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Försäkran  

Försäkran om att arbetet är utfört av författarna lika delar tillsammans. 
Denna rapport är en deluppfyllelse av kraven till högskoleingenjörsexamen på programmet för 
GIS-ingenjör. Allt material i denna rapport som inte är vårt eget arbete har identifierats och 
rapporten innehåller inte material som har använts i en tidigare examen.  
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Abstract 
	  

One among authorities increasingly popular way to handle spatial data is by using geographic 
information systems, GIS. Swedish Customs Service is a governmental authority with 2100 
employees whose primary objectives are regulating and facilitating international trade and to 
provide effective border protection. Swedish Customs Service currently lacks software and map 
support to handle spatial data. Licenses for proprietary software are expensive and therefore it is 
justified to explore options that are free i.e. open source software.  

The thesis aims to evaluate open source desktop GIS software that meet Swedish Customs 
Service needs and to examine what options they have to get their own map support. This is done 
through technical tests of the software and also interviews with other government agencies in 
order to find out their attitude regarding open source. The tested software products are uDig, 
OpenJUMP, QGIS, gvSIG and MapWindow.  

The software products proved to have their own particular strengths and weaknesses except for 
QGIS that we believe meet the majority of the Swedish Customs Service needs in an excellent 
manner. None of the other software products were complete enough in their current state to be 
considered an alternative for the Swedish Customs Service. Regarding map support, Swedish 
Customs Service requires access to the data of the Swedish National Land Survey (Lantmäteriet) 
and it could be accessed through Geodatasamverkan or in an individual business agreement. 
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Sammanfattning 
	  

Ett bland myndigheter allt populärare sätt att hantera geografiska data är med hjälp av geografiska 
informationssystem, GIS. Tullverket är en statlig myndighet med cirka 2100 anställda vars 
huvuduppgifter bl.a. är att kontrollera flödet av varor in och ut ur landet och erbjuda ett effektivt 
gränsskydd. Tullverket har idag en spretig GIS-verksamhet utan program och utan något 
enhetligt kartstöd. Licenser till proprietär GIS-programvara är dyra och därför är det motiverat 
att undersöka alternativ som inte kostar pengar och ligger under open source licenser.  

Den här rapporten syftar till att utvärdera vilka programvaror för open source desktop-GIS som 
uppfyller Tullverkets behov samt att undersöka vilka alternativ Tullverket har till att skaffa ett 
eget kartstöd. Detta görs genom ett tekniskt test av programvaror och intervjuer med andra 
myndigheter för att bl.a. ta reda på deras inställning till open source. De testade programvarorna 
är uDig, OpenJUMP, QGIS, gvSIG och MapWindow. 

Programvarorna visade sig ha sina respektive styrkor och svagheter med undantag för QGIS som 
vi anser uppfylla de flesta av Tullverkets behov på ett mycket bra sätt. Inget av de andra 
programmen var tillräckligt mogna i sina nuvarande utföranden för att användas av Tullverket. 
Som kartbas behöver Tullverket ha tillgång till Lantmäteriets kartdata och det går att skaffa 
genom Geodatasamverkan eller ett individuellt avtal. 
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1. Inledning 
	  

1.1 Bakgrund – vad är GIS? 
	  

Vi lever i ett informationssamhälle där tillgången på data formligen exploderat på senare tid. Stora 
mängder data är ofta svåra att överblicka och det kan vara svårt att hitta rätt bland en stor mängd 
oorganiserad data. Struktur och organisation är därför ledord för ett effektivt arbete med stora 
mängder data. Mycket av all de data vi använder idag är kopplat till ett geografiskt läge på jorden. 
Ett allt populärare sätt att hantera geografiska data är med hjälp av geografiska 
informationssystem (GIS). Ett GIS innehåller några viktiga komponenter vilka även nämns i dess 
definition: ett GIS är ett datoriserat informationssystem med funktioner för insamling, lagring, 
bearbetning, analys och visualisering av geografiska data (Harrie et al., 2008). I vardagligt tal 
nämns ofta olika typer av GIS så som desktop-GIS, webb-GIS eller mobilt GIS. I realiteten är 
det dock få webb-GIS eller GIS för mobila enheter som svarar upp mot alla de komponenter 
som enligt definitionen ska finnas i ett GIS, även om utvecklingen på dessa områden gått snabbt 
framåt på senare tid.   

I och med utvecklingen av datormaskinen på 1950-talet insågs det snabbt att dess 
beräkningskapacitet även kunde behandla kvantitativa geografiska analyser (Harrie et al., 2008). 
Utvecklingen tog fart mot de moderna system som liknar de vi använder idag. Fram till 1990-talet 
var dock geografisk informationsbehandling med hjälp av GIS en tämligen smal genre utan större 
användarkrets. Under 90-talet övergick många program från att skötas med kommandorader till 
att ha ett grafiskt gränssnitt med menyer (Price, 2012). Användarvänligheten ökade och 
attraherade en större publik. Samtidigt under 90-talet ökade datorkapaciteten och hårdvaran blev 
billigare. Allt fler personer fick tillgång till datorer. Internet, där data enkelt görs tillgänglig, 
utvecklades och nådde allt fler användare.  

Var står vi idag? Enligt rapporten GIS Market in Europe 2012-2016 av Technavio från 2013 
förväntas GIS-marknaden i Europa stiga till ett värde av drygt 21 miljarder SEK fram till 2016. 
En av de viktigaste faktorerna till ökningen är den ökade efterfrågan på GIS-teknologi från 
statliga myndigheter. Technavios rapport belyser dock även att de största utmaningarna 
marknaden står inför är faktumet att startkostnaden för att implementera GIS i verksamheten är 
väldigt hög. Den höga kostnaden har alltså en dämpande verkan. Proprietär GIS-programvara 
som t.ex. ArcGIS, MapInfo eller FME kräver licenser som kostar mycket pengar. Detta faktum 
begränsar också användandet och spridningen av geografisk data och GIS. Ett alternativ till 
proprietär programvara är open source programvara vilka finns fritt tillgängliga för vem som helst 
att använda. Med open source programvara kommer man alltså undan den höga 
införandekostnaden. Frågan är dock om dessa programvaror lever upp till kraven som ställs av en 
myndighet likt Tullverket som vill implementera en strategi för att använda geografisk 
information i verksamheten. 
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1.2 Tullverket 
	  

Tullverket är en statlig myndighet med cirka 2100 anställda vars huvuduppgift är att kontrollera 
flödet av varor in och ut ur Sverige. De förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala 
genom att erbjuda tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett 
effektivt gränsskydd (Tullverket, 2014). Enligt Broström1 har Tullverket 2014 ett anslag på 1,6 
miljarder SEK varav IT-avdelningen hanterar cirka 154 miljoner SEK. Broström1 berättar vidare 
att Tullverket har en IT-strategi med en tydlig inriktning mot open source som i korthet går ut på 
att i första hand återanvända IT, därefter upphandla standardprodukter och i tredje hand 
egenutveckla, på det för Tullverket mest kostnadseffektiva sätt. Tullverket genomför därmed en 
stegvis övergång till standardsystem, standardiserade tjänster samt samverkanslösning med andra 
myndigheter och externa partners för att skapa en ökad leveransförmåga. Enligt Broström1 ska 
denna övergång även säkerställa minskat personberoende samt minskad risk för störningar i 
varuflödet. Nyutveckling av IT inom Tullverket sker i Java men det finns även några 
arkitekturella arv i .NET och C enligt Vikström2. 

Just nu har Tullverket en spretig GIS-verksamhet, de har viss data men använder den inte. Enligt 
Vikström3 finns ingen utpekad personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera 
geografiska data men bedömningen är att Tullverket på många plan skulle dra nytta av geografisk 
information i allt från planering till brottsbekämpning. Vikström2 bedömer att det skulle gå att 
utföra arbetsuppgifterna utan geografisk information men inte på ett lika effektivt sätt som med. 
Mycket av den information som behandlas inom verksamheten går att knyta till ett geografiskt 
läge.  

Tullverket vill etablera en strategi och en infrastruktur för hantering av geografiska data. Där ska 
en karttjänst ingå som bör vara webborienterad för att enkelt kunna sprida information inom 
myndigheten. Just nu finns inget enhetligt kartunderlag i verksamheten utan data hämtas från 
diverse olika källor. Kartunderlaget ska tjäna som planeringsunderlag för att hålla koll på gods 
med hjälp av GPS-trackers eller innefatta mer specifik attributinformation om objekt (t.ex. en 
containers position, innehåll, mottagare, avsändare o.s.v.). Oavsett vilken tillämpning är det tänkt 
att kartbasen skall vara densamma. Det finns inte heller något beslut om vilka GIS-programvaror 
som skall användas inom verksamheten. Vägen ligger alltså öppen för Tullverket att från grunden 
bygga upp en helt egen skräddarsydd infrastruktur för geodata för att täcka verksamhetens behov 
där de två huvudspåren är att använda open source eller proprietär programvara.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hans Broström, IT-utvecklingschef på Tullverket, e-post den 23 april 2014 
2 Robert Vikström, systemarkitekt på Tullverket, e-post den 15 maj 2014 
3 Robert Vikström, systemarkitekt på Tullverket, e-post den 23 april 2014	  
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1.3 Syfte 
	  

Den här rapporten syftar till att undersöka och utvärdera huruvida open source desktop GIS 
skulle kunna vara användbara för Tullverket i dess verksamhet. Vilka open source programvaror 
svarar upp mot Tullverkets behov? Vilket program är bäst? Hur ser andra svenska myndigheters 
GIS-verksamhet ut och vad är deras inställning till open source? Tullverket har också behov av 
ett landsomfattande kartstöd åt hela myndigheten. Vilka är alternativen till att skaffa det?  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Den här rapporten är skriven av studenter på GIS-ingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet 
där huvuddelen av utbildningen är inriktad på så kallade rika klienter eller desktop-GIS. Därför är 
rapporten avgränsad till att testa och utvärdera olika open source desktop-GIS med Tullverkets 
behov som referensram. Programvarorna som testas är utvalda i enighet med en tidigare studie på 
området, rapporten An Overview on Current Free and Open Source Desktop GIS Developments av 
Steiniger och Bocher (2008). Där utvärderas GRASS, QGIS, uDig, gvSIG, SAGA, ILWIS, 
MapWindow och OpenJUMP. Den här rapporten exkluderar GRASS och SAGA eftersom deras 
verktygsbibliotek numera finns tillgängliga i QGIS, OpenJUMP och gvSIG. ILWIS exkluderas 
också eftersom programmet fokuserar på analyser av rasterdata vilket inte är ett område i 
Tullverkets fokus. 

I intervjudelen valdes kontakt med Polisen ty de är verksamma inom ett närbesläktat område till 
Tullverket. MSB intervjuades eftersom att de har en väl etablerad GIS-verksamhet och Havs- och 
vattenmyndigheten valdes ut för att de är en nybildad myndighet och därmed torde vara mitt 
uppe i införandeprocessen av GIS inom verksamheten.  

	  

1.5 Materiel och mjukvara 
	  

Programvarorna, med undantag för MapWindow som endast är kompatibelt med Windows, är 
testade både på Windows 8 och MAC OS/X. uDig, OpenJUMP, QGIS, MapWindow. 

	  

1.6 Akronymer och definitioner 
	  

ArcMAP – är en proprietär desktop-GIS programvara utvecklat av ESRI som är Sveriges största 
leverantör av GIS (ESRI, 2014). ArcMAP är även den primära programvaran vid hantering av 
geografiska data på GIS-ingenjörsprogramet vid Karlstads universitet.  
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Flytande licens – […] är en licens som installeras flytande på lokala datornätverket. Fördelarna 
med flytande licenser är att flera användare kan dela på en licens. När en användare startar upp 
programmet på sin dator hämtas nätverkslicensen och låser sig till den datorn/användaren så 
länge programmet är i bruk. När det sedan stängs ner "flyter" licensen upp på nätverket igen och 
blir tillgänglig för en annan användare. Man måste ha en licens per användare som skall ha 
programmet igång samtidigt (Creative Tools, 2014). 

GNU – GNU är ett open source operativsystem. Projektet drog igång 1984 och licenserna som 
börjar på förkortningen GNU har sina rötter i detta projekt (GNU, 2014e). 

OGC – Open Geospatial Consortium är ett internationellt konsortium bestående av 479 företag, 
myndigheter och universitet som sammarbetar på frivillig basis för att ta fram öppna standarder 
för geografisk informationsbehandling och delning av geografisk data (Open Geospatial 
Consortium). OGC står bl.a. bakom standarderna för WMS, WFS och WCS samt filformatet 
GML. 

Rasterdata – innehåller pixlar med olika värden. Pixelvärdet står för hur stor den minsta ytan är 
som täcks, t.ex. om värdet är 1m går det att kartera allt som är 1m och större. Rasterdata är 
vanligt inom terränganalys och översvämningsanalys. Varje pixel kan även innehålla värdet som 
höjd över havet eller befolkningsmängd (Harrie et al., 2008). 

Vektordata – består av punkter, linjer eller polygonen. Denna här typ av data är bland de 
vanligaste inom geografisk data. En väg kan illustreras med en linje, ett hus som polygon och 
lyktstolpar som punkter (Harrie et al., 2008).  
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2. Teori 
	  

2.1 Open source 
	  

Open source översätts på svenska till öppen källkod. Detta innebär t.ex. att om en programvara 
har öppen källkod är den fri att ladda ner, ändra och sprida vidare. Licenser (se avsnitt 2.2) 
reglerar mer specifikt hur en open source programvara kan användas. En källkod är ett programs 
byggsten och här beskrivs och finns allt ett program kan göra. Sker ändringar här så ändras 
programmet. Syftet med open source är att användare helt fritt ska kunna ladda ner och ändra i 
källkoden vilket gör det möjligt att utveckla och skapa sina egna versioner för egna behov. 
Skillnaden på öppen källkod och proprietär programvara är att proprietär kräver licenser som 
kostar pengar och källkoden är ofta inte tillgänglig (Open Source, 2014).  

Den första open source-programvaran som slog stort och började användas bland många 
användare är Mozilla Firefoxs webbläsare som släpptes 2004. Linux är ett operativsystem som 
också är open source. Programvaror inom GIS som är open source sträcker sig tillbaka till 1980-
talet. USAs Armé utvecklade ett program som heter Geographic Resources Analysis Support 
System (GRASS) och var först släppt under Public Domain. Först kostade GRASS pengar men 
1999 släpptes den i en ny version som var helt open source under licensen GNU GPL. 
MapWindow är ett GIS-projekt som skapades av forskare vid Utah State University 1998. 2002 
lanserades Quantum GIS av en grupp frivilliga utvecklare som ville att det skulle finnas ett bra 
open source-program för nybörjare inom GIS. 2009 listade freegis.org 330 och idag ligger det på 
356 programvaror inom open source för GIS (Donnelly, 2009). 

	  

2.2 Licenstyper 
	  

Licenserna i ett open source-program är det som gör det möjligt att det går att ladda ner, utveckla 
och sprida källkoden fritt samt att programmet ska kunna användas på flera datorer. Det finns en 
mängd olika licenser med olika restriktioner. Det är även tillåtet att sälja och ta betalt (GNU, 
2014a).  

  

2.2.1 GNU Genera l  Publ i c  Lic ense  (GNU GPL) 
 

GNU GPL är den vanligaste licenstypen för open source och även den starkaste för att garantera 
att koden som har denna licens ska förbli fri och öppen. Använder man en kod som har denna 
licens och sprider vidare måste det alltid anges vem som är skaparen av koden och om ändringar 
gjorts måste det visas vem, vart och vilka ändringar som gjorts. Detta för att skydda och 
respektera skaparen av koden så att inga falska anklagelser hamnar hos tidigare skapare. Har en 
kod GNU GPL licensen så kommer den för alltid ha denna licens och det går inte att ändra. 
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Licensen finns i flera versioner och den senaste är version 3. Om ett program har en äldre version 
går det att uppdatera till en senare. Detta för att kunna använda program tillsammans med alla 
versioner. Licensen säger att om ett program har GPL som licens går det inte att använda ihop 
med program med andra licenser. När GPL uppdateras till en ny version så räknas det juridiskt 
som en ny licens. Den senaste versionen är 3. Denna licens går inte att använda tillsammans med 
proprietär programvara (GNU, 2014b).  

 

2.2.2 GNU Lesser  Genera l  Publ i c  Lic ense  (GNU LGPL) 
	  

GNU LGPL är en svagare variant av GNU GPL med samma villkor. Skillnaden är att den går att 
använda tillsammans med proprietär programvara (GNU, 2014c).  

 

2.2.3 Publ i c  Domain 
 

Om ett program eller en kod ligger under Public Domain betyder det att det inte finns någon 
upphovsrättsman. Det behöver inte betyda att den är fri eller gratis. Om en kod är gratis och fri 
och ligger under denna licens så är det helt fritt att göra vad som helst och det behöver inte anges 
vem som är skaparen eller om någon ändring görs (GNU, 2014d).  

 

2.2.4 Ecl ipse  Publ i c  Lic ense  (EPL) 
	  

EPL kom till för att ersätta licensen Common Public License (CPL) för att få en ny licens som 
inte reglerar patenttvister som finns i CPL. Licensen är en svagare variant än GPL vilket gör den 
mer kompatibel med andra licenser, bland annat proprietär programvara. (Eclipse, 2014).  

	  

2.2.5 Barkley  So f tware  Dis t r ibut ion  (BSD) License  
 

BSD License finns i olika versioner. Original-licensen går inte att använda tillsammans med GPL 
så därför skapas en ny version för att göra det möjligt. Om ett program använder sig av denna 
licens går det att ändra i koden och sprida vidare och även byta licens, även till proprietär (GNU, 
2014e).  
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2.2.6 Mozi l la  Publ i c  Lic ense  (MPL) 
	  

MPL är en svagare licens än GPL. Det går att använda tillsammans med proprietär programvara 
men koden måste alltid förbli öppen. Licensen är kompatibel med GPL (Mozilla, 2012). 

2.3 Infrastruktur för geodata 
	  

En desktop-GIS klient kan användas som ett fristående program eller vara en komponent i en 
infrastruktur för geodata. Infrastruktur för geodata eller Spatial Data Infrastructure, SDI, syftar till 
att underlätta tillgång till geografiska data för en bred användarkrets, ofta de anställda inom en 
myndighet. Detta görs genom att tillhandahålla data på ett gemensamt ställe med gemensamma 
standarder och format. Mervärden med en bra infrastruktur för geodata är bl.a. att resurser 
utnyttjas effektivare genom att undvika det dubbelarbete som krävs för att förvärva och hålla data 
à jour i filssystem där data finns på olika fysiska platser. Att implementera infrastruktur för 
geodata hos en myndighet eller organisation är ett stort projekt där många komponenter 
tillsammans utgör den tekniska plattformen.  

Enligt Steiniger och Hunter (2012) bör infrastruktur för geodata innehålla ett par viktiga 
funktioner. Det ska vara möjligt att söka bland data och hämta hem data, helst genom en 
webbtjänst, från en databas. Dataleverantören bör också kunna skapa och uppdatera data i 
databasen på distans. Alltså behöver en grundläggande infrastruktur för geodata innehålla 
följande komponenter: 

i) En klient för visning, urval och analys av data. Kan vara en webbläsare eller ett 
desktop-GIS. 

ii) Katalogservice med möjlighet att söka information om geodata och dess metadata. 
iii) Serverprogram som möjliggör delning av data via Internet. Bör stödja OGC:s 

standarder för WMS, WFS och WCS (se avsnitt 3.1.11). 
iv) Databashanterare (eng. Database management system, DBMS) där data finns lagrat. 
v) GIS-programvara, desktop eller webbklient, för skapande och à jour-hållning av data. 

En slutsats ur rapporten från Steiniger och Hunter (2012) är att det finns tillgängliga open source 
programvaror för alla ovanstående komponenter och att många dessutom är konkurrenskraftiga 
gentemot proprietär programvara. Figur 1 visar en schematisk bild hur en infrastruktur för 
geodata kan vara uppbyggd.  
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Figur 1. Schematisk bild över hur en infrastruktur för geodata kan se ut. Desktop-GIS kan användas 
både som GIS Software och Client Software (Källa: Steiniger, 2012). 

	  

2.2 Geodatasamverkan – nationell infrastruktur för geodata 
	  

I Sverige finns även en nationell infrastruktur för geodata kallad Geodatasamverkan. Den reglerar 
bl.a. standarder för delning av data mellan myndigheter inom samverkan. Geodatasamverkan är 
ett resultat av lagen om geografisk miljöinformation (2010:1767) och förordningen om geografisk 
miljöinformation (2010:1770) vilka trädde i kraft den första januari 2011. De i sin tur härleds till 
EU-direktivet Inspire som kom i maj 2007. 

”Inspire	  står	  för	  Infrastructure	  for	  Spatial	  Information	  in	  Europe.	  Inspire	  är	  ett	  
EU-‐direktiv	   som	   fastställer	   bindande	   bestämmelser	   för	   att	   inrätta	   en	  
infrastruktur	  för	  geodata	  inom	  EU.	  Syftet	  med	  Inspire	  är	  att	  ge	  bättre	  tillgång	  
till	  offentliga	  geodata,	  för	  tillämpning	  på	  miljöfrågor,	  via	  tjänster	  på	  Internet.	  
Myndigheter	   ska	   på	   ett	   effektivare	   sätt	   kunna	   utbyta	   data	  med	   varandra.”	  
(Geodataportalen,	  2012a).	  

Direktivet innehåller alltså gemensamma bestämmelser för utbyte, tillgång och användning av 
offentliga geodata för samtliga EU:s medlemsländer. I Sverige ansvarar Lantmäteriet med stöd av 
Geodatarådet för att samordna och ge stöd för det nationella genomförandet av Inspire 
(Geodataportalen, 2012b). Geodatarådets ledamöter är tillsatta av regeringen och kommer från 
olika myndigheter och organisationer som behandlar geografisk data (Tabell 1).  
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Tabell 1. Härifrån kommer medlemmarna i Geodatarådet. 

Försvarsmakten	  
Lantmäteriet	  
Länsstyrelsen	  Gävleborg	  
Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap,	  MSB	  
Naturvårdsverket	  
Stockholms	  stad	  
Sjöfartsverket	  
Statistiska	  centralbyrån,	  SCB	  
Sveriges	  geologiska	  undersökning,	  SGU	  
Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting,	  SKL	  
Sveriges	  Meteorologiska	  och	  Hydrologiska	  Institut,	  SMHI	  
Trafikverket	  
Vetenskapsrådet	  

 

Sammarbetet mellan Lantmäteriet och Geodatarådet mynnade ut i den Nationella geodatastrategin 
som är beskrivningen för hur en väl fungerande infrastruktur för geografisk data i Sverige bör 
vara uppbyggd och samtidigt svara mot Inspire:s riktlinjer. 

Geodatastrategin har konkretiserats genom Geodatasamverkan. Geodatasamverkan är en 
datadelningsmodell som styrs av samverkansavtal mellan parterna och innebär att organisationer 
med myndighetsuppgifter, bl.a. informationsansvariga organisationer, får tillgång till ett samlat utbud av 
geografisk data (Geodataportalen, 2014). Informationsansvariga organisationer (Tabell 2), är 
skyldiga enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation att tillgängliggöra 
information. Alla myndigheter är inte informationsansvariga organisationer (Tabell 3).  

 

Tabell 2. Informationsansvariga organisationer i Geodatasamverkan. 

Myndighet	   Datum	  för	  inträde	  
Havs-‐	  och	  vattenmyndigheten	   2012-‐03-‐01	  
Jordbruksverket	   2011-‐01-‐01	  
Lantmäteriet	   2011-‐01-‐01	  
Länsstyrelserna	   2011-‐01-‐01	  
Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap	   2011-‐01-‐01	  
Naturvårdsverket	   2011-‐01-‐01	  
Riksantikvarieämbetet	   2011-‐01-‐01	  
Sjöfartsverket	   2011-‐01-‐01	  
Skogsstyrelsen	   2011-‐01-‐01	  
Skolverket	   2013-‐12-‐01	  
Socialstyrelsen	   2013-‐12-‐01	  
SOS	  Alarm	  AB	   2011-‐01-‐01	  
Statens	  geotekniska	  institut	   2011-‐01-‐01	  
Statistiska	  Centralbyrån	   2011-‐01-‐01	  
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Svenska	  Kraftnät	   2011-‐01-‐01	  
Sveriges	  Geologiska	  Undersökning	   2011-‐01-‐01	  
Sveriges	  Meterologiska	  och	  Hydrologiska	  Institut	   2011-‐01-‐01	  
Trafikverket	   2011-‐01-‐01	  
Transportstyrelsen	   2011-‐01-‐01	  
Totalt	  antal	   19	  
	  

Tabell 3. Statliga myndigheter och landsting utan informationsansvar. 

Myndighet	   Datum	  för	  inträde	  
Boverket	   2011-‐01-‐01	  
Energimarknadsinspektionen	   2013-‐01-‐01	  
Försvarsmakten	   2011-‐01-‐01	  
Kronofogdemyndigheten	   2014-‐01-‐01	  
Nacka	  tingsrätt	   2013-‐04-‐01	  
Region	  Halland	   2013-‐01-‐01	  
Region	  Skåne	   2014-‐01-‐01	  
Rikspolisstyrelsen	   2012-‐08-‐01	  
Sametinget	   2013-‐01-‐01	  
Skatteverket	   2014-‐01-‐01	  
Statens	  Fastighetsverk	   2011-‐08-‐01	  
Svea	  Hovrätt	   2013-‐04-‐01	  
Trafikanalys	   2011-‐01-‐01	  
Umeå	  tingsrätt	   2013-‐04-‐01	  
Valmyndigheten	   2013-‐01-‐01	  
Vänersborgs	  tingsrätt	   2013-‐04-‐01	  
Växjö	  tingsrätt	   2013-‐04-‐01	  
Östersunds	  tingsrätt	   2013-‐04-‐01	  
Totalt	  antal	   18	  
	  

Alla myndigheter, kommuner och organisationer med myndighetsuppgifter kan gå med i och bli 
en part i Geodatasamverkan. 164 av 290 av landets kommuner är i skrivande stund med i 
Geodatasamverkan. Data som finns tillgängligt inom samverkan finns beskrivet i en 
produktkatalog och priset för att vara med är en årlig avgift som beror på organisationens 
omsättning samt hur mycket av andra organisationers data som används (Tabell 4). 
Geodataportalen är tjänsten där det går att titta på och söka efter data. Portalen i sig innehåller 
inga data utan endast metadata vilket underlättar utsökning av önskvärd data. Själva data finns 
hos respektive producent. Figur 2 visar en schematisk bild över införandeprocessen av Inspire-
direktivet. 
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Tabell 4. Årlig avgift i Geodatasamverkan för ett axplock av olika organisationer. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Stegen mellan Inspire-direktivet och Geodataportalen. 

	  

 

Kategori	   Organisation	   Avgift	  
A	   Umeå	  tingsrätt	   53	  000	  
	  	   Östersunds	  tingsrätt	   	  	  
B	   Energrimarknadsinspektionen	   159	  000	  
	  	   SGI	   	  	  
C	   Sametinget	   265	  000	  
	  	   Valmyndigheten	   	  	  
D	   SMHI	   585	  000	  
	  	   Havs-‐	  och	  vattenmyndigheten	   	  	  
E	   MSB	   1	  375	  000	  
	  	   Sjöfartsverket	   	  	  
F	   Länsstyrelsen	   2	  380	  000	  
G	   Rikspolisstyrelsen	   3	  700	  000	  
	  	   Skattemyndigheten	   	  	  
H	   Försvarsmakten	   6	  871	  000	  
	  	   Trafikverket	   	  	  

Geodataportalen	  
Plaborm	  där	  cllgänglig	  	  data	  redovisas	  

Geodatasamverkan	  
Avtalen	  föe	  slutgilcga	  produkten	  

Naconell	  geodatastrategi	  

Lantmäteriet	  och	  Geodatarådet	  
Ansvariga	  för	  Inspire	  i	  Sverige	  

Lagen	  och	  förordningen	  om	  geografisk	  miljöinformacon	  
Naconell	  lagscening	  

Inspire	  
EU-‐direkcv	  
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3. Metod 
 

I huvudsak har två metoder använts för att undersöka förutsättningarna att implementera open 
source desktop-GIS hos Tullverket. Dels testas programvarorna mot Tullverkets behov och 
sedan har även intervjuer gjorts med andra myndigheter som har en - eller är på väg att etablera 
en - GIS-verksamhet.  

Under perioden det här arbetet skrevs har, förutom med Tullverket, kontakt tagits med olika 
myndigheter för att se hur de arbetar med GIS. Rikspolisstyrelsen, RPS, i Stockholm, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i Karlstad samt Havs- och 
vattenmyndigheten, HaV, i Göteborg besöktes och personer med ansvar för GIS-verksamheten 
intervjuades. Frågeställningar som togs upp var hur GIS-verksamheten ser ut? Finns någon GIS-
strategi, vilket desktop-GIS används? Vilken är inställningen till open source? Vilka är de 
bakomliggande faktorerna till val av GIS-plattform och desktop-GIS? Samtliga förutom 
Tullverket är med i Geodatasamverkan och får på så sätt tillgång till geografiska data. Havs- och 
vattenmyndigheten använder dock huvudsakligen OpenStreetMap i den dagliga verksamheten.  

Testmallen för programvarorna redovisas nedan i tabell 5. Viktiga kriterier att ta upp i ett test av 
ett desktop-GIS är (i) funktionalitet, (ii) stöd för vanliga standarder för delning av data (t.ex. 
OGC), (iii) stöd för olika operativsystem, (iv) tillförlitlig och stabil programvara, (v) möjlighet till 
att anpassa och utveckla efter egna behov, (vi) användarvänlighet och (vii) stöd för handledning 
och support (Sveen, 2008 refererad i Steiniger och Hunter, 2012). Först konstateras om 
programmet finns på svenska och vilka möjligheter till hjälp eller handledning användaren kan få 
i programmet. Stöd för olika indataformat kontrolleras också. Därefter testas programvarorna 
mot en rad, för ett GIS grundläggande funktioner vilka redovisas i den lilafärgade sektionen i 
tabell 5. Extrafunktioner som inte är grundläggande i ett GIS, men som är av intresse för 
Tullverket är i samma tabell markerade med rosa. Funktionerna i Tabell 5 finns alla i ArcMap. En 
mer utförlig beskrivning av vad funktionerna gör finns under avsnitt 3.1. 

Tabell 5. Testmall. 

Funktion	   Grundutförande	   Med	  plug-‐in	   Kommentar	  
Svenska	   	   	   	  
Hjälpfunktion	   	   	   	  
Indataformat	   	   	   	  
Tematisk	  karta:	  
-‐	  Klassificering	   	   	   	  
-‐	  Innehållsförteckning	   	   	   	  
-‐	  Rubrik	   	   	   	  
-‐	  Norrpil	   	   	   	  
-‐	  Skalstock	   	   	   	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   	   	   	  
Informationsmarkör	   	   	   	  
Buffert	   	   	   	  
Multipla	  buffertzoner	   	   	   	  
Importera	  tabell	  	   	   	   	  
Exportera	  tabell	   	   	   	  
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Attribute	  query	   	   	   	  
Spatial	  Query	   	   	   	  
Spatial	  Join	   	   	   	  
Join	  med	  gemensam	  
nyckel	  

	   	   	  

Skapa	  nya	  lager	   	   	   	  
Mäta	  längd	   	   	   	  
Mäta	  area	   	   	   	  
Clip	   	   	   	  
Ändra	  kartprojektion	   	   	   	  
WMS	   	   	   	  
WFS	   	   	   	  
WCS	   	   	   	  
Live	  GPS-‐tracking	   	   	   	  
Nätverksanalys	   	   	   	  
	  

	  

3.1 Funktioner i ett desktop-GIS 
	  

Här listas de förklaringar till begreppen i tabell 5 som inte är självförklarande. 

 

3.1.1 Indataformat 
	  

Geografisk information går att lagra i en mängd olika filformat. Filformaten kan delas in i två 
olika grupper, en för vektordata och en för rasterdata. Det kanske vanligast förekommande 
vektordataformatet är ESRI:s Shapefile. Open Geospatial Consortium, OGC, har utvecklat 
filformatet Geography Markup Language, GML, för beskrivning av geografiska objekt. GML är 
ett öppet format anpassat för delning av geografiska data över internet och finns i olika profiler 
som kan beskriva antingen vektor- eller rasterdata. Målsättningen är att integrera all form av 
geografisk information i formatet (Open Geospatial Consortium, 2012). Andra vanligt 
förekommande vektorformat är DWG och DXF vilka används i de flesta CAD program.  

Rasterdata utgörs ofta av helt vanliga bilder i formaten JPG, PNG eller TIF. Till dessa kan 
projektionsfiler och koordinatsystemsfiler knytas så att bildernas geografiska läge blir korrekt 
georefererat. World Plus Image- eller GeoTIFF-bilder är exempel på vanliga bilder som 
georefererats. Ett annat rasterfilformat är ECW som används för satellit- och flygfoton.  

 

3.1.2 Tematisk karta 
	  

En tematisk karta har en enkel topografisk baskarta för att illustrera den geografiska fördelningen 
av det överlagrade temat eller klassificeringen. Kartan ska visa absolut eller relativ mängd av en 
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variabel i en punkt eller för ett område. Den geografiska placeringens noggrannhet av den 
tematiska informationen är lägre jämfört med kartering av topografiska objekt. Tematiska objekt 
är ofta ytor som får en lämplig färg som ska illustrera en eller flera variablers värde. Det är viktigt 
att syftet med den tematiska kartan framgår så att den tolkas rätt. Därför är det vanligt att det 
framställs flera olika tematiska kartor med samma information för att tydliggöra. Exempel på 
tematiska kartor kan vara att varje län i Sverige färgsätts med en färg beroende på hur många 
invånare länet har. Detta för att få en snabb överblick hur fördelningen över landet är. Ett annat 
exempel är prickkartor som har prickar istället för ytor. Då skulle städers befolkning kunna 
illustreras genom att ju fler prickar desto fler bor det i staden (Harrie et al., 2008). 

 

3.1.3 Informationsmarkör 
	  

En markör som ger attributinformation genom att klicka på objekt i kartfönstret. Samma princip 
som sökfunktion fast istället för att söka ett känt attribut så kommer objektets alla attribut fram. 

	  
	  

3.1.4 Buf fer tzon 
 

Verktyget skapar en buffertzon som polygonyta runt ett önskat objekt. Parametrar som måste 
fyllas i är radien på ytan som ska skapas. Buffertzonen följer sedan objektets form. T.ex. en runt 
en punkt skapas en cirkelzon eller om en zon skapas runt en polygon som representerar ett hus 
skapas en buffertzon som följer husets form men generaliserat med runda, mjuka hörn och 
kanter. Ligger flera objekt nära varandra som det har skapats zoner runt och ytorna överlappar 
varandra går det att välja dissolve som gör att ytorna slås samman och det blir en enda stor yta, se 
Figur 3 för grafisk förklaring (ESRI, 2012a). 

 

Figur 3. Grafisk förklaring av buffertzoner (Källa: ESRI, 2012a). 
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3.1.5 Mult ipla buf f er tzoner  
	  

Verktyget fungerar på samma sätt som enkel buffertzon med samma princip. Skillnaden är att det 
finns parametrar att skriva in flera avstånd på radier. Då skapas flera zoner med olika avstånd 
runt önskat objekt (Figur 4) (ESRI, 2012b). 

 

 

Figur 4. Grafisk förklaring av multipla buffertzoner (Källa: ESRI, 2012b). 

 

3.1.6 Attr ibute query 
	  

Genom att använda sig av attribute query så selekteras objekt beroende på vilka attributfrågor 
som ställs i exempelvis SQL. Bra att använda sig av när objekt med samma attribut ska selekteras 
och analyseras. 

	  

3.1.7 Spatial  query 
	  

Detta kallas även ”Select by Location”. Med olika frågeställningar i exempelvis SQL kan data 
selekteras beroende på rumsliga egenskaper. För det är inte alltid att det önskas att nya lager ska 
skapas. Med frågeställningar som överlappar, ligger inom, ligger helt inom och ligger inom ett 
visst avstånd kan data selekteras beroende av intresse (ESRI, 2012e). 

 
	  

3.1.8 Spatial  jo in 
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Verktyget för över attribut från ett objekt till ett annat beroende på de rumsliga egenskaperna. 
T.ex. kanske man vill få in vilken affär eller busshållplats som ligger närmast bostadshusen i 
husens attributtabell. Ett annat kan vara att attribut som tillhör hus som adress, antal boende och 
ålder på de som bor i huset ligger som ett punktskikt. Punkterna ligger på husen som 
representeras som polygoner och har för närvarande ingen information i attributtabellen. Då kan 
spatial join föra över attributinformationen från punkterna och lägga in i husens attributtabell 
(ESRI, 2012c). 

 

3.1.9 Join med gemensam nyckel  
	  

I attributtabeller kan den finnas attribut som är samma i andra tabeller för att de har en relation 
till varandra. T.ex. fastigheter har ett fastighetsnummer, och om det finns en annan tabell som 
innehåller hus på en fastighet och information om personer som bor på fastigheten går det att 
koppla ihop dessa tabeller genom att ange vilket attribut som är gemensamt för de olika 
tabellerna. Då skapas en ny tabell med informationen sammanslagen. 

 

3.1.10 Clip 
	  

Verktyget klipper ut data och skapar ett nytt lager med medföljande attribut. Om en yta 
överlappar andra objekt som punkter, linjer och polygoner och använder ytan som clip feature 
och de lager man vill klippa i som inputs, så skapas ett nytt lager med information som ligger 
inom klippytan (Figur 5) (ESRI, 2012d).  

 

 

Figur 5. Grafisk förklaring av Clip (Källa: ESRI 2012d). 
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3.1.11 WMS, WFS och WCS 
	  

WMS, WFS och WCS är protokoll eller standarder för att publicera geografisk information via 
webbtjänster över internet. Standarderna beskriver på vilket sätt data eller en kartbild ska 
genereras via en webbtjänst. WMS, WFS och WCS är utvecklade av OGC och målet är att göra 
det enklare att arbeta med olika geografiska data oberoende var den finns eller var den kommer 
ifrån. 

En Web Map Service, WMS, genererar en kartbild, oftast i format som PNG, JPEG eller GIF, 
från data i en databas. Kartbilden är i detta fall definierad som en avbild av geografisk data och 
innehåller inte själva data (Open Geospatial Consortium, 2006). Eftersom data erhålls i form av 
en digital bildfil går det inte att editera eller använda andra analyseringsverktyg på den.  

I kontrast till WMS genererar Web Feature Service, WFS, ”riktig” vektordata som går att editera, 
uppdatera, ta bort och analysera. Detta motsvarar alltså delning av data på filnivå fast här kan 
användaren själv välja ut exakt den data denne behöver istället för att ta emot en fil som 
innehåller eftersökt data och möjligen mycket mer (Open Geospatial Consortium, 2010). En Web 
Coverage Service, WCS, fungerar precis som en WFS men här avses delning av rasterdata istället 
för vektordata. Stöd för dessa funktioner i ett desktop-GIS innebär att programmet klarar av att 
importera data enligt standarderna.  

	  

3.1.12 Live GPS Tracking 
	  

Det finns hårdvaror som kan ta emot GPS-signaler från satelliterna och som är kompatibla med 
GIS-programvaror. Detta gör det möjligt att följa på kartan vart GPS-mottagaren befinner sig 
live. Tekniken är populär att använda för att följa fordon som rör på sig och M3 har testat och 
listar några exempel på GPS-mottagare som finns ute på marknaden (M3, 2008).  

 

3.1.13 Nätverksanalys  
	  

I nätverksanalyser är vektordata mest lämpligt att använda. För att vektordata ska kunna 
användas till en nätverksanalys krävs ett sammanhållet nätverk av linjer, som vägar, sjöar, 
kraftledningar eller annan typ av objekt som representeras av linjer. Det får inte finnas några 
luckor eller gap mellan linjerna som t.ex. spaghettidata. I linjernas attributtabell läggs det in 
information om flödeshastighet, begränsningar vid vägval i korsningar, enkelriktighet och andra 
egenskaper som kan behövas.  

När data har förberetts kan det göras analyser. Exempel på analyser är finna bästa väg, finna 
närmaste objekt och finna tillgänglighet/service area. I analysen för att finna bästa väg går det att 
få fram kortaste eller snabbaste vägen från en bestämd plats till en annan, eller till flera platser i 
olika ordningar beroende på vad som prioriteras. Finna närmaste objekt får fram det närmaste 
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objektet från en angiven punkt. Finna tillgänglighet/service area får fram ytor som visar hur långt 
man kommer från en angiven punkt. Det går att välja t.ex. hur långt man kommer från en punkt 
på 45 min. Då skapas en polygon runt det området. (ESRI, 2012f). 
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4. Resultat 
	  

Resultatet är indelat i en tekniskt test och en intervjudel. 

	  

4.1 Tekniskt test 
	  

Här nedan redovisas det tekniska testet program för program. 

	  

4.1.1 uDig User- fr i endly Desktop Internet  GIS  
 

Version:  1.4.0 släppt 24 mars 2013 
Licens:  EPL och BSD 
Plattform:  Windows, MAC OS/X och Linux 
Hemsida:  http://udig.refractions.net/ 
 

uDig är en open source programvara för desktopanvändning utvecklad av det kanadensiska 
företaget Refractions Research. uDig är byggt med Eclipse Rich Client (RCP) teknik skrivet i Java 
och kan användas som ett fristående GIS-program. Programmet kan utökas med andra RCP 
plug-ins eller så kan det själv användas som en plug-in i andra RCP applikationer. uDig stödjer 
Jgrasstools-biblioteketet (Java Geographic Resources Analysis Support System) vilket är en plug-
in som genererar en del extra funktioner. Förutom uDig så står Refractions Research bakom 
PostGIS, en open source databashanterare för rumsliga data som följer OGC:s standarder. De är 
också medutvecklare till bl.a. Geoserver, också open source, vilken bl.a. används av Havs- och 
vattenmyndigheten. uDig har som mål att leverera en komplett desktop-GIS-lösning med 
funktioner för lagring, manipulering, analys och visualisering av geografiska data (uDig). uDig 
strävar också efter att ha ett användarvänligt gränssnitt och vara internetorienterat genom att 
stödja OGC:s standarder för WMS och WFS samt erbjuda en plattform där komplexa 
analysfunktioner kan byggas och så småningom integreras i programvaran (uDig).  

uDig laddas enkelt ner från hemsidan och tar ca 300 MB utrymme utan extra plug-ins. 
Handledning för installation medföljer samt två övningshandledningar inklusive data för att 
komma igång. Det finns också ett development och ett user community vilka är forum dit man kan 
vända sig med frågor. Kommersiell support erbjuds av följande företag: CamptoCamp (Schweiz), 
HydroloGIS (Italien), Lisasoft (Australien) och Refractions Research (Canada). 

uDig saknar ganska många essentiella funktioner i sitt grundutförande. Det förekommer också 
vissa problem med att integrera olika plug-ins utvecklade för äldre versioner med den nyaste 
1.4.0. Att det inte går att importera tabeller med attributdata som genom en join med gemensam 
nyckel skulle kunna kopplas ihop med geografiska data är en stor nackdel. Likaså är funktionen 
för spatial query undermålig. Det går visserligen att utföra simpla sökningar i attributdata som att 
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t.ex. selektera ut alla polygoner med skog i ett lager över markanvändning. Men det går inte att 
göra utsökningar baserade på villkor i flera lager. uDig saknar också stöd för GPS-tracking.  

Positivt i uDig är att det stödjer många olika kartprojektioner vilket möjliggör användning av data 
i olika referenssystem tillsammans. Programmets starkaste sida är dock stödet för webbtjänster 
som WMS och WFS. Den 15:e november 2013 släpptes en beta version av uDig 2.0.0. I 
skrivande stund finns inget datum för när den stabila versionen kommer ut. Se tabell 6 för 
fullständigt resultat för uDig. 

Tabell 6. Resultat för uDig. 

Funktion	   Grundutförande	   Med	  plug-‐in	   Kommentar	  
Svenska	   Nej	   Nej	   	  
Hjälpfunktion	   Ja	   	   Sökbar	  
Indataformat	   	   dxf	   Shape,	  gml,	  GeoTIFF,	  World	  Plus	  

Image.	  dxf-‐filer	  stöds	  med	  jgrasstools	  
Tematisk	  karta:	  
-‐	  Klassificering	   Ja	   	   	  
-‐	  Innehållsförteckning	   Ja	   	   	  
-‐	  Rubrik	   Ja	   	   	  
-‐	  Norrpil	   Ja	   	   	  
-‐	  Skalstock	   Ja	   	   	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   Ja	   	   Endast	  PNG-‐formatet	  är	  möjligt	  med	  

låg	  dpi	  (dots	  per	  inch)	  
Informationsmarkör	   Ja	   	   	  
Buffert	   Nej	   Ja	   Axios	  spatial	  operations	  
Multipla	  buffertzoner	   Nej	   Nej	   	  
Importera	  tabell	  	   Nej	   Nej	   Import	  av	  CSV-‐dokument	  är	  möjlig.	  

Kravet	  är	  att	  de	  måste	  innehålla	  
kolumner	  med	  X-‐	  och	  Y-‐koordinater	  
för	  visualisering	  av	  punkter.	  	  

Exportera	  tabell	   Nej	   Nej	   	  
Attribute	  query	   Ja	   	   Utan	  villkor	  
Spatial	  Query	   Nej	   Ja	   Axios	  Spatial	  Operation	  
	   	   	   	  
Spatial	  Join	   Nej	   Ja	   Axios	  spatial	  operations	  
Join	  med	  gemensam	  
nyckel	  

Nej	   Nej	   	  Det	  går	  inte	  att	  importera	  
attributtabeller	  

Skapa	  nya	  lager	   Ja	   	   	  
Mäta	  längd	   Ja	   	   	  
Mäta	  area	   Ja	   	   Reshape	  operation	  med	  Common	  

Query	  Language	  (CQL)	  
Clip	   Nej	   Ja	   Axios	  spatial	  operations	  
Ändra	  kartprojektion	   Ja	   	   Stödjer	  SWEREF	  99	  och	  RT90	  
WMS	   Ja	   	   	  
WFS	   Ja	   	   	  
WCS	   Nej	   Nej	   	  
Live	  GPS-‐tracking	   Nej	   	   	  
Nätverksanalys	   Nej	   Nej	   	  
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4.1.2 OpenJUMP PLUS 
	  

Version:  1.6.3 släppt 29 maj 2013 
Licens:  GPL version 2 
Plattform:  Windows, MAC OS/X och Linux 
Hemsida:  http://www.openjump.org/ 
 
JUMP står för JAVA unified mapping platform och började utvecklas 2002 av Vivid Solutions 
Inc. i ett dåvarande projekt för British Columbia Ministry of Sustainable Resource Management. 
Projektet dog ut men en växande bas av användare gjorde att företaget fortsatte att erbjuda 
support. JUMP knoppades så småningom av från Vivid Solutions Inc. och blev ett helt fristående 
open source program kallat OpenJUMP. OpenJUMP är skrivit i Java och är lätt att utöka med 
plug-ins och funktioner samt stödjer OGC:s standarder (Vivid Solutions, 2014). En av sakerna 
som gör OpenJUMP unikt är den globala utvecklingsgemenskapen som utgörs både av 
kommersiella och icke-kommersiella organisationer, volontärer och universitet (OpenJUMP, 
2011). 

OpenJUMP PLUS laddas ner från hemsidan och tar exklusive plug-ins endast 50 MB utrymme. 
Handledning för installation medföljer och på hemsidan finns det möjlighet att ladda ner en 
utförlig övningshandledning med medföljande vektordata för att komma igång. OpenJUMP 
använder sin egen tillämpning av GML-formatet kallad JML. Av rättighetsskäl medföljer inte 
rasterdata till övningsuppgifterna. Det går att skriva upp sig på mailing lists om man som 
användare eller utvecklare har frågor eller har svar på andras frågor. Den 24 juli 2012 fanns det 14 
företag att vända sig till för kommersiell support (Sourceforge, 2012). 

OpenJUMP PLUS erbjuder ett komplett basutbud av GIS-verktyg där bl.a. Sextante toolbox 
ingår vilken innehåller över 250 funktioner för avancerade geografiska analyser inklusive GRASS 
och SAGA GIS:s verktygsbibliotek. Programmet erbjuder också en topologikontroll som kan 
vara användbar för att editera data till nätverksanalyser. Till detta finns ytterligare en mängd plug-
ins att ladda ner. Attributhanteringen är nästintill heltäckande där det enda minuset är att det inte 
går att exportera attributinformation i tabellform. WFS stöds in utan plug-in och stöd för WCS 
saknas helt. OpenJUMP stödjer heller inte byte av kartprojektion i sitt grundutförande och den 
plug-in som finns för ändamålet är buggig och kräver att programmet är installerat direkt under 
C:/ för att fungera. Till nästa version, OpenJUMP 2.0 (i skrivande stund har inget releasedatum 
satts), ska stöd för olika kartprojektioner ingå i programmet (Sourceforge, 2013). Hjälpfunktionen 
inne i OpenJUMP är i princip icke-existerande däremot finns det mycket information att läsa i 
dokument på hemsidan. Se tabell 7 för fullständigt resultat för OpenJUMP PLUS. 
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Tabell 7. Resultat för OpenJUMP PLUS. 

Funktion	   Grundutförande	   Med	  plug-‐in	   Kommentar	  
Svenska	   Nej	   	   	  
Hjälpfunktion	   	   	   Bristfällig	  hjälpfunktion.	  Däremot	  finns	  

en	  kort	  beskrivande	  text	  till	  många	  
funktioner.	  

Indataformat	   	   DXF,	  MIF	   Shape,	  gml,	  jml,	  tif,	  jpg,	  ecw	  
Tematisk	  karta:	  
-‐	  Klassificering	   Ja	   	   	  
-‐	  Innehållsförteckning	   Ja	   	   	  
-‐	  Rubrik	   Ja	   	   	  
-‐	  Norrpil	   Ja	   	   	  
-‐	  Skalstock	   Ja	   	   	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   Ja	   	   PNG,	  JPG,	  PDF	  och	  SVG	  Scalable	  

Vector	  Graphics	  (*.svg).	  With	  svg	  you	  
can	  later	  do	  cartographic	  editing	  in	  a	  
drawing	  and	  layout	  software	  such	  as	  
Inkscape	  or	  Adobe	  Illustrator.	  

Informationsmarkör	   Ja	   	   	  
Buffert	   Ja	   	   	  
Multipla	  buffertzoner	   Ja	   	   	  
Importera	  tabell	  	   Ja	   	   .txt,	  .xyz,	  .csv	  format	  stöds	  
Exportera	  tabell	   Nej	   	   	  
Attribute	  query	   Ja	   	   Med	  villkor	  
Spatial	  query	   Ja	   	   Alla	  
Spatial	  Join	   Ja	   	   	  
Join	  med	  gemensam	  
nyckel	  

Ja	   	   	  

Skapa	  nya	  lager	   Ja	   	   	  
Mäta	  längd	   Ja	   	   	  
Mäta	  area	   Ja	   	   	  
Clip	   Ja	   	   	  
Ändra	  kartprojektion	   Nej	   Ja	   CTS	  Extension	  med	  stöd	  för	  SWEREF	  

99	  och	  RT90	  
WMS	   Ja	   	   	  
WFS	   Nej	   Ja	   WFS	  Plug-‐In	  
WCS	   Nej	   Nej	   	  
Live	  GPS-‐tracking	   Nej	   Ja	   GPS	  Extension	  
Nätverksanalys	   Nej	   Nej	   	  
	  

4.1.3 QGIS 
	  

Version:  2.2x släppt 22 februari 2014 
Licens:  GPL version 2 
Plattform:  Windows, MAC OS/X, BSD, Android och Linux 
Hemsida:  http://www.qgis.org/en/site/ 
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QGIS är ett GIS open source program för desktopanvändning som stödjer vektordata och 
rasterdata. Programmet är utvecklat av QGIS Development Team som består av en mängd 
frivilliga programmerare. Först gick programmet under namnet Quantum GIS men efter version 
2.0 så hävdar utvecklarna att det heter QGIS och referenser ska enbart anges med QGIS. 
Programmet är skrivet i C++ och Python och första versionen släpptes i juli 2002.  

Programmet laddas ner på hemsidan och är på ca 180 mb. QGIS är kompatibelt med andra open 
source program och går att modifiera efter den egna verksamhetens behov. Det finns många 
installerade plug-ins från början som kontrolleras genom en plug-in hanterare. I den testade och 
senaste versionen 2.2 ingår även bibliotek från andra open source program som t.ex. GRASS och 
SAGA från början. På hemsidan finns det många andra plug-ins att ladda hem. Detta gör att 
QGIS går att använda till mycket avancerade analyser. WMF, WFS och WCF finns direkt som 
knapp att importera bredvid knapparna för import av vektor- och rasterdata.  

Support och hjälp med QGIS går att nå online i programmet som skickar användaren till QGIS 
officiella hemsida som har en mycket ingående handledning. Här finns förklaringar till alla 
funktioner och analyser och även en träningsmanual med olika lektioner för att lära sig 
programmet. På hemsidan listas även 18 företag som erbjuder kommersiell support (QGIS, 
2014). Se tabell 8 för fullständigt resultat för QGIS. 

 

Tabell 8. Resultat för QGIS. 

Funktion	   Grundutförande	   Med	  plug-‐in	   Kommentar	  
Svenska	   Ja	   	   	  
Hjälpfunktion	   Ja	   	   Tillgänglig	  online.	  
Indataformat	   	   	   Shape,	  gml,	  dxf,	  tif,	  png	  m.fl.	  
Tematisk	  karta:	  
-‐	  Klassificering	   Ja	   	   	  
-‐	  Innehållsförteckning	   Ja	   	   	  
-‐	  Rubrik	   Ja	   	   	  
-‐	  Norrpil	   Ja	   	   	  
-‐	  Skalstock	   Ja	   	   	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   Ja	   	   bmp,	  png,	  jpg,	  tif,	  pdf	  och	  svg	  
Informationsmarkör	   Ja	   	   	  
Buffert	   Ja	   	   	  
Multipla	  buffertzoner	   Nej	   Nej	   	  
Importera	  tabell	  	   Ja	   	   	  
Exportera	  tabell	   Ja	   	   	  
Attribute	  query	   Ja	   	   	  
Spatial	  query	   Ja	   	   	  
Spatial	  Join	   Ja	   	   	  
Join	  med	  gemensam	  
nyckel	  

Ja	   	   	  

Skapa	  nya	  lager	   Ja	   	   	  
Mäta	  längd	   Ja	   	   	  
Mäta	  area	   Ja	   	   	  
Clip	   Ja	   	   	  
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Ändra	  kartprojektion	   Ja	   	   	  
WMS	   Ja	   	   	  
WFS	   Ja	   	   	  
WCS	   Ja	   	   	  
Live	  GPS-‐tracking	   Ja	   	   	  
Nätverksanalys	   Ja	   	   Enbart	  snabbaste	  och	  kortaste	  väg	  

från	  punkt	  A	  till	  B	  I	  grundutförandet.	  
	  

	  

4.1.4 gvSIG 
	  

Version:  2.0 släppt 15 april 2013 
Licens:  GNU/GPL version 2 
Plattform:  Windows, MAC OS/X, Linux och mobilen 
Hemsida:  http://www.gvsig.com/welcome?set_language=en 
 
gvSIG är ett GIS open source program för desktopanvändning som stödjer vektordata och 
rasterdata. Programmet är utvecklat av gvSIG Association som är ett samlingsnamn för de som 
arbetar med projektet. Akronymens två första bokstäver står för Generalitat Valenciana vilken är 
den regionala myndighet i regionen Valencia i Spanien som programmet ursprungligen 
utvecklades för. Programmets modersmål är således spanska och är därefter översatt till bl.a. 
engelska.  gvSIG är skrivet i Java och den senaste kompletta versionen är gvSIG 2.0 men 2.1 är 
under utveckling och går även att ladda ner för att testa eller för att hjälpa till att utveckla.  

gvSIG laddas ner från hemsidan som erbjuder en all-included version som är 242 MB stor. I den 
medföljer en rad plug-ins. Dokument om funktioner finns på hemsidan men ingen handledning 
för att enkelt komma igång med programmet. gvSIG Association erbjuder även användare och 
utvecklare en träningsplattform där kurser ges och certifikat delas ut. I skrivande stund finns 
träningsplattformen endast på spanska (gvSIG association, 2013). Kurserna sker mot betalning 
över internet, på plats eller genom en kombination av de båda (gvSIG association, 2009). gvSIG 
Association erbjuder också kommersiell support. 

gvSIG innehåller bl.a. Sextante toolbox med GRASS och SAGA GIS:s funktioner. I den testade 
versionen är inte verktyg för nätverksanalys tillgängliga vilka fanns i version 1.12. Dock är 
integrering av nätverksanalys till gvSIG 2.0 uppskrivet som projekt på listan till Google Summer 
of Code 2014 vilket innebär att det eventuellt kan bli tillgängligt i framtiden (OSGeo, 2014). I den 
testade versionen av gvSIG var det problem med byte av projektioner. När en fil importeras 
känner programmet inte igen vilken projektion filen har. Därför måste detta definieras manuellt. 
Efter projicering till SWEREF 99 13 30 så slutade mätfunktionerna i programmet fungera. 
Felmeddelande på spanska kom också upp. Vidare så dök spanska ord upp på fler ställen i 
programmet trots en engelsk version. Annars innehåller gvSIG de flesta funktioner som ett GIS 
bör ha och dess starka sida är att det är webborienterat och stöder OGC:s standarder för bl.a. 
WMS, WFS och WCS. Se tabell 9 för fullständigt resultat för gvSIG. 
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Tabell 9. Resultat för gvSIG. 

Funktion	   Grundutförande	   Med	  plug-‐in	   Kommentar	  
Svenska	   Nej	   Nej	   	  
Hjälpfunktion	   Nej	   	   Buggig,	  kommer	  upp	  felmeddelanden	  

på	  spanska.	  
Indataformat	   	   	   Shape,	  dxf,	  dwg,	  gml,	  tif	  
Tematisk	  karta	  
-‐	  Klassificering	   Ja	   	   	  
-‐	  Innehållsförteckning	   Ja	   	   	  
-‐	  Rubrik	   Ja	   	   	  
-‐	  Norrpil	   Ja	   	   	  
-‐	  Skalstock	   Ja	   	   	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   Ja	   	   Som	  PDF	  eller	  Postscript.	  Att	  

exportera	  en	  vanlig	  vy	  (utan	  rubrik,	  
norrpil,	  skalstock	  och	  
innehållsförteckning)	  stöds	  av	  jpg,	  
bmp,	  png	  och	  TIF.	  

Informationsmarkör	   Ja	   	   	  
Buffert	   Ja	   	   	  
Multipla	  buffertzoner	   Ja	   	   	  
Importera	  tabell	  	   Ja	   	   Endast	  dbf	  
Exportera	  tabell	   Nej	   	   	  
Attribute	  query	   Ja	   	   	  
Spatial	  query	   Ja	   	   	  
Spatial	  Join	   Ja	   	   	  
Join	  med	  gemensam	  
nyckel	  

Ja	   	   	  

Skapa	  nya	  lager	   Ja	   	   	  
Mäta	  längd	   Ja	   	   Blev	  buggit	  efter	  projektionsbyte.	  
Mäta	  area	   Ja	   	   	  
Clip	   Ja	   	   	  
Ändra	  kartprojektion	   Ja	   	   Stödjer	  bl.a.	  RT90	  och	  SWEREF	  99.	  
WMS	   Ja	   	   	  
WFS	   Ja	   	   	  
WCS	   Ja	   	   	  
Live	  GPS-‐tracking	   Nej	   Nej	   Är	  under	  utveckling.	  
Nätverksanalys	   Nej	   	   	  

	  
	  

4.1.5 MapWindow 
	  

Version:  4.8.8 släppt 1 augusti 2013 
Licens:  MPL 
Tillgänglig för: Windows 
Hemsida:  http://www.mapwindow.org/ 
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MapWindow är ett GIS open source program för desktopanvändning som stödjer vektordata och 
rasterdata. Programmet började utvecklas 1998 vid Utah State University och projektet går under 
namnet MapWindow open source team. Det består av studenter och frivilliga programmerare 
(MapWindow 2011a). Programmet är skrivet i C# och är ursprungligen en Windows tillämpning 
som kräver Microsoft .NET framework för att användas. MapWindow har stor potential att 
utvecklas vidare och kan användas som ett rent desktop-GIS, till att distribuera data eller för att 
utveckla anpassade geografiska analysverktyg (MapWindow, 2013). Den första versionen kom 
2001 och den senaste kompletta versionen är 4.8.8.  

MapWindow laddas ner från hemsidan och tar cirka 170 MB utrymme. Handledning för 
grundläggande funktioner finns, som visserligen är till version 4.8.6 men likväl i stort stämmer 
överrens med 4.8.8. Dessutom finns 50-talet instruktionsvideor på hemsidan. Det finns ingen 
kommersiell support men på hemsidan så hänvisar MapWindow till deras forum för hjälp 
(MapWindow, 2011b). Man kan även donera pengar till projektet och ange till vad pengarna bör 
gå. 

Det grafiska gränssnittet upplevs användarvänligt. Det saknas dock en del viktiga funktioner som 
t.ex. spatial join eller nätverksanalys. MapWindow är heller inte vidare inriktat mot OGC:s 
standarder då det inte i sitt grundutförande stödjer GML. Stödet för WMS och WFS är en 
integrerad plug-in utvecklat av andra än MapWindow open source team. Trots att det inte går att 
importera fristående tabeller så går det ändå att utföra join med gemensam nyckel. Det är alltså en 
sanning med modifikation att det inte går att importera tabeller. Det går, men tabellerna måste 
kopplas till en geofil och data som inte matchar den gemensamma nyckeln förloras. Möjligheten 
finns också att lägga till utvalda kolumner om inte hela tabeller önskas. Se tabell 10 för 
fullständigt resultat för MapWindow. 

 

Tabell 10. Resultat för MapWindow. 

Funktion	   Grundutförande	   Med	  plug-‐in	   Kommentar	  
Svenska	   Nej	   	   	  
Hjälpfunktion	   	   	   Online	  hjälp	  
Indataformat	   	   GML	   Shape,	  ecw,	  GeoTIFF	  m.fl.	  
Tematisk	  karta	  
-‐	  Klassificering	   Ja	   	   	  
-‐	  Innehållsförteckning	   Ja	   	   	  
-‐	  Rubrik	   Ja	   	   	  
-‐	  Norrpil	   Ja	   	   	  
-‐	  Skalstock	   Ja	   	   	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   Ja	   	   bmp,	  gif,	  png	  och	  jpg.	  Det	  går	  att	  ställa	  

in	  den	  exporterade	  bildens	  kvalitet.	  
Informationsmarkör	   Ja	   	   	  
Buffert	   Ja	   	   	  
Multipla	  buffertzoner	   Nej	   	   	  
Importera	  tabell	  	   Nej	   	   	  
Exportera	  tabell	   Nej	   	   	  
Attribute	  query	   Ja	   	   	  
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Spatial	  Query	   Ja	   	   	  
Spatial	  Join	   Nej	   	   	  
Join	  med	  gemensam	  
nyckel	  

Ja	   	   Formatet	  på	  filen	  vars	  data	  man	  vill	  
föra	  över	  till	  geofilen	  kan	  vara	  .dbf,	  
.xls,	  .xlsx	  eller	  .csv	  	  

Skapa	  nya	  lager	   Ja	   	   	  
Mäta	  längd	   Ja	   	   	  
Mäta	  area	   Ja	   	   	  
Clip	   Ja	   	   	  
Ändra	  kartprojektion	   Ja	   	   Stödjer	  RT90	  och	  SWEREF	  99	  
WMS	   Ja	   	   	  
WFS	   Ja	   	   	  
WCS	   Nej	   	   	  
Live	  GPS-‐tracking	   Ja	   	   	  
Nätverksanalys	   Nej	   	   	  

 

4.1.6 Sammanfattning av resul tat  
	  

Tabell 11 visar en sammanfattning av resultaten från alla programvaror för en snabb överblick 
och jämförelse. 

 

Tabell 11. Sammanfattning av resultat. 

Sammanfattning	  resultat	  från	  alla	  programvaror	  
Funktion	   uDig	   OpenJUMP	  PLUS	   QGIS	   gvSIG	   MapWindow	  
Svenska	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	   Nej	  
Hjälpfunktion	   Ja	   Bristfällig	   Online	   Nej	   Online	  
Tematisk	  karta	  
-‐	  Klassificering	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
-‐	  Innehållsförteckning	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
-‐	  Rubrik	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
-‐	  Norrpil	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
-‐	  Skalstock	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
-‐	  Exportera	  karta	  som	  bild	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Informationsmarkör	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Buffert	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Multipla	  buffertzoner	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
Importera	  tabell	  	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
Exportera	  tabell	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	   Nej	  
Attribute	  query	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Spatial	  Query	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Spatial	  Join	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
Join	  med	  gemensam	  nyckel	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Skapa	  nya	  lager	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Mäta	  längd	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Mäta	  area	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
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Clip	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Ändra	  kartprojektion	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	  
WMS	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
WFS	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	  
WCS	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	  
Live	  GPS-‐tracking	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	  
Nätverksanalys	   Nej	   Nej	   Ja	   Nej	   Nej	  
	  

	  

4.2 Intervjudel 
	  

RPS och MSB använder båda sig av helhetspaket från ESRI som innefattar lösningar för server, 
desktop och databashantering. Dessa är proprietär programvara vilket får sägas vara en vanlig 
lösning för att hantera geografiska data för organisationer och myndigheter. Havs- och 
vattenmyndigheten har dock valt ett litet annorlunda tillvägagångssätt genom att blanda både 
proprietär- och open sourceprogramvara i verksamheten. Det är självklart intressant att få reda på 
de bakomliggande orsakerna till, och resonemanget om, vilka faktorer som varit avgörande i valet 
om det mest lämpliga GIS-verktyget.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att 
utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2014). MSB har ungefär 850 anställda varav 6 huvudsakligen 
arbetar med geografisk information. Enligt Nylén4 har hantering av geografisk information stor 
betydelse för verksamheten eftersom det används i så många olika sammanhang, t.ex. stöd vid 
pågående insatser, brandstatistik, kvalitetssäkring av geografiska data, inom arbetet med 
naturolyckor, lokalisering av uppdragsutbildningar, tillgängliggörandet av geografiska data genom 
att skapa behovsanpassade tittskåp, visning- och nedladdningstjänster.  

MSB, som är en ny myndighet sedan 2009, ärvde licenser och program från ESRI av det gamla 
statliga Räddningsverket och enligt Nylén och Lendrup5 är det en uttalad strategi inom 
myndigheten att hålla fast vid detta upplägg. År 2012 fanns planerna att börja använda sig av 
open source programvaror inom MSB till användare som hade ett visst behov av GIS men där 
kostnaden av en ny licens var oproportionerlig mot nyttan (Johansson & Nilsson, 2012). Dessa 
planer lades dock ner när ESRI:s flytande licenssystem införskaffades. Fördelarna MSB ser med 
proprietär programvara är tillgången på support och garantin att programvarorna är testade och 
kommer att fortsätta utvecklas i framtiden. Nackdelar med open source är då avsaknaden av 
support och osäkerheten om utvecklingen av programmet i framtiden. Nylén och Lendrup1 
menar att det MSB gör och sprider vidare måste fungera i nästa led utanför myndigheten också 
utan att MSB ska behöva agera support. Detta anser man sig slippa genom att ha proprietär 
programvara. Vidare anser MSB att det finns säkerhetsmässiga tvivel rörande open source samt 
att det skulle vara ett stort projekt att ta in nya programvaror i verksamheten vilket skulle få till 
följd att tid för att sköta verksamheten istället skulle behöva läggas på att utbilda personalen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ann-Charlotte Nylén, GIS-samordnare MSB, e-post den 17 april 2014 
5 Ann-Charlotte Nylén & Anders Lendrup, GIS-samordnare MSB, intervju den 4 april 2014	  
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Rikspolisstyrelsen, RPS, är en central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen 
(Rikspolisstyrelsen, 2013). I dag består Polisen av 21 polismyndigheter men ska 2015 slås ihop till 
en myndighet. Det blir då landets största myndighet med cirka 28 500 anställda. Förnärvarande 
håller Polisen på med införandet av ett nytt modernt och funktionsrikt IT-stöd för hantering av 
geografisk information. Målbilden är att (i) alla skall ha tillgång till färsk och detaljerad geografisk 
information, (ii) alla ska kunna dela geografisk information, (iii) alla skall ha tillgång till 
information var man än befinner sig, (iv) vald information skall kunna nyttjas och/eller 
presenteras för allmänheten med hjälp av E-tjänster. GIS-plattformen ska vara tjänsteorienterad 
och tjänsterna ska vara åtkomliga för olika typer av klienter som webbläsare, smartphones m.fl. 
Metoden för genomförandet innefattade (i) enkätundersökningar, (ii) marknadsgenomgång av 
och leverantörsträffar om programvaror/plattformar för GIS, (iii) studiebesök med 
erfarenhetsutbyte med bl.a. Skogsstyrelsen, SMHI, SOS Alarm och Jordbruksverket, (iv) tekniska 
tester, (v) intervjuer för att fånga önskemål och krav, (vi) nyttovärderingsseminarium, (vii) 
avstämning mot andra projekt.  

Många inom Polisen arbetar med geografisk data men väldigt få har det som huvudsaklig 
arbetsuppgift. På RPS är det 5-6 stycken. Andra stora användare inom Polisen är 
kommunikationscentralerna och Polisens Kontaktcenter (114 14). Lassi6 är dock säker på att 
antalet användare inom Polisen kommer öka när det nya systemet är sjösatt eftersom det ska vara 
betydligt mer lättillgängligt än dess föregångare. I dagsläget är det enligt Lassi4 endast i större, 
tyngre utredningar som man använder GIS för att visualisera skeenden just för att det gamla 
systemet varit så krångligt. Detta kommer man råda bot på med hjälp av införandeansvariga ute i 
landet. Lassi4 berättar vidare att med ökat nyttjande av geografisk information så skulle våra 
politikers mål för Polisen uppnås på ett mer effektivt sätt.  

RPS är idag inne på samma linje som MSB, att använda proprietär programvara. År 2008 gjordes 
dock en förstudie, Förstudie analys av GIS-miljö av Lidén (2008), där det primära spåret var en 
lösning baserad på open source som var RPS:s dåvarande policy för IT-arkitektur. Tillgången till 
kompetens och utvecklingsresurser för open source programvaror i Sverige är god och därför är 
förstudien inriktad på open source programvaror som är kända och används i Sverige. Bland 
programvarorna som testades fanns QGIS, MapGuide, uDig och OpenJUMP. Rapporten 
konkluderar dock att inga definitiva val av plattform eller komponenter kan göras utan ytterligare 
utredningar där erfarenheter och referenser från praktisk användning inhämtas.  

En andra, mer komplett, förstudie gjordes av RPS 2011. Enligt Lassi och Sixten7 gjordes ett 
större arbete där bland annat livscykelkostnader och möjligheter med olika plattformar för både 
open source samt proprietär programvara jämfördes. Valet föll tillslut på ESRI:s programvaror 
och viktiga anledningar var tillgång till support och hållbar programvaruutveckling över tid. Den 
enskilt viktigaste faktorn var dock att enligt kostnadskalkylen skulle det ändå bli billigare att betala 
för programvaror än att utveckla dem själva och köpa till support. Lassi och Sixten6 berättar 
vidare att det är viktigt att tänka långsiktigt och inte på vad som är hett just nu när det gäller val 
av GIS-verktyg eftersom polisen är en stor och tungrodd organisation. Det tar en väldig lång tid 
att vända skutan vid omorganisering och enligt Lassi och Sixten6 är utsikterna att RPS skulle gå 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Anders Lassi, GIS-samordnare på Polisens verksamhetsstöd RPS, e-post 24 apr 2014 
7 Anders Lassi, GIS-samordnare på Polisens verksamhetsstöd RPS & Michael Sixten, 
verksamhetsspecialist, intervju den 2 april 2014 
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från sin nuvarande GIS-verksamhet baserad på proprietär programvara, till en baserad på open 
source, i det närmaste obefintlig inom en överskådlig framtid. 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om 
bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten har det 
övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige (Elmquist, 2012). HaV har ca 250 anställda 
och det är tre vars huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera geografisk information. Rane8 
bedömer att ytterligare 35 använder ett desktop-GIS någon enstaka gång ibland. Rane5 berättar 
vidare att utan geografisk information skulle inte myndigheten kunna genomföra sin verksamhet 
eftersom det man arbetar med – hav, sjöar och vattendrag – har en geografisk anknytning.  

I förstudien Val av teknisk plattform för hantering av geografisk information av Elmquist (2012) har 
myndighetens behov först kartlagts och sedan har rekommendationer tagits fram. 
Tillvägagångssättet för att kartlägga behovet har skett genom intervjuer med nyckelpersoner, 
workshop med ett utsnitt från hela verksamheten, inventering av befintliga system samt 
granskning av yttre faktorer så som samordning med andra myndigheter och lagkrav t.ex. från 
Inspire-direktivet. HaV har informationsansvar enligt Inspire-direktivet. Viktiga behov för HaV 
som förstudien tar upp är (i) tillgång till bakgrundskartor, (ii) kunskap om vilka data som finns 
både internt och externt för att enklare kunna hitta dessa. Idag ligger data inom olika 
verksamhetssystem vilket är bra, men det behövs tillföras bättre struktur och lagringsrutiner så 
data tillgängliggörs för den breda massan, (iii) desktop-GIS för experter, (iv) plattform för att 
enkelt sprida kartor internt och externt och för att undvika dubbellagring, (v) en öppen IT-
infrastruktur som gör det möjligt att enkelt integrera annan geodata i eget verksamhetssystem och 
möjlighet att enkelt sprida geodata till andra, t.ex. för remissrundor.  

Förstudien föreslår inte en enda separat mjukvara för att lösa alla behov för hantering av 
geografiska data. Istället förordas en helhetslösning för geografiska data i hela verksamheten. 
Förstudien ledde också till andra rekommendationer som nu används som riktlinjer i 
verksamheten. Öppenhet är t.ex. ledord när det gäller arbetet med GIS och enligt Rane & 
Ljungberg9 krävs en öppen tillgång av data för att göra maximal nytta i miljösverige. HaV har 
ännu ingen GIS-strategi men ska ta fram en i år enligt Rane & Ljungren3. De övergripande 
riktlinjerna är dock att sätta ihop tjänstebaserade lösningar skapade med komponenter, ihopsatta 
via standarder och nåbara med vad du än har för pryl. Riktlinjerna förordar alltså webtjänster för 
delning av data och IT-infrastrukturen ska bestå av mindre komponenter istället för stora 
helhetslösningar (typ ESRI:s) för att enklare kunna byta ut komponenter i framtiden. 
Standardiserade gränssnitt som OGC:s WMS, WFS och WCS, är att föredra framför 
egendefinierade och sist men inte minst vill man ha plattsformsoberoende lösningar som stödjer 
tillgång vare sig det är en dator, surfplatta eller smarttelefon som används.  

HaV använder idag både ArcMAP och QGIS som desktop-klienter. Enligt Rane & Ljungberg3 så 
kommer en översyn och trolig minskning av licenser för ArcMAP snart göras då QGIS på egen 
hand redan klarar av allt det de vill kunna göra. Det enda negativa de ser med QGIS är att det 
inte finns möjlighet att köpa till support. Vidare så ser Rane & Ljungberg3 två alternativ som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Bernt Rane, GIS-strateg på Havs- och vattenmyndigheten, e-post 23 april 2014	  
9 Bernt Rane, GIS-strateg & Jonas Ljungberg, GIS-utvecklare på Havs- och vattenmyndigheten, 
intervju 14 april 2014 
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möjliga för att bygga upp en fungerande infrastruktur för geodata för en verksamhet. Antingen 
plockar man en egen ”låda” med skräddarsydda komponenter eller så låser man in sig med en 
helhetslösning som exempelvis ESRI:s. Det senare skulle göra användning av open source i 
verksamheten överflödig. Fördelar med open source programvaror anser Rane & Ljungberg3 vara 
att de är gratis och enkla att hämta hem och testa och sedan slänga om de inte anses användbara.  
Den öppna källkoden medger också möjlighet till kontroll efter eventuella säkerhetsmässiga 
svagheter i programvaran. Negativa aspekter med open source kan vara att om du ändrar i 
källkoden så kan det generera problem vid framtida uppdateringar av programvaran. 

Samtliga förutom Tullverket är med i Geodatasamverkan och får på så sätt tillgång till geografiska 
data. Havs- och vattenmyndigheten använder dock huvudsakligen OpenStreetMap i den dagliga 
verksamheten. 
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5. Diskussion och slutsats 
	  

Tullverket vill införa en infrastruktur för geodata och tillhandahålla sitt egna kartmaterial inom 
myndigheten och börjar på carte blanche d.v.s. det finns ingen redan etablerad infrastruktur för 
geodata. Det är bra för då behövs ingen hänsyn tas till gamla lösningar vilket eventuellt skulle 
begränsa valmöjligheterna till vilka komponenter som kan användas vid byggandet av en ny 
infrastruktur. Det är alltså lättare för Tullverket att skräddarsy en lösning helt efter behov. När 
Tullverket har ett eget kartstöd samt en fungerande infrastruktur för geodata finns allt som krävs 
för att kunna samla in, lagra, bearbeta, manipulera, analysera, visualisera och dela med sig av 
geografisk information. 

Visserligen anser Tullverket att de skulle kunna utföra sina uppgifter utan geografiska data, men 
inte på ett lika effektivt sätt som med. Ty Tullverket är en riksomfattande myndighet så krävs ett 
enkelt och effektivt sätt för att snabbt göra data tillgänglig i hela organisationen. Detta görs enkelt 
med webbtjänster som WMS, WFS eller WCS. Därför anser vi att stöd för dessa funktioner i 
desktop GIS programmen har högt nyttovärde för Tullverket och således måste tas i stort 
beaktande av oss i slutsatsen.  

Nackdelarna med att inte ha tillgång till eget kartmaterial är uppenbara. Man blir alltså beroende 
av någon annans kartmaterial. Detta innebär självklart en risk om man hanterar skyddsvärd 
information. Utan eget kartmaterial riskerar man också att stå helt utan kartmaterial i vissa 
situationer om ingen annan kan leverera. Nackdelarna med att inte ha en väl fungerande 
infrastruktur för geodata är att risken för dubbelarbete med geografisk information är 
överhängande om data finns i filsystem på olika platser. Om information endast hanteras i 
register går man miste om de fördelar som visualisering av rumsliga data ger med hjälp av ett 
desktop GIS.  

Tullverket behöver kartmaterial som täcker hela landet. Som vi ser det är det endast Lantmäteriet 
som kan leverera detta på ett tillförlitligt sätt. För Tullverket finns då två alternativ att skaffa 
kartmaterial. Ett alternativ är att gå med i Geodatasamverkan som ej informationsansvarig 
myndighet och på så sätt erhålla uppdaterad rikstäckande data från Lantmäteriet och andra 
myndigheter precis som RPS, MSB och HaV har gjort. Geodatasamverkan har också satt upp 
standarder för delning av data mellan myndigheter vilket kanske skulle vara till gagn för 
Tullverket. Andra fördelar som medlemmar i Geodatasamverkan har är att tillgång ges till flera 
myndigheters data, inte bara Lantmäteriets utan även t.ex. Sjöfartverkets eller SOS Alarms data 
vilka eventuellt skulle kunna vara av intresse för Tullverket. Geodatasamverkan är dock inte billig. 
Vår uppskattning är att Tullverket skulle hamna i kategori D-G enligt Tabell 3 vilket betyder att 
0,4 – 2,5 % av den årliga budgeten för IT-avdelningen skulle gå till Geodatasamverkan. Det andra 
alternativet Tullverket har är att köpa kartdata direkt från Lantmäteriet med en rimlig 
uppdateringsfrekvens. Det blir antagligen en kostnadsfråga om vilket alternativ som är bäst. 
Skaffar Tullverket inget enhetligt kartunderlag utan inhämtar data från olika källor blir 
programvarornas förmåga att klara av olika indataformat desto viktigare att ta i beaktande.  

Vi har identifierat två olika sätt att införa en infrastruktur för geodata. Antingen köps 
helhetslösningar in från stora programvaruleverantörer som ESRI, precis som RPS och MSB har 
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gjort, eller så plockas komponenter från olika håll som HaV har gjort. Det senare alternativet 
medger större chanser till användning av open source programvaror. Vilket alternativ som är bäst 
för Tullverket kräver att mer omfattande undersökningar görs men vi har undersökt och testat de 
bästa open source desktop-GIS enligt Tullverkets behov. 

Vilka är då för- och nackdelarna med open source? GIS-marknaden och GIS-intresset ökar, men 
proprietär programvara med dess licenser är dyra. Kostnaden för dyra licenser är en bromskloss 
för GIS-användandet. Därför anser vi open source vara en möjlig lösning på detta problem. 
Open Source gör det möjligt att använda sig av program som gör samma saker som t.ex. ESRIs 
programvaror. Denna tillgänglighet öppnar upp ögonen för privatpersoner såväl som 
myndigheter vilket innebär att fler kan ta till sig hur användbart GIS är. Tillgången till källkoden 
bidrar till förståelse och engagemang till tekniken bakom programmet.  

Open Source är gratis, vilket är den största fördelen och själva drivkraften. Men om en 
verksamhet skulle inrikta sig och förlita sig på open source behövs det nog generellt en högre 
kompetens. Eftersom det saknas garanti för support så krävs det att veta hur hjälp kan fås och 
kanske lösa problemen på egen hand. Det finns mycket information på nätet som forum o.s.v. 
Detta kan kräva tid vilket är en kostnad som kan jämföras med kostnaden för proprietär 
programvara. Men när väl kompetensen är hög inom verksamheten går det snabbare att lösa 
problem som uppstår och då kan open source göra verksamheten oberoende och inte låst i någon 
helhetslösning som t.ex. ESRI:s. Det skulle kunna öka kreativiteten om verksamheten skräddarsyr 
och utvecklar sina egna applikationer efter behov. Detta är helt en bedömningsfråga och vad som 
ska prioriteras. Kort skulle det kunna sägas att produkter med proprietär licens ger ett färdigt 
paket och verksamheten kan komma igång snabbt. Medan open source kräver att man vet vad 
open source är och vad verksamheten ger sig in på och kan vara mer tidskrävande.  

MSB, Polisen och HaV resonerar lite olika gällande open source. Nackdelar de ser är avsaknad av 
support och osäkerhet om hållbar programvaruutveckling över tid. För de testade 
programvarorna är det första påståendet endast sant om MapWindow. Till alla andra program 
finns kommersiell support att tillgå. Angående hållbar programvaruutveckling över tid är det sant 
att det inte finns några garantier för vidare utveckling av open source programvaror. Men desto 
större en bas av användare och utvecklare det finns till ett program desto mindre risk att det 
kommer dö ut. Det skall också tilläggas att utvecklare till open source inte drivs av något 
ekonomiskt vinstintresse som ett kommersiellt företag och riskerar således inte att gå i konkurs. 
Eldsjälar ska inte underskattas. 

MSB anser också att det finns säkerhetsmässiga tvivel med open source eftersom vem som helst 
kan editera i källkoden vilket är sant. Men den öppna källkoden gör det också möjligt att 
kontrollera den vilket inte går med kod i proprietär programvara. Desto större bas av utvecklare 
och användare till ett program desto svårare skulle det också vara att komma undan med att lägga 
in skadlig kod i programmet utan att upptäckas. Öppen källkod bör alltså ses mer som en 
säkerhet än en säkerhetsrisk om man själv har möjlighet att kontrollera koden. En annan fördel 
med open source, som även HaV är inne på, är att det är enkelt att ladda hem program för att 
testa, och sedan slänga om det skulle vara dåligt. Det är inte lika lätt att testa proprietär 
programvara på samma sätt.  
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Vår utvärdering av de testade open source programmen visar att alla har sina respektive styrkor 
och svagheter. Vissa program är från början utvecklade för ett särskilt tillämpningsområde och 
har därefter byggts ut med målet att erbjuda ett komplett desktop GIS. Det innebär att vissa 
program är väldigt bra inom vissa områden men bristfälliga eller direkt dåliga inom andra 
områden. Ojämnheten ligger open source programmen i fatet och för en myndighet likt 
Tullverket är det viktigt att ha en produkt med hög funktionalitet. En tendens vi också lagt märke 
till under utvärderingens gång är att open source program ibland lovar mer än vad de håller då 
beskrivningen på hemsidan av vad programmet kan göra och vad testet utvisar ibland skiljer sig 
åt. Bland annat utlovas att nätverksanalys ska ingå enligt gvSIG:s hemsida men det finns alltså 
inte i den testade versionen. I uDig:s fall har man som mål att leverera en komplett desktop GIS-
lösning men i realiteten går det inte att utföra många grundläggande funktioner ty plug-in och 
program inte är kompatibla. Ändå ligger programmen uppe som den senaste stabila versionen. 
Detta påminner om varför det tekniska testet är relevant jämfört med att endast läsa in sig på 
produkten. En annan lärdom att dra är att program som använder sig av många plug-in kan få 
problem med kompabiliteten vid uppdateringar vilket innebär risk för stort bortfall av 
funktionalitet. I den aspekten är det alltså alltid bättre att ett program erbjuder funktioner i sitt 
grundutförande än som plug-in. Det ska sägas att vårt resultat bygger på våra egna styrkor och 
svagheter att förstå ett program. Programmen kanske kan saker som vi inte lyckats utföra. Men å 
andra sidan bör program inte vara så invecklade att missuppfattningar uppstår och vi har trots allt 
tidigare erfarenheter av olika desktop GIS-programvaror.  

uDig saknar för många grundläggande funktioner i sin nuvarande utformning för att vara ett 
alternativ till Tullverket. Vi tycker dock att programmet har potential om de får ordning på dessa 
till nästa version eftersom stödet för OGC:s standarder är bra samt att stöd finns till andra 
möjliga komponenter i en infrastruktur för geodata som PostGIS och Geoserver. Stöd för WCS 
saknas visserligen men vår bedömning är att WMS och WFS är betydligt viktigare eftersom 
hantering av rasterdata inte kommer vara i Tullverkets fokus. En nackdel är att det inte finns 
någon funktion för Live GPS Tracking. Till uDig, precis som till andra open sourceprogram, går 
det att utveckla egna applikationer. För Tullverkets del är det bra att uDIg är skrivet i JAVA som 
är språket för nyutveckling av IT inom myndigheten vilket enklare möjliggör utveckling av egna 
applikationer.  

OpenJUMP PLUS är också skrivet i JAVA men är i övrigt lite av uDigs motsats. Programmet 
innehåller bra hantering av attributdata samt editerings- och analysfunktioner i och med Sextante 
toolbox. Stödet för OGC:s standarder är svagare då det krävs en särskild plug-in för WFS. En 
Live GPS Tracking plug-in finns vilket är bra. Den testade versionen av OpenJUMP PLUS 
fallerar dock helt på en viktig punkt. Det måste gå att byta kartprojektion i ett desktop GIS. Att 
dessutom den plug-in som finns till ändamålet innehåller en bug som gör att programmet måste 
vara installerat direkt under C:/ för att fungera är förkastligt. Det är synd, för annars känns det 
som programmet utgör en stabil grund med stor utvecklingspotential. 

QGIS är det överlägset mest heltäckande och det som är mest likt ArcMAP av de testade 
programmen. Alla grundläggande funktioner finns förutom den för multipla buffertzoner. I vissa 
avseenden anser vi att QGIS t.o.m. är bättre än ArcMAP. Stödet för WMS, WFS och WCS är 
klockrent och lättillgängligt i programmet. Förutom att QGIS är det enda av programmen som 
finns tillgängligt på svenska är det också det enda som stödjer nätverksanalys även om det är i 
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begränsad omfattning. Det hade varit önskvärt för Tullverket att kunna kombinera Live GPS 
tracking och ytterligare nätverksanalysfunktioner än den som erbjuds av QGIS. T.ex. bör 
Tullverket ha nytta av att via GPS positioner för personal på fältet snabbt finna ut vem som har 
kortaste vägen till ett eftersökt objekt. En annan typ av funktion för nätverksanalys som 
Tullverket bör kunna ha nytta av är att se tillgängligheten för dess personal på fältet. Hur långt 
kan spanaren färdas på en halvtimme? QGIS är visserligen inte skrivet i JAVA men är å andra 
sidan det mest kompletta av de testade programmen vilket borde göra egen 
applikationsutveckling överflödig. QGIS är också det enda av de testade programmen som de 
intervjuade myndigheterna hade någon erfarenhet av. HaV var så nöjda med QGIS att de troligen 
kommer minska antalet ArcMAP licenser i framtiden då QGIS redan klarar av allt de vill göra.  

gvSIG skiljer sig från de andra programmen genom att från början vara utvecklad åt en regional 
myndighet. Strukturen runt programmet är väl uppbyggd i och med gvSIG Association som 
erbjuder en egen träningsplattform där kurser ges och certifikat delas ut. Programmets 
modersmål är dock spanska vilket tyvärr lyser igenom ibland. Träningsplattformen finns endast 
på spanska men även i programmet dyker spanska termer upp ibland trots engelsk version. 
gvSIG 2.0 har problem av samma karaktär som uDig, den senaste uppdateringen har gjort att viss 
funktionalitet försvunnit som nätverksanalys och GPS plug-in. På hemsidan står det att 
utveckling av dessa funktioner pågår till version 2.0 men i skrivande stund drygt ett år efter att 2.0 
släppts har ännu inget skett. Det största problemet vi upptäckte med gvSIG var att 
mätfunktionerna i programmet slutade fungera när vi definierade svenska kartprojektioner. Tvivel 
om byte mellan kartprojektioner fungerar eller inte är såklart förkastligt. Det är viktigt att kunna 
projicera data på ett korrekt sätt. Annars är gvSIG skrivet i JAVA och innehåller de flesta 
grundläggande funktionerna för ett desktop GIS och mer där till genom Sextante toolbox. Dess 
starka sida är också att det är webborienterat och har stöd för WMS, WFS och WCS. gvSIG 
version 2.0 känns dock inte tillräckligt genomarbetad för att tillfredsställa Tullverkets behov.  

De funktioner som MapWindow erbjuder känns väl genomarbetade och solida. Bl.a. erbjuds en 
Live GPS Tracking funktion vilket är bra. För att vara ett alternativ till Tullverket så hade fler 
funktioner behövts då hantering av attributinformation är krånglig och stöd för OGC:s 
standarder är svagt. Att programmet t.ex. inte är anpassat för GML filer utan plug-in visar på att 
OGC:s standarder hittills inte är prioriterade av MapWindow open source team. MapWindow är 
dessutom plattformsbundet till Windows som visserligen används av Tullverket men ska en ny 
infrastruktur för geodata byggas upp blir valet av andra komponenter begränsat om MapWindow 
väljs som desktop GIS. Det finns heller ingen kommersiell support att tillgå vilket är ett minus 
om snabb hjälp behövs. Därför anser vi att inte heller MapWindow når upp till Tullverkets krav. 

Slutsatsen av den här rapporten är också en rekommendation till Tullverket. Vi anser att 
Tullverket bör skaffa tillgång till Lantmäteriets kartmaterial genom Geodatasamverkan eller 
genom ett annat individuellt avtal. Vidare så anser vi att det är endast QGIS av de testade 
programvarorna som svarar upp mot Tullverkets behov. De andra programmen saknar viss 
funktionalitet eller så anser vi de inte vara tillräckligt tillförlitliga. Eftersom denna rapport är 
avgränsad till desktop GIS är det svårt att svara på om Tullverket helt ska satsa på open source 
till hela infrastrukturen för GIS-verksamheten. Då behövs ytterligare mer omfattande studier.  
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