i databaserna och därmed lagrar både dåtid och framtid på en säkrad lagringsplats.” 

 

“Utbytesformat (import/export) är inte standardiserat.” 

 

“Versionshantering, att kunna öppna filer av 

äldre/olika format samt filer med ingen koordinatreferens. Data lagrat i databas inga 
problem.” 

 

Av de KLM-kommuner som svarat på enkäten uppger 45,5 procent att de upplever 
problem med det nuvarande system som används för hantering av GIS/CAD och dess 
bevarande. 36,4 procent av KLM-kommunerna uppger att de inte upplever några 
problem. 18,2 procent uppger att de inte vet om det finns några problem. Av de övriga 
kommuner som svarat på samma fråga är det bara 25,6 som upplever problem med 
hantering av GIS/CAD data. I gruppen övriga kommuner som tillfrågats uppger nästan 
hälften (48,8 procent) att de inte upplever problem. 25,6 procent av de övriga 
kommunerna uppger att de inte vet om de upplever några problem. 

 

Diskussion/analys 
Resultatet tyder på att fler KLM-kommuner jämfört med övriga kommuner upplever 
problem med nuvarande system för hantering av GIS/CAD och dess bevarande. De 
problem som upplevs relaterar till avsaknad av standarder för filformat och svårigheter 
att hantera de filformat som inkommer till kommuner. Vidare beskrivs problem med 
organisationen kring hantering av data. Vidare diskussion rörande problem avhandlas 
i arbetets slutdiskussion. 
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9. Tillgängliggör kommunen GIS/CAD data för allmänheten? 

 

 
Figur 7. Tillgängliggör kommunen GIS/CAD data för allmänheten? 

 
Tabell 6 Hur kommuner tillgängliggörs GIS/CAD datan för allmänheten. 

Om ja, på vilket sätt tillgängliggörs GIS/CAD datan för allmänheten? 

KLM-kommuner Övriga kommuner 

Besöksterminaler/självservice, 
beställningar/leveranser 

Webbkartor 

Säljer data 

Öppna datatjänster, webGIS-system 
med kommunal data på kommunens 
hemsida 

Besöksterminaler/självservice, 
beställningar/leveranser 

Webbkartor 

Säljer data 

Öppna datatjänster, webGIS-system med 
kommunal data på kommunens 
hemsida 

 

I enkätundersökningen uppger 81,8 procent av KLM-kommunerna att dessa 
tillgängliggör GIS/CAD data för allmänheten. Bara 13,6 av de KLM-kommunerna som 
deltagit i studien uppgav att dessa inte tillgängliggörs för allmänheten. Av de övriga 
kommuner som tillfrågades uppgav 57,6 procent att GIS/CAD data tillgängliggörs för 
allmänheten. 34,7 procent av de övriga kommunerna uppgav att dess inte tillgängliggör 
GIS/CAD data för allmänheten. 
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Diskussion/analys 

Resultatet tyder på att KLM-kommunerna till skillnad från de övriga kommunerna som 
deltog i studien i större utsträckning tillgängliggör GIS/CAD data för allmänheten. Av 
alla de kommuner som svarat ja på frågan om kommunen tillgängliggör GIS/CAD data 
uppgav alla att dessa gjorde detta genom besöksterminaler/självservice, 
beställningar/leveranser, webbkartor, säljer data, öppna datatjänster, webbGIS-system 
med kommunal data på kommunens hemsida. Sättet kommunerna tillgängliggör 
GIS/CAD data verkar enligt resultatet således inte skilja sig något åt enligt de svar 
kommunerna uppgav vid tiden för då enkätundersökning utfördes.   

 

Att tillgängliggöra GIS/CAD data kan vara väsentligt då många intressenter kan vara 
intresserade av den data som inkommit till kommunen. Bygghandlingar, detaljplaner, 
utredningar kan vara sådant som samhällsmedborgare kan vara intresserade av att ta 
del av. Genom att tillgängliggöra data genom till exempel öppna webbtjänster som till 
exempel webbGIS är enligt records continuum modellen viktigt då handlingar som 
lagras ska kunna vara tillgängligt för users  (användaren) som till exempel allmänheten. 
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Slutdiskussion 
Tidigare forskning visar på att det är viktigt att det finns riktlinjer för långtidsbevarande 
av handlingar. Bristen på standardiserade format vid bevarande av geospatial data är 
enligt författaren Anita Locher ett problem inom många organisationer då det är svårt 
att bevara datats autencitet över tid (Locher 2016).  

 
Kommuners arbete med bevarande av spatial data 

Enligt Guptill S. C så finns det fyra viktiga faktorer som avgör bevarandet av spatial 
data. Dessa är: 

1. Tillgänglighet: Data som beskriver den uppsättning data som knyter rumsliga 
och tidsenliga element samman. 

2. Användarvänligt: Datat uppfyller det behov som användaren har. 
3. Tillgång: Datat ska vara tillgängligt 
4. Överföring: Datat ska innehålla rätt information för att bearbetning av data är 

möjlig utan att viktig information går förlorad (Guptill 2001). 

 

Enligt de svar som inkommit från de deltagande kommuner verkar det som de är 
medvetna om problematiken kring bevarandet av spatial data. Många av de enskilda 
svar som inkom på frågan om problematiken kring bevarandet av GIS/CAD berörde 
några av ovan nämnda faktorer. 
 
Kommuners arbete med bevarande av spatial data ur perspektivet Life Cycle 

Några av de tillfrågade kommunerna svarade på frågan om det finns några problem 
med att bevara GIS/CAD data svarade följande: 

 

“Det som vi inte vet är hur vi ska lagra saker som vi idag har lagrade i 
manuella arkiv på papper.”  

 

“Oklart hur digitala filer ska bevaras.” 

 

“Nuvarande system stödjer inte helt användning av arkivering, dvs att man 
tidsstämplar allt i databaserna och därmed lagrar både dåtid och framtid på en 
säkrad lagringsplats.” 

 

“Kommunen har en vision om att kunna avskaffa all analog hantering av 
handlingar.” 
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“Idag finns hinder inom teknik och lagrum för detta. Resursbrist finns för att 
gallra och digitalisera analoga arkiv.” Citat från kommuner som deltog i 
studien. 

 
Enligt Life cycle modellen följer bevarande av data en linjär process inom hela 
organisationen. Det är enligt författaren till den här studien troligt att Life Cycle 
modellen är lättare att efterfölja inom en organisation likt de kommuner som deltog i 
studien. Det vill säga de som enbart bevarar handlingar i analog form då dessa inte 
behöver underhållas för att bevara autenticiteten. Det som står på originalhandlingen 
gäller och är beständig över tid. Inom organisationer som arbetar med digitalt 
bevarande finns det fler faktorer som avgör autenticiteten av de handlingar som 
bevaras. Till exempel migrering mellan program och ständigt underhåll av filer för att 
dessa ska bevara autenticiteten och vara läsbara över tid. Detta kräver att flera olika 
aktörer (arkivarier, systemförvaltare, programmerare, konsumenter med mera) är 
inblandade vid hantering av data. 
 
Enligt Life cycle modellens definition av bottom up och top down system för bevarande 
av handlingar och bevarande av autenticiteten är det viktigt att se till att 
inkommande/upprättad information registreras på ett korrekt sätt så att det är tydligt 
vilka delar av informationen som ska bevaras samt att information som ska 
långtidsbevaras får rätt metadata så att information blir sökbar i arkivet över tid. 

 

Enligt enskilda svar från kommunen verkar det som om bevarande enligt life cycle 
modellen inte är tillräcklig för fullgod hantering av spatial data.  
 
Kommuners arbete med bevarande av spatial data ur perspektivet records continuum  

Records continuum modellen som enligt en av upphovsmännen Frank Upward en 
utökad modell som kompletterar Life cycle modellen. Records continuum modellen 
hanterar ett mer komplext bevarande av information med mycket metadata samt 
migrering av denna. Av de svar som inkommit från kommunerna går det att dra 
slutsatser om att bevarandet av GIS/CAD data inom kommuner följer records 
continuum modellen som kan hantera ett mer komplext informationsflöde.  

 

De aspekter som framkommit i undersökningen tyder på att det kommuner uppger 
som problem och möjligheter gällande digitalt bevarande kan hanteras/förklaras med 
record continuum modellens förklaringsmodell för aktivt arbete vid bevarande av 
information.  

De fyra axlarna Transactional axis: Identity: Recordkeeping: och Evidential: som beskriver 
bevarandeprocesser är kanske en lämpligare modell för att hantera de utmaningar 
kommuner har vid bevarandet av komplexa data likt spatial data.  
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Vidare påvisar resultatet att det finns incitament att tillämpa records continuum 
modellen. Då kommuner hanterar spatial data som kräver ett mer komplext 
informationsflöde men att logistiken kring detta inte riktigt fungerar i alla kommuner.  
 

Riksarkivet anger att när autenticiteten av en handling som ska bevaras krävs det att 
processen kring ett ärende får ett avslut. Efter ett avslut behåller handlingen väsentlig 
information och det får därefter inte försvinna eller ändras information från den 
aktuella handlingen (Riksarkivet 1999). Det är oklart om alla kommuner kan uppfylla 
det kravet med tanke på de svar som inkommit gällande de problem som upplevs kring 
bevarande av GIS/CAD data. 

 

Författaren till den här studien ser att en av framtidens viktigaste aspekter vid 
långtidsbevarandet är själva pluraliseringen där informationen delas och sprids. 
Resultatet tyder på att 81% av KLM-kommuner tillgängliggör spatial data via digitala 
informationskanaler. Det är troligt att det därför är viktigt att datat genomgått de steg 
som records continiuum modellen anger. 
 
Hur gemensamma standarder påverkar kommuners arbete med hantering av spatial 
data 

Svaren på enkätfrågan som ställdes till kommuner angående om det upplevs några 
problem med nuvarande system för hantering av GIS/CAD och dess bevarande svarade 
kommuner att det inom kommuner kan upplevas som att det saknas standarder för hur 
sådana här typer av data skall bevaras. Enligt arkivlagen är offentliga institutioner som 
till exempel kommuner skyldiga att bevara inkommen information. Kommunen är 
också skyldig att bevara informationen på ett sådant sätt att autenticiteten bevaras över 
tid (Arkivlagen, SFS 2015:604). 

 

Inom aktuellt forskningsområde kring hantering av spatial data förespråkas samverkan. 
Forskning visar på att samverkan kan vara en lösning på de problem som är 
förknippade med bevarandet av spatial data (Locher 2016; Erwin & Sweetkind-Singer 
2009). 

  

Det kan vara troligt att gemensamma standarder skulle öka efterfrågan och branschen 
som levererar tekniska lösningar skulle anpassa sina tekniska lösningar enligt 
efterfrågan som enligt tidigare forskning och resultatet för den här undersökningen 
tycks påvisa. Det kan också vara troligt att en branschgemensam standard på sikt skulle 
öka nyttan för både organisationer och allmänheten. Det kan vara så att en gemensam 
branschstandard över vilka format som används vid långtidsbevarande av geospatial 
data minskar kostnaderna på sikt då skötsel av data underlättas genom universella 
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tekniska lösningar. Tidigare forskning inom området tyder också på att det är 
ekonomiskt försvarbart att utveckla en branschgemensam standard (Locher 2016).  

 

Eftersom kommunal verksamhet mestadels drivs av skattefinansierade medel är det är 
troligt att det inom kommuner efterfrågas kostnadseffektiva lösningar då dessa ofta har 
som krav att förvalta skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Det finns också ett EU-direktiv som anger hur statliga organisationer ska hantera 
geospatial data senast år 2021 ska direktivet implementeras (Inspire knowledge base 
2018; Harrie 2013). 

 

Enligt resultatet efterfrågas det inom de kommuner som deltog gemensamma 
standarder. Inspire-direktivet styr inte detaljerat hur hantering av GIS/CAD data ska 
hanteras inom organisationer utan sätter endast målen för hur dessa ska hanteras. 

 
Den standard som idag rekommenderas av Riksarkivet är PDF och GML (RA-FS 2009:2). 
De standarder som kommunerna uppger att de använder är branschtypiska format för 
hantering av spatial data och anpassade för specifika program. Det som kännetecknar 
de format som rekommenderas av Riksarkivet är format som syftar till att 
långtidsbevara information. I och med att man skapar en PDF av spatial data så finns 
det en risk att ursprungsfilen inte är kompatibel och en del av metadatat kan gå förlorat. 
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Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Slutsatser 
Finns det inom kommuner riktlinjer för hantering av data i GIS/CAD system? Finns 
det någon skillnad mellan KLM-kommuner och övriga kommuner? 

Resultatet tyder på att det inom vissa av de kommuner som deltog finns riktlinjer för 
hantering av GIS/CAD. Vidare påvisar resultatet för den här studien att KLM-
kommuner i större utsträckning har riktlinjer för hantering av GIS/CAD data jämfört 
med de övriga kommunerna. 

 

Tillämpar kommuner Riksarkivets föreskrifter kring hantering av GID/CAD data? 
Finns det någon skillnad mellan KLM-kommuner och övriga kommuner? 

Av de KLM-kommuner som tillfrågats uppger 72,7% att de inte vet om Riksarkivets 
föreskrifter kring hantering av GIS/CAD tillämpas. Av de övriga kommunerna uppger 
54,7% att dessa inte vet om Riksarkivets föreskrifter tillämpas inom kommunen. 40,2% 
uppger att Riksarkivets föreskrifter inte tillämpas medan endast 5,1% uppger att de 
tillämpar Riksarkivets föreskrifter. Av KLM-kommuner svarar lika många att de 
tillämpar Riksarkivets föreskrifter som kommuner som uppger att dessa inte tillämpar 
dessa föreskrifter (13,6%). 

 

Vilka slags allmänna handlingar som skapas baserad på data i GIS/CAD inkommer 
till eller upprättas inom kommunen? Finns det någon skillnad mellan KLM-
kommuner och övriga kommuner? 

På frågan om vad för slags allmänna handlingar baserat på GIS/CAD inkommer till 
eller upprättas inom kommunen svarar kommunerna att det inkommer liknande typer 
av GIS/CAD handlingar såsom till exempel detaljplaner, geodata, kartor och så vidare. 
Övriga kommuner har uppgett något fler handlingstyper än KLM-kommuner. 

 

Hur långtidsbevaras GIS/CAD data inom kommunen? Finns det någon skillnad 
mellan KLM-kommuner och övriga kommuner? 

Enligt de svar som inkommit på frågan så långtidsbevaras GIS/CAD data både analogt 
och digitalt.  

Vidare påvisar resultatet att KLM-kommuner och övriga kommuner bevarar 
GIS/CAD handlingar på ungefär samma sätt såsom till exempel analogt pappersarkiv, 
e-arkiv eller databas.  
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Tillgängliggör kommuner GIS/CAD data för allmänheten? Finns det någon skillnad 
mellan KLM-kommuner och övriga kommuner? 

Enligt resultatet tillgängliggör flera kommuner GIS/CAD data för allmänheten. I 
enkätundersökningen uppger 81,8% av KLM-kommunerna att dessa tillgängliggör 
GIS/CAD data för allmänheten. Av de övriga kommuner som tillfrågades uppgav 
57,6% att GIS/CAD data tillgängliggörs för allmänheten. 34,7% av de övriga 
kommunerna uppgav att dess inte tillgängliggör GIS/CAD data för allmänheten. Bara 
13,6% av de KLM-kommunerna som deltagit i studien uppgav att dessa inte 
tillgängliggörs för allmänheten. 

 

Upplever kommuner några problem med den nuvarande systemet? Finns det någon 
skillnad mellan KLM-kommuner och övriga kommuner? 

Enligt resultatet upplevs det inom kommuner problem med nuvarande system. Vidare 
tyder resultatet på att fler KLM-kommuner jämfört med övriga kommuner upplever 
problem med nuvarande system för hantering av GIS/CAD och dess bevarande. 
 

Förslag på vidare forskning 
Då syftet med det här arbetet var att utgöra en förstudie för att kartlägga hur kommuner 
i Sverige arbetar med att bevara spatial data i form av GIS/CAD. Därutav bredden för 
frågeställningen. Inom tidsramen för den här studien fanns inte möjlighet att undersöka 
varje enskild delfrågeställning grundligare. 

 

Baserat på resultatet för den här studien rekommenderas vidare studier inom enskilda 
delfrågor av frågeställningarna som ligger till grund för den här studien.  

 
För vidare studier rekommenderas insamling av större mängder kvalitativ data i form 
av intervjuer och utökade enkätundersökningar där respondenterna får möjlighet att 
svara på mer detaljerade frågor rörande hantering av spatial data inom kommuner. 
Kvalitativ data lämpar sig bättre att förstå nyanser av den problematik kommuner 
upplever vid bevarandet av spatial data och kan därmed bidra till ökad förståelse för 
kommuners arbete inom området. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – E-postmeddelande till kommunerna 

 

 

Hej! 

 

Skicka vidare denna enkätfråga förslagsvis till arkivarie eller person som arbetar med 
GIS/CAD data inom kommunen.  

 

Jag heter Miika Vilenius och jag studerar arkiv- och informationsvetenskap vid 
Mittuniversitetet.  

 

Jag arbetar nu med mitt examensarbete. I mitt arbete studerar jag hur kommuner 
hanterar spatial data i form av GIS och CAD som inkommer/upprättas inom 
kommunen och hur dessa bevaras. 

 

Jag genomför en enkätundersökning där kommuner får svara på frågor gällande 
hantering av GIS/CAD data. Frågorna är baserade på de frågeställningar som ligger 
till grund för arbetet.  

 

Du som respondent kommer att vara anonym men kommunens namn kan komma att 
omnämnas i resultatet. 

 

Det finns möjlighet att i efterhand att gå in i formuläret och redigera svaret. 

 

Om du inte har möjlighet eller vill delta i studien skulle jag vara tacksam om du har 
möjlighet att meddela mig detta. 

 

Enkäten finns ni på länken: https://goo.gl/forms/gVZpHvH0dk0gRQ8Z2 

 

Med vänliga hälsningar 

Miika Vilenius 
  



 
 

Bilaga 2 – E-postmeddelande påminnelse till kommunerna 

 

Hej! 

Jag heter Miika Vilenius och jag studerar arkiv- och informationsvetenskap vid 
Mittuniversitetet.  För några veckor sedan skickade jag ut en enkätundersökning till er 
kommun. 

Detta är en påminnelse till er som ännu inte hunnit eller haft möjlighet att svara. Nu 
får ni chansen att delta.  

Skicka vidare denna enkätfråga förslagsvis till arkivarie eller person som arbetar med 
GIS/CAD data inom kommunen.  

Jag arbetar nu med mitt examensarbete. I mitt arbete studerar jag hur kommuner 
hanterar spatial data i form av GIS och CAD som inkommer/upprättas inom 
kommunen och hur dessa bevaras. 

Jag genomför en enkätundersökning där kommuner får svara på frågor gällande 
hantering av GIS/CAD data. Frågorna är baserade på de frågeställningar som ligger 
till grund för arbetet.  

Du som respondent kommer att vara anonym men kommunens namn kan komma att 
omnämnas i resultatet. 

Det finns möjlighet att i efterhand att gå in i formuläret och redigera svaret. 

Om ni inte vill eller redan har svarat kan ni bortse från den här påminnelsen. 

Enkäten finns ni på länken: https://goo.gl/forms/W6C2GnXdJrWSWPtf1 

Med vänliga hälsningar 

Miika Vilenius 

  



 
 

Bilaga 3 - Frågeformulär 

Enkät - Bevarande av GIS/CAD data 

 

Vilken kommun arbetar du på? 
Fritextfällt 

 

Hur många invånare har kommunen? 
o Mindre än 15 000 invånare 
o Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare 
o Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare 
o Minst 200 000 invånare 

 

1. Finns det inom kommunen riktlinjer för hantering av GIS/CAD data? 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 

2. Vad för slags allmänna handlingar baserad på data i GIS/CAD inkommer till 
kommunen? 

Fritextfällt 

 

3. Vilka GIS/CAD handlingar upprättas av kommunen? 

Fritextfällt 

 

4. Har kommunen några krav på filformat för inkommande/upprättade handlingar i 
form av GIS/CAD data? 

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

Om ja, i så fall vilka krav? 
 Fritextfällt 

 

5. Tillämpar kommunen riksarkivets föreskrifter kring hanteringen av GIS/CAD data? 
o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

 



 
 

6. Bevaras inkommande/upprättade GIS/CAD data inom kommunen analogt eller 
digitalt? 

o Analogt 
o Digitalt 
o Både analogt och digitalt 
o Vet ej 

 
7. Hur långtidsbevaras GIS/CAD data inom kommunen? 

Fritextfällt 

 

8. Upplevs det inom kommunen några problem med nuvarande system för hantering 
av GIS/CAD och dess bevarande? 

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

Om ja, i så fall vilka problem? 

Fritextfällt 

 

9. Tillgängliggör kommunen GIS/CAD data för allmänheten? 
o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

Om ja, på vilket sätt tillgängliggörs GIS/CAD datan för allmänheten? 

Fritextfällt 


