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Förord 

Vi avslutar nu våra studier vid Karlstads universitet med att göra ett examensarbete för MSB 

på 15 hp. Arbetet handlade om att undersöka open source GIS marknaden där en programvara 

rekommenderas till MSB. Programvaran kan vara ett alternativ till RIB Karta som MSB 

tillhandahåller samt för eget bruk internt inom MSB.  

 

Vi vill tacka vår handledare på MSB Ann-Charlotte Nylén samt medarbetare Katharina Wilde 

för deras välvilja att alltid ställa upp när det gäller möten, svara på frågor samt ta fram 

kontaktuppgifter.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Joackim Karlsson från Karlstad Universitet som under hela 

arbetets gång kommit med tips och idéer till arbetet och hjälpt oss med rapportskrivningen. 

 

 

Karlstad, Juni 2012 

 

Josefine Johansson   Maria Nilsson  
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Abstract 

MSB stands for Swedish Civil Contingencies Agency. It’s a government organization that 

deals with emergencies and crises. MSB has developed a software package where the newest 

software version is called RIB 2012. The package includes the program RIB Karta. RIB Karta 

has made it possible to produce an overall picture consisting of different types of information 

onto a single map. RIB Karta is a very simple map viewer without any analysis functions. 

The purpose of this degree project is to compare several open source software with the 

existing RIB Karta. The study will result in suggestions for a possible open source program 

which allows the use of geographic data internally within MSB and the existing RIB Karta. 

The programs that were studied are: gvSIG, MapWindow, OpenJUMP, Quantum GIS and 

uDig.  

The advantage of using open source software is that they are free, and the access to the source 

code allows them to be modified to suit your needs. This program is also an alternative to RIB 

Karta meaning that the program may be freely distributed resulting in a great advantage. One 

disadvantage is that if major changes in the source code are made, the support may be difficult 

to access. The license for open source software designed to code should be made available for 

everyone. 

Investigations by various open source GIS software have been implemented in the order to 

present the program that has more features than RIB Karta but still understandable to people 

with non-GIS experience. When compared with one another, the studies show pros and cons 

within each of the programs. The investigations have been made after a survey template that 

was developed after meetings with MSB. Functions, analysis capabilities and ease of use are 

what have been taken into account. The most suitable software is therefore chosen after taking 

into account these distinguishing factors  

From the results of the studies Quantum GIS software is recommended for internal use in 

MSB and in RIB Karta. Based on its variety in terms of features and good usability we 

conclude that Quantum GIS is the best choice. 
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Sammanfattning 

MSB står för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det är en statlig organisation 

som arbetar med olycks- och krishantering. MSB har arbetat fram ett programpaket där den 

nyaste programversionen heter RIB 2012. I paketet ingår programmet RIB Karta som gör det 

möjligt att få en samlad bild av olika typer av information i en och samma karta. RIB Karta är 

ett mycket enkelt kartvisningsprogram utan analysfunktioner.  

Syftet med uppgiften är att jämföra flera open source GIS program med befintlig RIB Karta. 

Arbetet ska resultera i förslag på möjliga open source program som kan vara en komplettering 

till RIB Karta. Det ska även kunna användas internt inom MSB för personal som inte behöver 

ett avancerat GIS program. Programmet ska kunna visa geografiskdata, skapa kartor och 

kunna göra enkla analyser. De program som undersökts är: gvSIG, MapWindow, OpenJUMP, 

Quantum GIS och uDig. 

Fördelarna med att använda open source program är att de nästan alltid är gratis och 

tillgången till källkoden gör att de kan modifieras efter egna behov. Alla undersökta program i 

denna rapport är gratis. Eftersom det också ska vara ett alternativ till RIB Karta så är även att 

programmet får spridas fritt en stor fördel. En av nackdelarna är att om stora ändringar i 

källkoden har gjorts kan support vara svårt att tillgå. Licenserna för open source programvaror 

är utformade för att koden ska bevaras tillgänglig.  

Undersökningar av olika open source GIS program har genomförts för att presentera ett 

program som har fler funktioner än RIB Karta men fortfarande är lättförståeligt för icke GIS 

kunniga. I undersökningarna har för- och nackdelar i programmen ställts emot varandra. 

Undersökningarna har gjorts efter en undersökningsmall som tagits fram efter möten med 

MSB. Funktioner, analysmöjligheter och användarvänlighet är vad som tagits i beaktande. 

Det är detta som valet av rekommenderad programvara är grundat på. 

Från resultatet av undersökningarna rekommenderas Quantum GIS som programvara för 

användning i både RIB Karta och inom MSB’s verksamhet. Detta för sin bredd när det gäller 

funktioner och goda användarvänlighet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

MSB står för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det är en statlig organisation 

som arbetar med olycks- och krishantering. MSB arbetar både nationellt och internationellt. 

Uppdraget är att bistå med personal, material och kunskap när en kris inträffar. Genom bland 

annat kunskapsuppbyggnad, stöd och utbildning samt eget operativt arbete bidrar MSB med 

ett förebyggande arbete. Även utvärdering och analys av arbete efter kris och olycka sker 

ständigt för att ta vara på den kunskap som erhållits
1
. Examensarbetet kommer utföras åt 

avdelningen för lednings- och beslutsstöd på MSB’s kontor i Karlstad.  

MSB har arbetat fram ett mjukvaruprogrampaket där den nyaste programversionen heter RIB 

2012. I paketet ingår programmet RIB Karta. Programmet gör det möjligt att få en samlad 

bild av olika typer av information i en och samma karta. RIB Karta är ett mycket enkelt 

kartvisningsprogram utan analysfunktioner.  

MSB ingår i geodatasamverkan. Geodatasamverkan har som uppgift är att samverka kring 

leveranser och villkor för användning av olika myndigheters och organisationers geografiska 

data. Detta samarbete har skapat möjligheter för MSB att dela med sig och ta del av 

geografiska data på ett annat sätt än tidigare. Detta gör det intressant att undersöka vilka 

möjligheter som finns för att MSB skall kunna utnyttja tillgången till all data maximalt. Det är 

bland annat därför MSB vill undersöka några av de open source GIS program som finns på 

marknaden som är lämpliga att använda för icke GIS kunniga. MSB vill kunna tillgängliggöra 

och visualisera geografiska data enligt de behov som finns internt inom MSB. Finns ett enkelt 

program på datorn skulle användningen av geografiska data kunna öka. Att öka antalet 

licenser till ArcGIS för personal som inte behöver ett så avancerat GIS program är för 

kostsamt. 

                                                 
1
 https://msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/MSBs-uppdrag/ 2012-04-05 

https://msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/MSBs-uppdrag/
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1.1.1 Geodatasamverkan 

Geodatasamverkan är en överenskommelse som ger tillgång till data från flera olika aktörer. 

Det är myndigheter, kommuner och organisationer med myndighetsuppgifter som kan gå med 

i geodatasamverkan. De som ingår i geodatasamverkan betalar en årskostnad för att få tillgång 

till allt material. Genom att delta i geodatasamverkan styrs MSB av ett samverkansavtal. Det 

redovisar villkoren för nyttjande av data samt hur organisation, styrning, samordning och 

ansvarsfördelning ska hanteras. Tekniska förutsättningar och former för hur tillhandahållandet 

av geodata ska fungera finns även med i avtalet.
2
 

Det är i nuläget 16 myndigheter med informationsansvar som delar sina geografiska data i 

geodatasamverkan:  

 

 Jordbruksverket 

 Lantmäteriet 

 Länsstyrelserna 

 MSB (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap) 

 Naturvårdsverket 

 RAÄ (Riksantikvarieämbetet) 

 SCB (Statistiska Centralbyrån)  

 SGI (Statens Geotekniska Institut) 

 

 SGU (Sveriges Geologiska 

Undersökning) 

 Sjöfartsverket 

 Skogsstyrelsen 

 SMHI (Sveriges Meterologiska och 

Hydrologiska Institut) 

 SOS Alarm 

 Svenska Kraftnät 

 Trafikverket 

 Transportstyrelsen 

Följ fotnot för ett se vilka organisationer, myndigheter och kommuner som är parter i 

geodatasamverkan.
3
 

Tack vare geodatasamverkan har MSB till gång till ett mycket stort utbud av geografiska data.  

1.2 RIB  

RIB är ett programpaket för arbetsområden inom samhällsskydd och beredskap. 

Programpaketet innehåller flikar som RIB sök, bibliotek, farliga ämnen, verktyg, insatsstöd 

och RIB Karta. I programpaketet ingår även LUPP som används i ledningsstöd samt 

Spridning luft. Programmet används i utbildningssyfte, under kris/olycka och efter för att 

                                                 
2
 http://www.geodata.se/sv/Vad/Om-geodatasamverkan/ 2012-04-10 

3
 http://www.geodata.se/sv/Ga-med/Forteckning-over-parter-i-geodatasamverkan/ 2012-04-10 

http://www.geodata.se/sv/Vad/Om-geodatasamverkan/
http://www.geodata.se/sv/Ga-med/Forteckning-over-parter-i-geodatasamverkan/
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kunna analysera arbetsgång, metod och ta vara på lärdomar.
4
 Programpaket används främst av 

polisen, brandmän, tjänstemän i kommuner och sjukvårdspersonal. ”RIB kopplar ihop olika 

databaser som tillsammans ger omfattande information om hur en olycka kan hanteras, om 

hur det förebyggande arbetet kan planeras, om vilka riskerna är när olyckan inträffat och var 

resurserna för insatsen finns”( RIB- en kunskapsbank för olyckshantering, s.3, MSB
 
)

5
. Det är 

RIB Karta som skall undersökas i detta examensarbete.  

1.2.1 RIB Karta bakgrund 

För att visa kartinformation använder sig RIB av en kartmotor som heter TatukGIS. TatukGIS 

Viewer får användas utan kostnad och vidare distribueras så länge programmet inte förändras 

eller säljs. Den kan användas med operativsystemen: Windows 2000/XP/Vista/7. TatukGIS 

Viewer stöder format som shp, kml, dwg, dxf med flera
6
. Programmet är fristående och 

behöver inte ha tillgång till någon annan GIS eller CAD programvara. Det finns även ett mer 

avancerat program som heter Tatuk Editor. Detta är en kommersiell produkt där användarna 

får betala för varje licens och inte kan vidaredistribueras.  

I RIB Karta ingår bakgrundskartor från lantmäteriet: Sverigekartan, översiktskartan, 

vägkartan, terrängkartan och tätortskartan. Det ingår även kartor från de nordiska 

grannländerna som sträcker sig 10 mil in över landsgränsen. 

1.2.2 Användningsområden 

I häftet ”RIB - En kunskapsbank för olyckshantering”
7
 går det läsa om tillämpningar av 

programmet. Nedan följer några exempel om användningsområden. 

Förebyggande arbete 

Genom att simulera verklighetsliknande situationer som kan uppstå kan RIB användas i ett 

förebyggande syfte. En vatteningenjör har beräknat i RIB, med verktyget Spridning mark, vad 

som skulle hända om en fulltankad bil skulle köra av vägen på E18 i Karlstad, där bensinen 

rinner ut i sanden. E18 går på den sandås som renar dricksvattnet i Karlstad. Skulle all bensin 

                                                 
4
 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/RIB/ 2012-04-10 

5
 RIB- en kunskapsbank för olyckshantering, MSB 

6
 http://www.tatukgis.com/Products/EditorViewer/Features.aspx 2012-04-10 

7
 RIB- en kunskapsbank för olyckshantering, MSB 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/RIB/
http://www.tatukgis.com/Products/EditorViewer/Features.aspx
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rinna ut i sandåsen skulle det leda till att hela Karlstad kommuns invånare inom 30 minuter 

blir utan rent vatten. 

Utbildning och efterarbete 

Händelser kan även iscensättas för att kunna göra övningar och rollspel. Vid övningar som 

dessa används RIB som det ska användas vid en riktig krissituation. I utbildningssyfte 

diskuteras förlopp och inträffade händelser. Det är alltid bra att i förväg kunna sätta sig in i 

situationer som tidigare inträffat på riktigt. 

Under kris 

Räddningstjänsten är en av de organisationer som använder sig av RIB, när det sker en olycka 

som till exempel berör farliga ämnen. Då måste snabbt frågorna hur ämnen reagerar och vad 

händer om flera ämnen reagerar ihop besvaras. I RIB erhålls snabb information om olika 

ämnen, hur ämnen ska hanteras och konsekvenserna av dem. Det går även att söka på liknade 

olyckor som inträffat och se hur dessa då har hanterats. Detta gör att en insats kan påbörjas 

direkt. Om expertis eller extra resurser behövs till platsen kan Räddningstjänsten använda 

RIB som informationsbank för att erhålla namn och telefonnummer till närmaste expert. RIB 

innehåller också information om var materiella resurser finns lagrade. 

1.3 Förarbete 

RIB Karta användning 

För få en bredare bild av hur RIB Karta faktiskt används och upplevs har brandingenjör 

Tobias Erdsjö
8
 på räddningstjänsten i Eskilstuna kommun via mail fått svara på några frågor. 

Nedan kommer en sammanfattning av mailet. 

Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun har precis börjat använda sig av RIB Karta. I och 

med det så använder de förtillfället RIB Karta endast i insatser men målet är att även kunna 

använda RIB Karta i det förebyggande arbetet. I det förberedande arbetet vid insatser kan 

användaren titta på riskobjekt som finns i kommunen och skapa scenarion som lätt kan tas 

fram om situationen uppstår.  

                                                 
8
 Tobias Erdsjö, Brandingenjör, Eskilstuna Kommun, Mailkontakt 
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Fördelarna som Tobias beskriver med RIB Karta är att det kan samköras med LUPP som 

används som ledningsstöd och det kan då skapas en tydligare lägesbild vid insatser. Att det är 

enkelt att rita och skriva i kartan och sedan bifoga detta till en rapport är också en stor fördel. 

Modulen Spridning luft kan även den väldigt enkelt kopplas till RIB Karta och presentera 

spridningen i kartan. 

Det som är mindre bra med RIB Karta är att det är väldigt nytt och att det fortfarande finns 

lite buggar kvar. Tobias påpekar även att det är svårt att exportera lager till andra datorer och 

det inte heller går att dela lager mellan flera datorer. Detta är en nackdel under en insats när 

räddningstjänsten vill ha en gemensam lägesbild. Det är viktigt att alla kan se samma bild 

även om användarna sitter på olika platser. Han lägger fram ett förslag med centraldelning 

som innebär att kartan ska kunna synkas mot andra datorer så alla kan se samma sak. 

En annan funktion som det arbetas med men som ännu inte finns tillgänglig är att kunna 

presentera väder i kartan direkt. 3D möjligheter är också funktioner som önskas. Detta skulle 

innebära att områden och hus skulle kunna ritas upp för att få en överblick av terrängen.  

Att kunna lägga in viktig information till ett objekt som bilder och text i kartan som visas när 

objektet markeras är även det en funktion som Tobias eftersöker. 

Ta fram programvaror 

Innan undersökningar påbörjades testades ett antal open source program, för att hitta lämpliga 

programvaror att undersöka vidare. Programmen har hittats genom internetsökningar och i 

PDF-dokumentet, OS kurs teorimaterial
9
, som erhållits av MSB. Från detta material har elva 

program valts ut. Alla program som laddats ner och installerats är gratisprogram. Efter en 

första genomgång i programmen har några uteslutits från vidare tester. Fem av programmen 

valdes ut för att göra fortsatta undersökningar på. De utvalda programmen är: gvSIG
10

, 

MapWindow
11

, OpenJUMP
12

, Quantum GIS
13

 och uDig
14

. Sex andra program valdes bort för 

att de ansågs vara för enkla, de har inga mer funktioner än vad RIB Karta har. Andra 

anledningar var att de var för komplicerade och/eller inte var användarvänliga. Följande 

                                                 
9
 OS kurs Teorimaterial- Erik Lundborg & Mikael Schröder 

10
 http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.11/downloads 2012-04-04 

11
 http://mapwindow4.codeplex.com/releases 12-04-04 

12
 http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/OpenJUMP/1.5.2/ 2012-04-04 

13
 http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download 2012-04-04 

14
 http://udig.refractions.net/download/ 2012-04-04 

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.11/downloads
http://mapwindow4.codeplex.com/releases
http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/OpenJUMP/1.5.2/
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download
http://udig.refractions.net/download/
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program har uteslutits från undersökningarna: FLOWMAP
15

, GRASS
16

, Capaware
17

, 

ILWIS
18

, SAGA
19

 och Whitebox
20

. 

En hemsida där de flesta open source GIS projekt (för desktop, web med mera) finns listade 

är http://opensourcegis.org/. Där finns även en väldigt kort beskrivning av vad de är för typ 

av projekt med länkar till deras hemsidor. Hemsidan har varit till hjälp när olika open source 

GIS programvaror för undersökningen har sökts. 

Förstudie av tidigare rapporter 

Sökning av rapporter där tidigare studier av open source program har gjorts. Två rapporter 

fanns där vissa funktioner har undersökts i några open source GIS program. Den tredje 

rapporten som refererats till handlar om licenserna är förenliga med svensk lagstiftning.  

I rapporten Evaluating open source GIS for libraries
21

 undersöks hur en temakarta kan 

skapas. Studien har bland annat gjorts på alla de open source program som ingår i rapportens 

undersökning. Rapportens undersökning gjordes som en flerstegsprocess där flera verktyg 

användes. Först undersöktes några steg för att skapa grund för temakartan. Stegen som 

användes var: ta in en shapefil, välja ut data från den och skapa ny shapefil. byte av 

projektion, ta in en tabell och koppla ihop den med shapefilen. Därefter följde steg för 

skapande av temakarta och tillgängliggöra den. Det var: klassificering, färgsättning från 

färgschema, etikettering, skapa karta med typiska kartelement samt exportera kartan som 

statisk fil. Från denna flerstegsprocess har sedan viss vägledning om vad som är möjligt att 

genomföra erhållits. 

 

I rapporten An overview on current free and open source desktop GIS developments
22

 

konstateras att antalet open source projekt som berör GIS ökar och vid rapportens skrivning 

                                                 
15

 http://flowmap.geog.uu.nl/download.php 2012-04-04 
16

 http://grass.fbk.eu/download/index.php 2012-04-04 
17

http://www.capaware.org/index.php?option=com_docman&Itemid=74&1a438c242aaa97166bf7e8dab99af9
db=e28007611a8cb96ddb58789ddd5fd494 2012-04-04 
18

 http://www.itc.nl/ilwis/downloads/ilwis33.asp 2012-04-04 
19

 http://sourceforge.net/projects/saga-gis/ 2012-04-04 
20

 http://sourceforge.net/projects/whitebox/ 2012-04-04 
21

 Evaluating open source GIS for libraries, Francis P. Donnelly Newman Library, Baruch College, City University 
of New York, 15 September 2009 

22
 An overview on current free and open source desktop GIS developments, Stefan Steiniger and Erwan Bocher, 

19 October 2008 

http://opensourcegis.org/
http://flowmap.geog.uu.nl/download.php
http://grass.fbk.eu/download/index.php
http://www.capaware.org/index.php?option=com_docman&Itemid=74&1a438c242aaa97166bf7e8dab99af9db=e28007611a8cb96ddb58789ddd5fd494
http://www.capaware.org/index.php?option=com_docman&Itemid=74&1a438c242aaa97166bf7e8dab99af9db=e28007611a8cb96ddb58789ddd5fd494
http://www.itc.nl/ilwis/downloads/ilwis33.asp
http://sourceforge.net/projects/saga-gis/
http://sourceforge.net/projects/whitebox/
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2008, finns 330 stycken listade på FreeGIS.org’s hemsida. Även att antalet nedladdningar 

ökat exempelvis från 700 till 1400 per månad för SAGA GIS mellan 2005 och 2008. Med 

utvecklingen att det tillkommer många fler användare så ökar också antalet programmerare 

som bidrar till projektens utveckling. Det skapar en mer stadig grund för fortsatt utveckling 

med nya funktioner och eliminering av buggar som kan uppstå. 

Rapporten undersöker tio desktop GIS program som tillåter användaren att visa, välja ut, 

förändra och analysera geografisk data. Bland de utvalda programmen finns de fem program 

som denna rapport undersöker. I rapporten An overview on current free and open source 

desktop GIS developments framgår det att de utvalda programmen kan användas av både 

nybörjare, erfarna samt på mer avancerad nivå. Som nybörjare definieras användare som 

endast önskar att titta på data. Erfarna användare som önskar verktyg för editering och enklare 

analyser. Användare på avancerad nivå eftersöker funktioner för mer avancerade analyser, 

kodning och programmering. 

 

I rapporten Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod – en 

analys av tillämpligheten i svensk rätt
23

, finns en bra sammanfattning av fri programvara. Fri 

programvara, free software, benämns program som har tilldelats friheter, inte att det är gratis. 

Fyra friheter måste tillförsäkras användaren för att det ska definieras som fri programvara. 

 Friheten att köra programmet, för ett godtyckligt syfte  

 Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det för sina behov  

 Friheten att vidaredistribuera kopior så att användaren kan hjälpa sin nästa  

 Friheten att förbättra programmet och att ge sina förbättringar till allmänheten så att 

hela samhället drar nytta  
24

 

För att dessa friheter ska kunna uppnås är tillgången till källkoden en förutsättning. Därför är 

fri programvara även en open source programvara. Det finns inget som per definition säger att 

den är gratis men inte heller något som förbjuder att ta betalt. En övervägande del av de fria 

programvarorna erbjuds gratis. 

                                                 
23

 Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod – en analys av tillämpligheten i 
svensk rätt. Jessica Olofsson, Stockholms Universitet, 2003 
24

 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 2012-05-31 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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Närliggande begrepp är freeware och shareware. Båda är gratis programvaror men där 

shareware är oftast det endast under en provtid. Dessa båda typer är inte open source utan 

proprietär programvara. 

Licenserna för open source är oftast baserad på amerikansk lagstiftning. De licenstexter som 

beskrivs i rapporten och som även tas upp i denna rapport är följande: GNU GPL, GNU 

LGPL, Apache, BSD och MPL. Rapporten har kommit fram till är att inget i licenstexten är 

oförenlig med svensk lagstiftning. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppgiften är att få en uppfattning om för- och nackdelar med att använda open 

source program inom MSB's verksamhet. Detta eftersom licenskostnaden för det proprietära 

programmet ArcGIS är hög jämfört med gratis open source alternativ. MSB önskar ett enkelt 

program med flera analysfunktioner. Arbetet ska resultera i förslag på ett program som kan 

ersätta ArcGIS för vissa användare inom MSB. Detta för att öka möjligheten till användning 

av geografisk data internt inom MSB som annars skulle vara mycket kostsamt.  

De olika open source GIS programmen jämförs även mot befintlig RIB Karta. Programmet 

som rekommenderas ska även vara ett alternativ för komplettering till det befintliga RIB 

Karta. MSB vill ta ytterligare ett steg i utvecklingen med funktioner och analysmöjligheter för 

RIB Karta. RIB Karta är ett användarvänligt program med få och mycket enkla funktioner. 

ArcGIS är ett betydligt mer avancerat analys- och kartprogram som är för komplicerat för 

RIB Kartas målgrupp. De önskar ett program som är användarvänligt och ligger i 

funktionalitet mitt emellan RIB Karta och ArcGIS. Open source är ett bra alternativ om 

modifiering och distribuering av programvaran önskas. 

1.5 Avgränsning och omfattning 

Uppgiften ska avgränsas till att belysas ur MSB’s perspektiv då arbetet ska pågå under en 

begränsad tid av 10 veckor. Det är befintliga open source program som ska studeras och 

analyseras. 
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1.6 Målsättning 

Att presentera ett open source GIS program som motsvarar de förväntningar som diskuterats 

fram med MSB. Open source programmet skall vara ett alternativ till RIB Karta samt kunna 

användas internt inom MSB för de som inte behöver ett avancerat GIS program. I rapporten 

finns även beskrivet vad open source är, vad det innebär samt de licenser som de undersökta 

programvarorna är bundna till. 
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2 Material och metod 

Undersökningar av olika open source GIS program ska genomföras för att hitta ett lämpligt 

program. Programmet som söks ska ha fler funktioner än RIB Karta men fortfarande vara 

lättförståeligt då alla inte är GIS kunniga. Programmen undersöks som de är och inga extra 

insticksprogram kommer att laddas ner. Programmen kommer att undersökas där för- och 

nackdelar ställs emot varandra.  

Utvärdering av programmens användarvänlighet undersöks efter följande punkter:  

 Ikonstorlek, hur tydliga ikonerna är. 

 Tillgängligheten av funktioner samt om de fungerar bra. 

 Programmets layout. 

 Tillgänglighet av användarguide eller annan handledning. 

En undersökningsmall har presenterats för MSB. De har utifrån mallen fått lägga till 

funktioner som saknats och sedan valt ut de funktioner som de anser vara viktigast. Detta för 

att kunna presentera ett program med många funktioner och som lämpar sig bäst för 

målgruppen. I mallen kan programfunktioners existens jämföras mellan programmen och 

även mot de funktioner MSB prioriterar. 

Från en kombination av undersökningsmallen och användarvänligheten tas sedan ett förslag 

fram på en rekommenderad programvara. 

2.1 Handlingsplan 

1. Analysera hur RIB Karta fungerar när det gäller användargränssnitt, format, 

funktioner och layout. 

2. Förstudier av tidigare rapporter på jämförelser av open source program inom GIS. 

3. Göra en beskrivning på vad open source innebär och några licenser som finns.  

4. Undersöka och analysera olika open source program där fördelar och nackdelar 

belyses ur MSB’s perspektiv. Både för internt bruk och som komplement för befintligt 

RIB Karta. 

5. Programmen jämförs med varandra och en utvald programvara rekommenderas. 
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2.2 Programvaror och underlag 

Alla programvaror som har installerats är använda på PC med Windows 7 som 

operativsystem. 

Programvaror som använts under examensarbetes gång: 

ArcGIS 10 

gvSIG 1.11.0 

MapWindow 4.8.6 

Microsoft Word 2007 

OpenJUMP 1.5.1 stable rev.2721 

RIB 2012 

Quantum GIS 1.7.3 

uDig 1.3.1  

2.2.1 Testdata 

Testdata i tabell 1 är tillhandahållet av Karlstad kommun och MSB. Båda har givit tillstånd att 

publicera bilder baserade på deras data. 

Tabell 1 Testdata 

Skiktnamn Typ Viktiga attribut Format Tillhandahållet av 

Bebyggelse Polygonskikt DETALJTYP shp Karlstad kommun 

Brandstation Punktskikt STATIONSORT shp MSB 

Fastigheter Polygonskikt FNR shp Karlstad kommun 

Markanvändning Polygonskikt TYP shp Karlstad kommun 

Järnväg Linjeskikt  shp Karlstad kommun 

Vägar Linjeskikt NAMN, shp Karlstad kommun 

Ålder Punktskikt FASTBET, ALLA, 0_5, 65_80, Over80 shp Karlstad kommun 

Bef_stat_1 Tabell FASTBET dbf Karlstad kommun 

Avståndsmatris Tabell FASTBET xlsx Karlstad kommun 

Fadress Tabell FNR txt Karlstad kommun 

Kartsymbol Raster  png Egen ritad 

Universitetet Raster - TIFF Karlstad kommun 
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3 Open source 

En källkod är textfiler som är läsbara i ett programmeringsspråk där förändringar till en 

programvara kan ske. Det är källkoden som är grundstenarna i alla program.
25

 Källkoderna 

kompileras sedan till ett maskinspråk för att programvaran ska kunna användas. 

Open source betyder öppen källkod vilket innebär att alla har tillgång till källkoden för ett 

program, alltså hur programmet fungerar och hur det är uppbyggt. Programmet är fritt att 

använda och det är möjligt att komma åt platsen för ändringar, för att anpassa programmet 

efter behoven. Leverantören av programvaran erbjuder ofta tjänster kring programvaran som 

projektledning, support, användarstöd med mera. Det är här programvaruleverantören tjänar 

pengar och inte på själva programvaran eftersom att den oftast är gratis. Användaren ska veta 

att detta är tjänster som de erbjuder, det är inte ett tvång att anlita samma företag för dessa 

tjänster. Dock har leverantören oftast bäst kunskaper om programvaran eftersom att det är de 

som skapat och utvecklat programmet.
26

 
27

 

Skillnaden mellan program med öppen källkod och proprietär programvara är att användaren 

har tillgång till källkoden. I proprietär programvara kan användaren varken se eller ändra i 

källkoden, företaget äger källkoden.  Proprietär programvaror kräver att en licensnyckel löses 

för varje unik dator. Båda typer av program kan vara gratis eller säljas, men program med 

öppen källkod brukar oftast vara gratis eftersom källkoden ändå fritt kan vidaredistribueras. 

Licenserna för open source program ger möjlighet till användning på flera datorer. 

Användaren har rätt att distribuera programmet till vem som helst i så stor utsträckning som 

användaren själv vill. Leverantören har ingen rätt att kräva användaren på ersättning (vid 

spridning). Licenserna för open source program beskriver hur programvaran får spridas och 

samköras med andra program. Dessa licenser är lite speciella då de är formade för att fria och 

inte låsa programvaran.
28

  

  

                                                 
25

 http://com.osource.se/2010/02/19/vad-ar-oppen-kallkod/  2012-04-16 
26

http://www.redpill-linpro.se/Vad-aer-Open-Source 2012-04-16 
27

 http://www.opensource.org/ 2012-04-16 
28

 http://www.redpill-linpro.se/Vad-aer-Open-Source 2012-04-16 

http://com.osource.se/2010/02/19/vad-ar-oppen-kallkod/
http://www.redpill-linpro.se/Vad-aer-Open-Source
http://www.opensource.org/
http://www.redpill-linpro.se/Vad-aer-Open-Source
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Fördelar med open source 

+ Fri programvara, vilket innebär att det är lagligt att ladda hem, använda och 

vidaredistribuera.  

+ Programvaran är nästan alltid gratis vilket gör att du kan lägga pengar på annat till exempel 

att vidare utveckla den efter egna behov. 

+ Programvaran kan anpassas efter egna behov eller göra förbättringar eftersom källkoden är 

öppen.  

+ Programvaran uppdateras snabbt. Tusentals användare arbetar samtidigt med att utveckla 

och förbättra programvaran samtidigt, det i sig leder till att buggar försvinner och nya 

funktioner tillkommer. 

+ Frågor och svar kan sökas efter/ställas i forum som ofta finns på programmets hemsida. 

Forumen är ofta välbesökta tack vare alla användare och utvecklare. 

Nackdelar med open source 

– Har användaren gjort många förändringar i programvaran och problem uppstår, kan det vara 

svårt att få hjälp med de frågor och problem som finns.  

– Öppen källkod innebär att även hackare har tillgång till koden som i sig kan leda till sämre 

säkerhet på programvaran. 

29
    

3.1 Licenser 

Det finns ett flertal olika licenser som program med öppen källkod kan vara utgivna under. 

Några vanliga ges här en kort presentation av. Licenserna är till för att skydda användarna och 

utgivaren. 

Ett uttryck som förekommer i licenserna är copyleft som kan sägas är det motsatta mot 

copyright. Copyright reglerar användning och distribuering av programmet. Copyright 

tilldelar ofta endast utgivaren rätten till källkoden. Copyleft innebär däremot att när 

programmet vidaredistribueras, med eller utan förändringar, så måste friheten att fortsätta 

förändra programmet och kopiera det sändas med. Samma frihet användaren fått ska sändas 

                                                 
29

 http://www.dreamscometrue.nu/open-source/for-och-nackdelar  2012-04-16 

http://www.dreamscometrue.nu/open-source/for-och-nackdelar


 

~ 14 ~ 
 

vidare till nästa användare. Copyleft garanterar att programmet och koden kommer att förbli 

fritt tillgänglig, det går inte att lägga till restriktioner.
30

 

I Tabell 2 redovisas vilken eller vilka licenser de undersökta programvarorna styrs av. 

Tabell 2 Licenser för programvaror 

Programvara Licens 

gvSIG GNU GPLv2 

MapWindow MPL 

OpenJUMP GNU GPLv2 

Quantum GIS GNU GPL 

uDig GNU LGPL 

RIB Karta Modified BSD, GNU LGPL 2.1, Ms-PL, Apache 2.0 

3.1.1 GNU GPL – General Public License 

Det är den mest vanliga licenstypen för open source. GNU GPL är den starkaste licensen för 

att garantera att koden ska förbli öppen. Det är en fri copyleft licens. Licensen ger frihet att 

använda, distribuera kopior och förändra programmet. Licenstypen får inte ändras till någon 

annan licens även om programmet har modifierats. Det måste uppges information om dess 

upphovsman och markera vilka tillägg som eventuellt har gjorts. Anledningen till att det ska 

markeras att programvaran har blivit förändrad är att om problem uppstår ska inte tidigare 

författare anklagas för ändringar som gjorts i senare versioner.
31

 

GNU
32

organisationen ligger bakom den första open source licensen, GNU GPL och även den 

senare GNU LGPL. Båda finns i flera versioner, de flesta av dessa versioner är kompatibla 

med varandra. Fullständig information om det finns på GNU's hemsida
33

 och även i Bilaga 1. 

Program licensierade under GPL licens kan inte användas tillsammans med programvaror 

med proprietär licens. Det går att använda med en del andra open source licenser
34

. 

Förhållandena till de som tas med i denna rapport är enligt Tabell 3. 

 

 

                                                 
30

 http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html 2012-05-30 
31

 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 2012-05-30 
32

 GNU står för GNU is not Unix (GNU är inte Unix), det är en rekursiv förkortning. 
33

 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility 2012-05-14 
34

 http://www.gnu.org/licenses/license-list.html 2012-05-14 

http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
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Tabell 3 Kompatibilitet mot andra licenser 

Licens GNU GPLv2 GNU GPLv3 

GNU LGPL v3 -* X 

GNU LGPL v2.1 X X 

Apache 1.0 & 1.1 - - 

Apache 2.0 - X 

Original BSD - - 

Modified BSD X X 

MPL 1.1 - - 

MPL 2.0 X X 

Public Domain X X 

* GNU LGPLv3 är inte kompatibel med GNU GPLv2 only men senare versioner av GNU GPLv2 

3.1.2 GNU LGPL – Lesser General Public License 

GNU LGPL är lik GNU GPL men det är inte en stark copyleft licens. Precis som GPL ger den 

rätt att använda, förändra och distribuera programvaran. Detta innebär att information om dess 

upphovsman måste lämnas samt att licensen inte kan bytas ut. Egna tillägg ska markeras som 

tillägg till originalversionen. Skillnaden är att programmet kan användas tillsammans med och 

införlivas i programvaror som även har proprietär licens.
35

 

3.1.3 Apache licensen 

Denna licens kräver ett meddelande om att Apache licensierad programvara har använts och 

måste hållas intakt. Den förbjuder inte att ändra licenstyp eller användas i properitära 

programvaror. Det måste redovisas att apache licensen är använd i tidigare versioner.
36

 

3.1.4 BSD – Berkeley Software Distribution 

Vid förändringar och vidaredistribution kan BSD licensen ändras till andra typer av licens. 

Den kan även ändras till proprietär licens med sluten kod bara upphovsman uppges. Den finns 

i flera versioner. Original versionen, Original BSD även kallad 4-clause BSD, kräver att ett 

uttalande måste inkluderas i varje licens. Detta har gett ett problem vid marknadsföringen och 

har lett till en modifierad version. I Modified BSD även kallad 3-clause BSD, är det kravet 

borttaget, vilket även gör den kompatibel med GPL. Modified BSD är den mest använda av 

dem.
37

 
38

 

                                                 
35

 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 2012-05-30 
36

 http://www.apache.org/licenses/ 2012-05-30 
37

 http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OriginalBSD 2012-05-30 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.apache.org/licenses/
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OriginalBSD
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3.1.5 MPL - Mozilla Public License 

Licensen är en svag copyleft licens. Underhålls av Mozilla foundation som bland annat 

utvecklat Mozilla firefox. MPL är en hybrid av Modified BSD licensen. Program eller 

moduler av program med MPL kan införlivas i proprietär programvara. Koden måste dock 

förbli öppen. Version 1.1 har några komplexa restriktioner som gör att den inte är kompatibel 

med GPL. I den senare versionen 2.0 är det borttaget. Det finns en sektion som säger att den 

som standard är kompatibel med GPL.
39

 

3.1.6 Public Domain 

Är en licens som innebär att användaren kan göra allt med programvaran. Public domain 

säger att den saknar licens, koden tillhör alla. Upphovsmannen har gett upp alla rättigheter till 

koden och behöver därför inte anges varifrån den ursprungligen kommer.
40

 

  

                                                                                                                                                         
38

 http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#ModifiedBSD 2012-05-30 
39

 http://www.mozilla.org/MPL/license-policy.html 2012-05-14 
40

 http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#PublicDomain 2012-05-30 

http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#ModifiedBSD
http://www.mozilla.org/MPL/license-policy.html
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#PublicDomain
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4 Undersökning av program 

4.1 Undersökningskriterier för funktioner 

Kriterierna har tagits fram i samspråk med MSB. Några av dessa funktioner finns redan i RIB 

Karta, önskemålet är att de även ska finnas med i open source programmet. Övriga funktioner 

är efterfrågade och anses vara användbara. Målet är att så många funktioner som möjligt ska 

finnas med enligt Tabell 4. 

Tabell 4 Funktioner 

 Buffert runt ett objekt  

 Buffert runt flera objekt  

 Enkel buffert  

 Multipel buffert  

 Temakarta efter typ 

 Temakarta klassificerad 

 Temakarta med diagram 

 Skapa statistik av data  

 Avstånd fågelvägen (spatial join) 

 Lägga till flera skikt samtidigt 

 Skapa shapefil 

 Välja ut data och skapa nytt skikt 

 Förändra shapefil 

 Visa flera projekt samtidigt 

 Hantera vektorformat 

 Hantera rasterformat 

 WMS 

 WFS 

 Lägga till tabell 

 Koppla tabell till skikt 

 Koppla ihop skikt 

 Attributtabell kopplad till kartvy 

 Information om objekt 

 Sökfunktioner t.ex. på adress  

 Mäta längd 

 Mäta area 

 Mäta vinkel 

 Hjälpfunktion 

 Georeferera 

 Buggfritt* 

 Svenska 

 Hantera mycket data** 

 Live GPS tracking 

 Byta linjetyp 

 Byta ytmönster 

 Byta symboler 

 Lägga till egen symbol 

 Etiketter 

 Etiketter längs vägar 

 Skapa karta med tillbehör 

 Skalstock 

 Norrpil 

 Ritfunktioner*** 

 Textruta 

 Spara som bild 

* Ingen programvara är buggfri. Har inga buggar förekommit under undersökningen av de listade 

funktioner har de klassats som buggfria. 

** Data som har testats är vektor skikt. Storleken på data som körts i programmen är 263, 526, 789, 

1052 och 1315 MB. De programvaror som har fått betyget ”kan hantera mycket data” har klarat av att 

hantera 1315MB. 

*** Streck och andra symboler som kan ritas ovanpå den skapade kartan för att göra förtydliganden. 
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I de olika avsnitten nedan beskrivs en del funktioner ur programmen. Beskrivningen av 

funktionerna nedan är till för att skapa en uppfattning om programmen. Delar av de befintliga 

funktionerna samt de som är utmärkande för programmen på ett positivt eller negativt sätt har 

tagits upp. Alla 45 funktionerna beskrivs inte ingående för varje program. Under resultat finns 

Tabell 5, en komplett tabell som visar vilka funktioner som finns i de olika programvarorna. 

4.2 RIB Karta 2012 

Användarvänlighet 

Ikonerna är stora och tydliga. Det går snabbt att orientera sig i programmet. Ritfunktionerna 

är intuitiva med Paint och ligger längst ner i skärmen. Här visas även koordinater och 

skalstock. Det som ritas upp kan läggas i olika ritlager. En fördel om vissa ritlager ska tändas 

och släckas. För programlayout se Bilaga 2. 

Programmet är mycket enkelt. Funktioner som finns är zooma, panorera, markera, 

avståndscirklar, mäta, spara som bild, ritfunktioner och information. Det finns även 

startknappar för LUPP och Spridning luft som är program i RIB som kan samköras med RIB 

Karta. 

Funktioner 

Hantering av data 

RIB Karta hanterar raster- och vektorformat samt WMS skikt. Tabeller i formaten xlsx, txt 

och dbf kan inte öppnas. Endast ett skikt kan öppnas åt gången. Skiktet syns endast på 

kartbilden och kan inte färgsättas eller editeras. Detta innebär att temakartor inte kan skapas. 

Attributtabellen kan inte visas eller få information från skiktet via informationsverktyget. 

Informationsverktyget visar endast information om de zoner användaren skapat. Ett objekts 

position kan även visas på hitta.se eller i Google Maps. Koordinaterna för objektet kan även 

kopieras och klistras in i ett vanligt Word dokument. 

Längd och area kan mätas in. Det är den totala längden som redovisas vid längdmätning. Vid 

användning av areafunktionen presenteras area och omkrets i resultatet.  
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Skapa karta 

Ritfunktionerna är användarvänliga och dess ikoner tydliga. Utseendet är intuitivt med Paint. 

Det går att rita för hand, cirkel, linje, rektangel och polygon. Det finns även en ritfunktion 

som heter Het-Varm-Kall zon. För Het-Varm-Kall zonen kan användaren välja mellan en 

cirkel, tårtbit eller polygon form. Funktionen innebär att användaren vart som helst i kartan 

kan rita ut 3 zoner. Zonernas storlek och eventuell vinkel bestäms vid uppritning. Det finns 

även en funktion som heter avståndscirklar. Avståndscirklar ritas ut från valfri plats på kartan 

med förinställt avstånd. Avståndet kan ställas in under inställningar. 

Arbetsvyn kan sparas som bild. Vid utskrift presenteras kartan med skalstock och norrpil. 

Även titel på kartan och undertitel kan skrivas ut. Innehållsförteckning tillkommer inte. 

Utskriftslayouten går inte att förändra.  

4.3 gvSIG 1.11.0 

Bakgrund 

gvSIG står för generalitat valenciana Sistemas de Información Geográfic. gvSIG är ett projekt 

från Spanien som startade år 2004. Syftet med gvSIG projektet är en modell som bygger på 

att dela kunskap och samarbeta för att utveckla och bearbeta programvaran tillsammans41. Kan 

användas i Windows, Mac OS/X och Linux42. Licensens är GNU GPLv2. gvSIG stödjer både 

raster- och vektorformat till exempel tiff, gif, jpeg, img, aux, wms, shp, gml, kml, dxf och 

dvg. För att se vilka mer format som kan användas i gvSIG följ fotnot43. 

Programmeringsspråket är JAVA44. Programmet finns på 13 olika språk bland annat spanska, 

tyska, engelska, franska, portugisiska och polska. 

Användarvänlighet 

Programmet är det minst användarvänliga av de undersökta. Det kan ta ett tag innan 

användaren hittar de funktioner som önskas användas beroende på tidigare erfarenheter. 

Små ikoner vars innebörd kan vara otydlig. Symbolernas hjälptext har använts för att ta reda 

på användningsområde. Verktygspanelen förändras beroende på vilken funktion som 

                                                 
41

 http://www.gvsig.org/web/organization/mission-vision-and-values 2012-04-19 
42

 http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.11/downloads 2012-04-19 
43

 http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-10-0/formats/ 2012-04-19 
44

 http://www.gisuser.co.nz/downloads/gvsig_solid_energy_carlos_galceran.pdf 2012-04-19 

http://www.gvsig.org/web/organization/mission-vision-and-values
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.11/downloads
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/1-10-0/formats/
http://www.gisuser.co.nz/downloads/gvsig_solid_energy_carlos_galceran.pdf
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aktiverats. Detta gör att symbolerna kan förflyttas om när en funktion aktiveras. Fler symboler 

läggs då till i panelen vilket gör att intrycket kan bli lite rörigt. Se Bilaga 2 för programlayout. 

I en projekthanterare skapas, markeras och öppnas arbetsvyer, kartor och tabeller. Flera 

arbetsvyer och kartor kan skapas inom ett projekt. För att kunna ta in data behöver en 

arbetsvy först skapas. 

Attributtabellen är ett eget fönster. Den lägger sig bakom programfönstret när annat i 

programmet aktiveras. Det kan bli många tabeller öppna även av samma skikt, men det stör 

inte när de inte syns. gvSIG är det enda program av de undersökta där attributtabellen inte kan 

öppnas från skiktet. Den öppnas från en symbol i verktygspanelen. 

Det finns en hjälphandledning i programmet. Den saknar sökfunktion vilket kan göra det svårt 

att hitta handledning till önskad funktion. 

Programmet installeras på spanska. För annat språk väljs det manuellt i programmet och 

behålls efter omstart. En tydlig mall för språkändring finns på hemsidan för användare utan 

spanskakunskaper. Vissa felmeddelanden kommer dock fortfarande på spanska. 

Skala samt X- och Y-koordinater kan ses nere till höger i fönstret. 

Funktioner 

Hantering av data 

Det går enkelt att lägga till skikt. Skikt från flera olika källor kan läggas till samtidigt i 

arbetsvyn. Originalinställningen är att alla skikt som öppnas får samma färg, detta kan ändras 

i inställningar. gvSIG kan hantera många raster- och vektorformat samt WMS och WFS. 

Tabeller kan öppnas i dbf-format. Tabeller kan kopplas ihop och länkas till skikt. 

Det går att skapa shapefiler. Det är komplicerat att göra förändringar i befintliga filer, 

ändringar har inte kunnat sparas. Attributtabell och kartbild är synkade. Urval och selektioner 

kan väljas utifrån filter verktyget, via query eller markera i karta. Valda objekt i kartan är 

samtidigt markerade i tabellen, dessa kan flyttas till toppen av tabellen. Skikt kan kopplas 

ihop på gemensamt tabellattribut. Informationsverktyget ger information om markerat objekt. 

Funktion finns för att aktivera hyperlänkar. 
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Temakartor kan skapas efter typ och numeriska värden. Kartor med staplar-, paj- och 

linjediagram kan enkelt skapas. I intervallklassning från numeriska värden väljs antalet 

intervall och skapas efter valen: manuellt, lika intervall, efter kvantilerna eller naturliga 

brytpunkter.  

Vid mätning av längd erhålls senaste sträckans längd samt totallängd. Areamätning ger både 

area och omkrets. 

Skapa karta 

Det finns ett yt-, linje- och symbolbibliotek. Det finns många linjer att välja mellan i 

linjebiblioteket. Vissa har genomskinliga delar som till exempel en järnvägs vita del, detta 

kan redigeras men är komplicerat. Symbolbiblioteket är begränsat men det är enkelt att själv 

lägga in egna symboler. För temakarta exempel se Bilaga 4. 

Etiketterna fungerade inte bra. Borttagande av dubbletter samt placering av text runt objektet 

är valbart, dock går det inte att lägga in halo (kant runt bokstäverna i avvikande färg). När 

karta skapades hamnade inte etiketterna på rätt väg, detta förändrades även vid in och ut 

zoomning. När en karta med etiketter ska skapas förminskas inte texten eller anpassas till 

zoomnivå, vilket ger ett rörigt intryck. I inställningar för etiketter kan skala när texten ska 

börja visas i väljas till. 

För att göra en karta måste först en utskriftsvy skapas i projekthanteraren. Kartor från 

arbetsvyerna kan ritas upp i utskriftsvyn. Användaren kan därmed plocka in flera olika kartor 

i samma utskriftsvy. Kartan i utskriftsvyn kan kopplas till att visa samma som i arbetsvyn 

eller i viss skala. Norrpil, skalstock, innehållsförteckning, textrutor och ritfunktioner finns att 

lägga till i utskriftsvyn. Textgraden i innehållsförteckningen varierar med storleken på den 

ruta som användaren ritar upp. Det går att välja bort skikt från innehållsförteckningen. 

Utskriftsvyn kan sparas som PDF och bild eller skrivas ut. För att se kartlayout se Bilaga 3. 

Analysfunktioner 

Buffertzoner går att skapa runt ett enskilt eller flera objekt. Även multipla buffertzoner kan 

skapas där alla skapas med samma distans. Väljs tre zoner med distansen 100 meter erhålls tre 

zoner med avstånd, 100, 200 och 300 meter från objektet. För att färgsätta dessa olika kan de 

kategoriseras från distansattributet. Selektioner av objekt från andra skikt i buffertzonerna kan 

sedan genomföras med spatial selektion. Redovisningen av statistik på ett attribut kan 
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beräknas där bland annat summan erhålls, därur kan ett av resultaten från beräkningen bli hur 

många människor som bor inom en buffertzon.   

Avstånd från brandstationer till byggnader kan beräknas. Avstånd fågelvägen till närmaste 

del, centrum och längst bort på byggnaden ingår i resultatet. Avståndsfilen innehåller ingen 

spatial information. Finns rätt data erhåller byggnadsskiktet avstånd till brandstationen efter 

en join med avståndsfilen. På attributet distans kan sedan en klassificerad karta skapas 

baserad på avståndet. 

4.4 MapWindow 4.8.6 

Bakgrund 

Programutvecklingen startade på Utah State University 1998. 2001 kom första versionen av 

MapWindow. Kan endast användas på Windows plattform.  Programmeringsspråken som 

programmet är uppbyggt på ingår i MS Visual Studio.NET (C++, C#, VB.NET). Programmet 

är licensierad under Mozilla Public License 1.1 (MPL).
 45

 

Användarvänlighet 

När programmet startas öppnas en välkomstmeny automatiskt. Där går det att välja att få en 

introduktion till programmet eller att öppna filer och projekt direkt. Ikonerna i 

verktygspanelen är stora och tydliga. Ikonerna innehåller både bild och ikonnamn. Står 

markören över ikonen visas en mer utförlig text om vad dess funktion är. 

Panoreringsverktyget är fyra pilar och inte en hand. För programlayout se Bilaga 2. 

Ikonen för öppna skikt och projekt är tydlig. Har ett skikt vid tidigare tillfälle varit öppet i 

programmet och blivit kategoriserat och färgsatt behåller skiktet de kategorier, kategorinamn 

och färgsättning som angivits vid föregående visning. Längst ner finns information om 

referenssystem, koordinater samt latitud och longitud.  Även skala och skalstock finns.  

Det är ett användarvänligt program och det finns en del analysfunktioner. Det finns dock en 

hel del buggar. Dessa sätter stopp när analyser och funktioner ska genomföras. Bland annat så 

låser sig programmet i ett skikt. Detta gör att det inte går att arbeta i något annat skikt under 
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 http://www.mapwindow.org/apps/wiki/doku.php?id=brief_history&s[]=idaho 2012-05-30 
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den tiden, programmet får då startas om. Programmet har även behövt startas om vid försök 

att genomföra funktioner som till exempel redigeringar i skikt.  

Funktionen hjälp finns inte i programmet och någon användarhandledning går inte heller att 

ladda ner. På hemsidan
46

 finns ett diskussionsforum, online user manual samt tutorials för att 

komma igång med programmet. 

Programmet är uppbyggt på att användaren aktiverar vissa plug-ins. Dessa behöver endast 

aktiveras i programmet och inte laddas ner. Avancerade användare kan skriva sina egna plug-

ins för att lägga till ytterligare funktioner som är anpassade efter deras behov. 

Funktioner 

Hantering av data 

Skikt kan läggas till en och en eller flera filer åtgången. MapWindow kan hantera både raster- 

och vektordata. Det finns varken WMS och WFS funktioner. Tabeller har inte kunnat öppnas 

vilket gör att det inte heller går att koppla tabell till skikt. Det går inte att ha öppet flera 

projekt samtidigt. 

Det går att skapa shapefiler. Detta fungerar dock inte så bra då endast punkter har kunnat 

läggas till även om det är ett ytskikt som har skapats. När befintliga ytskikt har försökt att 

redigerats har funktionen add freehand testats. Här finns en bugg som gör att det inte fungerar 

överhuvudtaget. I attributtabellen kan fält både läggas till och tas bort.  

Selektering av data kan väljas genom en box, query eller markera i attributtabellen. 

Attributtabellen är alltså kopplad till kartan. Selekteringar kan inte utföras genom att klicka på 

ett enskilt objekt i kartan utan användaren får göra en liten box som enbart berör objektet som 

skall selekteras. Data kan väljas ut för att sedan skapa ett nytt skikt av selekterad data i 

toolboxen. Skikt kan varken kopplas ihop via attribut eller spatial join. Via 

identifieringsverktyget erhålls information om objektet. Genom queryverktyget kan 

användaren söka på adress genom att i en rullista välja ut gatunamnet som söks.  

Det är lätt att dela upp ett skikt i olika lager och färgsätta dessa. Uppdelningen syns i 

lagerpanelen. Att skapa temakartor efter typ och klassificering fungerar bra. Vid klassificering 

kan antalet intervall väljas men inte själva intervallgränserna, det som troligtvis hindrar detta 
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är en bugg. För temakarta se Bilaga 4. Statistik och diagramfunktioner finns inte i 

programmet. 

Mätningar i kartan på både längd och area kan genomföras. Vid mätning redovisas varje 

delsträcka samt den totala längden eller arean. Här finns buggar men mätningar kan dock 

fortfarande utföras. 

Bookmarks kan användas för att spara en viss vy. Funktionen är bra om användaren ofta vill 

återkomma till samma vy. 

Skapa karta 

Det finns ett bibliotek för linjer, ytor och symboler. Symboler finns via typsnitt och ett 

ikonbibliotek. Det finns många typsnitt att välja på vilket gör att det kan vara svårt att hitta en 

lämplig symbol. Egna symboler kan inte läggas till.  

Etiketter är lätt att lägga till. Användaren kan välja vilken position texten ska ha i förhållande 

till objektet. Funktion att ta bort dubbletter och för att kollision av text ska undvikas finns. 

Typsnitt, textstorlek och halo kan också förändras. En nackdel är att inställningar för att 

texten ska följa till exempel en väg saknas.  

I kartlayouten kan skalstock, norrpil och innehållsförteckning läggas till. Placeringen på dessa 

väljas av användaren. Det är lätt att skapa en karta och ett förslag på layout erhålls när 

utskriftsvyn öppnas. Innehållsförteckningen kan även delas upp i två kolumner. Endast de 

skikt som är aktiverade i arbetsvyn följer med till innehållsförteckningen. Ritverktygen är 

begränsade och det går endast att lägga till en rektangel och en textruta. Kartan kan endast 

skrivas ut, alltså inte sparas som bild eller pdf. Printscreen är enda alternativet om kartan ska 

sparas på dator som bild. Har användaren skapat en bra layout med placering av 

karttillbehören kan den sparas för att användas vid senare tillfälle med andra data. Se Bilaga 3 

Analysfunktioner 

Det finns en toolbox med flertalet analysfunktioner. En enkel buffert kan skapas runt ett eller 

flera objekt, multipelbuffert är däremot inte möjligt. Det går att välja ut data som finns inom 

bufferten. Statistik kan inte föras på utvald data.  

Spatial join med beräkning av fågelavståndet kan inte genomföras.  
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Det finns ett georefereringsverktyg. Bilden kan georefereras och en projektionsfil skapas. När 

bilden ska användas i programmet hamnar den inte på rätt ställe. Verktyget var enkelt att 

använda men om det missas en viktig del eller om det är en felkonstruktion som gör att det 

inte alls fungerar har inte kunnat verifieras.  

4.5 OpenJUMP 1.5.1 stable rev.2721 

Bakgrund 

OpenJUMP står för Jump Unified Mapping Platform. Programmet går att användas på 

Windows, Linux and Mac OS/X. OpenJUMP är skrivet i programmeringsspråket JAVA. 

Licensen är GPL2. OpenJUMP började utvecklas i Kanada och första versionen lanserades 

2002. Programmet har nu programmerare runt om i hela världen. OpenJUMPs syfte är att 

samordna och uppmuntra kooperativ utveckling av teknik som bygger på öppen källkod.
47

 

OpenJUMP kan läsa följande dataformat: GML, SHP, DXF*, JML, MIF*& TIFF, JPG, 

MrSID så väl som från PostGIS, ArcSDE* Oracle* och MySQL*. Kan skriva GML, SHP, 

DXF*, PostGIS*, JML, JPG. Stödjer: OGC, WMS, WFS*, GML 2 och SLD (* via plugin)
48

.  

Användarvänlighet 

Programmet är lätt att komma in i och använda. Symbolerna är begripliga. Det finns dock lite 

väl många zoomfunktioner: in/ut, in/ut hjul, till full utsträckning, till valda objekt, realtime, 

till staket, efter avstånd i x-led (koordinat), föregående och nästa. Vissa av zoomfunktionerna 

är mycket användbara och det är bra att de ligger med i verktygspanelen. Intrycket blir rörigt 

när alla zoomverktygen ligger där. Se Bilaga 2 för programlayout. 

Koordinater syns nertill i programfönstret. Även skala och skalstock kan läggas till i vyn.  

De analysverktyg som finns är lätta att hitta och att använda. Det finns oftast en illustration 

som antyder hur ett resultat från en använd funktion ser ut.  

På internet finns ett forum där frågor kan ställas. Där finns också en användarmanual att ladda 

ner eller läsa på nätet49. Det finns inga tutorials till OpenJUMP eller funktioner där användaren 

kan söka efter mer information om verktygen i programmet. 
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Det finns begränsningar på hur stora filer kan vara och de projektioner som programvaran 

stödjer. OpenJUMP klarade endast av att hantera den första inladdningen av data på 263 MB. 

Programmet finns på 15 olika språk varav några är: tyska, engelska, franska, spanska, 

portugisiska och finska.  

Funktioner 

Hantering av data 

Det är lätt att öppna filer och flera projekt kan vara öppna samtidigt. Programmet kan hantera 

både raster- och vektordata. WMS funktion finns i programmet och WFS finns som plug-in. I 

förundersökningarna hittades en rapport som säger att programmet kan hantera text-filer
50

. 

Under testet har inte programmet kunna öppna textfiler. Funktionen Join TXT table finns. Där 

letar användaren upp den fil som önskas kopplas ihop med aktivt skikt och anger de attribut 

som kopplingen ska ske genom. Funktionen gav felmeddelande på olika rader i textfilen. 

Textfilen har redigerats om på flera olika sätt men det har inte hjälpt. Skikt kan kopplas ihop 

via fält i attributtabellen och rumsligt.  

Selektioner kan ske på olika sätt bland annat genom att klicka på ett objekt, dra upp 

rektanglar, cirklar och staket samt genom querys. Querys kan utformas efter alternativen: 

spatial, simple query eller search all attributes. Attributtabellen är inte kopplad till kartvyn. 

Selekterade data i tabellen blir inte selekterat i kartvyn däremot blinkar objekt i kartan till när 

ett objekt selekteras i tabellen. Funktionen flash selected rows får även objekten att blinka till. 

För att kunna se de utvalda datat i en tabell när en query körs måste alternativet create a new 

layer for the results väljas, annars blir objekten bara selekterade i kartvyn.  

Funktion att söka efter en adress genom en query finns, dock måste användaren veta hur 

adressen stavas eftersom det inte är möjligt att få upp någon lista. Informationsverktyg finns 

och i den kommer information upp från alla skikt, går inte att endast få på ett valt skikt. 

Shapefiler kan skapas och förändras. I attributtabellen kan fält läggas till och tas bort. 

Resultaten från querys och de analyser som genomförs läggs i en undermapp som heter 

resultat. Resultaten kan sedan sparas till ESRI shapefiler. I editeringsläget kan objekt i 

shapefilerna förändras och läggas till. Editeringsfunktionerna fungerar och de är lätta att 
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förstå. Filerna är inte uppdelade på olika typer utan punkt-, linje- eller polygonobjekt ligger i 

samma filer. I attributtabellen finns en liten symbol som visar typ av objekt.  

Skapa karta 

Tematiska kartor efter typ och klassificering är möjliga. Den klassificerade uppdelningen kan 

ändras till egna intervall. Det är lätt att förstå hur skikt kan delas upp och ändra färg på. Som 

standard är alla skikt halvtransparanta men det går att ändra. För linjer finns inget bibliotek 

med layout för till exempel järnväg och motorled. Det går endast att välja olika typer av 

streckade linjer. Det finns ett fåtal ytmönster. För punkter finns att välja mellan cirkel, 

fyrkant, triangel, kors och stjärna. Etiketter går att lägga till där användaren kan välja att lägga 

halo runt texten. Funktion för att texten ska förändras beroende på inzoomningsnivå finns, 

texten blir mindre vid utzoomning. Det går inte att ta bort dubbletter eller att få texten att följa 

en linje. Se Bilaga 4. 

Det finns ingen utskriftsvy där norrpil, innehållsförteckning, textruta eller andra ritfunktioner 

kan läggas till. Enligt rapporten Evaluating open source GIS for libraries, s.14
51

 finns en 

insticksmodul som gör det möjligt att skapa kartor.  

I arbetsfönstret kan skalstock läggas till och den följer med när arbetsvyn sparas som bild. 

Eftersom utskriftsfunktion saknas i programmet, behöver bilden tas in i annat program om en 

pappersutskrift önskas. Se Bilaga 3. 

Vid mätning av sträcka och area uppges information om både längd och vinkel. 

Analysfunktioner 

När analysfunktioner ska genomföras står det lite kortfattat om vilka val som finns att välja på 

samt en illustration. Buffert går att skapa runt enstaka eller flera objekt, både som enkel- och 

multipelbuffert. Vid skapandet av enkel buffert väljs om attributen från objektet ska följa med 

eller inte. I en multipelbuffert kan zonernas avstånd väljas manuellt samt namnges på ett 

enkelt sätt som automatiskt skrivs ut i kartan.  

Spatial join med avståndsberäkning finns inte i programmet.  
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4.6 Quantum GIS 1.7.3 

Bakgrund 

Quantum GIS började utvecklas under 2002
52

. Arbetet med att utveckla programmet är 

fördelat på ett internationellt team av utvecklare och användare av GIS, där alla har olika 

ansvarsområden
53

. Detta är en stor bidragande orsak till att Quantum GIS fortsätter att 

utvecklas. Licensen är GNU GPL. Programmet kan användas på plattformarna Linux, Mac 

OS/X och Windows.
54

 Programmeringsspråket är C++, Qt4 och Python. Quantum GIS stödjer 

flertalet format för vektor- och rasterdata
55

. 

Under testperioden har en ny version släppts 1.7.4. 

Användarvänlighet 

Det gick fort att komma in i programmet och förstå strukturen. Ikonerna är stora och lätta att 

förstå. Se Bilaga 2 programlayout. Språket varierar mellan svenska och engelska, både när det 

gäller symboltext i verktygspanelen och när analyser skall genomföras. Hela eller delar av 

dokumentation och användargränssnitt finns översatt på 34 olika språk. 

Quantum GIS är uppbyggt på insticksprogram (plug-ins). Det finns medskickade 

insticksprogram till Quantum GIS som endast behöver aktiveras för att kunna användas. När 

de aktiverats läggs de in under fliken insticksprogram, vissa lägger sig även i 

verktygspanelen. Det finns en funktion för sökning och nerladdning av nya och modifierade 

plug-ins. 

Attributtabeller öppnas i ett eget fönster. De lägger sig bakom programfönstret när annat 

aktiveras. Det kan bli många tabeller öppna till varje skikt men det stör inte. 

Hjälp funktion finns i programmet som är kopplad till hemsidan. Hjälpen är en PDF fil, 

genom ctrl+F kan sökningar på ord genomföras i dokumentet. PDF-filen finns på fem språk, 

engelska, tyska, italienska, ryska och franska. PDF-filen går att spara ner för lokal åtkomst vid 

tillfällen när internetuppkoppling saknas. 
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Det finns en pil (What's this?) som innebär att information visas om det som markören 

markerat. Information visas endast för arbets- och teckenförklaringsvyn. Det finns även en 

länk direkt till Quantum GIS hemsida. Där finns information om programmet och sponsorer. 

Forum finns på hemsidan
56

 där användaren kan se vanliga frågor som blivit ställda och även 

ställa egna frågor om problem uppstår. Önskar användaren supportmöjlighet så finns ett antal 

entreprenörer som erbjuder det
57

. Quantum GIS tar inget ansvar för deras erbjudanden även 

om de finns länkade från deras hemsida.  

Användaren kan välja att visa koordinat för markören eller koordinater för hörnen på 

utsträckningen som visas i aktuell arbetsvy (en box). Skala kan visas men det gäller att ha 

gjort rätt inställningar för referenssystem för att erhålla den korrekta skalan.  

Funktioner 

Hantering av data 

Ikonerna är tydliga vilket gör det enkelt att hämta in filer i programmet. Det går inte att ha 

öppet flera projekt samtidigt. Programmet kan hantera raster- och vektorformat samt WMS 

och WFS. Skikt kan öppnas samt kopplas ihop efter placering eller på gemensamt attribut. 

Tabeller i xlsx och dbf format kan tas in och kopplas till ett skikt genom gemensamt attribut.  

Selektering kan väljas på många olika sätt. Med pilmarkören i kartan selekteras objekt ut med 

hjälp av rektangel eller likande. Genom en spatial query kan selektering av punkter inom en 

polygon utföras. I attributtabellen går det även att markera förhand eller genom att skriva hela 

eller delar av ett namn som söks. Sökfunktionen är känslig för versaler och gemener. 

Att skapa shapefiler fungerar bra, både att skapa ny tom fil och utifrån selektioner. I 

attributtabellen kan endast kolumner läggas till, inte tas bort. Ska en kolumn tas bort måste 

lagret vara ett postGIS-lager
58

. Shapefilerna går att förändra, ta bort och lägga till objekt i. 

Temakarta går att skapa efter både typ och klassificerad indelning. För den klassificerade 

uppdelningen kan intervallen bestämmas av användaren. Färgsättning och förändring av namn 

på respektive delskikt är enkelt att genomföra. Se Bilaga 4 för temakarta. 
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 http://www.qgis.org 2012-04-20 
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Användaren kan välja mellan att mäta linje, area eller vinkel. För att det ska fungera måste 

inställningar av referenssystem först utföras. Detta fungerar bra om användaren vet vilken typ 

av data denne arbetar i. Innan mätning påbörjas påminner programmet om att detta måste 

ställas in. 

Georeferering är en av plug-in funktionerna och fungerar bra. Bokmärken kan läggas till 

vilket innebär att vyn sparas vid det tillfället.  

Skapa karta 

Det finns yt-, linje- och symbolbibliotek. Symboler finns som enkla geometriska figurer till 

exempel cirkel, genom typsnitt eller SVG bibliotek. Det går inte att lägga till egna symboler.  

Det finns två olika sätt att byta färg på. Det gäller att vara uppmärksam på vilken metod som 

ska användas, vid förändring av till exempel ett vägmanér från biblioteket blir resultatet olika. 

Det går att lägga till etiketter på två sätt där det för båda går att välja stil på texten och lägga 

till halo. Via properties finns nio placeringsalternativ som till exempel, ovanför, under, till 

höger eller till vänster. I etiketter från verktygspanelen finns andra placeringsalternativ där till 

exempel texten kan följa en linje och placering, ovanför, på eller under linjen. Där finns även 

funktionen att ta bort dubbletter. Det gäller att vara uppmärksam på vilken etikettfunktion 

som är aktiverad om inställningarna ska förändras. 

I utskriftsvyn kan en layout skapas med skalstock och innehållsförteckning. Norrpil finns 

endast som funktion i arbetsvyn men det går att lägga till en bild av en norrpil i utskriftsvyn. 

Alla delar går att placera på önskad plats. Teckenförklaringen visar enbart aktiva skikt. 

Kartbilden visar automatsikt samma skala som arbetsvyn men går att zooma in och ut samt 

panorera. För att göra förtydliganden i bilden finns textrutor och andra ritobjekt att lägga till. 

De ritobjekt som finns är, rektangel, cirkel, triangel och pil. Det går att ändra färg och tjocklek 

för både linjer och fyllning. Valfria delar ur attributtabellen kan visas i utskriftsvyn. Det går 

att välja på hur många rader och vilka attribut som ska visas. Alternativt finns inställningar för 

att endast ta med de objekt från attributtabellen som finns med i kartbilden. Utskriftsvyn kan 

exporteras som bild, PDF och SVG eller skrivas ut. Även arbetsvyn kan sparas som bild, här 

finns norrpil och en annan typ av skalstock än i utskriftsvyn. Se Bilaga 3. 
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Analysfunktioner 

Att skapa buffertzoner runt ett och flera objekt är möjligt, dock inte en multipel. Med spatial 

query kan objekt med till exempel befolkningsdata väljas ut inom en buffertzon. Från 

funktionen grundläggande statistik kan beräkning utföras på de fält som ingår i skiktet. 

Resultatet innehåller bland annat en summering av fältet. Finns rätt data kan till exempel antal 

boende inom zonen beräknas.  

Avstånd kan beräknas mellan punkter. Polygonskikt går att göra om till ett tyngdpunktsskikt, 

vilket gör att avstånd kan beräknas mellan polygonernas mittpunkter. Resultatet är en Excel-

fil som innehåller minsta, medel och max avstånd mellan punkterna. Filen kan öppnas i 

Quantum GIS där tabellen kan joinas med polygon- eller punktskiktet. Testet är gjort på 

avståndet från punktskiktet till en brandstation. Alla punkter redovisas då i filen med 

avståndet till brandstationen. Värdena som erhålls i avståndsmatrisen har textformat. För att 

kunna skapa en klassificerad temakarta efter värdena måste en ny kolumn skapas. Den nya 

kolumnen ska ha sifferformat, (decimal number). Genom field calculator kan texten kopieras 

till den nya kolumnen och de blir då siffervärden.  

4.7 uDig 1.3.1 

Bakgrund 

uDig står för User-Friendly Desktop Internet GIS och började utvecklas 2004. Det är ett open 

source program som kan användas som ett fristående GIS program. uDig vill ge en komplett 

desktop lösning för GIS-data när det gäller åtkomst, redigering och visning som är baserad på 

JAVA. Kan utökas med RCP
59

 plug-in samt användas som plug-in i ett befintligt RCP 

program. uDig kan användas på plattformarna Windows, Mac OS/X och Linux. Är 

licensierad som GNU LGPL.
60

 Det utvecklas av en gemenskap som leds av det Kanadensiska 

företaget Refractions Research
61

. uDig är internetorienterad och stödjer: WMS, WFS, WCS, 

GeoRSS, KML och tiles. 
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 RCP – Rich Client Plattform, http://www.eclipse.org/rcp, 2012-04-12 
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 http://udig.refractions.net, 2012-04-12 
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Användarvänlighet 

Det är enkelt att komma in i programmet och hämta in data. Layouten är lättförståelig men det 

kan bli många funktionsfönster öppna som minskar arbetsvyn. Se Bilaga 2. Alla fönster är 

flyttbara så användaren kan själv välja vart de ska ligga och hur stort utrymme de tar upp. 

Programmet är uppbyggt med rullgardinsmenyer och det finns ett fåtal enkla ikoner som till 

exempel zooma in och ut. Står markören på ikonen kommer det upp en text om vad ikonen 

innebär. Panoreringsikonen ligger i paletten och inte i verktygspanelen. Dess symbol är pilar 

istället för en hand som är mer vanligt. I paletten ligger även en mer användarvänlig in/ut 

zoomningsfunktion.  

Det finns en hjälpfunktion, den är dock inte utförlig, alla funktioner finns inte beskrivna. I 

programmet kan användaren välja på hjälp från help contents, cheat sheet och tips and tricks. I 

help contents som är användarguiden kan användaren söka efter speciefika ord.  

Referenssystem, koordinater och skala är alltid synliga i bildskärmen.  

uDig finns inte i någon svensk version utan endast på: engelska, tyska, spanska, baskiska, 

koreanska och italienska. 

Funktioner 

Hantering av data 

Data kan läggas till en och en eller flera filer åtgången. Rasterbilder har inte kunnat läggas in i 

uDig men däremot finns både WMS och WFS funktionerna. Enskilda tabeller har inte kunnat 

öppnas vilket i sig leder till att det inte heller fungerar att koppla tabell till skikt. Det går att ha 

öppet flera projekt samtidigt. 

Shapefiler kan skapas och redigeras. Genom att rita en box i kartbilden eller välja i 

attributtabellen kan objekt selekteras. Attributtabellen är alltså kopplad till kartan. Data kan 

inte selekteras och utifrån det skapa ett nytt skikt. Skikt har inte kunnat kopplas ihop varken 

via attribut eller med spatial join. Genom att klicka med informationsverktyget på ett objekt 

erhålls information om objektet. Det finns inga sökfunktioner i programmet. Det går alltså 

inte att söka på till exempel adress.  

Mätningar kan endast utföras på längden. Det är den totala sträckan som redovisas.  
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Skapa karta 

Att skapa en temakarta är enkelt efter både typ och klassificering. När temakartan är gjord 

måste innehållsförteckningen visas för att kunna se de olika indelningarna, de visas alltså inte 

i lagerpanelen. Det finns endast ett bibliotek för symboler alltså inget för linje- eller 

ytmönster. Symboler finns i typsnittsform. Det kan vara svårt att veta i vilket typsnitt lämplig 

symbol finns i. Hittas ingen lämplig symbol kan en egen symbol läggas till. Etiketter finns 

och de går att ställa in så de följer till exempel vägen om det är vägnamn som ska visas. Det 

går även att lägga in halo för att förtydliga texten mot bakgrunden. Dock finns ingen funktion 

för att ta bort dubbletter. Se Bilaga 4. 

Skalstock, innehållsförteckning och norrpil finns i programmet. Position på dessa kan varken 

väljas manuellt eller från lista. Allt följer med till utskriftsvyn men den är svårförståelig och 

oberäknelig. Det finns många olika utskriftsformat att välja på. Utskriftsvyn väljer olika 

layout beroende på valet av pappersstorlek och utskriftsformat, layouten är svår att förutsäga. 

Ritfunktioner för att förtydliga kartan finns inte i uDig. Se Bilaga 3. 

Analysfunktioner 

Analysfunktionerna finns inte i programmet utan användaren måste ladda ner jgrass toolbox 

samt hämtas in i uDig. Funktionerna är mycket svåra att förstå hur de ska användas och ibland 

verkar det som att användaren måste kunna programmeringsspråket ECQL
62

. Buffertzoner går 

inte att skapa, varken enkel eller multipel. Det går inte heller att skapa diagram och redovisa i 

kartbilden. Beräkna avstånd fågelvägen går inte.  

4.8 Sammanfattning 

RIB Karta  

Det är ett enkelt program med enkla funktioner. Fungerar som en kartvisare med tillägg för 

ritfunktioner. Inga analyser kan genomföras. 
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 CQL och ECQL http://docs.geoserver.org/latest/en/user/tutorials/cql/cql_tutorial.html 2012-04-12 
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gvSIG  

gvSIG är ett bra program men användarvänligheten drar ner betyget. Är inte användarvänligt i 

förhållande till de andra program som undersökts. Symbolerna är små och deras platsbyten i 

verktygspanelen leder till mycket letande. De flesta av de funktioner och analyser som 

eftersökts finns i programmet.  

Skikt från olika källor kan öppnas in i programmet samtidigt, underlättar om användaren inte 

har all data i samma mapp. 

Vid skapande av tematiska kartor känner den som arbetat tidigare i ArcGIS igen sig väl. Det 

finns samma stora utbud på tematiska format som i ArcGIS. Färgsättning av områden från typ 

och flera intervallalternativ. Det går även att skapa tematiska kartor med stapel-, punkt- och 

pajdiagram. Det är ett komplett GIS program med många analysfunktioner och de är 

begripliga hur de ska genomföras.  

Möjligheten att skapa flera vyer med olika data ger förutsättningar att få med flera kartor i 

utskriftslayouten. Det är en fördel om användaren önskar till exempel en översiktskarta och en 

mer detaljerad karta i samma utskrift. 

Inga buggar har hittats men felmeddelanden vid felaktigt val kommer på spanska. Vid 

etikettering har det upptäckts att fel namn har uppgivits till objekten. 

Det går att lägga in mycket data i programmet, men det upplevs segt att växla mellan olika 

vyer när många skikt ska ritas upp jämfört med de övriga undersökta programmen. 

gvSIG innehåller 40 av de 45 funktioner som undersökts samt 28 av 29 från MSB’s önskemål. 

Se Tabell 5. 

MapWindow  

MapWindow är ett program som är användarvänligt med mycket tydliga ikoner. Det 

uppkommer en del buggar när vissa funktioner och analyser ska genomföras. MapWindow 

kan inte hantera tabeller eller WMS- och WFS-tjänster.  

Att MapWindow inte heller kan skapa en multipelbuffert är en nackdel då det är en nyttig 

funktion. En variant av multipelbuffert finns i RIB Karta. 
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Det är lätt att skapa en karta och ett förslag på layout erhålls när utskriftsvyn öppnas. I 

kartlayouten finns skalstock, norrpil och innehållsförteckning som kan placeras valfritt om 

inte den erhållna layouten passar för användarmålet. Kartan kan inte sparas som bild vilket är 

en stor nackdel, enda sättet att spara bilden på datorn är via print screen. 

Funktionerna är lätta att genomföra men det saknas en del av de efterfrågade funktionera från 

MSB. MapWindow upplevas långsamt ibland jämfört med de andra undersökta programmen.  

MapWindow innehåller 27 av de 45 funktioner som undersökts samt 20 av 29 från MSB’s 

önskemål. Se Tabell 5. 

OpenJUMP 

Enkelt och användarvänligt program där användaren snabbt kan komma igång. Detta bland 

annat eftersom att det finns en illustration i funktionerna. Användaren får en direkt 

uppfattning om hur funktionen fungerar. 

En positiv anmärkning är multipelbuffert funktionen. Den fungerar mycket bra i programmet 

och användaren kan ange avståndet för varje zon samt namn sätta zonerna på ett tydligt sätt. I 

en jämförelse med de andra undersökta programmen har funktionen flest valmöjligheter vid 

skapandet av multipelbuffert.  

Något som är mindre bra är att det som markerats i attributtabellen inte blir selekterat i 

kartvyn. En annan nackdel är att en utskriftslayout inte följer med programmet från början. 

Utan utskriftsvy kan inte karta skapas och det går inte heller att skriva ut. Kartfönstret måste 

sparas som bild och tas in i annat program för utskrift. Till denna funktion finns en plug-in där 

dessa funktioner medföljer. 

Det finns relativt många funktioner och analyser. OpenJUMP innehåller 28 av de 45 

funktioner som undersökts samt 20 av 29 från MSB’s önskemål. Se Tabell 5. 

Quantum GIS  

Programmet har en enkel layout och det går snabbt att orientera sig. Det finns stora tydliga 

ikoner som presenteras med en text när markören befinner sig ovanpå. Texten varieras mellan 

engelska och svenska. Alla menyrubriker är på svenska.  
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Det finns många funktioner i programmet. Grundläggande funktioner är enkla att använda och 

förstå. Några är på en mer avancerad nivå och därmed mer komplicerade att utföra.  

Det finns bra alternativ till att selektera ut data, kan väljas på många olika sätt.  

Sökfunktion i attributtabellen fungerar bra där det går att söka på del av ord till exempel del 

av vägnamn. PDF hjälpen är bra, den är lätt att söka på ord i och en lista med alla träffar visas.  

Kartdelen fungerar bra. Det går att lägga till innehållsförteckning och skalstock. Det saknas 

funktion att lägga till norrpil men kan istället läggas till som bild på en norrpil. Det är enkelt 

att med ritfunktionerna göra förtydliganden, om användaren vill visa på något speciellt. Att 

kunna lägga med delar av attributtabellen är också en användbar funktion i kartdelen. 

Vissa funktioner finns som insticksprogram. Det gör inget då de inte är något som måste 

laddas ner, räcker med att dessa bockas i under fliken insticksprogram.  

Quantum GIS innehåller 40 av de 45 funktioner som undersökts samt 28 av 29 från MSB’s 

önskemål. Se Tabell 5. 

uDig  

Några direkta buggar på en speciell funktion har inte påträffats. Dock kan det komma upp 

något felmeddelande ibland. Programmet fungerar bra och det segar inte. uDig har liknande 

funktioner som RIB Karta. Fördelar med uDig är att det finns tillgång till attributtabellen och 

att den är kopplad till kartan samt att temakartor kan skapas. Nackdelen är att det inte finns 

några ritfunktioner, som det finns i RIB Karta. Det är svårt att producera och skriva ut en 

karta. 

Analysfunktioner finns att tillgå genom jgrass toolbox. Dessa är dock inte användbara då de 

är för avancerade att komma igång med och använda för målgruppen.  

uDig innehåller 20 av de 45 funktioner som undersökts samt 13 av 29 från MSB’s önskemål. 

Se Tabell 5. 
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5 Resultat 

I Tabell 5 visas de undersökta funktionerna samt i vilka program de finns i. I tabellen finns 

även en kolumn med MSB’s önskemål, de funktioner som de prioriterar att programmen ska 

innehålla. Programmen med flest funktioner vid undersökningen var gvSIG och Quantum 

GIS. Det var även dessa två program som stämde in bäst med önskemålen från MSB. Båda 

saknar endast ett av önskemålen från MSB. Övriga program saknade många och viktiga 

funktioner. De är därför inget alternativ till RIB Karta. 

gvSIG finns inte att tillgå på svenska. Det är det som saknas för att gvSIG ska helt 

överrensstämma med MSB’s prioriterade önskemål. Layouten i programmet är inte 

användarvänligt med sina små ikoner som byter plats beroende på aktivitet. gvSIG är ett 

fungerande program med många bra funktioner i övrigt.   

Quantum GIS saknar funktion för multipelbuffert som ingår i MSB’s önskemål. Detta är en 

mycket användbar funktion. Multipelbuffert finns med i RIB Karta. Programmet finns delvis 

på svenska. I övrigt är Quantum GIS ett användarvänligt program med många funktioner som 

är intuitivt med ArcGIS, fördel för vana GIS användare.  

Quantum GIS är programmet som rekommenderas för användning som komplement till RIB 

Karta och MSB’s verksamhet. Detta tack vare sin stora utbredning på funktioner och goda 

användarvänlighet. Det är även det enda programmet som delvis finns på svenska.  
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Tabell 5 Undersökningsresultat 

Funktioner  gvSIG MapWindow OpenJUMP 
Quantum 

GIS 
uDIG RIB Karta 

"MSB 

önskemål" 

Buffert runt ett objekt X X X X - X X 

Buffert runt flera objekt X X X X - - X 

Enkel buffert X X X X - - X 

Multipel buffert X - X - - X X 

Temakarta efter typ X X X X X - X 

Temakarta klassificerad X X X X X - - 

Temakarta med diagram X - - - - - - 

Skapa statistik av data X - X X - - - 

Avstånd fågelvägen (spatial join) X - - X - - X 

Lägga till flera skikt samtidigt X X X X X - X 

Skapa shapefil X X X X X - - 

Välj ut data och skapa nytt skikt X X X X - - - 

Förändra shapefil X - X X X - - 

Visa flera projekt samtidigt - - X - X X - 

Hantera vektorformat X X X X X X X 

Hantera rasterformat X X X X - X X 

WMS X - X X X X X 

WFS X - - X X - X 

Lägga till tabell  X - - X - - X 

Koppla tabell till objekt X - - X - - - 

Koppla ihop skikt X - X X - - - 

Attributtabell kopplad till kartvy X X - X X - - 

Information om objekt X X X X X - X 

Sökfunktioner t.ex. på adress X X X X - - X 

Mäta längd X X X X X X X 

Mäta area X X X X - X X 

Mäta vinkel - - X X - - - 

Hjälp funktion X - - X X X X 

Georeferera - X - X - - - 

Bugg fritt X - X X X X X 

Svenska - - - X - X X 

Hantera mycket data X X - X X X X 

Live GPS Tracking - X - X - - - 

Byta linjetyp X X X X - - X 

Byta ytmönster X X X X - - X 

Byta symboler X X X X X - X 

Lägga till egen symbol X - - - X X - 

Etiketter X X X X X - X 

Etiketter längs vägar X - - X - - - 

Skapa karta med tillbehör X X - X - - X 

Skalstock X X X X X X X 

Norrpil X X - X X X - 

Ritfunktioner X X - X - X X 

Textruta X X - X - X X 

Spara som bild X - X X - X X 

Antal X av 45 möjliga 40 27 28 40 20 18 29 

Antal X av MSB önskemål 28 20 20 28 13 15 29 
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6 Diskussion 

Vi som undersökt programvarorna har tidigare arbetat i ArcGIS. Detta kan leda till att 

program som är intuitivt med ArcGIS känns användarvänliga för oss. När programvaror har 

undersökts har vi försökt att titta på ikonstorlek, hur tydliga ikonerna är, tillgängligheten av 

funktioner samt om de fungerar bra och hur de fungerar rent tekniskt. Layouten av 

programmet är också en viktig del av användarvänligheten som har tagits i beaktande. Genom 

att titta på dessa olika delar har vi försökt att göra en bedömning av användarvänligheten.  

Undersökning av mer avancerade analyser har inte genomförts då de inte anses vara 

användbara för målgruppen. 

Programmen har undersökts på PC med operativsystemet Windows 7. Detta eftersom vår 

uppdragsgivare använder Windows 7 på sina datorer. Utförs tester på annat operativsystem 

kan funktioner och buggar i programvarorna fungera olika bra.  

MSB är en stor myndighet som vill kunna använda sig av geografisk information inom hela 

myndigheten. Med proprietär programvara blir licenskostnaderna höga. Att införa ett gratis 

open source GIS program reducerar den kostnaden markant. Detta jämfört med att behöva 

lösa ArcGIS licenser även för de användare som inte gör komplicerade analyser utan oftast 

bara vill visualisera geografiska data. I open source program finns källkoden tillgänglig. 

Programvaran kan därmed formas efter de behov som finns inom myndigheten eller för RIB 

Karta om så önskas. Att använda open source till RIB Karta är klart en stor fördel då det är 

fritt att modifiera och sprida programmet vidare.  

Innan undersökningar av programmen gjordes ett förarbete av att hitta lämpliga program att 

undersöka. FLOWMAP, GRASS, Capaware, ILWIS, SAGA och Whitebox är andra open 

source program men som inte varit delaktiga i undersökningarna. Programmen har tagits bort 

i ett tidigt skede på grund av att vi gjort bedömningen att de inte var användarvänliga, svåra 

att komma in i eller fungerar dåligt. Nivån i programmet har antingen varit för avancerad eller 

för låg för att passa den målgrupp som programmet är tänkt för.  

Undersökningarna har gjorts med vektordata i punkt-, linje- och polygonskikt. 

Attributtabellerna till respektive skikt är av stor innebörd när vissa analyser eller funktioner 

skall utföras. Datat har alltså stor betydelse för om det går att genomföra vissa moment. Till 

exempel för att koppla ihop skikt behövs två attribut med samma innehåll i tabellen.  
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gvSIG och Quantum GIS har lika många funktioner både totalt och när det gäller MSB’s 

önskemål. Vårt val av programvara föll på Quantum GIS. Detta beror på brett utbud av 

funktioner samt goda användarvänlighet. Programmet finns delvis på svenska som vi tycker 

är en stor fördel. Quantum GIS finns även helt eller delvis översatt på 33 andra språk vilket 

ger en bred användargrupp. Det är ett populärt open source program med många användare 

vilket hela tiden leder till förbättringar av programvaran. Önskas support finns länkar till 

entreprenörer på Quantum GIS hemsida.  

Quantum GIS saknar endast funktionen multipelbuffert. Eftersom att det är ett open source 

program och Quantum GIS är delvis uppbyggt på insticksprogram, det borde alltså inte vara 

en omöjlighet att programmera denna funktion. 

Quantum GIS har GNU GPL som licens vilken säger att programmet inte kan användas med 

proprietär programvara. Licensen för Quantum GIS kan eventuellt ställa till med problem för 

samkörning med RIB, om någon del i RIB är proprietär programvara. Program med GNU 

GPL licens kan ligga på samma CD som en programvara med proprietär licens. Men 

programdelar med GNU GPL licens kan inte ingå i ett proprietärt licensierat program. 
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Bilagor 

Bilaga 1 GNU GPL kompabilitet63 

 

Footnotes 

1: You must follow the terms of GPLv2 when incorporating the code in this case. You cannot take advantage of terms in later 

versions of the GPL. 

2: While you may release your project (either your original work and/or work that you received and modified) under GPLv2-

or-later in this case, note that the other code you're using must remain under GPLv2 only. As long as your project depends on 

that code, you won't be able to upgrade the license of your project to GPLv3-or-later, and the work as a whole (any 

combination of both your project and the other code) can only be conveyed under the terms of GPLv2. 

3: If you have the ability to release the project under GPLv2 or any later version, you can choose to release it under GPLv3 or 

any later version—and once you do that, you'll be able to incorporate the code released under GPLv3. 

4: If you have the ability to release the project under LGPLv2.1 or any later version, you can choose to release it under 

LGPLv3 or any later version—and once you do that, you'll be able to incorporate the code released under LGPLv3. 

5: You must follow the terms of LGPLv2.1 when incorporating the code in this case. You cannot take advantage of terms in 

later versions of the LGPL. 

6: If you do this, as long as the project contains the code released under LGPLv2.1 only, you will not be able to upgrade the 

project's license to LGPLv3 or later. 

7: LGPLv2.1 gives you permission to relicense the code under any version of the GPL since GPLv2. If you can switch the 

LGPLed code in this case to using an appropriate version of the GPL instead (as noted in the table), you can make this 

combination. 

8: LGPLv3 gives you permission to relicense the code under GPLv3. In these cases, you can combine the code if you convert 

the LGPLed code to GPLv3. 

9: Because GPLv2 does not permit combinations with LGPLv3, you must convey the project under GPLv3's terms in this 

case, since it will allow that combination. 
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 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility 2012-05-14 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#matrix-skip-target
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility
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