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ilr.'Sammanfattning
I takt med att geografiskainformationssystem(GIS) blir alltmer lattanvanda
blir fler organisationerintresseradeav att inlijra GIS. Diirfdr syftar detta
examensarbetettill att utreda teodn bakom inftirande av GIS i en
organisation.Teorin anvandssom grund lijr en fallstudie. Examensarbetet
syftar iiven till att genom fallstudien lyfta fram faktorer lor ett lyckat
inlbrande av GIS i en organisationsamt identifiera uppkomnaproblem och
hinder.
Det finns ett antal olika teorier om hur ny teknik ska inftiras i en
organisation, som en grund beskriver denna rapport fem olika
implementationsstrctegier.Dessa rangordnas b6de med avseende pi
inliirande- och anvandaranpassning.
Fdr att beskriva infiirandeprocessen
gors en grov uppdelning i organisatoriskaoch tekniska aspekter.I dessa
aspekteridentifierasolika moment som har olika betydelseIiir ett infiirunde.
I organisatoriskaaspekteringar ftirankring, fiintudie, kostnad-n)4toanalys,
utvecklande av mil och skapandeav Gls-stategi och vikten av dessa.
Tekniska aspekter bester av hird- och mjukvara, datafiirsdrjning och
anvAndande.Slutligen,under bide organisatoriskaoch tekniskaaspekter,tas
problem upp som forklippas med respektiveomride.
Fallstudienbaseraspe ett pilotprojekt vals syfte,ir att in{iim GIS i bam- och
utbildningslijrvaltningeni Kristianstadskommun. Fallstudien loljer samma
struktur som teorin och tar upp organisatoriskaoch tekniska aspekterpa ett
infrjrande. Speciella ltirutsaittningar {ijr ett inliirande pa barn- och
utbildningsforvaltningen zt att fdwaltningen forst och ft,imst handhar
"mjuka" fragor. Mjuka fragor innebar att det centrala iir miinniskan och
iimnen i direkt anknytning till miinniskan.En andra ftirutsattningit att GIS
redan anvandsi andra delar av kommunen. I Kristianstadskommun ar det
stadsingenjdrskontoret
som hanterarfrigor om GIS, de iir ocks6 ansvariga
fbr kommunensgeografiskadata.
Pilotprojektethar bl.a. resulterati en Intemetbaseradprototyp bestaendeav
fyra olika GIS-tillampningar, Grundskole-GlS,Gymnasie-GlS,PlaneringsGIS och Skolpresentations-Gls. Dessa tillampningar Ar framtagna 1
samarbetemed utvalda nyckelpersonerpi lbrvaltningen och ar tankta att
kunna underliittavissa arbetsuppgifterpe lorvaltningen.
Slutsatsersom &agits i rappoften ar att det Ar svart att identifiera ratt
personer for genomdrivandet av ett GlS-inliirande, speciellt i en stor
organisationsom fallstudien gjorts p6. Niir personerit identiheradeiir det
av stor vikt att dessakan avsattatid frin deras ordinarie arbetsuppgifter.
Under fallstudien har bristfillig dokumentation av data vadt ett stort
problem, en anledningtill dettakan vara att flamtida utvecklingsmdjligheter
inte uppmarksammatsvid kavftamstAllning av nuvarandedatabassystem.
Ett annat datarelateratproblem har varit fel i indata. Andra slutsatsersom
&agits ,ir att forankringen har en viktig och avgdranderoll liir infiirandet,
detta fttr att samordnadrivandekafter. Hiir spelarkonketa exempelin som
viktiga faktorer ldr informering och visande av resultat. Att visa p6 vilka
arbetsuppgiftersom kan underlAttasairav stor belrdclsc.
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