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Sustainable engineering and design
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Kartan i kommunala e-tjänster 
Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster

Johan Peterson och Mikael Elmquist
Sweco

Bildyta - Välj Infoga bild

Örebro
länskarta

johan.peterson@sweco.se - mikael.elmquist@sweco.se
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Örebro
länskarta

Två konkreta exempel - bakgrund
”Goteborg.se är Göteborgs Stads 

huvudkanal till medborgare, företagare 
och besökare och gemensamma 

webbplats för alla stadens förvaltningar.”

• Vision: "Det är dags för Göteborgs Stad att 
bli tillgänglig dygnet runt - En 24-
timmarskommun! (medborgarservice)”

• Kartan är en viktig del på goteborg.se för att 
söka all form av kommunal service

• En kartkomponent (portlett) för alla 
verksamheter och för flera e-tjänster.

• Samarbete mellan IT, SBK och 
Stadsledningskontoret

• 12 kommuner i samverkan.

• Skapat gemensam tätortskarta

• Nya tider, nya krav, nya lösningar

• Gemensam webbkarta och 
administrationsgränssnitt.

• Förebild, ePos till Örebro kommun

• Ett genomlysande medborgarperspektiv och 
användarperspektiv.

”Örebro Länskarta 
- 12 kommuner i samverkan”
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Om Sweco

6.000 medarbetare 

5.495 MSEK i omsättning

30.000 uppdrag per år

10.000 kunder
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Verksamhetsområden
Segment Del av omsättning

Vatten & Miljö

Infrastruktur

Installation

Energi

Byggkonstruktion

Industri

Arkitektur

Projektledning

Geografisk IT

17%

16%

14%

14%

13%

9%

9%

6%

2%
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Vår verksamhet inom IT

• Verksamhetsutveckling och utredningar

• Användbarhet och tillgänglighet

• Systemutveckling 

• Förvaltning & outsourcing 

• Effektiv datahantering

• Geodata- och geodatatjänster 

• Verksamhetssystem och e-tjänster
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160 konsulter på 15 orter
Falun
Gävle
Göteborg
Helsingborg
Jönköping
Karlstad
Luleå
Malmö
Norrköping
Roskilde
Stockholm
Sundsvall
Umeå
Växjö
Örebro
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Swecos IT-konsulter inom geografiska data och samhällsutveckling erbjuder 
största möjliga kund- och verksamhetsnytta i varje uppdrag, oberoende av den 
underliggande tekniken.

Vi jobbar med läget – GIS/GIT

SkolaSkola

MotionsspårMotionsspår

VägarVägar

LedningarLedningar

KollektivtrafikKollektivtrafik
FastigheterFastigheter

Stadsplanerin
g

Stadsplanerin
g

SkogSkog

P-platserP-platser

ÅtervinningÅtervinning

Kommunal serviceKommunal service
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Exempel på uppdrag
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Trender inom IT

Det ubikvitära* samhället eller ”internet of things”

* allestädes närvarande, det vill säga något som finns överallt.
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Allt fler saker på internet

• Över två miljarder använder internet

• Flera miljarder saker på internet. Ericsson tror att det 
kommer att finnas 50 miljarder saker uppkopplade på internet 
2020

• Ca 1.8 miljoner smarta telefoner Sverige
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“Consumerization Will Be Most Significant Trend 
Affecting IT During Next 10 Years” (Gartner)

IT blir konsumentdrivet
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”Det finns allt bättre förutsättningar 
för samarbete och samordning av 
tjänster inom förvaltningen.”

”Privatpersoner och företag förväntar 
sig att kunna lösa sina kontakter med 
förvaltningen elektroniskt.”

Vad säger e-delegationen?
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Eniro och hitta.se Google & Bing Navigatorer

Mobila applikationer E-delegationen, PSI-direktivet, m.m.

Trender inom geodata
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Mest populära tjänster på smarta telefoner
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Apple köpte svenska C3 Technologies
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Crowdsourcing
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”Lantmäteriet som ansvarar för 
området geografisk information
och fastighetsinformation.”

”Regeringen beslutade den 3 mars 
2011 att uppdra åt fyra myndigheter 
att särskilt utgå ifrån människors och 
företags vardagssituationer när de 
planerar sina kommande e-tjänster.”

Vad säger e-delegationen?
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Kommunens geodata
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Google Maps?

i. up to 25,000 map loads per day for each API
ii. up to 2,500 map loads per day that have been 
modified using the Styled Maps feature
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Strategival: Vad bör man tänka på?

1. Användaren i fokus
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Användaren i fokus

Riktlinjer för webbutveckling:

Riktlinjer som ger vägledning för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor.
En webbplats som följer riktlinjerna når fler medborgare och företag och blir enklare 
Och mer effektiv att använda.

Nyttan med systemutveckling och användbarhet:

• Rätt fokus - minskade utvecklingskostnader, ökad produktivitet 
• Enklare användning - minskade kostnader för utbildning och support 
• Större användningseffektivitet - bättre lönsamhet 
• Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning 
• Nöjda kunder, medborgare och användare 
• Stärkt image och varumärke
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Örebro
länskarta

”Jag vill kunna nå kommunen och få svar när det passar mig” – Medborgaren

• Användningsarkitektur sköts samlat av 
NetRelations. En samlad grafisk profil.

• Effektkartläggning av InUse

• Användningstester: Medborgare bjuds in 
och får lösa uppgifter för att se om det vi gjort 
gett önskat resultat

• Flera e-tjänster som löser olika saker. Ingen 
”ettism”. 

Användaren i fokus

• Medborgarperspektiv

• Användbarhetsperspektiv

• Tillgänglighetsperspektiv

• Applikationerna är framtagna tillsammans med 
användbarhetsexpert

• Örebro kommun är långt framme med 
tillgänglighetsfrågor och användbar webb
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Strategival: Vad bör man tänka på?

1. Användaren i fokus

2. Utveckla tjänsteorienterat
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Utveckla tjänsteorienterat
Ett system bör vara designat med FLEXIBILITET som ledstjärna. 

Flexibla system baseras ofta på SOA (service oriented architecture).
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Utveckla tjänsteorienterat

Verksamhetsdata

Applikationer

Karta på hemsidaKarta på hemsida E-tjänsterE-tjänster

VerksamhetssystemVerksamhetssystem

Andra organisationerAndra organisationer

Webbtjänster

WMSWMS WMSWMS WMSWMSAndras webbtjänsterAndras webbtjänster

Internt kartaInternt karta

WMSWMSWebbtjänst 2Webbtjänst 2WMSWMSWebbtjänst 1Webbtjänst 1

Databaser
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Örebro
länskarta

Utveckla tjänsteorienterat

DatabasDatabas

Geodata WSGeodata WS Metadata WSMetadata WS

Grundkarta

Grundkarta WSGrundkarta WS

ServiceService P-platserP-platser PlanerPlaner RekreationRekreation

WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS

E-tjänster

AdresserAdresser GeodatabasGeodatabas
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Strategival: Vad bör man tänka på?

1. Användaren i fokus

2. Utveckla tjänsteorienterat 

3. Använd standarder
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Använd standarder

Viktiga:

• Databas – spatial lagring och funktionalitet (Simple Features SQL). 

• WMS – georefererad kartbild som tjänst, inkl. symbolisering (SLD)

• WFS – geografisk vektordata som tjänst, inkl. redigering (WFS-T)
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DatabasDatabas

Geodata WSGeodata WS Metadata WSMetadata WS

Grundkarta

Grundkarta WSGrundkarta WS

ServiceService P-platserP-platser PlanerPlaner RekreationRekreation

WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS

E-tjänster

AdresserAdresser GeodatabasGeodatabas
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Örebro
länskarta

Använd standarder

GeodatabasGeodatabas

Geodata WSGeodata WS Metadata WSMetadata WS

Grundkarta

TMSTMS

?? ?? ?? ??

WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS WMSWMSWSWS

E-tjänster

AdresserAdresser
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Strategival: Vad bör man tänka på?

1. Användaren i fokus

2. Utveckla tjänsteorienterat 

3. Använd standarder

4. Tänk stort, börja smått
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Tänk stort, börja smått

Tänk 
stort
Tänk 
stort

Börja 
smått
Börja 
smått
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Örebro
länskarta

Tänk stort, börja smått

” Tack vare att vi tidigt gjorde en övergripande 
arkitektur har vi sedan kunnat arbeta i rätt rikting och 
få ihop helheten.”
– Annelie Flemsjö, Projektledare Göteborgs Stad

• Fördela arbetsuppgifter, både externt och 
internt.

• Behoven växer under tiden.

• Håller intresset vid liv under arbetet.

• Tjänsteorienterat, ”bygger inte in sig”
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Strategival: Vad bör man tänka på?

1. Användaren i fokus

2. Utveckla tjänsteorienterat 

3. Använd standarder

4. Tänk stort, börja smått

5. Agila arbetssätt
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Agila arbetssätt – lägg krutet rätt
• Nära samarbete mellan utvecklare och beställare
• Täta och regelbundna möten 
• Iterativt arbete
• Komma närmare förväntat resultat

Pengar Tid

Omfattning
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Strategival: Vad bör man tänka på?

1. Användaren i fokus

2. Utveckla tjänsteorienterat 

3. Använd standarder

4. Tänk stort, börja smått

5. Agila arbetssätt

6. Samarbete
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Samarbeta - inom kommunen

Samarbeta - mellan kommuner

VerksamhetVerksamhet Andra 
intressenter

Andra 
intressenter

ITIT

Västra Blekinge

Örebro
länskarta
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Örebro
länskarta

Samarbete

Projektägare
SLK

Beställare
SLK

Utförare 
kartkomponent

SBK

Utförare
Portletmiljö
Intraservice

Mottagare
SLK

Projekt 
ledning

SBK

SBK –
Stadsbyuggnadsk.

SLK –
Stadsledningsk.

IT –
Intraservice
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Kom igång - ramavtal

E-förvaltningsstödjande tjänster 2010*

* Under Cybercom Group AB
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Exempel på uppdrag
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Kartan i kommunala e-tjänster 
Kom till vår monter!

Johan Peterson och Mikael Elmquist
Sweco

Bildyta - Välj Infoga bild

Örebro
länskarta

johan.peterson@sweco.se - mikael.elmquist@sweco.se
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Sustainable engineering and design


