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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en undersökning av hur dagens utbildningar i GIS (Geografiska 
Informationssystem) fungerar inom Försvarsmakten. Genom telefonintervjuer har vi 
tagit reda på vad som fungerar och bör bevaras och vad som är negativt och bör bytas ut 
eller tas bort helt. Utifrån det ska vi sedan ta fram förslag på hur utbildningen skulle 
kunna förbättras. Målet är att ta fram ett förslag på hur man kan förbättra och 
användaranpassa den utbildningen i GIS som finns idag. Det finns idag ett flertal olika 
utbildningar i GIS inom Försvarsmakten, alla med mycket olika kvalitet. 

Önskan finns att anpassa utbildningarna till varje enskild individ, vilket är svårt, 
speciellt sett ur ett ekonomiskt perspektiv. För att kunna anpassa utbildningarna bör 
någon form av analys göras, vilket praktiskt taget inte görs alls idag. En anpassning 
utifrån verksamheterna skulle öka förståelsen för GIS. En möjlighet att anpassa är 
genom projektarbeten knutna till varje individs ordinarie arbete. 

En annan av svårigheterna idag är att deltagarna på de olika kurserna också har sitt 
arbete att sköta under tiden som de går utbildningen. Det gör att det är svårt att få det att 
gå ihop tidsmässigt. Tiden finns inte för att både sköta arbete och utbildning under 
arbetstiden och deltagarna har svårt att vara ifrån sitt arbete en längre period än cirka en 
vecka. 

Den smartaste lösningen på problemet både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt 
perspektiv vore att skapa en helt ny distansutbildning vilket också är det förslag vi 
trycker på i vår slutsats. 
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Summary 
 

This paper is a study of how today’s training and education of GIS (geographical 
information systems) is conducted within the Swedish defence. Through telephone 
interviews we have found out what currently works and should be kept and what doesn’t 
work and could be removed or re-developed. From this data our goal is to developed a 
proposal how to improve and user-adapt the training. To date, within the Swedish 
defence, there is a wide variety of training and education regarding GIS. All of them 
varying in quality. 

There is a goal to adapt the training to ever separate individual, which is difficult, 
especially from an economic perspective. In order to adapt the training some sort of 
analysis should be conducted, which currently isn’t done. An adaptation with the 
activity as a foundation would increase the understanding and knowledge about GIS. 
One possibility is through projects connected to the individual’s regular duties/job.  

Another current problem is that the participants of the various courses also have the 
demands of their regular duties/jobs at the same time. This problem together with the 
lack of time makes it hard to manage both the training as well as their regular job duties. 
It’s hard for the participants to be absent from their jobs more than approximately one 
week at a time.  

The best solution, both from an economic and time perspective, would be the 
establishment of a completely new distance education, which also is an important point 
made in our conclusion. 
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Förord 
Ett stort tack till alla som gjort det möjligt för oss att genomföra det här arbetet. Vi vill 
också tacka vår handledare Johan Vastero för att han ställt upp och hjälpt oss förbereda 
inför telefonintervjuerna, det hade aldrig gått så smidigt utan honom. Ett stort tack 
också till de som ställt upp och tagit sig tid för intervjuerna och låtit oss ringa upp igen 
om fler frågor uppkommit. Ni har varit ovärderliga!  

Ett extra stort tack till våra nära och kära som stått ut med oss och stöttat oss under den 
här tiden. 
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1 Inledning 
Anledningen till det här examensarbetet är att dagens utbildning i GIS inom 
Försvarsmakten inte är så komplett som den skulle kunna vara. Vårt uppdrag är att ta 
reda på hur den fungerar i dag och identifiera var problemen finns. Utifrån det ska vi 
sedan ta fram förslag på hur utbildningen skulle kunna förbättras.  

Arbetet är uppdelat i två delar, en teoridel som beskriver den utbildning som finns idag 
och en analysdel som består av informationen från telefonintervjuerna samt förslag på 
nya utbildningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi kom i kontakt med Försvarets Geoinfosektion genom en artikel i tidningen 
Kartbladet som Kartografiska sällskapet ger ut. Artikeln handlade om hur geografisk 
information och GIS ska utnyttjas i det framtida insatsförsvaret som utvecklas genom 
principerna för nätverksbaserat försvar. Det lät intressant så vi skickade ett mail till 
Johan Vastero, som jobbar på Geoinfosektionen på Försvarsmaktens högkvarter i 
Stockholm. Johan skickade tillbaks flera förslag på möjliga examensarbeten. Vi 
fastnade för ett av förslagen,  att utveckla den utbildning inom GIS som finns idag. 

 

1.2 Syfte och mål 

Målet är att ta fram ett förslag på hur man kan förbättra och användaranpassa den 
utbildningen i GIS som finns idag. Vi ska genom intervjuer med personer som gått 
utbildningen, undervisat på utbildningen eller på annat sätt kommit i kontakt med den, 
ta fram det som är positivt och bra med utbildningen. Det positiva ska naturligtvis 
finnas kvar. Nästa steg blir att ta reda på vad som saknas och vad man kan behöva för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt.  

 

1.3 Metodbeskrivning 

För att kunna genomföra telefonintervjuer med personer som har anknytning till 
utbildningen har vi genom vår handledare på Försvarsmakten, Johan Vastero, fått namn 
och telefonnummer på dessa. Vi har själva tagit kontakt med olika Högskolor för att få 
information om deras utbud på kurser. För att kunna göra en jämförelse har vi pratat 
med Banskolan, vi jämförde då deras GIS-kurser och Försvarsmaktens GIS-kurser. 
Dessutom har vi varit på besök på Älvsborgs  amfibiregemente, Amf 4, hos Fredric 
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Norrå. Där diskuterade vi både hur utbildningen ser ut idag och vad som kan göras för 
att förbättra den.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras genom mestadels telefonintervjuer men också via 
mail. För att göra det lättare för de personer som ska intervjuas ska vi först skicka frågor 
till dem. De har då möjlighet att läsa igenom frågorna och vara förbereda när vi sedan 
ringer dem.  På det viset kan både de vi intervjuar och vi få ut mer av intervjuerna. 

De personer vi kommer att intervjua består av före detta deltagare på olika GIS-kurser 
som getts inom Försvarsmakten. Vi kommer också att intervjua ansvariga för GIS-
kurser och dessutom företag som kurser har köpts in ifrån. När intervjuerna är gjorda 
kommer de att sammanställas och utifrån den sammanställningen kommer vi att ta fram 
idéer till förbättringar. 

Vi kommer att låta de intervjuade personerna svara på olika frågeformulär beroende på 
vilken anknytning de har till kurserna. Frågorna nedan kommer vi att ställa till dem som 
gått någon kurs i GIS och som har anknytning till Försvarsmakten genom sitt arbete. 
 
 

1.3.1 Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor till kursdeltagare  
 
1) Har du gått en kurs på grundnivå bara eller gick du en kurs på fördjupningsnivå 

också? 
 
2) Var gick du kursen? Vem höll i kursen, Försvaret, Lantmäteriet eller någon annan? 
 
3) Vad hade du för grundkunskaper inom området innan du gick kursen? 
 
4) Vad hade du för förväntningar inför kursen? Fick du ut det du förväntat dig av 

kursen? 
 
5) Vad anser du dig ha för kunskaper inom området efter att gått kursen? Bättre än 

tidigare? 
 
6) Vad var positivt / negativt med kursen? Hade du önskat att kursen haft ett annat 

upplägg? I så fall hur? 
 
7) Hur många kursdeltagare var ni på de kurser du gått? (Ungefär) Var det en lagom 

stor grupp eller borde antalet sett annorlunda ut? 
 
8) Var det något du saknade i kursen eller något du skulle önskat mer utav? Var det i så 

fall något du behövde för ditt arbete som inte ingick? 
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Formuläret nedan kommer vi att skicka till de som utbildar i GIS inom Försvarsmakten 
eller på annat sätt har kommit i kontakt med utbildningen. 
 
 
Intervjufrågor till utbildare 
 
1) Hur ser utbildningen i GIS ut idag hos er? 
 
2) Vad är positivt/negativt med utbildningens upplägg? 
 
3) Vilka krav skulle ni vilja se fanns på utbildningen? 
 
4) Vilka områden ska utbildningen användas inom? 
 
 

1.3.2 Intervjuunderlag 

1 Fredric Norrå, Fysisk planerare / Miljöhandläggare / Geoinfoansvarig, Amf 4  

2 Ralf Lindgren, Sjöfartsverket Produktion, Sjökarteenheten  

3 Christina Bertilsson, Metria  

4 Halldor Stolt, Analytiker, HKV KRI LED SYST Geoinfo, ansvarig för GIS-
utbildning inom Försvarsmakten 

5 Ulrik Spak, FHS  

6 Jan Ögren, GIS-konsult på Lantmäteriet 

7 Anton Bacic, Lantmäteriet  

8 Patrik Stridh, ESRI, arbetar med totalförsvaret  

9 Helene Rantakokko, FMV  

10 Jonas Sköld, utbildningsansvarig ESRI 

11 Martin Åkesson, GIS-samordnare på militära underrättelsetjänsten och 
säkerhetstjänsten, HKV MUST 

12 Lars Harrie, Teknologie doktor på Lunds Universitet 

13 Stellan Jönsson, kursansvarig på Banskolan 

14 Kristina Eresund, Universitetsadjunkt på Karlstad Universitet 
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1.4 Avgränsningar 

För att kunna avgränsa oss har vi satt upp tre frågor. Dessa frågor är: 

1. Hur GIS-kurserna ser ut idag? 

2. Hur kan kurserna förbättras? 

3. Vilka krav ska man ställa på kurserna? 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna följa frågorna till stor del och på det sättet hålla 
ihop arbetet så att det inte blir för stort. De ska också vara till hjälp för att veta hur djupt 
vi ska gå med våra undersökningar. 

 

2 Nulägesbeskrivning 
Det finns flera olika kurser inom GIS, bland annat finns det en för GIS samordnare som 
består av en vecka grundkurs och fyra veckor fördjupningskurs. Det finns också kurser 
med mer inriktning på olika programvaror så som Sit Map Editor och ArcWiew.  

Idag bedrivs kurserna på olika orter och de har olika huvudmannaskap, vilket leder till 
varierad standard på kurserna. En del av dagens GIS-kurser, inom Försvarsmakten hålls 
av ESRI. De utbildar en stor andel personer varje år, även utanför Försvarsmakten. 
ESRI är ett privat företag som håller kurser för GIS-folk. Kurserna hålls i ESRIs lokaler 
eller om kunden har flera kursdeltagare, hos kunden.  

Övriga kurser som finns tillgängliga ansvarar Försvarsmakten för och under dessa 
veckor föreläser olika företag och myndigheter. Vi har gjort en sammanställning på den 
kursverksamhet som vi har hittat information om. 

 

Utbildningar hos Försvarsmakten 

 
 

Grundkurs 1 vecka + 

Fördjupningskurs 4 veckor 

 

 

 
Kurs i Sit Map Editor 
(ansvarig för kursen 

Ledningscentrum i Enköping) 
(Cirka 1 vecka) 

 

Kurs i ArcView 

(ges på S3 i Boden) 

(Cirka 1 vecka) 
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Utbildningar hos ESRI 

 
ArcGIS 

 
ArcGIS- Grundkurs 

med ArcView 8 
(2 dagar) 

 
 

 
ArcGIS- 

Fördjupningskurs 
med ArcView 8 

(2 dagar) 

 
ArcGIS- Redigering 

med ArcView 
(1 dag) 

 
Advanced ArcGIS 
med ArcEditor och 

ArcInfo 
(3 dagar) 

 

Geodatabas 

 
Building Geodatabases 1 

(3 dagar) 
 
 

 
Building Geodatabases 2 

(2 dagar) 

 
Modeling Geodatabases using 

CASE Tools 
(3 dagar) 

 
 
ArcView GIS 3.x       ArcPad 

 
ArcView GIS-Grundkurs 

(3 dagar) 
 

  
Introduktion till ArcPad 

(1 dag) 
 

 
 

2.1 Grundkurs  

Grundkursen är Försvarsmaktens Geoinfosektionen ansvariga för, men det är föreläsare 
både från övriga Försvarsmakten och andra myndigheter och företag, vilka är följande, 
Sjöfartverket, SMHI och SGU. Det är alltså inte en och samma föreläsare under hela 
kursen och då föreläsarna inte är samordnade är det svårt att få ett helhetsintryck och 
struktur.   

Grundkursen är förlagd under fem dagar i följd. Målet med kursen är att deltagarna ska 
få grundläggande kunskaper i hur man hanterar geografisk information. Dessutom ska 
kursen ge grundkunskaper inför fördjupningskursen. Det krävs inga förkunskaper för att 
få gå kursen utan det räcker med ett intresse för geografisk informationstjänst. Kursens 
målgrupp är  blivande ”Geoinfohandläggare” inom Försvarsmakten, användare av 
geografisk information inom andra delar av totalförsvaret och övriga som har ett 
intresse av att vidareutbilda sig inom funktionen. Det finns egentligen ingenting som 
heter Geoinfohandläggare idag, utan det kan sägas vara ett samlingsnamn för alla som 
har anknytning till GIS genom sitt arbete. 
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Efter genomförd kurs ska deltagarna ha kunskap om GIS och veta hur Försvarsmakten 
kan - och utnyttjar informationen. De ska känna till gällande lagstiftning, gällande 
landskapsinformation och geografisk information inom Försvarsmakten. De ska ha 
kompletterat sin kunskap beträffande analoga och digitala kartor. De ska också kunna 
använda Försvarsmaktens presentationsverktyg GeoPres SitMapEditor. ( Detta verktyg 
har dock aldrig fungerat för användning och blivit infört helt och hållet.) För mer 
information om grundkursen se bilaga A. 

 

2.2 Fördjupningskurs 

Fördjupningskursen består av  fyra  veckor. Dessa veckor är fördelade enligt följande,  

- Första veckan på Lantmäteriet i Gävle, i syfte att lära sig om Lantmäteriets 
datainsamling. 

- Andra veckan på Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) i Uppsala och 
Sjöfartsverkets Sjökarteavdelning och SMHI i Norrköping, i syfte att lära sig om 
SGU och SjöV datainsamling.  

- Tredje veckan på Försvarets Materielverk, GeoSE, Metria Miljöanalys i Stockholm, 
i syfte att lära sig om Försvaret anpassar data och distribuerar för respektive system.   

- Fjärde veckan på LedS i Enköping, i syfte att lära sig hur man använder geodata i ett 
GIS. 

Målet är att kursdeltagarna skall få de grundläggande kunskaper som behövs för att nå 
kompetens att upprätthålla befattning som handläggare avseende geografisk information 
vid central och regional nivå inom Försvarsmakten. För att få gå kursen ska man ha gått 
grundkursen eller ha liknande förkunskaper detta för att kunna få ett utbyte av 
fördjupningskursen. 

Kursen målgrupp är olika befattningshavare inom Försvarsmakten som på grund av sin 
befattning, har behov av kunskaper om tillgänglig, möjlig, kvalitetssäkrat 
beslutsunderlag om de militärgeografiska förhållandena, samt handläggare beroende av 
geografisk informationstjänst. 

Efter kursen ska deltagarna ha djupare kunskaper om hur den geografiska informationen 
är uppbyggd och därmed användbar i samband med utveckling och användning av GIS i 
Försvarsmakten. Deltagaren ska kunna dra slutsatser utifrån presentationer på 
bildskärmen och förstå sammanhanget mellan analog och digital geografisk 
information. Dessutom ha grundläggande kunskaper i hur man använder olika 
programvara. Se bilaga B. 
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2.3 Intervjuer om dagens utbildning 

Många kursdeltagare upplever att de tappar mycket av kunskapen när det går för lång 
tid mellan kurstillfällena. Detta pratade Jan Ögren om i en telefonintervju. Vi 
diskuterade också hur man skulle kunna lösa det problemet. Ett alternativ som Jan ansåg 
genomförbart var att lära sig programvara genom självstudier, för att undvika att det går 
för lång tid mellan kurstillfällena. Genom att förbereda sig själv genom självstudier så 
är det också lättare att ta in information på de teoretiska lärarledda föreläsningarna. 
Detta ger också föreläsaren en möjlighet att gå djupare in i ämnet eftersom deltagarna 
redan har en grundkunskap när de kommer, menar Jan Ögren. Det här har också andra 
personer vi intervjuat tagit upp som ett problem, bland andra Halldor Stolt. 

 

Under ett besök på Älvsborgs amfibieregimente, Amf 4, hos Fredrik Norrå tog han upp 
fördelen med att ha en utbildare med lång erfarenhet av GIS och geografiska databaser, 
samt goda kunskaper om de olika verksamheterna. Detta för att få en hög standard på 
utbildningarna. Denna person bör vara samordnare eller utbildare i GIS och en sådan 
person bör finnas på varje garnisonsort.  

Enligt Fredric Norrå borde kurserna vara individuellt anpassade för att deltagarna ska få 
ut så mycket som möjligt av kurserna. Samtidigt hävdar Halldor Stolt att det är svårt att 
anpassa kurserna individuellt, eftersom det kräver stora ekonomiska resurser som idag 
inte finns inom Försvarsmakten.  

 

Idag har försvaret 1000 licenser för ArcGIS, men bara max 200-300 användare av dem. 
Problemet med att licenserna inte utnyttjas fullt ut beror på att det är svårt att få ihop 
tillräckligt många till utbildningarna varje år. Idag utbildas bara cirka 50 stycken per år, 
enligt Jan Ögren, vilket gör att det kommer att ta många år innan licenserna utnyttjas 
fullt ut. Jan anser att behovet att utbilda finns men att det är svårt att få tillräckligt 
många att utbilda sig. Fredric Norrå tror att det beror på att det kostar både pengar och 
tid att gå utbildningarna och att de som vill gå kurserna själva får ta initiativ till det. Ett 
sätt att få bot på det problemet är att befälen trycker på de anställda och skickar dessa på 
kurserna. 

 

Anton Bacic, Ulrik Spak och Jonas Sköld tycker att innehållet i dagens grund- och 
fördjupningskurs på Försvarsmakten är för inriktat på information om olika 
myndigheter. De saknar att kurserna inte är tillräckligt användaranpassade och de tycker 
också att kurserna borde vara mer sammanhängande tidsmässigt. 

Martin Åkesson anser samtidigt att kursens innehåll inte kan klassificeras som en riktig 
GIS-kurs. Idag går grund- och fördjupningskursen mest ut på att bekanta sig med vem 
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som gör vad. Med andra ord, vad de olika företagen och organisationerna arbetar med. 
T ex. vad Lantmäteriet och SMHI arbetar med och hur man kan använda deras tjänster. 
Det är egentligen inte det ultimata för en GIS-utbildning utan utbildningen borde istället 
inrikta sig mer på att lära deltagarna använda enklare GIS-applikationer. Det är dock 
inte helt fel att ha viss information med på kursen om hur det fungerar inom olika 
verksamheter och vad de tillhandahåller för tjänster. Det viktiga är att inte hela kursen 
består av sådan information.  

 

Halldor Stolt tycker att det är viktigt att bygga nätverk både internt och externt för att 
kunna utbyta information och kunna stödja varandra i det dagliga arbete. Han säger 
också att det vore bättre om någon eller några av Försvarsmaktens skolor var ansvariga 
för utbildningen i stället för Försvarsmakten själva. Ett annat alternativ han ger är att 
köpa in utbildning från högskolorna eller universiteten. Svårigheten i det är att det kan 
vara besvärligt att få det att gå ihop tidsmässigt. Högskolornas och universitetens 
utbildningar och kurser är ofta förlagda under fem till tio veckor. Alternativet är då 
istället att låta skolorna skräddarsy en kurs för Försvarsmakten, där man även anpassar 
tiden efter kursdeltagarnas möjlighet att delta. Han pekade på möjligheten att låta 
kurserna vara akademiskt poänggivande, detta skulle då genomföras genom att låta 
deltagarna gå kurserna vid en högskola. Det är ett alternativ som också skulle kunna 
fungera som en morot för att locka flera deltagare till att gå kurserna tror han. 

 

Något som återkommit i flera av intervjuerna är att det inte bör vara fler än 8-12 stycken 
deltagare på utbildningarna, detta för att skapa en bra relation mellan lärarna och 
eleverna. Det är lättare att ställa frågor i en liten grupp än i en stor grupp. Dessutom är 
det lättare att få hjälp om något är oklart och det förenklar också möjligheten att knyta 
kontakter med övriga deltagare om gruppen inte är för stor. 

 

2.4 Förslag på förbättringar och analys av nuläget 

Här nedan följer förslag på förbättringar från personer vi intervjuat. Texten innehåller 
också deras analys av hur de upplever nuläget. 

Det mest negativa med kurserna idag är att de ofta tar sådan tid, eftersom de är förlagda 
under en allt för lång period. Till exempel är den grund- och fördjupningskurs som finns 
idag och består av fem kursveckor, idag utspridd under cirka ett år utan att det finns 
någon koppling mellan veckorna.  

Detta är enligt ett flertal av dem vi intervjuat ett stort problem. Det kan dock vara svårt 
att lösa på annat sätt, då alla deltagare också har ett arbete att sköta vid sidan av dessa 
utbildningar. Dessutom sker det kontinuerligt förflyttningar inom Försvarsmakten där 



 En undersökning av dagens GIS-utbildning inom Försvarsmakten 
 

9 

man byter arbetsplats vilket också bidrar till att det är svårt att gå utbildningar. Om man 
inte får möjlighet att gå utbildningen i direkt anslutning till då behovet finns, ökar risken 
för att man bytt position innan man fått chansen att gå utbildningen. Eftersom det är 
svårt att få det att gå ihop tidsmässigt, så är det viktigt att kursen är relevant för arbetet 
när man tar sig tid att gå en kurs. 

Tidsmässigt skulle det kunna fungera med två veckor men att det är två veckor i sträck, 
utan uppehåll emellan, tycker Jonas Sköld. Man kan börja med en teoridel som har hög 
styrning i början, varvat med självstudier för att alla skall få samma grundkunskap. 
Sedan kan man fortsätta med lektioner och projektarbeten och då minska styrningen 
successivt. För att få öva sig och lära sig utnyttja programmen på ett bestämt sätt, är det 
ett bra alternativ med grupparbeten och projektarbeten.  

Jan Ögren föreslog i en intervju att man går en grundutbildning på distans och sedan 
vidareutbildas genom föreläsningar. På det viset kan man vara mer förbered inför 
föreläsningarna, då man har möjlighet att gå extra djupt på det man inte förstår. Ett 
annat förslag som Martin Åkesson har gett, är att använda sig av mer självstudier då det 
är möjligt att utföra både sitt arbete och självstudierna samtidigt. En möjlighet är att 
genomföra det genom ett intranät som enbart Försvarsmakten har tillgång till eller 
genom sökningar av information på Internet. 

 

För att förbättra utbildningen skulle man kunna bygga upp ett system för interaktiva 
utbildningar anpassade för försvaret och dess användare. Detta för att informationen 
skall finnas tillgänglig för användaren dygnet runt och oavsett var personen befinner 
sig. Det borde också finnas en person per förband med bred IT-kunskap som kan vara 
ansvarig och som resten av förbandet kan rådfråga vid behov fö r att förenkla hela 
processen, tycker Fredric Norrå. 

 

Vid en eventuell anpassning kan man innan kursen börjar tar reda på lite bättre hur det 
ser ut och vilka kunskaper personalen har och behöver för sitt arbete. Idag görs praktiskt 
taget inga förundersökningar innan kurserna påbörjas. Om man gjorde någon form av 
förundersökning så ökar man automatiskt kvaliteten på kurserna. Ett sätt att genomföra 
det på är t ex att utbildaren gör ett arbetsplatsbesök. Detta ger kurserna en möjlighet att 
vara mer anpassad för de olika verksamheterna. Prata med slutanvändaren, eftersom det 
är de som kommer med kraven. Frågan är bara hur man ska genomföra det 
kostnadsmässigt.  

Detta är något som Banskolan använder sig av. De gör en analys av vad kunden har för 
ett behov av utbildning innan de startar utbildningen. Detta leder till att utbildningen blir 
mer individuellt anpassad och det gör det lättare för läraren och deltagarna får ut mer av 
utbildningen/kursen. Detta tas upp mer ingående i kapitel 4, där en jämförelse görs. 
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Genom grund- och fördjupningskursen kommer många människor med olika bakgrund i 
kontakt med varandra vilket är bra då nätverk mellan dessa kan byggas. Precis som 
Halldor Stolt påpekat är det viktigt att skapa kontakter både inom Försvarsmakten och 
utanför för att kunna utbyta information och kunna stödja varandra i det fortsatta 
arbetet. Det blir inte bara personal inom Försvarsmakten och deras syn på hur saker kan 
vara, utan även influenser utifrån. Detta är något som fungerar bra idag och bör behållas 
för att bidra till bra kvalitet på utbildningen.  

 

3 Analys av förändringsbehovet 

3.1 Tid 

Svårigheterna idag är att deltagarna på de olika kurserna också har sitt arbete att sköta 
under tiden som de går utbildningen. Detta gör att det inte är möjligt att lägga en fem 
veckors kurs i ett sträck till exempel. Deltagarna kan inte vara ifrån sitt arbete mer än 
cirka en vecka åt gången för att det ska fungera. Samtidigt så får det inte gå för lång tid 
mellan kurstillfällena eftersom man då lätt tappar kunskap och sammanhang. Trots att 
deltagarna inte kan vara ifrån sitt arbete under för lång tid, så borde man ändå försöka 
att inte lägga kurserna under för lång löptid. Det bör inte gå mer än tre till fyra veckor 
mellan varje tillfälle som man träffas. 

 

3.2 Nätverk 

Idag bygger deltagarna på kurserna mycket nätverk, genom att de har blandad bakgrund. 
Beroende på vad man har för bakgrund så har man också olika erfarenheter som man 
kan byta med de andra kursdeltagare. Det är nyttigt att ha kontakter att vända sig till när 
problem uppstår och det kan också vara bra att man knutit kontakter vid eventuella 
självstudier. När man kommer tillbaka till sitt jobb och ska börja arbeta med det man 
lärt sig så har man möjligheten att diskutera med de man fått kontakt med om det är 
något man vill utveckla. 

 

3.3 Anpassning av kurserna 

För att tillgodose allas krav och behov borde kurserna anpassas individuellt efter 
deltagarna. Det är troligtvis inte möjligt att anpassa kursen efter varje individs enskilda 
krav, men om man tar reda på vad deltagarna har för behov och vad de behöver kunna 
efteråt för sitt arbete, så kan man ändå anpassa till viss del. Oftast kan det nog vara så att 
en del deltagare inte vet själva vad de har behov av, då är det ännu viktigare att man 
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försöker hitta ett bra sätt att anpassa på. Det kan ske genom diskussioner med 
slutanvändaren och möjligtvis högre befäl som har möjlighet att se situationen i sin 
helhet.  

Anpassningen kan ske med hjälp av olika inriktningar på projektarbeten. Man kan 
bygga upp projektarbetena efter vad deltagarna kommer att arbeta med efteråt och här 
kan de naturligtvis vara med och påverka inriktning på arbetet. För Försvarsmakten 
skulle det kunna innebära att projektarbetena innehåller planering av färdväg till ett 
bestämt mål. 

 

3.4 Akademiskt poänggivande 

En del som har gått kurserna saknar att de inte får någon form av högskolepoäng efter 
avslutad kurs. Högskolepoäng skulle vara motiverande och man får ett bevis på att man 
genomfört en kurs/utbildning. Flera skulle troligtvis vilja gå kurser, och fler skulle 
säkert slutföra dessa med. Det är alltid positivt med lite nya influenser utifrån för att 
bidra till nytänkande. Högskolepoäng skapar också en sorts kvalitetssäkring om man ska 
byta jobb, både internt och externt. Den framtida arbetsgivaren får ett bevis på vad för 
kompetens den anställde har. Ett förslag kan vara att lägga utbildningen vid en 
högskola, t ex. Lunds Universitet eller Luleå Universitet som har bra utbildningar, både 
distans och vanliga, enligt Martin Åkesson.  

 

3.5 Projektarbete 

För att engagera och motivera deltagarna att vara aktiva kan man använda sig av 
inlämningsuppgifter och projektarbeten. De kan också fungera som ett bevis på att den 
enskilde deltagaren har förstått informationen. Det förenklar både för honom själv och 
för utbildaren.   

Om man tänker sig en grupp på tio personer, vilket är en lagom stor grupp per 
föreläsning, så har de alla olika behov och olika tankar om vad de vill uppnå med 
utbildningen. Eftersom det är svårt och inte ekonomiskt genomförbart att anpassa till 
varje enskild individs behov, skulle ett individuellt anpassat projektarbete kunna vara 
lösningen. Projektarbetena kan anpassas så att varje individ får arbeta med något som är 
relevant för deras arbete och som gör att de kan känna igen sig i sitt dagliga arbete. 
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4 Jämförelse med Banverkets GIS-utbildningar 
För att kunna jämföra med en annan verksamhet och få idéer om hur nya utbildningar 
kan genomföras så gjorde vi en intervju med Stellan Jönsson som är kursansvarig på 
Banskolan vid Banverket. Banverket är den verksamhet som vi ansåg likna 
Försvarsmaktens verksamhet mest.  

 

4.1 Analys av kundens behov 

När kunden kommer till Banskolan och är intresserad av en kurs, inleder Banskolan 
med att göra en analys av kundens behov. För att få reda på vad deras behov är, ställer 
de tre frågor; 

- Vad ska informationen användas till för arbetsuppgifter? 

- Vilken kompetens har deltagarna idag? 

- Vad ska de och vad vill de kunna / få ut av kursen efteråt? 

 

Efter att man genomfört analysen bygger man kurserna efter det som kommit fram i 
analysen. Även övningarna anpassa efter kundens behov och verksamhet. 

 

4.2 Resultat av analysen 

Stellan Jönsson säger att det bästa är om det går att skräddarsy kurserna för kundens 
behov. Banskolan arbetar efter att i så stor utsträckning som möjligt åstadkomma det. 
Stellan Jönsson poängterar också att det är viktigt för deltagarna att de känner igen sig i 
övningarna. Det vill säga att övningarna är kopplade till deltagarnas verksamhet och 
arbete.  

De skräddarsydda kurserna som Banverket har haft tillgång till har fått mycket bra kritik 
från deltagarna och de har tyckt att det har fungerat mycket bra. De deltagare som gått 
kurserna har varit nöjda med vad de fått ut av dem.  

Slutligen säger Stellan Jönsson att den viktiga kärnan i en utbildning är att anpassa den 
efter kundens behov. 
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5 Förslag på utbildning 
Nedan följer förslag på hur framtida utbildningar kan komma att se ut. Förslagen 
bygger på det vi har kommit fram till genom intervjuer och våra egna idéer. En stor del 
av den anpassning vi har försökt göra bygger på informationen vi fått om att flera 
deltagare är missnöjda med kursernas innehåll och att de vill ha mer praktiskt innehåll. 

 

5.1 Föreläsning kombinerat med självstudier 

Tanken är att det ska gå att kombinera självstudier med lärarledda föreläsningar. 
Självstudierna bör till viss del bestå av hemuppgifter som kan göras på ett sådant sätt att 
man samtidigt kan sköta sitt ordinarie arbete och inte vara borta därifrån för länge.  

Vi har kommit fram till att deltagarna har väldigt olika förutsättningar och bakgrund, 
vilket naturligtvis bidrar till att de också startar på olika nivåer. För att ge alla den 
grundkunskap de behöver och få alla på samma nivå, så är ett alternativ att starta kursen 
på en basnivå där grundläggande kunskaper ges om GIS. Denna del bör vara lärarledd 
och bestå enbart av teoretisk information till att börja med. För att engagera deltagarna 
kan denna del avslutas med en hemuppgift. Hemuppgiften kan bestå av viss 
informationssökning på nätet där deltagaren kan utveckla det han eller hon lärt sig. 
Redovisning av hemuppgiften kan bestå av en liten rapport i uppsatsform. Genomförd 
uppgift är också ett bra sätt för föreläsaren att se om deltagarna fått den grundläggande 
kunskap i GIS som de förväntas få av kursen.  

Efter att uppgiften är genomförd träffas deltagarna och föreläsarna igen för nya 
lektioner. Den här gången bör fördjupning i ämnet ske och för att engagera deltagarna  
görs en projektuppgift. Projektuppgiften kan genomföras enskilt eller två och två, 
beroende på om deltagarna har samma behov av kunskap för sina arbeten. För att 
motivera deltagarna till att genomföra projektuppgiften, anpassas den till den 
verksamhet och de arbetsuppgifter som deltagaren har i sitt ordinarie arbete. På det viset 
kan det vara lättare att förstå hur GIS fungerar när man kan koppla det till sin egen 
verklighet. Genom projektarbetet kan föreläsaren anpassa kursen efter varje individ och 
på så vis får varje deltagare ut vad som krävs för sitt arbete. 

I början bör utbildningen vara ganska uppstyrd och då bör också ges mycket stöd från 
läraren. Successivt minskas styrningen och deltagarna får arbeta mer på egen hand.  

För att kunna genomföra utbildningsmetoden så delas utbildningen upp i moduler. Med 
moduler menas kurser på olika nivåer. Alla deltagare har troligtvis inte behov av att få 
grundläggande kunskaper i GIS, utan möjligheten finns att de redan har den kunskapen. 
I det fallet kan den första modulen väljas bort och mer energi kan läggas på att 
förbereda sig inför nästa modul. För att veta om deltagaren behöver gå alla moduler 
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eller bara delar av dem är det lämpligt att något sorts test skapas. Varje deltagare kan då 
göra testet innan kursen börjar och på det viset anpassa utbildningen efter sitt arbete. 
Det kan också vara till hjälp för läraren att ha tillgång till testet för att kunna anpassa till 
varje individ. Efter genomförd utbildningen/kurs görs sedan testet igen som en sorts 
kontroll att deltagarna förstått innehållet. 

 

BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 

Föreläsning, 
lärarledd. 

Grundläggande 
information om 

GIS. 

Hemuppgift 

Informations-
sökning om 

grundläggande 
GIS. 

Föreläsning, 
lärarledd. 

Fördjupad 
information om 

GIS. 

Användning 
programvara 

m.m. 

Projektuppgift 
med lärarstöd. 

Individuellt 
anpassad för 
varje enskild 

deltagare. 

Föreläsning / 
”uppsamling”. 

Möjlighet för 
deltagare att 
fråga mer om 

det som är 
oklart. 

 

 

5.2 Distansutbildning 

Förslag nummer två är att göra en helt Webb-baserad kurs. Den skulle kunna byggas i 
Learning Management System, som är ett komplett program där läraren kan gå in och 
bygga kursen och eleven har ständig tillgång till informationen via nätet. Intranätet 
byggs då upp av moduler, det vill säga kurser på olika nivåer. Nivåerna kan vara från 
grundnivå till mer avancerad nivå och avslutas med någon form av inlämningsuppgift. 
Användaren kan då själv välja vilken nivå han eller hon vill gå och behöver gå. För att 
deltagaren skall välja rätt nivå, kan även här göras ett test och utifrån det kan datorn 
välja ut de moduler individen bör gå.  

Distansutbildningen går att genomföra både hemma och på jobbet. Informationen finns 
alltid tillgänglig dygnet runt och oavsett var du befinner dig. Fördelen med att 
informationen alltid är tillgänglig är att även svenska styrkor som befinner sig 
utomlands kan nå informationen. De svenska styrkorna kan då utnyttja systemet och 
vidareutbilda sig, även om de inte befinner sig hemma på förläggningen. En annan 
fördel är att utbildningen kan ges i direkt anknytning till behovet.  

Informationen kan ges i form av videokonferenser där flera deltagare kan träffas 
samtidigt. Videokonferenserna kan byggas upp som små seminarium, där deltagarna 
delvis kan få information i lektionsform men också ha möjlighet att diskutera och utbyta 
kunskap med läraren, men även med varandra. Även denna information bör kunna nås 
dygnet runt och oavsett var deltagaren befinner sig. Läraren bör även kunna nås via ett 
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diskussionsforum eller en chatfunktion där eleven kan få hjälp med sina frågor på ett 
enkelt sätt. Här kan då även eleverna diskutera och hjälpa varandra.  

Genom att dela upp utbildningen i moduler underlättas även nyanställning, eftersom det 
är lätt att se vilka moduler deltagaren gått och vad för kunskap personen har. Detta 
förutsatt att något sorts system skapas för att bokföra vilka moduler varje deltagare läst. 
Det är då enkelt att samanföra rätt person med rätt sorts arbetsuppgifter för att skapa ett 
så effektivt klimat som möjligt. 

 

5.3 Köpa in kurser vid Högskolor 

Det finns grundläggande GIS-kurser vid landets Högskolor idag, som Försvarsmakten 
har möjlighet att utnyttja. För att Försvarsmaktens personal ska få läsa vid Högskolorna 
gäller samma krav som för alla som söker till landets Högskolor. Deltagaren ska ha den 
behörighet som krävs för kursen för att han eller hon ska antas. Sedan antas det antal 
deltagare som gäller för kursen per år.  

För att Högskolorna skall anpassa kurser till Försvarsmaktens verksamhet krävs att det 
är minst cirka 30 deltagare, annars kan inte Högskolorna genomföra kurserna 
kostnadsmässigt. Kristina Eresund förklarade i en intervju att Högskolan har inget 
intresse av att genomföra det annars. Både Kristina Eresund vid Karlstad Universitet 
och Lars Harrie vid Lunds Universitet säger att det är genomförbart att ta fram 
specialanpassade kurser som Försvarsmakten sedan kan köpa in vid behov. 

Problemet finns dock fortfarande kvar att det är svårt att få det att gå ihop tidsmässigt. 
De flesta kurserna på Högskolorna är förlagda på mellan fem och tio veckor och ytterst 
få, för att inte säga ingen, inom Försvarsmakten har tid att vara ifrån sitt ordinarie arbete 
så länge. Alternativet är då att köpa en specialanpassad kurs för Försvarsmakten eller 
läsa någon av skolornas distanskurser, vilket skulle fungera bra enligt Martin Åkesson, 
som själv ska gå en distanskurs i Luleå under våren.   

 

5.4 Utvärdering av kursen 

För att kunna arbeta med att ständigt förbättra befintliga kurser/utbildningar och hålla 
standarden på dem aktuell, bör flera utvärderingar göras i anslutning till 
utbildningstillfällena. Det kan också vara bra att ha någon sorts utvärdering en till tre 
månader efter kursens slut. På det viset går det att binda ihop utvärderingen och få reda 
på hur kursen upplevts i sin helhet. Har deltagarna verkligen fått ut det de förväntat sig? 
Har de haft användning av det de lärt sig när de kommit tillbaka till sina ordinarie 
arbeten? Det är viktigt att följa upp kursen, för det är inte förrän efter att kursen är 
färdig och deltagarna fått chansen att använda sig av kunskapen i sitt arbete, som de 
verkligen vet om de är nöjda med den eller inte.  
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Eftersom utbildning idag kostar så pass mycket är det viktigt att kurserna fyller sitt 
syfte. Försvarsmakten kan inte betala för något som inte genererar effekt tillbaka. För 
att kunna få utförliga kommentarer på utvärderingen  bör den vara utformad i form av 
frågor. Frågorna ska naturligtvis inte vara sådana så att personen lockas att svara enbart 
ja eller nej, utan ger ett riktigt svar på hur han eller hon upplevt kursen.  

Risken med att ha någon form av poängsystem är att det bara blir tomma siffror. Hur 
värderar man t ex. 3,48 poäng, på en skala från 1 till 5? Poängen kan upplevas så olika. 
För en individ kan 3,48 vara ett strålande resultat, medan det för en annan individ 
upplevs som fruktansvärt dåligt. Ett annat problem med ett poängsystem är att t ex. en 
2,00 utan kommentarer inte pekar på det konkreta problemet, utan bara uppmärksammar 
att ett problem finns. 

  

 

Kurs Utvärdering 1 

Direkt efter kursens 
slut 

Utvärdering 2 

Efter ca: 1-3 
månader 
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6 Slutsats 
Efter att ha gjort grundliga undersökningar och ett flertal intervjuer kan vi dra slutsatsen 
att det verkligen behövs en förändring. Vi har genom våra undersökningar kommit fram 
till att utbildningen är långt ifrån så effektiv som den skulle kunna vara. Grundtanken i 
dagens utbildning är i sig inte fel, en del är värt att bevara annat är helt förkastligt. Flera 
av de tankarna som kommit fram genom intervjuerna är bra och går att använda sig av. 
Andra är inte ekonomiskt eller tidsmässigt genomförbara. Nedan följer våra slutsatser 
om vilken form av utbildning/kurs som Försvarsmakten borde satsa på, men även våra 
slutsatser om vad som bör bevaras i dagens utbildningar/kurser. 

 

På grund av att Försvarsmaktens personal har svårt att gå utbildningarna tidsmässigt så 
tror vi att den mest hållbara utbildningsformen är distansutbildning. Använder man sig 
av den formen så försvinner mycket av problemet med tiden. Naturligtvis försvinner 
inte hela problemet eftersom personen fortfarande måste ta sig tiden att gå utbildningen, 
men skillnaden blir att möjligheten finns då att själv bestämma när utbildningen ska ske. 
Dessutom slipper man ifrån hotellkostnader, matkostnader, resekostnader med mera. 
Det bidrar till att sänka utbildningskostnaderna vilket gör att de pengarna går att lägga 
på att skapa en ny utbildning på distans.  

Något annat som skulle vara mycket positivt med att ta fram en sådan här 
distansutbildning är att ingen behöver känna att de läser samma sak som de redan gjort. 
De som känner sig väldigt osäkra på ämnet har möjligheten att gå en mer grundläggande 
utbildning och sedan fortsätta på en högre nivå. Det behöver heller inte bli så att någon 
nekas utbildning på grund av varken ekonomiska skäl eller tidsbrist. Detta på grund av 
att kostnaderna för utbildningen blir låga och utbildningen kan förläggas på vilken tid 
individen vill. Naturligtvis går det inte att förlägga hela utbildningsperioden till den 
privata tiden, men samtidigt behöver heller inte hela utbildningsperioden förläggas på 
arbetstiden heller. Det går att jämka där emellan. Detta skulle vara en klar förbättring 
jämfört med hur det fungerar idag. Vi tror att de flesta skulle kunna tänka sig att studera 
en hel del på sin privata tid, förutsatt att det är med hjälp av ett fungerande system, 
vilket vi tror att distansutbildning är. 
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Källförteckning 

Fredric Norrå, Fysisk planerare / Miljöhandläggare / Geoinfoansvarig, Intervju 040219 

Jan Ögren, Lantmäteriet, telefonintervju 040408,040506 

Halldor Stolt, ansvarig för GIS-utbildning inom Försvarsmakten, telefonintervju 
040405, 040506 

Anton Bacic, Lantmäteriet 

Ulrik Spak, FHS 

Jonas Sköld, ESRI, telefonintervju 040414 

Martin Åkesson, GIS-samordnare på militära underrättelsetjänsten och 
säkerhetstjänsten, telefonintervju 040419 

Stellan Jönsson, kursansvarig på Banskolan, telefonintervju 040506 

Kristina Eresund, Universitetsadjunkt på Karlstad Universitet, telefonintervju 040510 

Lars Harrie, Teknologie doktor på Lunds Universitet, telefonintervju 040428 
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A Kursplan grundkurs 
 

   

 
         

   
HÖGKVARTERET Datum Bilaga 1 
 2003-01-20 18 100:608 93 
   
  

 
 

Grundkurs i Geografisk Informationstjänst 
 
1. Mål för kursen. 
 
Målet med denna kurs är att deltagarna skall  
- få grundkunskaper som erfordras för att kunna leda eller handlägga verksamhet som 

hanterar geografisk information. 
- ge de grundläggande kunskaperna för att kunna delta i fyra veckors 

fördjupningskurs i geoinfotjänst. 
 
Deltagarna skall därför, vid kursens slut 
- ha kompletterat sin kunskap beträffande de analoga och digitala kartor och andra 

slag av tryckt geografisk information som används inom Försvarsmakten. 
- vara förtrogna med de reglementariska, och andra, bestämmelser som finns 

beträffande geografisk information i Försvarsmakten. 
- ha kunskap om Lantmäteriets, Sjöfartsverkets, Sveriges Geologiska Undersöknings 

och SMHI roller och ansvar beträffande geografisk information inom 
Försvarsmakten. 

- ha kunskap om principerna för försörjning med geografisk information inom 
Försvarsmakten. 

- ha kunskap om aktuella täckningsområden för olika slags geografisk information 
samt om pågående produktion och anskaffning. 

- ha kännedom om funktionen "landskaps- och fastighetsinformation" i totalförsvaret, 
hur den leds, dess uppgift och kapacitet. 

- ha kännedom om aktuell lagstiftning beträffande landskapsinformation. 
- ha kunskap om GIS (Geografiska InformationsSystem). 
- ha kännedom om utnyttjandet av GIS inom försvarsmakten och civila samhället. 
-    Kunna använda Försvarsmaktens presentationsverktyg GeoPres SitMapEditor. 
 
2. Bakgrundskrav. 
 
Ett intresse för geografisk informationstjänst. 
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3. Målgrupp för kursen. 
 
Geoinfohandläggare (blivande) inom Försvarsmakten.  
Användare av geografisk information inom andra delar av totalförsvaret. 
Övriga som har intresse av att vidareutbilda sig inom funktionen. 
 
4. Principiell uppläggning av kursen. 
 
Kursen omfattar 5 kursdagar (ca 35 timmar). Utbildningen genomförs, i stor 
utsträckning, i lektionsform med kurschef och lärare ur Försvarsmakten och andra 
myndigheter. Kursen genomförs årligen med högst 30 elever vid varje kurstillfälle. 
 
Varje elev erhåller följande dokumentation 
- pärm innehållande gemensamma bestämmelser, papperskopior på använda 

overheadbilder, föreläsnings PM, lagtext och övrigt underlag som respektive lärare 
vill distribuera. 

- Kartplan 2003. 
- CD "Sverige på CD-ROM" 
- CD med Sit Map Editor 
- CD med viss grundläggande geografisk information 
 
5. Kursinnehåll. 
 
Nedan redovisas ett prel. innehåll i kursen. Vissa förändringar kan komma att 
genomföras vid den slutliga programläggningen. 
 
5.1. Ledning och styrning av "Geografisk informationstjänst inom  Försvarsmakten. 
- Vilka sysslar med "geografisk informationstjänst" samt uppgifter och roller inom 

Försvarsmakten? 
- Hur säkerställs samverkan och samordning? 
- Vilket är det grundläggande regelverket? 
- Vilka sysslar med "geografisk informationstjänst"?  Vilka är deras uppgifter? 
   (2 tim) 
 
5.2. Kartor och annat tryckt landgeografiskt underlag i Försvarsmakten  
- Allmänna kartor 
- Försvarskartor  
- Specialkartor        (2 tim) 
 
5.3. Tryckt och digital flyginformation i Försvarsmakten. 
- Analoga och digitala flygkartor 
- Information om luftrummet 
- Information om flygplatser 
- Flyghinder 
- Geografiskt underlag för samverkan mellan mark- och flygförband 

(1,5 tim) 
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5.4. Sjöfartsverkets roll och produkter. 
- SjöV verksamhet 
- Sjökort 
- Maringeologisk information 
- Avtal med Försvarsmakten                 

(1,5 tim) 
 
5.5. SGU roll och produkter. 
- SGU verksamhet 
- Produkter 
- Avtal med Försvarsmakten        

(1,5 tim) 
 

5.6.  SMHI roll och produkter. 
- SMHI verksamhet 
- Produkter 
- Avtal med Försvarsmakten           

(1,5 tim) 
 

5.7.  Satellitinformation 
- Tillgång till satellitinformation 
- Produkter och användningsområden 
   (1,5 tim) 
 
5.8. Internationell verksamhet avseende "geografisk informationstjänst". 
- Genomförande av geografisk informationstjänst vid internationella insatser 
- Vilka länder och hur är detta reglerat 
- Verksamheten inom ramen för NATO/Pfp 
- Avtal  (2 tim) 

 
5.9. Funktionen "Landskaps- och fastighetsinformation" i totalförsvaret. 
- Myndigheter, verksamhet och roller 
- Ramavtal Försvarsmakten-Lantmäteriet och följdöverenskommelser 
- Milass och totalförsvarsenhetens uppgifter. Instruktion för milass 
- Försvarsmaktens krav på funktionen 
- Krigstryckningsorganisationen        

(2 tim) 
 
5.10. Lagstiftning beträffande geografisk information. 
- Lag och förordning om skydd för landskapsinformation 
- Sekretesslagen 
- Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar 
- Lag och förordning om kontinentalsockeln 
- Regler för upprättande av databaser 
- Uppgifter vad avser prövning och tillståndsgivning 
- Roller för HKV, MD, Lantmäteriet      

   (1 tim) 
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5.11. De militärgeografiska verken. 
Regelverk 
- Innehåll 
- MGI (digital militärgeografisk information) 
-  Sekretess 
- Användning    

(1 tim) 
 
5.12. Geoinfostöd vid genomförande av insats. 

    (1 tim)   
       

5.13. Digital geografisk information och GIS. 
- GIS. Vad är GIS? Nyttan med GIS. Allmän introduktion. (1 tim) 
- Kartkunskap - digitala baser.  (1 tim) 
- Databaser (1 tim) 
- VektorGIS (0,5 tim) 
- RasterGIS (0,5 tim) 
- Datafångst (1 tim) 
- Analyser  (1 tim) 
- Försvarsmaktens GIS-strategi (0,5 tim) 
-    GeoPres (0,5 tim) 
- Utbildning Sit Map Editor (3+1 tim) 

      (Totalt11 tim) 
       

5.16. GIS i civila samhället. 
-    Vad händer i kommuner, länsstyrelser m.fl.  

(2 tim) 
 
5.17. Administration, utvärdering m.m.                         
 

        (2 tim) 
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B Kursplan fördjupningskurs 
   

 
         

INBJUDAN  
HÖGKVARTERET Datum Bilaga 3 
 2003-01-20 18 100:608 93 
   
  

 
 
Fördjupningskurs i geografisk informationstjänst.  
 
1. Mål för kursen. 
 
Målet är att kursdeltagarna skall få de grundläggande kunskaper som behövs för att nå 
kompetens att upprätthålla befattning som handläggare avseende geografisk information 
vid central och regional nivå inom Försvarsmakten. 
 
Därutöver skall kursen ge djupare kunskaper om hur den geografiska informationen är 
uppbyggd och därmed användbar i samband med utveckling och användning av GIS i 
Försvarsmakten. 
Eleven skall  
− förstå vad den geografiska informationen står för, dess möjligheter och 

begränsningar. 
− kunna dra rätt slutsatser av förekommande presentationer på bildskärm, på plott eller 

ur specialproducerade kartor. 
− känna sammanhang mellan digital och analog geografisk information. 
− använda grundläggande programvaror för att hantera digital geografisk information. 
 

2. Bakgrundskrav 
 
För att kursen skall ge fullt utbyte förutsätts att kursdeltagarna ha genomgått Grundkurs 
i Geografisk Informationstjänst eller ha motsvarande kompetens. 
 
3. Målgrupp för kursen. 
 
Befattningshavare inom FM som på grund av sin befattning, har behov av kunskaper om 
tillgänglig, möjlig, kvalitetssäkrat beslutsunderlag om de militärgeografiska 
förhållandena, samt handläggare beroende av geografisk informationstjänst. Stödjande 
myndigheter och övriga totalförsvarsmyndigheter, med samma behov, erbjuds deltaga 
inom ramen för elevantal per kurs. 
Vana att arbeta med programvaror i Windows, samt genomgången grundkurs i 
geografisk informationsteknik kan vara underlättande. 
 
4. Principiell uppläggning av kursen. 
 
Kursen omfattar fyra veckoblock enligt följande: 
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En 1:a vecka vid Lantmäteriet i Gävle, vecka 320. 
En 2:a vecka uppdelad mellan Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) i Uppsala 
och Sjöfartsverkets Sjökarteavdelning och SMHI i Norrköping, vecka 337. 
En 3:e vecka uppdelad mellan Försvarets Materielverk, GeoSE, Metria Miljöanalys i 
Stockholm och i dess närhet, vecka 346. 
En 4:e vecka vid LedS i Enköping med praktisk utbildning, vecka 349. 
Kurschef kommer från högkvarteret. Antal elever max 24 per kurs. 
 
5. Kursinnehåll. 
 
Nedan följer en preliminär beskrivning av kursinnehållet. Utvärdering av kurser under 
2002, förändringar i Försvarsmakten samt utvecklingen inom området gör att vissa 
förändringar av kursinnehållet kan komma att ske. 
 
1:a veckan (v 320, Gävle) vid Lantmäteriet kommer att innehålla följande delar: 
- Grundläggande geodesi 
- Datafångst och databasuppbyggnad för olika slags användning, särskilt GSD och GGD 

(Grundläggande- SverigeData och Geografiska Data). 
- Kartografisk bearbetning och redigering av data från geografisk databas till      
kartografisk databas avsedd för produktion av tryckta produkter. 
- Produktion av kartor från kartografisk databas till färdig karta 
- Distribution och förlag av digitala tryckta produkter 
- Metria Miljöanalys, om användning av olika slags satellitinformation i olika 

tillämpningar. Presentation av användningsområden. Förutsättningar och 
begränsningar. Kombination med andra slags geografisk information. 

-Satellitinformation: Åtkomst för FM. Regler, avtal,  priser, aktualitet,  
beställningsförfarande, leveranser, förvaring av levererat material. 
 
2:a veckan (vecka 337, Uppsala och Norrköping) vid SGU/SMHI/SjöV kommer att 
innehålla följande delar: 
Vid SGU:  
- Jordartsgeologi och dess betydelse för FM verksamhet 
- Geofysik som en del av informationen för bl.a. artilleriförband 
- Maringeologins betydelse för marinförbanden 
- Grus och grundvattens betydelse för fältarbetsförbanden 
Vid SjöV: 
- Datafångst och databasuppbyggnad för allmän sjöfart och för FM. 
- Olika slags sjögeografisk information och dess användning 
- Produktion, distribution och förlagshållning av allmänna sjökort, försvarssjökort och 

publikationer. 
Vid SMHI: 
- SMHI verksamhet inkl. stöd till samhället. 
 
3:e veckan (vecka 346, Stockholm) vid FMV/GeoSE/Metria Miljöanalys, kommer att 
innehålla följande delar: 
- FMV roll och verksamhet avseende utveckling inom geoinfoområdet. 
- GeoSE roll och verksamhet för att försörja FM system, staber och förband med 

digitala geografiska data. 
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- Processen från datamottagning till leverans ut i FM. Konvertering, ompackning, 
komplettering, kombination av olika slags data. Redovisning av vilka databaser som 
GeoSE lagerhåller.  

- STANLI-projektet. 
- Uppföljning av leveranser och aktuellthållning av levererat material 
- Presentation av system inom armén, marinen och flygvapnet som utnyttjar 

geografisk information. 
- Utnyttjande av geografisk information inom ramen för nätverksbaserat försvar. 
 
4:e veckan (vecka 349, Enköping) vid LedS, kommer att innehålla följande delar: 
- Introduktion till GIS, bakgrund, grundläggande begrepp och utvecklingstendenser 
- Data för GIS, krav på innehåll och struktur, datautbyte, försörjning och 

standardisering. Arbete med FM gemensamma GIS-programvara (GeoPres) 
- Fortsatta övningar med GeoPres, samband mellan analys och verifiering 
- Presentation av vissa GIS-projekt genomförda vid GIS-centrum, med betoning på 

användaraspekter och utvecklingsmetodik för genomförande av GIS-projekt inom FM. 
 
 


