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Sammanfattning 
WMS, Web Maps Server, är ett standardprotokoll framtaget av OGC, Open Geospatial 
Consortium, gällande publicering av georefererade bilder över Internet. I Sverige publicerar 
många myndigheter sina WMS-tjänster på en gemensam plattform, Geodataportalen. 
Protokollet, från OGC, är en standard som redogör för hur man begär en kartbild och hur 
webbtjänsten ska svara på anropet, alltså hur en interaktion med en webbtjänst för 
kartbildsgenerering fungerar.  

Inspire är ett EU-direktiv som skapades för att arbeta fram en europeisk infrastruktur för 
geodata. Inspire syftar till att enklare tillgängliggöra offentliga geodata via tjänster, 
exempelvis WMS-tjänster, på Internet. Detta för att myndigheter och andra organisationer på 
ett effektivare sätt ska kunna göra ett utbyte av data med varandra. WMS-tjänster syftar till att 
kunna användas för att titta på kartskikt och kunna ta fram information om de objekt som 
ingår. Geodataportalen är den svenska kopplingen till den europeiska geodataportalen. Dock 
omfattas inte all data som publiceras på Geodataportalen av Inspire.  

Det som har legat till grund för examensarbetet är kopplingen mellan WMS-tjänster, Inspire 
och de riktlinjer kring webbkartografi för webbkarttjänster som SIS, Swedish Standards 
Institute, har arbetat fram. Riktlinjerna omfattas ännu inte av punktsymbolisering, 
linjesymbolisering och polygonsymbolisering, vilket är ett område som behövs utvecklas. 
Dock är SIS redan i färd med att arbeta fram riktlinjer gällande detta.   

Tester har genomförts för att undersöka hur väl riktlinjerna efterföljs och under dessa tester 
har Geodataportalen, ArcGIS Desktop och QGIS Desktop granskats.  Ytterligare tester har 
genomförts över hur väl en WMS-tjänst visualiseras i det båda programvarorna i förhållande 
till Geodataportalen, med avseende på färgsättning, överlappning och kombination av tjänster. 
Dessa tester har syftat till att beröra områden där riktlinjer saknas. Dessutom har tester gjorts 
med avseende på inhämtningsprocessen, utseende, metadata samt möjligheter att ändra 
färgsättning och transparens för WMS-tjänster inhämtade från Geodataportalen.  

De test som genomförts indikerar på att SIS riktlinjer för webbkartografi efterföljs väl i 
WMS-tjänster som omfattas av Inspire-direktivet. På de områden där riktlinjer saknas gav 
testerna en indikation på att det finns skillnader i hur WMS-tjänsterna presenteras samt hur 
kombination av tjänster hanteras. Både ArcGIS och QGIS har möjlighet att ställa in 
transparens av tjänsten. En funktion i ArcGIS, som inte finns i QGIS, gör att bakgrunden i 
WMS-tjänsten görs transparent per automatik. QGIS möjliggör istället att ändra färg på 
WMS-tjänsten, en funktion ArcGIS saknar. 
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