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Sammanfattning
I denna rapport beskrivs arbetet med att tillvarata och anpassa data från en enkätundersökning
till digital hantering i GIS. Undersökningen är en besöksstudie utförd av Karlstads kommun
och Skogsstyrelsen för att kartlägga människors rörelsemönster i I2-Skogen, ett gammalt
militärt övningsfält som numera används som rekreationsområde. Enkäten består av ett antal
frågor om exempelvis typ av aktivitet, ålder och åsikter om området, samt en karta på vilken
besökaren ritat in var i området han eller hon rört sig. Utgångsmaterialet för arbetet har varit
en databas innehållande enkätsvaren, samt originalkartorna med den ritade informationen.
Arbetet omfattar dels att undersöka om kartinformationen kan digitaliseras automatiskt genom
scanning och vektorisering i batch, och dels att normalisera och strukturera databasen med
enkätsvaren.
En metod för digitalisering har utarbetats och testats på ett urval av kartorna. Metoden består
av ett antal steg och innefattar bl a bearbetning av kartorna i bildbehandlingsprogram samt
klassning och vektorisering i GIS-programvara. Eftersom batchfunktioner saknas i GISprogramvaran har makron skapats genom programmering i VBA. Metoden har visat sig
fungera bra på urvalet och slutsatsen blir att det är fullt möjligt att digitalisera de ritade
linjerna med automatik. Dock finns vissa brister avseende noggrannhet och användbarhet.
Dessutom är urvalet relativt litet och viss justering av inställningarna för klassning och
vektorisering kan vara nödvändig vid tillämpning på större delar av materialet.
Databasen har normaliserats så långt som ansetts rimligt med tanke på prestanda och
användbarhet. För att tillförlitliga sökningar ska kunna utföras har flera attribut tolkats och
modifierats genom indelning i kategorier och intervall.
Arbetet har resulterat i en geodatabas innehållande samtliga enkätsvar samt det utvalda
materialet från digitaliseringstestet. För att visa hur databasen kan användas har två enkla
analysexempel tagits fram.
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Abstract
This report describes the work with utilizing and adapting data from a visitor poll for use in a
GIS. The poll was performed by the Municipality of Karlstad and the Swedish Forest Agency
to survey peoples visit patterns in the I2-Forest, a former military training field which is now
used as a recreation area. The poll consists of a number of questions about the visitor’s
activities, age, opinions etc, and a map on which the visitor has drawn his or her path through
the forest. Source data is a database containing poll answers, and the original maps with the
drawn information. The task is partly to investigate if the maps can be batch-digitalized
through scanning and vectorization, and partly to normalize the database.
A method for digitalizing has been developed and tested on a selection of the maps. The
method consists of a number of steps, including image processing, classification and
vectorization. According to lack of batch-possibilities in the used GIS software, macros have
been created by programming in VBA. The method works well on the selected maps and the
conclusion is that it is possible to digitalize the drawn lines automatically. However, there are
some shortages regarding accuracy and usability. Furthermore, the selection is relatively small
and some adjustments on the settings for classification and vectorization might be necessary
when applying the method on a larger part of the data.
The database has been normalized as far as reasonable with consideration of performance and
usability. To enable reliable searches, several attributes has been interpreted and modified
through categorization and classification.
The result is a geodatabase consisting of all poll answers, and the selected data from the
digitalization test. To show how the database can be used, two simple examples of analyses
have been made.
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Inledning
Karlstads kommun och Skogsstyrelsen har gjort en besöksstudie för att kartlägga människors
rörelsemönster i I2-skogen, ett tätortsnära naturområde i Karlstad. I detta examensarbete
undersöks möjligheter att ta hand om data från denna undersökning och anpassa det till digital
hantering i ett GIS (geografiskt informationssystem).
Kontaktperson på Karlstads kommun är Sara Genell, naturvårdshandläggare på natur- och
parkenheten. Handledare är Jan Alexandersson och examinator Rolf Nyberg, avdelningen för
naturgeografi, fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet.
I2-skogen användes som militärt övningsfält fram till 1993, då regementet i Karlstad lades
ner. Området sträcker sig från Skåre och Ilanda i norr till Våxnäs och Hultsberg i söder, och
begränsas i väster av riksväg 61/62 och i öster av järnvägen (figur 1).

Figur 1. Översikt, I2-Skogen.

Arealen är ca 1 000 hektar, av vilken största delen ägs av kommunen. Området har ett
varierande skogs- och jordbrukslandskap och innehåller flera mil grusväg, motionsspår och
stigar. Vid åtta entréer finns informationstavlor med kartor, och utspritt i området finns bord,
bänkar och eldningsplatser. I norra delen finns en golfbana och i södra ett par skjutbanor.
Området nås lätt från centrala Karlstad med buss, bil eller cykel och används av många för
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rekreation och motion. Utöver allmänhetens användning bedrivs även föreningsaktiviteter,
jakt samt jord- och skogsbruk. Vägarna är avstängda för motorfordon, med undantag för
skogsbruk, arrendatorer och vissa arrangemang.
Kommunens och Skogsstyrelsens intressen för undersökningen är av lite olika karaktär.
Kommunen vill ha information som kan användas som underlag för planering av området.
Exempel på frågeställningar kan handla om hur området används, vilka som använder det och
varifrån besökarna kommer. Skogsstyrelsens intresse har ett bredare samhällsperspektiv och
handlar t ex om tätortsnära skogars värden och betydelse med avseende på folkhälsa.
Undersökningen har utförts vid fyra platser under november 2005 samt februari, maj och
september 2006. Undersökningstillfällena har varit en timme långa och spridits på två
tillfällen per vardag och tre tillfällen per helgdag, tre vardagar i veckan och alla helger under
de aktuella månaderna. Funktionärer har delat ut en enkät (se bilaga 1) där förbipasserande
har svarat på frågor om hur de använder området. Enkäten innehåller dels iakttagelser om
exempelvis kön, ålder, aktivitet och väder, och dels frågor om hur länge man vistats i
området, varför man är där och vad man tycker är positivt respektive negativt. Besökarna har
även fått rita in på en karta var i området de rört sig vid det aktuella besöket samt ange vilken
gata de bor på. I de fall man inte hunnit eller haft möjlighet att dela ut en enkät har
iakttagelser noterats av funktionärerna.
Det totala antalet undersökningssvar uppgår till drygt 6 000, varav ca 2 000 är enkäter ifyllda
av besökare medan resterande enbart innehåller iakttagelser. Icke-geografiska data, som
iakttagelser och enkätsvar, finns lagrade i en databastabell (MS Access). Svaren har matats in
exakt så som besökarna skrivit på enkäten, vilket gör flera av fälten svåra eller omöjliga att
söka i eftersom vissa frågor gett besökaren stor frihet i formuleringen av svaret. Svaret på
frågan ”När var du senast i I2-skogen?”, kan t ex vara ett specifikt datum, ”förra veckan”, ”i
torsdags” eller ”för några dagar sedan”. Dessutom förekommer rena felstavningar. Tabellen
uppfyller heller inte första normalformen, d v s den innehåller inte enkla värden i alla
kolumner. Ett annat problem är att det inte finns något unikt id för varje enkät. De id-nummer
som finns är skapade på plats i fält och samma id kan ha satts på flera enkäter.
Kartmaterialet finns tillgängligt i form av originalenkäterna, d v s i pappersformat. Kartorna
är tryckta i färg och besökarna har fått rita in sin information med en tjock röd penna. Även
här har utrymme funnits för variationer av svaren. Besökaren har antingen ritat in den väg
han/hon färdats, eller ringat in området de vistats i. Man har på Skogsstyrelsen utvecklat ett
stöd för digitalisering av kartorna. Metoden baseras på ett digitalt nät innehållande vägar och
stigar i området, och innebär att man manuellt digitaliserar varje karta genom att registrera
vilka vägar besökaren använt.
Syftet med detta arbete är att undersöka om digitalisering av kartorna kan utföras automatiskt
med någon form av batch-funktion, samt att strukturera och normalisera enkätsvaren.
Målsättningen är att färdigställa hela databasen med enkätsvaren. När det gäller kartmaterialet
görs ett mindre urval på vilket digitalisering testas. Ett förslag på hur materialet kan lagras i
en geodatabas ska tas fram, och slutligen utförs ett par analyser för att ge exempel på hur
materialet kan användas.
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Genomförande
Data och programvaror
Enkätmaterial
-

Enkätsvar och iakttagelser. MS Access-databas.
Originalenkäter i pappersformat.

Bakgrundsdata till analyser
-

Områdeskarta över I2-skogen, innehållande bl a markslag, bäckar, höjdkurvor, vägar,
stigar och motionsspår. ESRI Shape, RT90 2,5 gon V
Tätortskarta, Karlstads kommun. Skikten byggnader, markslag, stadsdelar, vägar och
järnväg. ESRI Shape, RT R05 5 gon V
Vägnät. Väglänkar och noder. ESRI Shape, RT R05 5 gon V
Gatunamn till vägnät. MS Excel-fil

Programvaror
-

ArcGIS Desktop 9 (ArcCatalog, ArcMap) med tilläggen ArcScan och Spatial Analyst
ArcView 3 med tillägget Image Analyst
SweTrans 1.1
Microsoft Excel 2000
Microsoft Access 2000
Adobe Acrobat 6 Professional
Adobe Photoshop CS

Enkätsvaren
För att göra databasen användbar till sökningar och analyser krävdes en ganska omfattande
modifiering av attribut och värden. Flera attribut har standardiserats och kategoriserats och
tolkning av vissa enkätsvar har varit nödvändig för att kunna inordna dem i en kategori eller
ett intervall. Detta gäller särskilt svaren på frågan ”När var du senast i I2-skogen?”, där
variationen i hur man svarat är stor. Kolumnen med väderinformation har normaliserats
genom att dela upp värdena på flera kolumner (MOLNIGHET, NEDERBÖRD, VIND och
TEMP), med förbestämda värden enligt enkätens formulär (se bilaga 1). I övrigt har
felstavningar och andra fel rättats. Detta är särskilt viktigt när det gäller gatunamnen eftersom
dessa måste överensstämma med namnen i kommunens gatunät. Kolumner med svar av
fritext-typ, som exempelvis kommentarer och förslag på åtgärder, har lämnats orörda.
För att koppling mellan tabeller i databasen ska bli möjlig försågs varje enkätsvar med ett
unikt id (ENKÄT_ID), ett löpnummer med början på 10001. Det ursprungliga enkätnumret
måste dock finnas kvar då detta är enda kopplingen till originalen och därmed kartorna. Detta
har fått attributnamnet ENKÄT_FÄLTNR. Materialet har delats upp på två tabeller,
Iakttagelser och Frågor. Detta för att undvika alltför mycket tomma fält, då bara en tredjedel
av posterna har enkätsvar. Arbetet har i huvudsak utförts i ArcMap, med hjälp av
funktionerna Select by Attributes och Calculate values. För att skapa det unika id-numret
användes MS Excel.
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Digitalisering av kartorna
De ritade linjerna ska lagras som vektordata i geodatabasen. Den metod jag valt att testa går ut
på att scanna in kartorna och använda programtillägget ArcScan i ArcGIS för att vektorisera
de ritade linjerna. ArcScan kräver att rastret som ska vektoriseras representeras av två unika
färger, en s k bi-level image. Detta innebär att den ritade linjen på något sätt måste urskiljas
och separeras från resten av kartan, vilket kan göras med någon bildanalysfunktion, liknande
de som används inom fjärranalys.
En metod som skulle kunna användas är s k förändringsanalys (Image Difference), där
kartorna med ritade linjer jämförs med en ”tom” karta. Detta kräver dock mycket noggrann
inpassning av bilderna. Kartorna kan vid scanningen placeras med tillräckligt god precision.
Dock varierar själva kartans position på pappersarket något. Metoden skulle därmed innebära
ett omfattande manuellt inpassningsarbete med varje bild.
En annan metod är klassning baserad på färgsignatur. Sådan klassning har dock visat sig svår
att utföra direkt på de scannade kartorna eftersom det är mycket svårt att definiera en generell
signatur för den ritade linjen i alla kartor. Pennorna som använts är av blyerts-typ, vilket
innebär att linjen kan få olika färgsignatur beroende på hur hårt man tryckt när man ritat.
Typen av penna gör också att linjerna inte är solida utan mer liknar ett ”raster” av punkter.
Dessutom finns ytor med samma färg som linjen på vissa ställen i kartan. Utöver dessa
problem saknas möjlighet att utföra automatisk klassning av flera bilder i batch i den
programvara som testats (ArcView 3).
För att klassning med en generell signatur ska vara möjlig måste kartorna behandlas så att
linjen framhävs mot resten av kartan och blir så lika som möjligt i alla kartor. Till detta har
jag använt Adobe Photoshop CS. Efter behandlingen i Photoshop är en enkel beräkning
baserad på värden för de tre grundfärgerna, röd, grön och blå (RGB), tillräcklig för att urskilja
linjerna. Detta utförs med funktionen Raster Calculator i ArcGIS-tillägget Spatial Analyst.
Förutom förbehandling, klassning och vektorisering måste kartorna passas in i det aktuella
koordinatsystemet (RT90 2,5 gon V), vilket görs med georefereringsverktyget i ArcMap.
Då ArcGIS saknar batchfunktioner för såväl georeferering, klassning som vektorisering, har
jag skrivit makron i programspråket VBA (Visual Basic for Applications) som utför detta.
Källkod till dessa makron redovisas i bilaga 4.
Femtio kartor har valts ut för digitalisering, samtliga från enkäter som besvarats under maj
2006, fyrtio med väg/rutt fördelade jämnt från varje undersökningsplats, samt tio där
besökaren ringat in ett område.
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Scanning
Kartorna har scannats i färg av Universitetestryckeriet, med en scanner av typen Xerox
Digipath 2000 utrustad med arkmatare. Bilderna levererades i en pdf-fil och exporterades med
Adobe Acrobat till tiff-format med upplösningen 282 dpi. De har sedan konverterats med
Photoshop till 75 dpi med omsamplingsmetoden Nearest Neighbor.
Efter scanning och export till tiff-format döptes filerna med det unika enkät-id:t. För att hitta
rätt id gjordes sökning på ENKÄT_FÄLTNR i databasen. För de enkäter som inte har unika
fältnr kan enkät-id fastställas genom att jämföra andra attribut som datum, tid, plats etc.
Förbehandling i Photoshop
Kartorna har behandlats med bildjusteringsfunktionen Equalize samt filtret Median med
radien 1. Equalize omfördelar pixlarnas ljusstyrka så att hela kontrastområdet används1.
Funktionen visade sig användbar för att förstärka den ritade linjen och jämna ut skillnader
mellan kartorna. Median-filtret reducerar brus genom att inom den valda radien runt varje
pixel söka efter pixlar med liknande värden. Den aktuella pixeln ges sedan medianvärdet av
de funna pixlarna2. Detta jämnar ut den ritade linjen så att det rasterliknande utseendet
försvinner. Det filtrerar även bort eventuella oönskade enstaka pixlar med samma färg som
linjen. Funktionerna har lagts in i en s k Action som sedan kan exekveras i batch.
Georeferering
En av de scannade kartorna passades in med hjälp av georefereringsverktyget i ArcMap. Som
referens användes områdeskartan över I2-skogen. Fyra passpunkter har använts. Som
passpunkter valdes hörn på bostadsområden, då dessa är lätta att peka ut med god precision i
både den scannade kartan och i referenskartan. Punkterna har även valts så att de ska omge
området så bra som möjligt. Koordinattabellen från inpassningen sparades i en textfil och
används sedan för att georeferera samtliga kartor. Transformationsmetoden är en affin
transformation (1st Order Polynomial).
Klassning
Genom att undersöka några av kartorna i urvalet har jag identifierat inom vilka intervall
värdet för den ritade linjen ligger i respektive grundfärg (RGB).
Dessa intervall är:

60 <= R <= 170
0 <= G <= 70
0 <= B <= 30

Utifrån dessa intervall formuleras ett villkor med vilket ett nytt raster skapas, innehållande
enbart värdena 0 och 1. De pixlar som uppfyller villkoret får värdet 1 och övriga värdet 0. Det
nya rastret filtreras också med funktionen FocalMajority, som fungerar som ett lågpassfilter
genom att varje pixel ges värdet av majoriteten av pixelvärdena inom den valda radien
(figur 2). Funktionen används för att avlägsna enstaka oönskade pixlar och fylla hål i linjerna.

1
2

Adobe Photoshop CS Help, Using the Equalize command
Adobe Photoshop CS Help, Noise filters
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Den fullständiga formeln som rastret beräknas med är:
FocalMajority([B1] >= 60 & [B1] <= 170 & [B2] <= 70 & [B3] <= 30,
CIRCLE, 1, DATA)
där:
[B1] = Band 1 (R)
[B2] = Band 2 (G)
[B3] = Band 3 (B)
CIRCLE anger formen på filtret
1 är filtrets radie i antal pixlar
DATA anger att bildpunkter utan värde (NoData) ska ignoreras

Vid beräkningen av rastret används en mask (Analysis Mask) för att klippa ut endast den del
av kartan som är intressant (figur 3). Detta för att avlägsna så mycket som möjligt av
oönskade pixlar i de områden som innehåller samma färger som linjen och skulle kunna störa
vektoriseringen.

Figur 2. FocalMajority. Pixlar vars
centrum faller inom radien (grön) tas
med i beräkningen.

Figur 3. Mask som används vid beräkning av
rastret.
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Vektorisering
För att vektorisera de ritade linjerna används ArcScan. Programmet kan identifiera linjer och
polygoner i ett raster, baserat på ett antal inställningar för bl a linjebredd, generalisering,
utjämning och utfyllnad av avbrott. Linjerna som hittas läggs in i en shapefil (”Linjer.shp”).
Trots tidigare filtrering av rastren finns en del ”ströpixlar” kvar, vilka kan generera oönskade
linjer. Därför har ett villkor satts i VBA-makrot som sorterar bort alla linjer som är kortare än
500 meter. Tomrum mellan pixlar, som överstiger det valda värdet för utfyllnad av avbrott
(Gap Closure Tolerance), kan orsaka att flera linjeobjekt hittas i ett raster. I dessa fall läggs
alla linjer ihop till en med funktionen Union. Slutligen skrivs enkät-id in som ett attribut.
Detta tas från rasterfilens namn. De inställningar och villkor som använts till de femtio
kartorna i testet redovisas i bilaga 3, samt framgår av källkoden i bilaga 4.
Linjerna har laddats in i geodatabasen med
ArcCatalog. De linjeobjekt som representerar
ett inringat område klipptes först ut och
sparades i en separat fil. Från dessa skapades
polygoner med funktionen Feature Envelope
to Polygon, som bildar polygoner
motsvarande den rektangulära yta som varje
linje upptar (figur 4).
Figur 4. Feature Envelope to Polygon.

Kvalitetsbedömning
För att få ett mått på tillförlitligheten hos metoden har jag gjort ett försök att bedöma de
vektoriserade linjernas överensstämmelse med originalkartorna. Linjerna har jämförts med de
scannade och georefererade kartorna och undersökts med avseende på förekomsten av
oönskade linjer och avbrott. Lägesonoggrannheten har bedömts genom att studera spridningen
i läge mellan linjer där besökarna med stor sannolikhet har gått samma väg.

Analysexempel
Två exempel på analyser av materialet har tagits fram. Bakgrundsdata till analyserna är
områdeskartan över I2-Skogen samt tätortskarta och vägnät i Karlstads kommun. Gatunamn
till vägnätet har hämtats från Excel-filen. Tätortskarta och vägnät transformerades med
SweTrans till RT90 2,5 gon V.
Analys 1 – Besökstryck, rutnät
Analysen omfattar de fyrtio linjer som vektoriserats i testet. Ett rutnät av kvadratiska
polygoner med sidan 250 m, som täcker hela I2-Skogen, har skapats. Med hjälp av funktionen
Join har sedan antalet besökare i varje ruta beräknats (figur 5).
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Figur 5. Flödesdiagram, analysexempel 1.

Analys 2 – Besökare per stadsdel
Antalet besökare från varje stadsdel har beräknats baserat på den uppgift om bostadsgata som
besökarna angivit i enkäten. Analysen begränsas geografiskt av det område som
stadsdelsskiktet omfattar. Samtliga poster med bostadsgata inom detta område (1 400 st) ingår
i analysen. Ett skikt innehållande de gator som ligger inom stadsdelarna, med tillhörande
stadsdelsnamn, skapades med funktionerna Dissolve, Clip och Join (spatial join).
Stadsdelsnamnet kopplades till frågetabellen via gatunamnet (Join). Med funktionen
Summarize skapades en tabell där förekomsten av varje stadsdel beräknats. Denna tabell
kopplades slutligen till det ursprungliga stadsdelsskiktet (figur 6).

Figur 6. Flödesdiagram, analysexempel 2.
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Resultat
Geodatabas
Alla data lagras i en geodatabas av formatet ESRI Personal Geodatabase (figur 7). En
detaljerad beskrivning av databasens tabeller och feature classes redovisas i bilaga 2.
Referenssystem för geografiska data är RT90 2,5 gon V.

Figur 7. Geodatabasens uppbyggnad.
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Digitalisering
Nedan redovisas delresultat från de olika digitaliseringsstegen för en av kartorna i testet.
Scanning
De scannade kartorna har en filstorlek på
ca 22,5 MB (282 dpi). Efter omsampling till
75 dpi är filstorleken ca 1,6 MB. Figur 8 visar en
scannad karta.

Figur 8. Scannad karta.
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Förbehandling i Photoshop
Equalize-funktionen förstärker den ritade linjen och utjämnar till viss del skillnader i färgton
och ljusstyrka mellan olika kartor. I figur 9 och 10 jämförs två kartor före och efter
behandling med Equalize.

Figur 9. Före
behandling med
Equalize.

Figur 10. Efter
behandling med
Equalize.
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Figur 11 visar hur Median-filtret reducerar brus och jämnar ut färgvariationer i linjen.

Figur 11. Före (t v) och
efter (t h) applicering av
Medianfilter.

Georeferering
Figur 12 visar resultatet av georefereringen. I bakgrunden syns områdeskartan i vektorformat.

Figur 12. Karta georefererad mot vektorkartan
över området.
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Klassning
Klassningen resulterar i ett raster med
två värden, 0 och 1. Man kan se att en
del oönskade pixlar finns kvar trots
filtreringen (figur 13).

Figur 13. Resultat av klassning.

Vektorisering
En vektorlinje har skapats utifrån 0/1-rastret. Några kvarvarande pixlar i bostadsområdet har
stört vektoriseringen och felaktigt tolkats som en linje (figur 14).

Figur 14. Resultat av vektorisering.
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De linjer som representerar områden har omvandlats till polygoner och lagras i en egen
feature class i databasen. Figur 15 och 16 visar samtliga vektoriserade linjer respektive
polygoner.

Figur 15. Samtliga fyrtio vektoriserade
linjer.

Figur 16. Samtliga tio vektoriserade
polygoner.
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Kvalitetsbedömning
Vid kontroll av överensstämmelse med originalen har följande resultat konstaterats:
- 25 st är felfria.
- 22 st har mindre fel men är fullt användbara. Av dessa har 16 st oönskade linjer, av
vilka de flesta är förhållandevis korta och ligger i bostadsområdena, där förekomsten
av pixlar med liknande färg som linjen är störst. 10 st har kortare avbrott.
- 3 st har så långa avbrott att de bedöms oanvändbara vid analyser.
Lägesonoggrannheten på de vektoriserade linjerna bedöms uppgå till som mest ca 80 m.
Spridningen är ungefär 100 m (figur 17).

Figur 17. Lägesonoggrannhet.
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Analysexempel
Figur 18 och 19 visar resultaten av de två analysexemplen.
Analys 1 – Besökstryck, rutnät
Analysresultatet visar antalet besökare i varje 250 meters-ruta. I kartan visas även de fyra
undersökningsplatserna (figur 18).

Figur 18. Resultat av analysexempel 1.
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Analys 2 – Besökare per stadsdel
Figur 19 visar antalet besökare från varje stadsdel.

Figur 19. Resultat av analysexempel 2.
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Diskussion och slutsatser
Enkätsvar
Målsättningen att strukturera och normalisera enkätsvaren har uppnåtts. Data skulle kunna
delas upp i flera tabeller för att undvika viss redundans och tomma fält, men min bedömning
är att detta inte är nödvändigt. Prestandamässigt har detta ingen avgörande betydelse eftersom
det rör sig om förhållandevis små datamängder, som dessutom inte kommer att öka. I ArcGIS
saknas dessutom möjligheten att definiera frågor som läser data från flera tabeller samtidigt,
t ex med SQL, vilket skulle göra analyser onödigt krångliga att utföra om databasen hade
många tabeller. De tolkningar som gjorts vid standardisering och kategorisering utgör en
felkälla, då det i vissa fall varit svårt att avgöra i vilken kategori eller vilket intervall svaret
ska inordnas. I de fall jag ansett tolkning helt omöjlig har fältet istället lämnats tomt.
Resultatet är således starkt påverkat av mina tolkningar. Med anledning av detta har en kopia
av den ursprungliga tabellen lagts in i databasen så att de orörda enkätsvaren enkelt ska gå att
hitta.

Digitalisering
Det har visat sig fullt möjligt att digitalisera de ritade linjerna i kartorna på automatisk väg.
Metoden att har fungerat tillfredsställande på de femtio kartorna i testet. Överensstämmelsen
med originalen är mycket bra. Urvalet är dock förhållandevis litet (ca 2,5 %) och det är svårt
att säga hur väl metoden fungerar på hela materialet, vilket helt avgörs av kvalitén på de ritade
linjerna. Det kan vara nödvändigt att dela upp materialet i mindre delar, för vilka man
anpassar inställningarna för vektorisering och klassning. Valet av scanner och upplösning
påverkar också behovet av justering av inställningarna. Scanningen kan antagligen utföras
direkt med den lägre upplösningen (75 dpi) för att eliminera omsamplingen i Photoshop.
Uppdelningen i kartor med rutter respektive områden är att föredra redan vid scanningen. På
så sätt kan dessa hållas åtskilda genom hela digitaliseringsarbetet och man kan lätt skapa
polygoner av alla områdeslinjer. När det gäller områdena skulle man hellre låta polygonerna
omfatta endast den yta som linjen ringar in, till skillnad från den rektangulära yta som
används i testet. Detta kräver dock att linjerna är slutna, vilket möjligen kan åtgärdas med
hjälp av topologiverktygen i ArcMap.
Lägesonoggrannheten för de vektoriserade linjerna är förväntat ganska stor. Denna beror av
flera faktorer, av vilka georefereringen inverkar mest p g a att kartans placering på papperet
varierar mellan enkäterna. Inverkar gör också den noggrannhet med vilken besökaren ritat in
sin rutt, samt i viss mån inställningarna vid vektoriseringen, t ex generaliseringsgraden.
En viktig skillnad jämfört med Skogsstyrelsens lösning är kopplingen till vägnätet. Med
Skogsstyrelsens metod knyts varje enkät till vägnätet, vilket möjliggör analyser av exempelvis
belastning på stigar och vägar. Denna möjlighet går förlorad med min digitaliseringsmetod,
vilket är en nackdel. Den stora fördelen är däremot att man automatiskt och relativt snabbt
kan digitalisera hela materialet, samtidigt som de flesta analysmöjligheter bevaras. En
utveckling av metoden skulle kunna vara att vid laddning till databasen snappa linjerna till
närmaste väglänk, eller att med ytterligare programmering efterlikna den manuella
identifieringen av väglänkar. I båda fallen krävs dock förmodligen en hel del övervakning och
kontroll av resultatet, då det p g a problemen med lägesonoggrannheten blir svårt att snappa
till rätt väglänk.
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Analys
De två analysexemplen visar hur databasen kan användas för olika statistiska undersökningar
baserat på rumsliga förhållanden. Analyserna är ganska enkla och inga urval på icke-rumsliga
attribut har gjorts. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att fördela resultaten på typ av
aktivitet eller ålderskategori. En annan möjlighet är att skapa buffertzoner runt varje
enkätplats för att undersöka hur långt in i området människor rört sig, kanske i kombination
med vilken stadsdel de kommer ifrån etc. Att man bara har tillgång till gatan som personen
bor på utgör ett problem eftersom det inte ger en exakt position. En gata kan t ex sträcka sig
genom flera stadsdelar eller eventuella buffertzoner. En fullständig adress hade varit bättre i
det avseendet. Ett mindre noggrant alternativ vore att använda postnummer, vilket hade gett
en otvetydig koppling till ett skikt med postnummerområden.

VBA-makron
Makrona som använts till digitalisering och vektorisering ska ses som prototyper. De är
visserligen fullt körbara men inte särskilt användarvänliga. Exempelvis är alla inställningar
och villkor skrivna direkt i koden och allt bygger på att ingående filer sparas i en bestämd
katalogstruktur. För att justera dessa inställningar krävs viss kunskap i VBA. En utveckling av
programmet med inställningsmöjligheter via dialogrutor skulle göra det mer användarvänligt.
Detta har det dock inte funnits tid till inom detta examensarbete. Det faller dessutom utanför
syftet med projektet.

Enkätens utformning
Till sist några rader om enkätens användbarhet för digital hantering, samt några idéer om dess
utformning inför liknande framtida undersökningar.
Enkäten är från början inte anpassad för digital behandling. Det största problemet är att
frågorna lämnar alltför stort utrymme för tolkningar, vilket har gett inkonsekventa och ickestandardiserade svar. Frågorna bör i större utsträckning ha tydliga svarsalternativ och inte
fritextrader. Även instruktionen för att rita i kartan ger utrymme för olika typer av svar (rutt
eller område), vilket orsakar problem vid digitaliseringen. När det gäller kartorna är det med
tanke på digitaliseringen att föredra svartvita bakgrundskartor på vilka man ritar med en
ogenomskinlig penna i någon avvikande färg. Detta skulle underlätta klassningssteget i
digitaliseringen avsevärt. En annan viktig förutsättning för digital hantering av materialet är
att varje enkät har ett unikt id. För att säkerställa detta bör någon slags automatisk numrering
användas.
Den bästa lösningen vore att samla in data digitalt med exempelvis handdatorer. En
applikation kan utvecklas med exempelvis ESRI:s programvara ArcPad eller som ett
fristående program. Detta ger stora möjligheter att styra svaren med olika alternativ och risken
för felaktiga inmatningar minimeras. Koppling till vägnätet kan göras direkt vid inritningen i
kartan, och eftersom hela datainsamlingen utförs digitalt undgår man hela arbetet med
digitaliseringen.
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Bilaga 1 - Enkätblad

B1.1

B1.2

Bilaga 2 - Databasbeskrivning
Object class
Innehåll

Iakttagelser
Svar på iakttagelser samt tid, plats och väder

Attribut

Datatyp

Beskrivning

Värden

ENKÄT_ID
ENKÄT_FÄLTNR
DATUM
TID
PLATS

Long Integer
Text(5)
Date
Date
Text(15)

Unikt ID
ID som enkäten fick i fält
Datum
Klockslag
Undersökningsplats

10001-

MOLNIGHET

Text(10)

Uppgift om molnighet

NEDERBÖRD

Text(10)

Uppgift om nederbörd

VIND

Text(10)

Uppgift om vind

TEMP
KÖN

Short Integer
Text(6)

Uppgift om temperatur (°C)
Personens kön

ÅLDERSKAT

Text(5)

Personens ålderskategori (år)

GRUPP_ANTAL
AKTIVITET

Short Integer
Text(10)

Antal personer i samma grupp
Aktivitet som utfördes

AKTIVITET_ANNAT Text(50)
MEDF_BARNVAGN Short Integer

Aktivitet om annan än/utöver ovanstående
Anger om personen medför barnvagn

MEDF_HUND

Anger om personen medför hund

Short Integer

MEDF_ANNAT
Text(40)
KOMMENTAR
Text(100)
SVS_KOMMENTAR Text(80)

Generalens Äng
Gustavsberg
Trangärd
Tuggelite
Klart
Halvklart
Mulet
Uppehåll
Skurar
Regn
Snö
Blåsigt
Lugnt
Man
Kvinna
<15
15-25
25-45
45-65
>65
Cykel
Motion
Promenad
Ridning
Skidåkning
Stavgång
Annat
0
1
0
1

Annat som personen medför
Kommentar av person eller funktionär
Skogsstyrelsens kommentar
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Object class
Innehåll

Frågor
Svar på frågor

Attribut

Datatyp

Beskrivning

Värden

ENKÄT_ID
ENB_BESÖK

Long Integer
Text(1)

Unikt ID
Om man är ute enbart för att besöka I2-skogen

SENASTE_BES

Text(15)

Tid sedan senaste besök i I2-skogen

10001J
N
X < 1d
X = 1d
X = 2d
2d < X <= 6d
X = 1v
1v < X <= 1m
1m < X <= 1å
X > 1å
Aldrig

BESÖKSTID_MIN
POSITIVT
NEGATIVT
FÖRSLAG
BOST_GATA
PÅ_VÄG_TILL

Short Integer
Text(200)
Text(200)
Text(200)
Text(50)
Text(6)

Tid som tillbringas i I2-skogen vid detta tillfälle (min)
Vad man tycker är mest positivt med I2-skogen
Vad man tycker är mest negativt med I2-skogen
Förslag på åtgärder i I2-skogen
Gata som personen bor på
Vart man är på väg om "N" på ENB_BESÖK
Arbete
Hem
Stan
Annat
På väg till annat än/utöver ovanstående
Om detta är snabbaste vägen
J
N
Varför man valt den här vägen

PÅ_VÄG_ANNAT
Text(30)
PÅ_VÄG_SNABBAST Text(1)
PÅ_VÄG_VARFÖR

Text(50)

Object class Originaltabell
Innehåll
Ursprunglig tabell med iakttagelser och enkätsvar
Attribut
ENKÄT_ID

Datatyp
Long Integer

Beskrivning
Unikt ID

Värden
10001-
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Feature class
Geometrityp
Innehåll

Linjer
Polyline
Inritade rutter vektoriserade från enkät-kartor

Attribut
ENKÄT_ID

Datatyp
Long Integer

Feature class
Geometrityp
Innehåll

Polygoner
Polygon
Inritade områden vektoriserade från enkät-kartor

Attribut
ENKÄT_ID

Datatyp
Long Integer

Feature class
Geometrityp
Innehåll

Enkätplatser
Punkt
De platser undersökningen utförts på

Attribut
Plats

Datatyp
Text(15)

Beskrivning
Unikt ID

Beskrivning
Unikt ID

Beskrivning
Enkätplats

Värden
10001-

Värden
10001-

Värden
Generalens Äng
Gustavsberg
Trangärd
Tuggelite

Relationer
Relationship class
Typ
Kardinalitet
Relation
Nyckel

Iakt-Frg
Simple
1-1
Iakttagelser - Frågor
ENKÄT_ID

Iakt-Orig
Simple
1-1
Iakttagelser - Originaltabell
ENKÄT_ID

Frg-Lin
Simple
1-1
Frågor - Linjer
ENKÄT_ID

Frg-Pol
Simple
1-1
Frågor - Polygoner
ENKÄT_ID
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Bilaga 3 - Inställningar för vektorisering
ArcObjects (VBA)
Värde

Interface

Property
Motsv inst. i ArcScan

IVectorizationProperties

0
BackgroundValue
Options - Background
1
ForegroundValue
Options - Foreground
esriCenterlineVectorization
Type
Options - Vectorization Method
UsePolygonPointLimit
False
Options - Advanced
IntersectionSolution
esriNoIntersectionSolution
Vectorization Settings - Intersection Solution
MaxLineWidth
100
Vectorization Settings - Maximum Line Width
UseCompression
True
Vectorization Settings - Compression Tolerance
Compression
1
Vectorization Settings - Compression Tolerance
UseGapClosure
True
Vectorization Settings - Gap Closure Tolerance
GapClosure
35
Vectorization Settings - Gap Closure Tolerance
GapFanAngle
180
Vectorization Settings - Fan Angle
MaxHoleLength
100
Vectorization Settings - Hole Size
UseSmoothing
False
Vectorization Settings - Smoothing Weight

IVectorizationProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
IVectorizationBatchProperties
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Bilaga 4 - Källkod, VBA-makron
Funktioner för georeferering, klassning och vektorisering
Option Explicit
____________________________________________________________________________________________
Private Sub btnGeoref_Click()
Dim pMxd As IMxDocument
Set pMxd = Application.Document
Dim pMap As IMap
Set pMap = pMxd.FocusMap
'-------------------------------------------Dim strDocDir As String
strDocDir = getDocDir()
'-------------------------------------------Dim pFS As Object
Set pFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim pTxtFile As Object
Set pTxtFile = pFS.OpenTextFile(strDocDir & "Georef\georef_pktr.txt")
Dim strCoords() As String
Dim strRefTable(3, 3) As String
Dim r As Integer
Dim c As Integer
For r = 0 To 3
strCoords = Split(pTxtFile.ReadLine, Chr(9))
For c = 0 To 3
strRefTable(r, c) = strCoords(c)
Next
Next
'-------------------------------------------Dim pWsFact As IWorkspaceFactory
Set pWsFact = New RasterWorkspaceFactory
Dim pInWs As IWorkspace
Set pInWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "02_PSModified", 0)
Dim pInRWs As IRasterWorkspace
Set pInRWs = pInWs
'-------------------------------------------Dim pEnumInDs As IEnumDataset
Set pEnumInDs = pInWs.Datasets(esriDTRasterDataset)
pEnumInDs.Reset
Dim pInDs As IDataset
Set pInDs = pEnumInDs.Next
'-------------------------------------------Dim
Dim
Dim
Set

pRDs As IRasterDataset
pRLyr As IRasterLayer
pRGProc As IRasterGeometryProc
pRGProc = New RasterGeometryProc

Dim pFromPtColl As IPointCollection
Dim pToPtColl As IPointCollection
Dim pFromPt As IPoint
Dim pToPt As IPoint
'-------------------------------------------Do While Not pInDs Is Nothing
Set pRDs = pInRWs.OpenRasterDataset(pInDs.Name)
Set pRLyr = New RasterLayer
pRLyr.CreateFromDataset pRDs
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Set pFromPtColl = New Multipoint
Set pToPtColl = New Multipoint
For r = 0 To 3
Set pFromPt = New Point
Set pToPt = New Point
pFromPt.PutCoords CDbl(strRefTable(r, 0)), CDbl(strRefTable(r, 1))
pToPt.PutCoords CDbl(strRefTable(r, 2)), CDbl(strRefTable(r, 3))
pFromPtColl.AddPoint pFromPt
pToPtColl.AddPoint pToPt
Next
pRGProc.Warp pFromPtColl, pToPtColl, esriGeoTransPolyOrder1, pRLyr.Raster
pRGProc.Rectify strDocDir & "03_Rectified\" & pInDs.Name, "TIFF", pRLyr.Raster
Set pInDs = pEnumInDs.Next
Loop
End Sub
____________________________________________________________________________________________
Private Sub btnCalc2v_Click()
Dim pMxd As IMxDocument
Set pMxd = Application.Document
Dim pMap As IMap
Set pMap = pMxd.FocusMap
'-------------------------------------------Dim strDocDir As String
strDocDir = getDocDir()
'-------------------------------------------Dim pWsFact As IWorkspaceFactory
Set pWsFact = New RasterWorkspaceFactory
Dim
Set
Dim
Set

pInWs As IWorkspace
pInWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "03_Rectified", 0)
pInRWs As IRasterWorkspace
pInRWs = pInWs

Dim pTempWs As IWorkspace
Set pTempWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "Temp", 0)
Dim pOutWs As IWorkspace
Set pOutWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "04_2vRaster", 0)
Set pWsFact = New ShapefileWorkspaceFactory
Dim
Set
Dim
Set

pMaskWs As IWorkspace
pMaskWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "Mask", 0)
pMaskFWs As IFeatureWorkspace
pMaskFWs = pMaskWs

'-------------------------------------------Dim pEnumInDs As IEnumDataset
Set pEnumInDs = pInWs.Datasets(esriDTRasterDataset)
pEnumInDs.Reset
Dim pInDs As IDataset
Set pInDs = pEnumInDs.Next
'-------------------------------------------Dim pMaskFC As IFeatureClass
Set pMaskFC = pMaskFWs.OpenFeatureClass("ClipMask.shp")
Dim pMAOp As IMapAlgebraOp
Set pMAOp = New RasterMapAlgebraOp
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Dim pRAEnvir As IRasterAnalysisEnvironment
Set pRAEnvir = pMAOp
Set pRAEnvir.OutWorkspace = pTempWs
Set pRAEnvir.Mask = pMaskFC
'-------------------------------------------Dim pRDs As IRasterDataset
Dim pRBC As IRasterBandCollection
Dim pRB As IRasterBand
Dim pRLyr As IRasterLayer
Dim pTempDs As ITemporaryDataset
Dim pOutR As IRaster
'-------------------------------------------Do While Not pInDs Is Nothing
Set pRDs = pInRWs.OpenRasterDataset(pInDs.Name)
Set pRBC = pRDs
Dim i As Integer
For i = 0 To 2
Set pRB = pRBC.Item(i)
Set pRLyr = New RasterLayer
pRLyr.CreateFromDataset pRB
pMxd.AddLayer pRLyr
Call pMAOp.BindRaster(pRB, "B" & i + 1)
Next
Set pOutR = pMAOp.Execute("FocalMajority([B1] >= 60 & [B1] <= 170 & [B2] <= 70 & [B3]
<= 30, CIRCLE, 1, DATA)")
Set pRBC = pOutR
Set pTempDs = pRBC.Item(0).RasterDataset
pTempDs.MakePermanentAs pInDs.Name, pOutWs, "TIFF"
pMap.ClearLayers
pMxd.UpdateContents
pMxd.ActiveView.Refresh
Dim pDDs As IDataset
pTempWs.Datasets(esriDTRasterDataset).Reset
Set pDDs = pTempWs.Datasets(esriDTRasterDataset).Next
For i = 0 To 3
If pDDs.CanDelete = True Then
pDDs.Delete
End If
Set pDDs = pTempWs.Datasets(esriDTRasterDataset).Next
Next i
Set pInDs = pEnumInDs.Next
Loop
End Sub
____________________________________________________________________________________________
Private Sub btnVectorize_Click()
Dim pMxd As IMxDocument
Set pMxd = Application.Document
Dim pMap As IMap
Set pMap = pMxd.FocusMap
'-------------------------------------------Dim strDocDir As String
strDocDir = getDocDir()
Dim enkId As Integer
'-------------------------------------------Dim pWsFact As IWorkspaceFactory
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Set pWsFact = New RasterWorkspaceFactory
Dim
Set
Dim
Set

pInWs As IWorkspace
pInWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "04_2vRaster", 0)
pInRWs As IRasterWorkspace
pInRWs = pInWs

Set pWsFact = New ShapefileWorkspaceFactory
Dim pLineWs As IWorkspace
Set pLineWs = pWsFact.OpenFromFile(strDocDir & "Vektor", 0)
Dim pLineFWs As IFeatureWorkspace
Set pLineFWs = pLineWs
'-------------------------------------------Dim pEnumInDs As IEnumDataset
Set pEnumInDs = pInWs.Datasets(esriDTRasterDataset)
pEnumInDs.Reset
Dim pInDs As IDataset
Set pInDs = pEnumInDs.Next
'-------------------------------------------Dim pLineFC As IFeatureClass
Set pLineFC = pLineFWs.OpenFeatureClass("Linjer.shp")
Dim pLineLyr As IFeatureLayer
Set pLineLyr = New FeatureLayer
Set pLineLyr.FeatureClass = pLineFC
pLineLyr.Name = "Linjer.shp"
pMap.AddLayer pLineLyr
'-------------------------------------------Dim
Set
Dim
Set

pEditor As IEditor
pEditor = Application.FindExtensionByName("ESRI Object Editor")
pEditLyrs As IEditLayers
pEditLyrs = pEditor

pEditor.StartEditing pLineFWs
pEditLyrs.SetCurrentLayer pLineLyr, 0
Dim pVect As IVectorization
Set pVect = Application.FindExtensionByName("ESRI ArcScan Tools")
Dim pVectProps As IVectorizationProperties
Set pVectProps = pVect
With pVectProps
.BackgroundValue = 0
.ForegroundValue = 1
End With
Dim pVectBatchProps As IVectorizationBatchProperties
Set pVectBatchProps = pVect
With pVectBatchProps
.Type = esriCenterlineVectorization
.IntersectionSolution = esriNoIntersectionSolution
.MaxLineWidth = 100
.UseCompression = True
.Compression = 1
.UseGapClosure = True
.GapClosure = 35
.GapFanAngle = 180
.MaxHoleLength = 100
.UseSmoothing = False
.UsePolygonPointLimit = False
End With
'-------------------------------------------Dim pRDs As IRasterDataset
Dim pRLyr As IRasterLayer
'-------------------------------------------Do While Not pInDs Is Nothing
Set pRDs = pInRWs.OpenRasterDataset(pInDs.Name)
enkId = CInt(Left(pInDs.Name, 5))
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Set pRLyr = New RasterLayer
pRLyr.CreateFromDataset pRDs
pMxd.AddLayer pRLyr
Dim pVectLyrs As IVectorizationLayers
Set pVectLyrs = pVect
Set pVectLyrs.CurrentLayer = pRLyr
Dim pFoundGeom As INotifyGeometryFound
Set pFoundGeom = New FoundGeom
pVect.Vectorize False, pMxd.ActiveView.Extent, pFoundGeom, Nothing, Nothing
pMap.DeleteLayer pRLyr
Dim pQflt As IQueryFilter
Set pQflt = New QueryFilter
pQflt.WhereClause = "ENKÄT_ID = 0"
Dim pSelSet As ISelectionSet
SetpSelSet = pLineFC.Select(pQflt, esriSelectionTypeSnapshot,
esriSelectionOptionNormal, pLineFWs)
Dim pCsr As IFeatureCursor
pSelSet.Search Nothing, True, pCsr
Dim fId As Long
Dim i As Integer
Dim pF As IFeature
If pSelSet.Count > 1 Then
Dim
Dim
Dim
Dim

pCurF As IFeature
pTopoOp As ITopologicalOperator
pOutGeom As IGeometry
pCurGeom As IGeometry

Set pF = pLineFC.CreateFeature
For i = 0 To pSelSet.Count - 1
Set pCurF = pCsr.NextFeature
Set pCurGeom = pCurF.ShapeCopy
If i = 0 Then
Set pTopoOp = pCurGeom
Else
Set pOutGeom = pTopoOp.Union(pCurGeom)
Set pTopoOp = pOutGeom
End If
pCurF.Delete
Next i
Set pF.shape = pOutGeom
Else
Set pF = pCsr.NextFeature
End If
If Not pF Is Nothing Then
pF.Value(2) = enkId
pF.Store
End If
Set pInDs = pEnumInDs.Next
Loop
pEditor.StopEditing (True)
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pMxd.UpdateContents
pMxd.ActiveView.Refresh
End Sub
____________________________________________________________________________________________
Private Function getDocDir() As String
Dim pTemplates As ITemplates
Dim intTempCount As Integer
Dim strDocPath As String
Set pTemplates = Application.Templates
intTempCount = pTemplates.Count
strDocPath = pTemplates.Item(intTempCount - 1)
Dim i As Integer
i = Len(strDocPath) - 1
While Mid(strDocPath, i, 1) <> "\"
i = i - 1
Wend
getDocDir = Left(strDocPath, i)
End Function
____________________________________________________________________________________________

Klassen FoundGeom
Implements INotifyGeometryFound
Private doc As IMxDocument
Private pLineLyr As IFeatureLayer
____________________________________________________________________________________________
Private Sub Class_Initialize()
Set doc = Application.Document
Set pLineLyr = doc.FocusMap.Layer(0)
End Sub
____________________________________________________________________________________________
Private Sub INotifyGeometryFound_AddGeometry(ByVal pShape As IGeometry, ByVal LineWidth As
Double)
Dim pLineF As IFeature
Dim pCurve As ICurve
Set pCurve = pShape
If TypeOf pShape Is IPolyline And pCurve.Length >= 500 Then
Set pLineF = pLineLyr.FeatureClass.CreateFeature
Set pLineF.shape = pShape
pLineF.Store
End If
End Sub
____________________________________________________________________________________________
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