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Förord 
I civilingenjörsutbildningen i Datateknik vid Luleå tekniska universitet ingår som 
ett avslutande moment att utföra ett examensarbete omfattande 20 poäng. Arbetet 
ska ligga inom det ämnesområde som avses som examensinriktning. 

Följande examensarbete är utfört inom institutionen för Systemteknik, 
avdelningen Programvaruteknik, på uppdrag av Stadsarkitektkontoret i Visby. 
Tidsperioden för arbetets utförande är den 16 april till den 26 september 2003. 

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig under arbetets gång. Min handledare 
Curt Jalmelid och alla andra på Stadsarkitektkontoret som stöttat mig. De på 
länsmuseet och länsstyrelsen som jag varit i kontakt med och som kommit med 
synpunkter. Ett tack även till killarna på IT-Centrum som fixat med min dator 
med jämna mellanrum och gett mig diverse tips. 
Tack alla på ASP-sidan (http://www.aspsidan.nu) som har överöst mig med tips 
och idéer. De har varit helt ovärderliga. 
Tack Markus för allt stöd och hjälp inte minst med rapporten. 
Ett speciellt tack till min examinator i Luleå, Kåre Synnes, för all hjälp. 

 

Slite den 15 oktober 2003 

/Sara Lidqvist 



Sammanfattning 
1995 påbörjades en omfattande inventering av samtliga byggnader i Visby 
innerstad på uppdrag av länsmuseet på Gotland. Det material som samlades in 
placerades i en Accessdatabas för att kunna användas av museet, länsstyrelsen på 
Gotland och stadsarkitektkontoret i Visby. Emellertid hade man vid 
inventeringens start inte någon klar struktur för att skapa enhetlighet i materialet 
och därför blev resultatet en svåranvändbar databas. Tillgängligheten till 
databasen begränsades också eftersom man var tvungen att göra en kopia till var 
och en som behövde möjlighet att använda den. Möjligheten att uppdatera 
informationen i databasen var alltså i stort sett obefintlig, eftersom man då skulle 
vara tvungen att skicka ut nya versioner till alla användare. 

En önskan fanns därför om att skapa en välstrukturerad SQL-databas med ett 
tillhörande webbgränssnitt för att få ett system där man kan uppdatera 
informationen fortlöpande och där användare av databasen alltid har tillgång till 
aktuell information. 

Resultatet blev en databas med struktur inspirerad av Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister kopplad till gränssnitt för administration av och sökning i 
databasen. 



Abstract 
In 1995 The County Museum of Gotland started an extensive inventory of all the 
buildings in the medieval town of Visby. The material collected was located in an 
Access database to be usable for the museum, The Gotland County 
Administration and Stadsarkitektkontoret at The Municipality of Gotland. 
However, at the beginning of the inventory there were no structural decisions 
made to create homogeneity in the material, and therefore the project resulted in 
an almost useless database. The availability was also very limited because of the 
fact that it was necessary to copy the database to everyone who required access. 
The possibility to update the information in the database was consequently almost 
non-existent because of the fact that the new version then had to be handed out to 
every single user. 

Therefore, there was a desire to create a well-structured SQL database with a 
matching web interface to get a system where it should be possible to update the 
information continuously and where the users of the database always should be 
able to get current information. 

The result was a database with structure inspired by Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister connected to a user interface for administration of and 
searching in the database. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med start 1995 utförde länsmuseet på Gotland en omfattande inventering av 
samtliga byggnader i Visby innerstad. Resultatet fördes in i en Accessdatabas som 
kopierades till personal vid två övriga parter, länsstyrelsen på Gotland och 
stadsarkitektkontoret i Visby. Dock hade man vid starten av inventeringen ingen 
plan för att skapa enhetlighet och struktur i materialet. Man var inte konsekvent i 
beskrivningen av olika objekt. Tillgängligheten till databasen var också begränsad 
eftersom man var tvungen att göra en kopia av databasen till var och en som hade 
behov av att använda den, vilket i sin tur medförde att möjligheten att uppdatera 
informationen var i stort sett obefintlig. 

Databasen används i det dagliga arbetet av ovan nämnda parter. Användandet 
består i att tillföra, redigera och söka information. Den befintliga databasen är på 
grund av strukturbrist och inkonsekvens i materialet väldigt svårhanterbar och den 
är dessutom säkerhetsmässigt bristfällig. Det är lätt att av misstag radera 
information eller tillföra felaktig information utan att man är medveten om det. 
Användarvänligheten och tillgängligheten är ytterst dålig. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa en SQL-databas som ska kunna användas 
av de tre parterna i första hand och i förlängningen även av allmänheten. 
Databasen ska vara uppbyggd på så sätt att det i framtiden ska vara möjligt att 
utöka med nya inventeringar. I arbetet ingår även att skapa ett användarvänligt 
webbgränssnitt där säkerheten tas i beaktande.  
Systemet ska göra det möjligt att fortlöpande uppdatera informationen i databasen 
så att användarna alltid har tillgång till aktuell information. 
För lösningen med databas och gränssnitt ska skrivas systembeskrivning och 
användarmanual. 
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2 Metod 
Arbetet har bestått i att ta fram en databas och dess struktur med tabeller och 
kopplingar, webbgränssnitt för olika typer av användare samt sammankoppling av 
gränssnitt och databas. I arbetet har även ingått att ta fram användarmanual och 
systembeskrivning. Den största delen av tiden för examensarbetet har gått åt till 
att utforma en struktur för databasen och till att skapa gränssnitten, med liten 
övervikt på den sistnämnda uppgiften där problemet med att ta fram en lösning 
för införande av information i databasen var speciellt tidsödande. 

2.1 Programvara 

Redan innan examensarbetet påbörjades togs ett beslut av de inblandade parterna 
om att databasen skulle vara baserad på databasspråket SQL. Efter diskussioner 
på några olika webbaserade forum föll valet av verktyg för byggandet av 
databasen på Microsoft SQL Server 2000. Det är en programvara som är 
lättanvänd både vad gäller att skapa och att göra ändringar i databaser. Det faktum 
att det fanns en licens för programvaran lättillgänglig var också avgörande. Inga 
direkta jämförelser med andra alternativ gjordes, eftersom jag var ganska 
övertygad redan från början om att det var rätt verktyg för uppgiften. 
Min dator, precis som övriga datorer på arbetsplatsen, använder sig av Microsoft 
Windows 2000, vilket medför att allt arbete är utfört under det operativsystemet. 
Gränssnittet är skapat med HTML (Hyper Text Markup Language) och ASP 
(Active Server Pages) i programmet Anteckningar som finns som 
standardprogram i Microsoft Windows 2000. Grunden till beslutet att använda 
Anteckningar i stället för något mer avancerat verktyg för att generera kod var att 
jag ville få en kod som jag skrivit själv och har fullständig kontroll över, men 
främst för att jag inte ansåg mig ha tid att lära mig använda något annat verktyg 
inom tiden för examensarbetet. 
En idé fanns om att producera sidorna med XML (Extensible Markup Language) i 
stället för med HTML. Tanken var god, men förkastades snabbt eftersom jag 
ansåg att alldeles för mycket tid skulle gå åt till att lära språket XML tillräckligt 
bra. Tid som jag inte ansåg mig ha. 
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2.2 Utformning av databas och gränssnitt 

Under arbetets gång har möten hållits med en projektgrupp. I gruppen, bestående 
av personal från länsmuseet, länsstyrelsen och stadsarkitektkontoret, har 
diskuterats övergripande frågor gällande bland annat utformning av databas och 
gränssnitt, serverfrågor och placering av databasen, kostnadsfrågor med mera. 
Parallellt har delar av projektgruppen fungerat som en arbetsgrupp där vi 
diskuterat utformningen mer detaljerat. 

Till grund för utformandet av databasen och webbgränssnittet har legat den 
tidigare inventeringsdatabasen i Access, eftersom det material som finns där är det 
material som, omarbetat, ska läggas in i den nya databasen, strukturen för 
Kulturmiljövårdens bebyggelseregister, eftersom de delar av arbetsgruppen som 
är från länsmuseet ser den databasen som en bra förebild, samt idéer från 
arbetsgruppen. Accessdatabasen studerades både enskilt och tillsammans med 
delar av arbetsgruppen för att ta fram de uppgifter och de begrepp som är av 
intresse att överföra till den nya databasen och för att sortera bort det som inte har 
någon egentlig funktion eller som inte längre är av intresse, exempelvis namn- 
och adressförteckning över tidigare ägare av fastigheter. En förenklad struktur 
över Kulturmiljövårdens bebyggelseregister studerades och erfarenheter därifrån 
och från registrets användare på länsmuseet togs till vara och hölls i åtanke vid 
utformningen av SQL-databasen. 

Genomgående typsnitt i gränssnitten är Arial, eftersom det ger en text som är 
enkel och lättläst och därför fungerar bra på webbsidor och eftersom det är det 
typsnitt som används som standard på många kontor, exempelvis vid 
stadsarkitektkontoret. 

2.3 Val av server 

Ett mål med arbetet var att placera den färdiga produkten med databas och 
webbgränssnitt på en server för att samtliga tre parter, länsmuseet, länsstyrelsen 
och stadsarkitektkontoret, ska ha en likvärdig tillgång till produkten. Redan innan 
jag kom in i bilden hade en eftersökning av möjliga serveruthyrare gjorts. En 
första kontakt hade då tagits med BRSIntron som skulle ha möjlighet att erbjuda 
plats för både databas och webbsida.  
Ett alternativ som jag undersökte var att placera hela produkten på Gotlands 
kommuns server. Detta skulle vara möjligt eftersom stadsarkitektkontoret ju är en 
del av Gotlands kommun. En fördel med att placera produkten på en av 
kommunens servrar skulle vara att det ekonomiskt sett skulle bli billigare. Den 
ekonomiska aspekten uppväger dock inte det faktum att det skulle kunna uppstå 
säkerhetsmässiga problem då länsmuseet och länsstyrelsen som regel inte har 
tillträde till kommunens servrar och brandväggarna är massiva. En ytterligare 
fördel med lösningen BRSIntron är att de med säkerhet tillhandahåller god service 
och kunnig personal. 

Följaktligen togs ett beslut om att placera slutprodukten på en server vid 
BRSIntron i slutskedet av examensarbetet. Min uppgift utökades därmed till att 
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även hålla kontakt med BRSIntron för att anpassa produkten till den hyrda servern 
och lösa andra praktiska problem. 
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3 Definitioner och begrepp 
Följande begrepp används i rapporten. 

HTML (Hyper Text Markup Language) är ett språk som används för att skapa 
webbsidor. Som referenslitteratur har använts [Tittle, Ed & James, Stephen N. 
(1998)]. 

ASP (Active Server Pages) är ett språk som används i kombination med HTML 
för att skapa dynamiska webbsidor. I ASP-koden skrivs kommandon för att bland 
annat kommunicera med databasen. Kunskaper om ASP har erhållits från 
[Buczek, G. (1999)], [Ek, J. & Arvidsson, S. (1999)], [Ek, J., Eriksson, U. & 
Arvidsson, S. (2001)] samt från olika webbaserade forum. 

SQL (Structured Query Language) är ett så kallat databasspråk som fungerar som 
ett gränssnitt mellan databasen och användaren (webbgränssnittet). SQL har dels 
använts för att skapa databasen och används i webbgränssnittet, i ASP-koden, för 
att manipulera databasen. [Ek, J. & Eriksson, U. (2000)] och [Segerlund, M. & 
Stridsman, F. (1998)] har legat till grund för allt användande av SQL. 

Sessioner används bland annat för att kontrollera att en användare av ett 
gränssnitt har rätt behörighet. För varje användare som loggar in i något av 
gränssnitten startas en session som kontrolleras i ASP-koden på varje ny sida som 
öppnas. Om den behörighet som krävs inte är uppfylld avbryts sessionen. 
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4 Databasen 
Databasen är en SQL-databas som är uppbyggd av ett flertal tabeller. Många av 
tabellerna har koppling till andra tabeller i databasen, men det finns även tabeller 
som är helt fristående. Nedan ges en presentation av databasen. För beskrivning 
av varje enskild tabell hänvisas till Bilaga A Databastabeller. 

4.1 Struktur 

I bild 4.1 visas ett övergripande strukturdiagram över databasens uppbyggnad. 

 

Bild 4.1: Översikt över databasens struktur. Rutor visar tabeller och linjer visar 
kopplingar mellan tabeller. 
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I databasstrukturen finns fyra huvudtabeller. De är de tabeller som innehåller 
grundinformation om inventeringar, miljöer, fastigheter och byggnader. Till dessa 
är kopplat tabeller som innehåller utökad information. Eftersom den huvudsakliga 
delen av materialet som samlas in inventering är sådant som beskriver fastigheter 
och byggnader, ser man tydligt i strukturdiagram över de sammankopplade 
tabellerna i databasen (bild 4.2) att de flesta tabellerna är relaterade till 
huvudtabellen för fastigheter, huvudtabellen för byggnader eller till båda 
tabellerna, direkt eller indirekt. 

 

Bild 4.2: Figur över strukturen för de relaterade tabellerna i databasen. 
Huvudtabellerna för byggnad och fastighet är utmärkta för att visa att många andra 
tabeller är kopplade till dessa. 

 

Det finns ett flertal tabeller som inte har någon relation alls till någon annan 
tabell. Dessa är till största delen tabeller som innehåller information som 
presenteras i rullistor. Från tabellerna hämtas information att föra in i 
relationstabellerna. 

4.2 Tabeller 

Namnet på tabellerna är satta för att i bästa möjliga mån spegla innehållet i och 
syftet med tabellerna. I tabellnamnen används inte bokstäverna å, ä och ö, men i 
det data som matas in i tabellerna går det naturligtvis utmärkt att använda dessa 
tecken. 
I många fall finns det en tabell, ofta kallad -lista, som innehåller olika värden som 
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kan tilldelas ett objekt och som är kopplad till en tabell, ofta kallad - forekomst, 
som håller reda på egenskaper kopplade till enskilda objekt. En tredje typ av 
tabell, ofta kallad –namn, är fristående och innehåller de uppgifter som matas in 
för att kunna användas för att göra val i rullistor (eng. select). 
I tabellerna ingår ett varierande antal kolumner. Vissa av kolumnerna är 
obligatoriska att fylla i vid införande av en ny rad i tabellen medan andra är 
valfria. Några kolumner, maximalt en i varje tabell, fungerar som identifierare, en 
slags räknare. I tabeller där de förekommer är de obligatoriska vid införandet av 
ett nytt objekt men kan inte skrivas in för hand. Identifieraren ger automatiskt 
varje objekt som matas in en unik numerär beteckning. Övriga kolumner i 
tabellerna är av typen int (heltal), varchar (teckensträng av varierande längd med 
ett maximalt antal tillåtna tecken angivet) eller smalldatetime (anges i år, månad 
och dag).  

4.3 Säkerhet 

I databasen finns en helt fristående tabell som innehåller uppgifter om användare 
av databasen. I tabellen anges användarnamn, lösenord och behörighet. Följande 
tre behörigheter finns: 

• S – behörighet för systemadministratör. Endast en systemadministratör 
kan förekomma. 

• A – behörighet för administrationsanvändare. Kan skapas flera med unika 
användarnamn och lösenord. Varje användare kan plockas bort av 
systemadministratören vid behov. 

• B – behörighet för sökanvändare. Ett användarnamn och lösenord som 
används av alla sökanvändare. Kan ändras av systemadministratören. 

Behörigheterna A och B delas ut av systemadministratören. Det sker från 
systemadministrationsgränssnittet som bara kan kommas åt av 
systemadministratören. Ingen behörighet ger automatisk behörighet till någon 
annan funktion, vilket bland annat innebär att en administratör (behörighet A) 
även bör få tillgång till behörighet B för att kunna kontrollera att det egna inlagda 
materialet är korrekt. 
För samtliga lösenord gäller att alla tecken utom / och \ får användas. Lösenordet 
ska innehålla minst 5 och maximalt 10 tecken. 

Behörighetsbeteckningarna används för att kontrollera behörigheten vid 
användandet av gränssnitten. Vid inloggning skapas en session som håller reda på 
att användaren är behörig. På varje sida som öppnas görs en kontroll att 
användaren har behörighet (A, B eller S). Om behörigheten inte stämmer eller om 
användaren varit inaktiv under en viss tid sker en automatisk utloggning. Det 
finns också möjlighet i varje gränssnitt att göra en manuell utloggning. Vid 
utloggning avslutas sessionen och sidan för inloggning öppnas. 

Databasen i sig själv har ett användarnamn och lösenord som används vid 
uppkopplingen mot databasen. 
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5 Gränssnittet 
Gränssnittet består av tre delar. Ett gränssnitt för systemadministration, ett för 
administration av uppgifterna i databasen och ett för sökning i databasen. Nedan 
beskrivs vart och ett av dessa. För alla gränssnitt gäller att automatisk utloggning 
sker om användaren varit inaktiv under en viss tid för att minimera risken att 
någon obehörig skulle kunna få åtkomst till gränssnittet. Det är också möjligt att 
logga ut manuellt, oavsett vilket gränssnitt man använder och därmed avsluta den 
påbörjade sessionen. 

5.1 Gränssnitt för systemadministration 

5.1.1 Beskrivning av användaren 
Användare av gränssnittet för systemadministration är systemadministratören. 
Denne har som uppgift att ansvara för gränssnittet och databasen. 
Systemadministratören är den ende som är behörig att dela ut användarnamn och 
lösenord till den som anses ha behörighet att utföra förändringar eller göra 
sökningar i databasen. På grund av databasens och gränssnittets omfattning är det 
viktigt att systemadministratören har goda kunskaper i språken HTML, ASP och 
SQL. 

5.1.2 Gränssnittets utseende och funktion 
För systemadministratören finns en separat inloggningssida med fält för 
användarnamn och lösenord. Se bild 5.1  
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Bild 5.1: Startsida för systemadministration. 

 

Vid inloggning görs en kontroll mot användaretabellen i databasen. Om 
användarnamn och lösenord överensstämmer med behörighetsgraden loggas 
användaren in och en session startar. I annat fall visas ett felmeddelande och 
därefter öppnas startsidan på nytt. I inloggat läge kan systemadministratören lägga 
till och ta bort användare av administratörsgränssnittet, ändra användarnamn och 
lösenord för sökgränssnittet och ändra det egna lösenordet. Bild 5.2 visar 
gränssnittets utseende i inloggat läge. 

Om en nya administrativ användare ska läggas till väljs behörighet A i rullistan 
och därefter skrivs önskat användarnamn och lösenord in i de avsedda textfälten. 
Genom att klicka på knappen ”Tillför” läggs den nya administrativa användaren 
till i databasens användaretabell. Genom att klicka på länken ”Ta bort A-
användare” och sedan välja ett användarnamn iden rullista som visas kan 
systemadministratören plocka bort uppgifterna för den valda administrativa 
användaren vid behov. 
Om i stället det gemensamma användarnamnet och lösenordet för alla 
sökanvändare ska ändras väljs behörighet B i rullistan och därefter skrivs det nya 
användarnamnet och det nya lösenordet in i avsedda textfält. Genom att klicka på 
”Tillför” byts de tidigare uppgifterna för användarnamn och lösenord för 
behörigheten B ut mot de nya uppgifterna. 
Genom att klicka på länken ”Ändra eget lösenord” har systemadministratören 
möjlighet att ändra sitt egna lösenord genom att ange det nya lösenordet i ett 
textfält, bekräfta det i ett annat textfält och därefter klicka på ”Tillför”. 
Användarnamnet kan inte ändras. 
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Bild 5.2: Inloggat läge för systemadministratör. 

5.2 Gränssnitt för administration av databasen 

5.2.1 Beskrivning av användaren 
Användare av gränssnittet för administration av databasen är 
administrationsanvändarna. Behörighet för administration av databasen delas ut 
av systemadministratören. Administrationsanvändaren tilldelas ett användarnamn 
och lösenord som används vid inloggning till gränssnittet. Administratörer har 
befogenhet att lägga till, ändra och ta bort information i databasen. 

5.2.2 Gränssnittets utseende och funktion 
För administration av och sökning i databasen finns en gemensam startsida. Här 
finns två skilda fält för inloggning till de två olika gränssnitten. Bild 5.3 visar 
startsidan. 
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Bild 5.3: Gemensam startsida http://www.kulturarv-gotland.se med 
inloggningsmöjlighet för både sök- och administratörsfunktion . 

 

För båda gränssnitten gäller att det vid inloggning görs en kontroll att 
behörigheten stämmer med användarnamn och lösenord. Om de tre delarna 
behörighet, användarnamn och lösenord inte överensstämmer fullständigt med 
användaretabellen i databasen ges ett felmeddelande och startsidan öppnas på 
nytt. Däremot om allt stämmer loggas användaren in på det aktuella gränssnittet 
och en session startar. 

Administratören möts vid inloggat läge av en startsida med kortfattad information 
om gränssnittet samt en meny längs vänstra kanten (bild 5.4). Menyn är 
tillgänglig under hela den inloggade tiden. För alla formulär i gränssnittet gäller 
att obligatoriska uppgifter är markerade med *. Om obligatoriska uppgifter inte 
fylls i görs ingen registrering i databasen. 
Gränssnittet är uppdelat i en avdelning för att tillföra helt ny information och en 
avdelning för att ändra och radera information i databasen. 
Ny information kan läggas in på fyra olika nivåer, nämligen följande 

• Ny inventering 

• Ny miljö 

• Ny fastighet 

• Ny byggnad 

De nya uppgifterna måste läggas in i fallande nivåordning. Det går alltså inte att 
lägga till någon miljö, fastighet eller byggnad innan en inventering är registrerad 
och det går inte att tillföra någon byggnad till databasen innan den fastighet som 
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byggnaden tillhör är inlagd. Ett undantag är inläggningen av miljö. Det måste inte 
registreras någon miljö för att kunna lägga in fastighet och byggnad, eftersom det 
inte finns något krav på att en byggnad måste tillhöra en viss miljö. Eventuell 
miljötillhörighet anges för respektive byggnad. Formulären för att lägga till nytt 
används bara för att lägga till ett objekt för första gången och för att koppla 
egenskaper och bilder till de olika objekten. Om någon uppgift ska läggas till, 
ändras eller plockas bort ska uppdateringsformulären användas. 

 

Bild 5.4: Startsida i inloggat läge för administration. 

 

Lägga till ny inventering 

 

Bild 5.5 visar formuläret för att lägga till en ny inventering i databasen. Med hjälp 
av textfält och rullistor med förval anges uppgifter för inventeringen. Uppgifter 
om inventeringens namn och årtal för inventeringens start är obligatoriska 
uppgifter och därför markerade med *. För att rensa formuläret klickar man på 
knappen ”Rensa formuläret”. Genom att klicka på knappen ”Lägg till inventering 
i databas” görs en kontroll av att alla obligatoriska uppgifter är angivna och att 
namnet på inventeringen inte förekommer tidigare. Om något fel skulle uppstå 
visas ett felmeddelande och inget händer med databasen. Formuläret uppdateras 
inte, vilket innebär att de inskrivna uppgifterna ligger kvar, så det är bara att 
komplettera med de uppgifter som behövs för en giltig registrering och på nytt 
klicka på ”Lägg till inventering i databas”. Om däremot alla obligatoriska 
uppgifter är ifyllda och ingen dubblett vad gäller namn finns, läggs inventeringen 
med de angivna uppgifterna in som ett nytt objekt i databasen och en bekräftelse 
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på vilka uppgifter som lagts in visas. Vid en lyckad införing i databasen laddas 
sidan om och formuläret rensas. 

 

Bild 5.5: Formulär för att lägga till ny inventering. 

 

Lägga till ny miljö 

 

I formuläret för att lägga till en ny miljö är det obligatoriskt att ange vilken 
inventering som miljön ligger under, namnet på miljön och miljökategori. 
Därutöver kan man lägga in en beskrivning av miljön. Liksom för att lägga in ny 
inventering gäller att man kan klicka på knappen ”Rensa formuläret”. Genom att 
klicka på knappen ”Lägg till miljö i databas” kontrolleras att alla obligatoriska 
uppgifter är ifyllda och att miljönamnet inte redan finns. Om något fel uppstår 
visas ett felmeddelande och man får göra ett nytt försök utan att formuläret laddas 
om. I annat fall läggs alla uppgifter för den nya miljön in som en ny post i 
databasen samtidigt som en bekräftelse visas. Formuläret töms och laddas om. 
I ett enskilt formulär kan bilder kopplas till varje miljö (bild 5.6). Genom att välja 
miljö i rullistan, föra in uppgifter om bilden och därefter klicka på ”Koppla bild 
till miljön” läggs en koppling mellan bild och miljö in i databasen, förutsatt att 
obligatoriska uppgifter är angivna och att bilden inte redan är kopplad till miljön. 
Endast en bild kan kopplas åt gången. Om de obligatoriska uppgifterna, 
miljönamn och namn på bilden inklusive filändelse, inte anges eller om en 
koppling mellan miljö och bild redan finns visas ett fe lmeddelande och man får 
göra ett nytt försök. Bilderna ska i förväg vara uppladdade till en speciell mapp på 
servern, via systemadministratören, med samma namn som sedan anges vid 
kopplingen till miljön för att bilderna ska kunna visas vid sökning i databasen. 
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Namnet på bilden ska vara unikt och följa de regler om namngivning, filtyp och 
upplösning som de berörda parterna kommit överens om 

 

Bild 5.6: Formulär för koppling av bild till miljö. 

 

Lägga till ny fastighet 

 

För att lägga till en ny fastighet finns ett formulär där fastighetsbeteckning och 
vilken inventering fastighetsregistreringen gäller obligatoriska uppgifter 
markerade med *. Dessutom finns en mängd uppgifter som är valfria att ange för 
fastigheten, exempelvis populärnamn för fastigheten, detaljplan för fastigheten, 
kulturhistoriskt skydd och klassificering, problemställning och 
fastighetsbeskrivning. Uppgifterna lägga in i formuläret genom att göra val i 
rullistor eller genom att skriva i textfält beroende på vad det är för typ av uppgift. 
Formuläret rensas med knappen ”Rensa formuläret”. Ett klick på knappen ”Lägg 
till fastighet i databas” innebär att en kontroll görs av om de obligatoriska 
uppgifterna är ifyllda och av att fastighetsbeteckningen inte redan finns inlagd. 
Om så skulle vara fallet visas i vanlig ordning felmeddelande och användaren får 
en ny chans. I annat fall läggs fastigheten in på en ny post i databasen, ett 
meddelande visar inlagda uppgifter och formuläret laddas om. 
I formuläret för ny fastighet kan man bara lägga in uppgifter som bara kan 
förekomma i ett exemplar för en och samma fastighet. Därför finns det fristående 
formulär för att föra in uppgifter som kan förekomma flera gånger, exempelvis 
fastighetsadresser, fornlämningar, arkeologiska undersökningar och olika typer av 
dokumentationer om fastigheten. I formulären är det alltid obligatoriskt att ange 
fastighetsbeteckning. Inmatning av uppgifterna i databasen sker på samma sätt 
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som för tidigare nämnda formulär. Vid fel visas felmeddelande och man får 
försöka igen och vid rätt förs uppgifterna in och en bekräftelse visas. Bild 5.7 
visar ett fristående formulär för att koppla fornlämningar till en fastighet. Endast 
en fornlämning kan kopplas åt gången. 
På samma sätt som man kan koppla bilder till en miljö kan man koppla bilder till 
en given fastighet. Fastighetsbeteckning och bildnamn inklusive filändelse är 
obligatoriska uppgifter. Här finns samma krav på bildnamn och placering som för 
bilderna som läggs under en miljö. 

 

Bild 5.7: Formulär för koppling av fornlämning till en fastighet. 

 

Lägga till ny byggnad 

 

I formuläret för att lägga in en ny byggnad i databasen är uppgift om inventering, 
fastighetsbeteckning och byggnadsnummer obligatoriska. Varje byggnad 
tillhörande fastigheten har ett unikt nummer. Andra uppgifter, som exempelvis år 
för byggstart och byggnadens färdigställande, miljötillhörighet och 
byggnadsbeskrivning är valfria. Uppgifter läggs som vanligt in genom val i 
rullistor eller genom att skriva i textfält och därefter en klickning på ”Lägg till 
byggnad i databas”. Felmeddelande visas om obligatoriska uppgifter inte är 
ifyllda eller om det redan finns en byggnad med det ifyllda numret för den valda 
fastigheten. Om allt stämmer läggs byggnaden till på en ny post i databasen och 
formuläret laddas om. 
Precis som för fastigheter så finns det fristående formulär för uppgifter som kan 
förekomma flera gånger för en och samma byggnad. Med formulären kan man 
koppla exempelvis historiska och nuvarande funktioner för byggnaden, stomme 
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och uppgifter om tak, skorsten och fasad. För allt som kopplas till en byggnad via 
ett fristående formulär gäller att man måste ange fastighetsbeteckning och 
byggnadsnummer. Ingenting förs in i databasen om inte fastighetsbeteckning och 
byggnadsnummer anges, eller om ingen byggnad med det angivna 
byggnadsnumret finns inlagd i databasen. 
Precis som till miljöer och fastigheter går det att koppla bilder till specifika 
byggnader. Tillvägagångssättet och kraven är desamma som för miljö och 
fastighet, med den skillnaden att obligatoriska uppgifter är fastighetsbeteckning, 
byggnadsnummer och namn på bilden inklusive filändelse. 

 

Förutom att lägga till nya uppgifter på de ovan nämnda nivåerna kan man under 
rubriken ”Uppgift i lista” i menyn mata in uppgifter som visas i förvalslistor 
(rullistor). Formuläret som öppnas består av ett stort antal textfält, ett för varje 
uppgift som kan läggas till i någon rullista. Genom att fylla i ett eller flera fält 
(endast en uppgift för varje rullista kan läggas till åt gången) och därefter klicka 
på ”Tillför” läggs nya uppgifter till i de fristående tabeller som ligger till grund 
för rullistorna, förutsatt att uppgiften inte redan vinns inlagd. De nya uppgifterna 
som läggs in visas i en bekräftelse. Om exempelvis en av de uppgifter man skrivit 
i textfälten skulle vara en dubblett av en uppgift som redan finns påverkas inte de 
övriga uppgifterna. De uppgifter som inte finns inlagda läggs in i databasen och 
bekräftas medan den uppgift som redan finns lämnas utan åtgärd. Inget 
felmeddelande visas alltså. 
Eftersom det kan förekomma felstavningar eller andra fel vid inmatning av 
uppgifter till rullistor finns en funktion för att plocka bort inlagda uppgifter under 
rubriken ”Ta bort från lista” i menyn. Genom att välja den uppgift man vill plocka 
bort ur aktuell rullista och därefter klicka på ”Ta bort” raderas uppgiften ur 
databasen och det visas en bekräftelse. Funktionen är främst tänkt att användas i 
ett inledningsskede, då många uppgifter matas in och det därför lätt kan uppstå 
fel, och är lätt att plocka bort om så önskas. 

 

I den andra delen av gränssnittet kan administratörsanvändaren uppdatera 
befintlig information. Uppdateringar kan ske på samma fyra nivåer som ovan, 
nämligen 

• Uppdatering av befintlig inventering 

• Uppdatering av befintlig miljö 

• Uppdatering av befintlig fastighet 

• Uppdatering av befintlig byggnad 

Formulären för uppdatering liknar motsvarande formulär för att lägga in nya 
uppgifter med den stora skillnaden att man här även kan ändra och ta bort tidigare 
inlagda uppgifter. För att ändra inlagda uppgifter i databasen lägger man in en ny 
uppgift. Den nya uppgiften ersätter då den gamla. Det gäller inte de enskilda 
formulären för att lägga till flera uppgifter av samma karaktär till ett objekt, 
eftersom man där vill kunna ha flera uppgifter registrerade. För att radera inlagda 
uppgifter väljer man ”Ta bort uppgift” i rullista alternativt skriver ”-” i textfält. 
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För de olika typerna av objekt är det möjligt att ändra namn, det vill säga namn på 
inventering, miljö och fastighet går att ändra. Uppdateringar av objekt behöver 
inte ske i någon viss ordning. För samtliga uppdateringsformulär är obligatoriskt 
att fylla i uppgifter om vem som gjort uppdateringen och datum för 
uppdateringen. 
De enda skillnaderna mellan formulären för nya objekt och uppdatering av objekt 
är alltså att man kan ta bort uppgifter, att man måste ange uppdateringsdatum och 
namn på uppdaterare och att det är möjligt att ändra namn. Någon närmare 
beskrivning av formulären för uppdatering kommer därför inte att ges. 

I den här delen av gränssnittet finns också ett formulär för att lägga till 
information om ombyggnationer (bild 5.8). I formuläret anges de obligatoriska 
uppgifterna om fastighetsbeteckning och byggnadsnummer, så att det är möjligt 
att identifiera den byggnad som ombyggnationen gäller. Det går också att ange 
uppgifter om vem som arbetat med ombyggnationen, till exempel om någon 
arkitekt eller byggmästare varit inblandad, årtal för ombyggnationen och en 
kommentar om vilka förändringar som gjorts. Då man lägger till uppgifter om en 
ombyggnation finns uppgifter om eventuella tidigare registrerade ombyggnationer 
kvar i databasen. 

 

Bild 5.8: Formulär för registrering av ombyggnationer. 
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5.3 Gränssnitt för sökning i databasen 

5.3.1 Beskrivning av användaren 
Användare av gränssnittet för sökning i databasen är sökanvändarna. Behörighet 
för sökning delas ut av systemadministratören. Samtliga sökanvändare använder 
sig av samma användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord används 
vid inloggning till gränssnittet. Sökanvändaren gör sökningar efter information i 
databasen efter behov. I dagsläget är det bara personal vid länsmuseet, 
länsstyrelsen och stadsarkitektkontoret som tilldelas behörighet för sökning. 

5.3.2 Gränssnittets utseende och funktion 
Startsida för sökning är gemensam med startsidan för administration. 
Procedurerna vid inloggning beskrivs i kapitel 5.2.2.  

Vid lyckad inloggning möts användaren av en startsida med kortfattad 
information om gränssnittet (bild 5.9). .I vänstra kanten av gränssnittet är hela 
tiden synlig en meny där man snabbt kan gå till den nivå som önskas. I menyn 
finns också en länk till en hjälpsida för användning av gränssnittet. 
 

Bild 5.9: Startsida i inloggat läge för sökning. 

 

Sökning i databasen sker, oavsett nivå på sökningen, genom att ange ett eller flera 
sökkriterier med hjälp av rullistor och fritextfält. För varje nivå finns möjlighet till 
fri sökning genom ett fritextfält för att skriva in ett valfritt ord, begrepp eller 
mening. En mer omfattande sökning i databasen måste då göras eftersom all 
information på den aktuella nivån söks igenom, vilket kan innebära att sökningen 
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tar lite längre tid än annars. Den fria sökningen kan göras i kombination med 
andra sökkriterier. 
Formulären för sökning av fastighet och byggnad innehåller fler sökmöjligheter 
än formulären för sökning av inventering och miljö eftersom de två förstnämnda 
typerna av objekt kan ha fler sorters information knutet till sig. 
Genom att klicka på ”Återställ” nollställs alla rullistor och fritextfält på sidan. 
Sökning kan utföras på följande fyra nivåer 

• Inventering 

• Miljö 

• Fastighet 

• Byggnad 

 

Söka inventering 

Bild 5.10 visar formuläret för att göra sökning av inventering. 

 

Bild 5.10: Formulär för att söka inventering. 

 

Genom att ange ett eller flera sökkriterier och sedan klicka på ”Sök” görs en 
sökning i databasen efter inventeringar som uppfyller kriterierna. Resultatet av 
sökningen presenteras på en ny sida som en lista med namn och startår för alla de 
inventeringar som uppfyller sökkriterierna. Se bild 5.11. Inventeringsnamnet är en 
länk till en sida med all information som finns angiven för inventeringen och med 
länkar till samtliga fastigheter som finns angivna inom inventeringen. Bild 5.12 
visar ett exempel på hur en sida med information om inventering och en lista med 
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samtliga fastigheter som är registrerade under inventeringen i form av 
fastighetsbeteckning och populärnamn på fastigheten. Fastighetsbeteckningen är 
en länk till information om fastigheten. 

 

Bild 5.11: Exempel på sida med sökresultat för sökning av inventering. 

 

Bild 5.12: Exempel på sida med information om inventering och länkar till 
fastigheter som finns registrerade under inventeringen. 

 

Söka miljö 

 

I formuläret för sökning av miljö anges ett eller flera sökkriterier och därefter 
klickar användaren på ”Sök”. Resultaten av sökningen presenteras som en lista 
över de miljöer som uppfyller sökkriterierna med namn på miljön och 
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miljökategori. Miljönamnet är en länk till en sida där all information som finns 
om miljön presenteras. Där finns också en länk till alla bilder som finns 
registrerade för miljön samt en lista på alla byggnader som är registrerade under 
miljön med fastighetsbeteckning och byggnadsnummer. Fastighetsbeteckningen 
är en länk till information om den specifika byggnaden. 

 

Söka fastighet 

 

För att göra en sökning av fastighet anges ett eller flera sökkriterier i avsett 
sökformulär. De fastigheter som överensstämmer med sökkriterierna presenteras 
som en lista med fastighetsbeteckning och populärnamn för fastigheten. Genom 
att klicka på fastighetsbeteckningen, som fungerar som en länk, visas en sida med 
information om fastigheten, en länk till bilder på fastigheten och en lista över alla 
byggnader tillhörande fastigheten angivna med fastighetsbeteckning och 
byggnadsnummer. 

 

Söka byggnad 

 

Efter att ha angett sökkriterier och klickat på ”Sök” får användaren upp en lista på 
samtliga byggnader som uppfyller kriterierna. Byggnaderna presenteras med 
fastighetsbeteckning som länk och byggnadsnummer. Ett klick på 
fastighetsbeteckningen för önskad byggnad leder till en sida med information om 
byggnaden. Sidan innehåller också en länk till bilder på byggnaden och 
byggnadsdetaljer. 

 

Mellan de olika sidorna med information om inventering, miljö, fastighet och 
byggnad finns även, förutom ovan angivna uppgifter, länkar till de olika nivåerna. 
Exempelvis finns det från sidan med information om en viss byggnad länkar till 
den fastighet, inventering och eventuella miljö som byggnaden är kopplad. 
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6 Resultat och slutsatser 

6.1 Tester 

Under framtagandet av databasen och gränssnittet har tester gjorts kontinuerligt 
med tanke på funktionalitet och användarvänlighet. Databas och gränssnitt har 
omformats och uppdaterats efter de resultat som erhållits i testerna. Utformandet 
av gränssnittet har testats mot deltagarna i projektgruppen och de har fått komma 
med åsikter och förslag. I slutskedet av arbetet gjordes ett test med gränssnittet 
mot en exakt kopia av den slutgiltiga databasen. I testet lades omfattande 
information från ett antal objekt i den gamla Accessdatabasen in via gränssnittet 
för att kontrollera funktionen och användarvänligheten. Resultatet var 
tillfredsställande eftersom det inte uppstod några problem vid inmatningen. Det 
faktum att testet inte utfördes under trovärdiga omständigheter, eftersom det var 
jag själv som utförde testet, och inte en framtida användare, och att materialet inte 
var omarbetat vid testets utförande, gör att resultatet inte säger så mycket om den 
framtida situationen. 
Tanken var att kunna göra mer omfattande tester med oberoende försökspersoner 
med varierande förutsättningar vad gäller tekniskt kunnande och kunnande om det 
material som ska behandlas i databasen, men på grund av tidsbrist kunde inga 
sådana tester utföras. 

6.2  Utvärdering av arbetet 

Resultatet av examensarbetet är ett system som till stor del uppfyller de önskemål 
som funnits vid arbetets start. Det som saknas är en funktion för att göra 
sökningar via karta. Under arbetets gång har tillkommit flera önskemål om 
funktioner och utformning, alltifrån förslag om små förändringar i gränssnittets 
utseende till önskemål om offline- lösning. Dessa önskemål har tillgodosetts i den 
utsträckning som tillåtits med avseende på kunskap och tid. 
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I efterhand kan konstateras att den tid omfattande 20 veckor som var avsatt för 
arbetets utförande inte var tillräcklig för att tillfredsställa alla de önskemål som 
funnits, speciellt med tanke på att det tillkommit önskemål allt eftersom. 

Systemet har ofrånkomligen sina brister. Exempelvis är inte all information som 
läggs in via administrationsgränssnittet möjlig att radera i samma gränssnitt, utan 
man måste via ASP-kod gå in och ändra direkt i databasen. Alla system kräver 
underhåll, uppdatering och förbättring, så även detta. Min förhoppning är att 
länsmuseet, länsstyrelsen och stadsarkitektkontoret under gemensamt ansvar ska 
kunna vidareutveckla systemet för framtida användning. 

 

6.3 Fortsatt utveckling 

Under arbetets gång har idéer och förslag kommit upp om fortsatt utveckling av 
systemet. Nedan följer förslag på vad som kan vidareutvecklas. Punkterna följer 
inte någon prioritetsordning. 

• Funktion på söksidorna för att göra sökningar via karta 

• Offline-dokument att användas i fält vid inventering. Möjligtvis kan 
programmen Microsoft Access eller Microsoft Excell användas till en 
sådan lösning. 

• Vidareutveckling av gränssnittet. 

• Klickbara bilder på söksidorna för förstoring. 

• Sortering av bilder efter intressegrad. 

• Sökmöjligheter för allmänheten. Kan likna den sökfunktion som finns nu, 
eventuellt med mer begränsade sökmöjligheter. 

• Funktion för att göra sökningar i bildinformation. Kan läggas som en egen 
rubrik i menyn på söksidorna. 

• Funktion för att göra sökning av arkitekt m.fl. Kan läggas som en egen 
rubrik i menyn på söksidorna. 

• Uppdelning av sökresultat på flera sidor (så kallad ”paging”) och 
eventuellt ge möjlighet att själv välja hur många sökträffar man vill se per 
sida. 

• Skapa möjlighet för att administrationsanvändare (behörighet A) ska få 
automatisk tillgång till sökgränssnittet. 

• Omvandling från HTML till XML. 
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Bilaga A Databastabeller 
Följande tabeller, sorterade i bokstavsordning, ingår i databasen: 

 

Anlforekomst: Förekomst av anläggning. Här anges en fastighet och ett värde för 
dess typ av anläggning. 

Anltyplista: Lista med typer av anläggning. Här anges en anläggningstyp och ett 
värde för vilken huvudgrupp anläggningstypen tillhör. 

Ansvariglista: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange vem som är ansvarig för en inventering. 

Anvandare : Den tabell som håller reda på de användarnamn och tillhörande 
lösenord som kan användas i databasen. En bokstav A, B eller S, håller reda på 
vilken typ av användare man är (behörighet). 

Arbetsomradeforekomst: Förekomst av utförda arbeten. Här anges byggnads- id, 
ett värde för arbetsområde (exempelvis ”arkitekt”) samt ett värde för namnet på 
den som utfört arbetet. 

Arbetsomradenamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i 
rullistor för att ange vilken typ av arbetsområde som varit inblandad i ett 
uppförande eller en ombyggnation av en byggnad. 

Arkdoknamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange namn på arkivdokument. 

Arkivdokumentforekomst: Förekomst av arkivdokument. Här anges en fastighet 
och ett tillhörande arkivdokument. 

Arkivdokumentlista: Lista med olika arkivdokument. Här anges arkivdokument-
id (sätts automatiskt) och ett tillhörande namn på ett arkivdokument. 

Arkivritningforekomst: Förekomst av arkivritning. Här anges en fastighet och 
en tillhörande arkivritning. 

Arkivritninglista: Lista med olika arkivritningar. Här anges arkivritning- id (sätts 
automatiskt) och ett tillhörande namn på en arkivritning. 

Arkritnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange namn på arkivdokument. 

Arkunderforekomst: Förekomst av arkeologiska undersökningar. Här anges en 
fastighet, ett namn på en arkeologisk undersökning, ett nummer på den 
arkeologiska undersökningen, ett årtal för genomförandet av undersökningen och 
en beskrivning av undersökningen. 

Arkudernamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange arkeologiska undersökningar. 

Ataforekomst: Förekomst av ATA. Här anges en fastighet och ett tillhörande 
namn på en ATA. 
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Atalista: Lista med olika ata. Här anges ATA-id (sätts automatiskt) och ett 
tillhörande namn på en ATA. 

Atanamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange namn på ATA. 

Bestallarelista: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange vem som är beställare av en inventering. 

Bidrag: Här anges en fastighet, ett årtal för utbetalning av bidrag, en 
bidragssumma och en kommentar till bidraget. 

Bildforekomst: Förekomst av bilder. Här anges eventuell fastighet som bilden 
hör till, eventuellt nummer på byggnad som bilden hör till, eventuell miljö som 
bilden hör till, namn på bilden (enligt namngivningsregler) inklusive filändelse, 
kommentar till bilden, datum för fotografering, fotograf, bildkälla och ägare av 
bildrättigheter. 

Brandforsforekomst: Förekomst av brandförsäkring. Här anges en fastighet och 
ett tillhörande namn på en brandförsäkring. 

Brandforslista: Lista med olika brandförsäkringar. Här anges brandförsäkring- id 
(sätts automatiskt) och ett tillhörande namn på en brandförsäkring. 

Brandnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange namn på en brandförsäkring. 

Byggnad: En tabell som innehåller uppgifter för en byggnad. Här anges 
byggnads- id (sätts automatiskt), fastighet, byggnadsnummer, inventerings- id, 
byggstart, byggstopp, byggnadsbeskrivning, byggnadsdateringskommentar, övrig 
information om byggnaden samt ett eventuellt miljö- id. 

Byggnkultklassforekomst: Förekomst av kulturhistorisk klassificering av en 
byggnad. Här anges byggnads- id, kulturhistorisk klassificering och motivering. 

Byggnkultvardeforekomst: Förekomst av kulturhistoriskt värde för en byggnad. 
Här anges byggnads- id och kulturhistoriskt värde. 

Byggnskyddforekomst: Förekomst av skydd av en byggnad. Här anges 
byggnads- id, skydd, kommentar till skyddet, motivering av skyddet och årtal för 
skyddandet. 

Byggnuppdatering : Anger vilka uppdateringar som gjorts för en byggnad. Här 
anges byggnads- id, namn på den som utfört ändringen och datum för ändringen. 

Daganvforekomst: Anger dagens användningsområde för en byggnad. Här anges 
byggnads- id och funktion. 

Detaljplannamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange detaljplan. 

Dokumentationforekomst: Förekomst av dokumentation. Här anges en fastighet 
och ett tillhörande namn på en dokumentation. 

Dokumentationlista: Lista med olika dokumentationer. Här anges 
dokumentation- id (sätts automatiskt) och ett tillhörande namn på en 
dokumentation 



Bilaga A Databastabeller 

III 

Dokumentationnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i 
rullistor för att ange namn på en dokumentation. 

Fargnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange en färg. 

Fasadforekomst: Förekomst av fasad. Här anges byggnads- id, namn på 
fasadmaterial och fasadfärg. 

Fastighet: En tabell som innehåller uppgifter för en fastighet. Här anges 
fastighets- id (fastighetsbeteckning), inventerings-id, socken, stadsdel, 
kvartersnamn, ev. tidigare kvartersnamn, tomtnummer, detaljplan, 
fastighetsbeskrivning, populärnamn på fastigheten, vem som har upprättat 
inventeringen av fastigheten och datum för upprättande. 

Fastighetsadress: En tabell som innehåller adresser till olika fastigheter. Här 
anges fastighet, gata, gatunummer, gårdsnamn (ex. Norrbys), socken postnummer 
och postort beroende på hur adressen ser ut (stad eller landsbygd). 

Fastkultklassforekomst: Förekomst av kulturhistorisk klassificering av en 
fastighet. Här anges fastighet, kulturhistorisk klassificering och motivering. 

Fastkultvardeforekomst: Förekomst av kulturhistoriskt värde för en fastighet. 
Här anges fastighet och kulturhistoriskt värde. 

Fastskyddforekomst: Förekomst av skydd av en fastighet. Här anges fastighet, 
skydd, kommentar till skyddet, motivering av skyddet och årtal för skyddandet. 

Fastuppdatering : Anger vilka uppdateringar som gjorts för en fastighet. Här 
anges fastighet, namn på den som utfört ändringen och datum för ändringen. 

Fornlamningforekomst: Förekomst av fornlämningar. Här anges en fastighet, ett 
namn på en fornlämning och en beskrivning av fornlämningen. 

Fornlnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange en fornlämning. 

Funktionnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en funktion. 

Gardsnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange ett gårdsnamn (exempelvis Norrbys). 

Gata: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att ange en 
gata. 

Histfunktforekomst: Förekomst av historiska funktioner. Här anges historiska 
funktioner för en fastighet. 

Huvudgruppnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor 
för att ange en huvudgrupp (kopplas till anläggningstyper). 

Inventeringslista: En tabell som innehåller uppgifter för en inventering. Här 
anges inventerings-id (sätts automatiskt), namn på inventeringen, årtal för 
påbörjande av inventering, årtal för avslutande av inventering, beställare av 
inventeringen, syfte med inventeringen, ansvarig för inventeringen och 
inventerande institution. 
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Invinstitutionlista: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor 
för att ange inventerande institution. 

Invuppdatering : Anger vilka uppdateringar som gjorts för en inventering. Här 
anges inventerings-id, namn på den som utfört ändringen och datum för 
ändringen. 

Kallarnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange en typ av källare. 

Kategorinamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en miljökategori. 

Kultklassnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en kulturhistorisk klassificering. 

Kultvardenamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange ett kulturhistoriskt värde. 

Kvarter: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att ange 
ett kvarter. 

Litteraturforekomst: Förekomst av litteratur. Här anges en fastighet och ett 
tillhörande namn på litteratur. 

Litteratur: Lista med olika litteratur. Här anges litteratur- id (sätts automatiskt) 
och ett tillhörande namn på litteratur. 

Litteraturnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange namn på litteratur. 

Materialnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange ett material. 

Miljolista: En tabell som innehåller uppgifter för en miljö. Här anges miljö- id 
(sätts automatiskt), inventerings- id, namn på miljön, miljökategori och 
beskrivning av miljön. 

Miljouppdatering : Anger vilka uppdateringar som gjorts för en miljö. Här anges 
miljö- id, namn på den som utfört ändringen och datum för ändringen. 

Namn: En tabell för att koppla ihop namn och arbetsområde. Här anges 
arbetsområde och namn (personnamn eller firmanamn). 

Nufunktforekomst: Förekomst av nuvarande funktion. Här anges nuvarande 
funktion för en fastighet. 

Ombyggnadforekomst: Förekomst av ombyggnationer. Här anges byggnads-id, 
datum för ombyggnation, åtgärd, vilken typ av person/firma som utfört 
ombyggnationen och namn på den personen/firman. 

Ort : En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att ange en 
postort. 

Ovrigkallforekomst: Förekomst av övriga källor (exempelvis muntliga). Här 
anges en fastighet och en tillhörande övrig källa. 
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Problemnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en problemställning. 

Problemstallningsforekomst: Förekomst av problemställning. Här anges en 
fastighet och en tillhörande problemställning. 

Skorstenforekomst: Förekomst av skorstenar. Här anges byggnads- id, typ av 
skorsten, färg på skorstenen och antal skorstenar av den typen och färgen. 

Skorstennamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en typ av skorsten. 

Skydd: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att ange 
ett skydd. 

Sockenlista: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange en socken. 

Stadsdel: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att ange 
en stadsdel. 

Stommeforekomst: Förekomst av stomme i en byggnad. Här anges byggnads-id 
och namn på stomme. 

Stommenamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en typ av stomme. 

Takforekomst: Förekomst av tak Här anges byggnads- id, namn på takform, 
taktäckningsmaterial och takfärg. 

Takformnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en typ av takform. 

Takmaterialnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor 
för att ange ett taktäckningsmaterial. 

Tidkvart : En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange ett tidigare kvartersnamn. 

Tomtabell: En ”dummy”-tabell som i vissa fall används i sökgränssnittet. 
Innehåller en kolumn som ska vara tom. 

Uppdatering : Används inte för tillfället. 

Uppforande : En tabell som innehåller uppgifter om uppförandet av en byggnad. 
Här anges byggnads- id, namn på arkitekt, namn på byggmästare och namn på 
byggherre. 

Upprattare : En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange ett namn på en upprättare. 

Vaningforekomst: Förekomst av våningar i en byggnad. Här anges byggnads-id, 
antal våningar, ev. typ av vind och ev. typ av källare. 

Vindnamn: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att 
ange en typ av vind. 

Yrke: En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för att ange ett 
yrke. 
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Yrkeskategori : En fristående tabell som innehåller värden att visa i rullistor för 
att ange en yrkeskategori. 




