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Sammanfattning av arbetet i aktiviteten under året 

Aktiviteten har genomförts inom ramen av Geodatarådets handlingsplan för 

året 2021. 

Aktiviteten har sin grund i det regeringsuppdrag som Lantmäteriet fick i sitt 

regleringsbrev för 2021 kring kompetensförsörjning. Uppdraget skulle ge-

nomföras i samverkan med Geodatarådets medlemmar och överlämnas till 

Regeringskansliet senast sista december 2021.  

Organisation av arbetet har varit att Lantmäteriets HR chef, Katharina Zet-

terqvist har ansvarat för arbetet med regeringsuppdraget. Ansvarig för fram-

drift och färdigställande har Magnus Forsberg Lantmäteriet varit. 

Lantmäteriet har tillsammans med Geodatarådets medlemmar, kommuner, 

företag som verkar inom geodataområdet och berörda lärosäten, genomfört 

en kartläggning av kompetensförsörjning inom geodataområdet. För att få 

ett väl förankrat underlag till vår kartläggning valde Lantmäteriet att ge-

nomföra en serie workshops och djupintervjuer med ett antal representanter 

från de olika verksamheterna.  

Uppgiften har varit att visa vilka yrkeskategorier som är kritiska för bran-

schen, vilken kompetens som är kritisk liksom hur kompetensförsörjningen 

fungerar i branschen. Vi kan konstatera att geodataområdet idag omfattar 

betydligt fler ämnesområde än den traditionella bilden av området. Det finns 

också en samstämmighet kring upplevelsen av att det finns en brist på kom-

petens inom geodataområdet.  

För att inhämta synpunkter från berörda högskolor och universitet har vi 

även haft workshopar med våra lärosäten. I dialogen framkommer bland an-

nat ett behov av en ökad samverkan både mellan lärosätena och mellan läro-

säten och branschen. Några av de förslag vi lägger i den slutliga rapporten 

har en tydlig koppling till detta. 

I våra workshopar fick deltagarna också reflektera kring risker och konse-

kvenser med bristen på kompetens inom området. Lantmäteriet har sedan 

gjort en bedömning av riskerna och tagit fram förslag på åtgärder för att be-

gränsa riskerna. 

Vid våra workshopar har det deltagit 15 personer från 9 Universitet och 

högskolor (Lunds Universitet, Högskolan i Gävle, KTH, The University of 

Karlstad, SLU, Umeå Universitet, Chalmers, Göteborgs Universitet, Blek-

inge Tekniska Högskola), 48 deltagare från 42 kommuner (gruppchef, en-

hetschef, förvaltningschef), 15 deltagare från 12 myndigheter och organisat-

ion som ingår i Geodatarådet och 13 deltagare från 13 företag. Till detta har 

vi genomfört separat workshops för Lantmäteriet.  
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Efter workshop ett och två har 7 djupintervjuer hållits med representanter 

från alla sektorer.  

(Tre intervjuer med representanter från kommuner, två intervjuer med repre-

sentanter från universitet och högskolor, en representant från Geodatarådet 

och en representant från företag.) 

Efter detta har samtal förts med dels Myndigheten för Yrkes Högskolan 

(MYH) och med riksförbundet för geografilärare 

1. Vad vi önskat uppnå och vad vi lyckats uppnå under året 

1.1   SYFTE OCH MÅL 

Syftet med aktiviteten har varit att skriva en rapport utifrån det givna upp-

draget kring kompetensförsörjning. 

 

Det vi önskat uppnå med aktiviteten är att få ett stort underlag från alla sek-

torer i branschen som påvisar vad som är kritisk kompetens liksom kritiska 

yrkeskategorier. Målet med detta är få ett väl underbyggt material för att 

kunna ge robusta och väl underbyggda slutsatser och förslag, i rapporten.   

1.1.1  NYTTOR SOM VI GENERERAT MED ARBETET 

Vi har genom hög delaktighet från sektorerna kommuner, företag, medlem-

mar i Geodatarådet samt lärosäten, fått en bred och ganska komplett bild 

från branschen kring vilka de kritiska yrkeskategorierna är, vilken den kri-

tiska kompetensen är, hur kompetensförsörjningen fungerar och vilka risker 

och konsekvenser det finns utifrån utfallet i aktiviteten. Vi har även en bred 

bild av vilka trender som driver behoven i nutid liksom i överskådlig fram-

tid. 

Med denna breda bild som arbetet gett så finns det i rapporten välunder-

byggda förslag för att på sikt kunna förbättra kompetensförsörjningen inom 

geodatabranschen. 

Med att fått ut dessa nyttor av aktiviteten så har vi bidragit till Sveriges ge-

nomförande av agenda 2030 och då särskilt inom målområde 4, god utbild-

ning för alla och säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalité och främja det livslånga lärandet för alla. 

1.1.2  INTRESSENTER FÖR ARBETET 

Intressenter är de utbildningar som har geodata som en del i sin kursplan 

men där det huvudsakliga ämnesområdet är något annat, liksom alla intres-

seföreningar som Geoforum, Samhällsbyggarna m fl. 

2. Fortsättning i arbetet 

Särskild rapport kring resultatet i rapporten är färdigställd och inskickad till 

Finansdepartementet med dnr LM2020/000738. Med inskickad rapport så 

avslutas denna aktivitet.  

 


