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Förord 
 
Denna rapport beskriver ett uppsatsarbete som ingår i magisterutbildningen i Geografisk 
Informationsteknik (GIT) vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
samhällsbyggnadsteknik. 
 
Uppsatsarbetet utfördes i Luleå på Luleå kommuns Stadsbyggnadskontor under perioden mars 
till och med maj 2003. Arbetet utfördes åt Luleå kommuns Kultur- och Fritidskontor med 
samarbete med Stadsbyggnadskontoret.  
 
 
 
Jag skulle vilja tacka följande personer som hjälp mig med stöd, tips och råd: 
 
- Anna Lundqvist, för din hjälp och ditt stöd under arbetets gång och som handledare. 
- Nanny Sandström, för ditt engagemang i arbetet och för alla uppgifter till arbetet. 
- Folke Stridsman, för sin expertis inom datamodellframtagandet. 
- Christian Lundberg, för din hjälp underarbetets gång och som arbetet som examinator 
- Lars Klefbohm, på Umeå Kommun, för din fina redovisning om hur ni har löst 

uppgiften 
- Erik Edberg, Jessica Rönnlund, för trevligt sällskap under arbetstiden och för att ni 

ställt upp som bollplank.  
- Anders Eriksson, för att du läste igenom min rapport och gav synpunkter på den 
- Jonas Häggbom, för opponeringen på den muntliga delen av uppsatsarbetet 
- Cecilia Jansson, för allt det stöd en flickvän ger när man ensam gör ett uppsatsarbete 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oskar Pettersson  
Luleå, 2003-05-26 
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Sammanfattning 
 
Det finns en mängd olika fritidsanläggningar i Luleå kommun. Kultur- och Fritidskontoret på 
Luleå kommun äger, förvaltar eller ger bidrag till många av fritidsanläggningarna. De har 
hand om bokningar och underhåll av anläggningarna och vill då veta vilken förening 
anläggningarna tillhör, vad som finns på anläggningen, vilka idrottsgrenar det går att utöva 
m.m. För att lättare och snabbare kunna ge bidrag till föreningarna vill de även veta var alla 
föreningsägda fritidsanläggningar finns samt hur stora de är.  
 
Under detta projekt skapade jag en datamodell som skall ligga som grund för en databas över 
de fritidsanläggningar Luleå kommun ansvarar för respektive ger bidrag till. Som grund till 
datamodellen gjorde jag en undersökning om vilka tabellattribut som måste ingå i modellen 
för att den skulle bli generell och möjlig att använda i vilken kommun helst.  
 
Varje fritidsanläggning måste kopplas till ett geografiskt underlag, i detta fall i form av en 
shape-fil (ett av ESRIs geografiska filformat), för att kunna presenteras på en karta. Det finns 
flera alternativa lösningar för att koppla ihop en relationsdatabas med en geografisk databas 
och jag undersökte fyra lösningar. Jag valde kanske inte den enklaste lösningen men enligt 
mig den som passade bäst för ändamålet.  
 
Denna rapport visar hur jag gick tillväga när jag byggde upp datamodellen och rapporten visar 
även hur några andra kommuner löst samma uppgift med sina fritidsanläggningar. De 
geografiska kopplingarna jag valde mellan finns redovisade i rapporten för att det ska vara lätt 
att förstå hur jag har tänkt och varför jag använde mig av den lösning som redovisas som 
huvudlösning.  
 
 

Abstract  
 
There are several different sports facilities in the municipality of Luleå. The office of Culture 
and Recreation in Luleå owns, administrate or give contribution to many of the sports 
facilities. The same office also takes care of all facility reservations and does maintenance 
work on many facilities. Therefore are they interested in which sports association (sports 
club), each sports facility belong to, what the facilities contain, which different sport activities 
to practise at each facility etc. To make the contribution easier and faster to the sports 
association the office of Culture and Recreation also needs to know the exact location and the 
size of the facilities.  
 
During this project I created a database model which will underlie a database containing all 
the sports facilities the municipality of Luleå gives contribution to or are responsible for. As a 
first step in the model making I did a survey for which table attributes that have to be included 
for the model to be general so it can be used in all municipalities.  
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Each sports facility has to be connected to geographic data, in this case to a shape-file (one of 
ESRIs geographic file formats), to be able to present it on a map. There are several alternative 
solutions of how to connect a relational database with a geographic database and I examined 
four solutions. I might not have chosen the easiest solution but according to me I chose the 
one that suited the purpose best. 
 
This report presents how I proceeded when I built the database model and the report also 
presents how some other municipalities solved this same task with their sports facilities. The 
alternative geographical connections I chose between are shown in the report to make it easier 
to understand why I used the solution that is shown as the main solution.  
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Inledning 
 

Bakgrund 
 
Luleå kommuns Kultur- och Fritidskontoret på Luleå kommun äger respektive förvaltar 
många olika fritidsanläggningar inom Luleå kommun. Eftersom kontoret har hand om 
bokningar och underhåll av anläggningarna vill de t.ex. veta var anläggningarna finns, vad 
som finns på respektive anläggning och storlek på anläggningen. De vill även veta var alla 
föreningsägda fritidsanläggningar finns och hur stora de är. Eftersom kommunen i vissa fall 
ger bidrag till föreningarna. 
 
För att kunna tillgängliggöra all information som önskas via en digital karta med olika 
sökmöjligheter måste flera förberedelser göras. Bland annat måste man ta reda på vilka data 
man har användning av, vilka attribut man ska använda och sedan dela in attributen i en 
datamodell. Kultur- och Fritidskontoret har inte genomfört något av detta sedan tidigare så det 
ska göras från början.  
 

Problemställning 
 
Kultur- och Fritidskontoret är i behov av att ha alla uppgifter om fritidsanläggningarna i 
kommunen digitalt lagrade och samlade på ett ställe. Detta för att underlätta arbetet med 
bidragsättning till olika föreningars anläggningar och för att kunna sköta bokning av 
anläggningar på ett lätt och snabbt sätt. I slutändan bör bokning kunna ske dels via webben 
och dels via kommunens lokala bokningssystem. Hanteringen av bidrag till föreningarna bör 
också kunna kopplas till detta system och skall alltså tas hänsyn till vid datamodelleringen 
  
När man ska bygga upp en databas måste man börja från grunden och utveckla en datamodell 
över hur databasstrukturen skall se ut. Om man ska kunna använda datamodellen i andra 
kommunala projekt i framtiden den utformas så att den är flexibel och välstrukturerad. 
Eftersom uppsatsarbetet skall vara ett generellt arbete så måste datamodellen även utformas så 
att den kan användas inom samma område i någon annan kommun. 
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Syfte 
 
Syftet med detta uppsatsarbete är att genom en datamodell och införandemall för ett 
geografiskt informationssystem (GIS) skapa förutsättningar för en effektivare 
informationshantering av en kommuns fritidsanläggningar.  
Datamodellen kommer att ligga till grund för den relationsdatabas som behövs vid ett 
införande av ett GIS för fritidsanläggningar. Datamodellen måste vara flexibel så att man kan 
lägga till och ta bort attribut i framtiden. Datamodellen skall göras så generell som möjligt, så 
att den kan användas även för andra kommuners fritidsanläggningar. 
 
Från kommunens sida är förhoppningen att detta uppsatsarbete skall resultera i en mall för att 
införa ett GIS för hantering av Luleå kommuns Kultur- och Fritidskontors fritidsanläggningar. 
Mallen skall vara utformad så att man skall direkt kunna arbeta vidare med datainsamling och 
datauppbyggnad utifrån de direktiv som mallen ger.  
 

Mål 
 
I detta uppsatsarbete beskrivs några kommuners lösningar för hantering av information kring 
fritidsanläggningar. Dessa beskrivningar ligger sedan till grund för utveckling av en 
datamodell avsedd för hantering av denna typ av information i en relationsdatabas. 
Datamodellen skall göra så generell som möjligt, så att den kan användas även för andra 
kommuners fritidsanläggningar. Datamodellen skall vara flexibel så att det i framtiden är 
möjligt att göra revideringar av datamodellen. Om framtida revideringar av datamodellen 
skulle behövas skall inte datamodellens tabellrelationer behöva störas eller försvinna och 
eventuella ändringar skall kunna göras med en rimlig arbetsinsatts.  
 
För att underlätta införande av ett GIS för hantering av en kommuns fritidsanläggningar skall 
en införandemall utvecklas. Införandemallen skall beskriva de olika steg som krävs vid ett 
införande av ett GIS för hantering av en kommuns fritidsanläggningar: 
 

- inventering av data 
- insamling av data 
- lagring av data 
- presentation och analys av data 

 
Införandemallen skall utformas så att det är möjligt att följa datainsamling och 
databasuppbyggnad utifrån de direktiv införandemallen ger. 
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Avgränsningar 
 
Datamodellen kommer att utformas för hantering av alla typer av geografiska objekt som 
kommunens handläggare hanterar, men begränsas i denna rapport till att gälla enbart 
fritidsanläggningar. Dessutom kommer också mängden attribut som tas med att begränsas, 
eftersom det annars skulle ta för lång tid att färdigställa datamodellen.  
 
Datamodellen grundas på de aktuella förutsättningarna gällande attribut för 
fritidsanläggningar på Kultur- och Fritidskontoret, Luleå Kommun. Datamodellen skall bli 
generell som möjligt så, begränsas den till att omfatta de vanligaste anläggningarna, som kan 
tänkas finnas i de flesta kommuner.   
 
Eftersom Luleå Kommun använder sig av ESRIs GIS-programvaror, och så kallade shape-
filer (ett av ESRIs geografiska filformat) för lagring av geografiska objekt, har jag valt att 
begränsa mig till dessa när jag beskriver kopplingen mellan databaserna. 



Luleå tekniska universitet  Sida 9 
Institutionen för samhällsbyggnadsteknik  Uppsatsarbete 10p  
Magisterutbildning i Geografisk IT   

Oskar Pettersson Handledare: Anna Lundqvist  
 Examinator: Christian Lundberg 

 

Datamodell 
 

Andra kommuners lösningar 
 
För att få en inblick i hur andra kommuner har löst uppgiften med uppbyggnaden  
av en datamodell för fritidsanläggningar, har studiebesök i Piteå och Umeå gjorts. De olika 
kommunernas lösningar skiljer sig mycket från varandra eftersom de har olika krav på 
systemen. Umeå har ett tekniskt mer avancerat system än vad Piteå har och Umeå har också 
mer personal involverad i sitt projekt. 
 
 

Piteå kommun 
Piteå kommuns Kultur- och Fritidsförvaltning, har konstruerat en tämligen enkel och lokal 
lösning för att samköra bidragsystemet med ett system som hanterar fritidsanläggningarnas 
attribut. Piteås mål var att på en karta kunna söka efter en viss anläggning och få fram var den 
ligger samt vad det är för sorts anläggning. Eftersom bidragssystemet är kopplat till blir det 
lättare och snabbare att hantera bidrag till olika anläggningar genom att man kan se vad som 
redan finns på anläggningen när de senast fick bidrag m.m. 
 
Piteå kommun har använt sig av Microsoft Access som databashanterare och eftersom det inte 
rör sig om så mycket data använder de inte någon speciell server för just detta ändamål. 
Underhåll av databasen sker genom att man i MS Access gör alla uppdateringar. Bidragsdelen 
hanteras i MS Excel men filerna är kopplade till databasen.  
 
Nackdelen med detta system är att det i framtiden kan innebära problem om man vill lägga ut 
informationen på webben och sköta hanteringen av anläggningsdata därifrån. Däremot kan 
man utan problem använda sig av all information, som nu är digital för att bygga ett bättre 
system i framtiden. I bilaga B visas hur Piteå kommun har gjort sin datamodell. 
 

Umeå kommun 
Umeå kommuns Fritidsförvaltning bestämde sig för att byta ut sitt gamla system för 
administration av anläggningar och avtal kopplade till dessa samt hantering av bidrag till 
föreningarna. De använde sig då av en så kallad workshop, för att samla idéer, vilket 
resulterade i en sammanställning av vad personalen ville få ut av systemet.  
 
Önskemålen var att allt skall kunna skötas via webben. Det skulle finnas en publik del och en 
administrativ del, som båda skulle kunna användas via webben. Den administrativa delen 
skulle skyddas med lösenord så att bara behörig personal tillåts att ändra, lägga till och ta bort 
uppgifter. I den administrativa delen är all information tillgänglig och det är där det bestäms 
vilken information som ska kunna ses av besökare på den publika delen av webbplatsen. På 
den publika delen skulle det bland annat vara möjligt att kunna se vilka tider som är bokade 
samt kunna boka en tid.  
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En anläggning har alltid en ansvarig förening eller bolag. Umeå kommun har redan ett system 
som registrerar och administrerar alla föreningar och därför fanns det inget behov av att bygga 
in en sådan funktion i det nya anläggningssystemet. Systemet kan förutom själva 
anläggningarna också visa varje anläggnings avtal via webben. På webbsidan kan man också 
söka ut anläggningar med en viss sorts aktivitet eller vilka aktiviteter som är lämpliga vid en 
viss anläggning. Detta har man valt för att det är den informationen som används mest av 
användarna. Tekniken de använt sig av är en Microsoft-server med Internet Information 
Server och .NET-framework. Som databashanterare använder man sig av Microsoft Access 
eftersom det är en relativt låg belastning på databasen och inga stora krav på snabba svarstider 
på systemet. Om det finns behov av det i framtiden skall det kunna gå att konvertera 
Accessdatabasen till en SQL-databas om så skulle behövas. Vad gäller uppdateringar i 
systemet kan det göras antingen från den lokala delen i kommunens kontor eller via webben. 
Det går alltså att uppdatera databasen vart man än befinner sig i världen, under förutsättning 
att man har tillgång till webbadressen. 
 
Umeå kommun ligger väldigt långt fram i detta arbete och tanken med detta uppsatsarbete är 
att lägga grunden till ett liknande system för Luleå kommun. I bilaga C och bilaga D visas hur 
Umeås systemskiss ser ut, både den administrativa delen och den publika delen. Umeå 
kommuns Fritidsförvaltning som gjort detta system kan ses via webben på URLen: 
http://www.umea.se/net/Ume%e5+Kommun/Kultur+&+Fritid. 
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Datamodell för fritidsanläggningar i Luleå kommun 
 
Första steget i ett GIS-införande är att noggrant strukturera datamodellen som ska ligga till 
grund för hela databasen. Det krävs sedan en grundlig datainventering, d.v.s. kartläggning av 
vad man har, och inte har, för data. Digitala data skall ses över vad det gäller 
lägesnoggrannhet och aktualitet. De analoga data som finns skall noggrant granskas och 
utvärderas om de går att använda och i så fall hur dessa data skall konverteras det till digital 
form. Detta kommer att beskrivas mer i kapitlet Införandemall. Denna del av rapporten 
beskriver arbetet med datamodellen. I bilaga A visas hela datamodellen. 
 
Om man jämför datamodeller som behandlar samma område kommer man att upptäcka 
många likheter och eftersom Luleå kommuns mål, i mångt och mycket, liknar Umeå 
kommuns mål kommer även respektive datamodeller att likna varandra 
 

Tillvägagångssätt 
 
Datamodellen ligger som grund för den blivande databasen. Det är alltså väldigt viktigt att 
utforma modellen på ett sätt som gör den flexibel avseende både förändringar av strukturen 
och förändring av ingående datamängder.  
 
Till att börja med diskuterades det med personalen på Luleå kommuns kultur- och 
fritidskontor om vilka anläggningar som kommen har ansvar för eller ger bidrag till. 
Anläggningarna kom att utgöra grunden i datamodellen. Även de olika anläggningarnas 
attribut diskuterades frågan om huruvida vissa skulle tas med i datamodellen eller inte. 
Attributen i modellen skall i princip vara utbytbara och får då inte påverka relationerna och 
sökmöjligheten i databasen.  
 
De attribut som diskuterades för datamodellen delas upp i olika tabeller. Eftersom 
sökfunktionen är en av de viktigaste funktionerna för detta ändamål, länkades de olika 
tabellerna i databasen ihop på ett sådant sätt att det ska vara lätt att söka ur dem. 
Datamodellen finns i sin helhet i bilaga A. För att koppla anläggningarna till geografin 
gjordes en tabell som innehåller sökväg till shape-filen anläggningen ligger i och vilken 
geografisk typ (punkt, linje, yta) anläggningen har.  
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Resultat 
 
Datamodellen utgår ifrån en anläggningstabell. Anläggningstabellen innehåller alla 
anläggningar och deras gemensamma attribut som t.ex. Anläggnings-ID, Namn, Ägar-ID, 
Område, Adress m.m. De anläggningar som har andra attribut utöver de gemensamma får en 
tilläggstabell där de resterande attributen läggs. Alla anläggningar har alltså inte en 
tilläggstabell. Tilläggstabellerna är länkade till anläggningstabellen via fältet Anläggnings-ID. 
Anledningen till att alla anläggningar läggs i samma tabell är att man då inte behöver dela upp 
föreningsägda och kommunägda anläggningar i olika tabeller. Alltså, i anläggningstabellen 
lagras alla typer av anläggningar, både föreningsägda och kommunalägda.  
Till anläggningstabellen är en tabell med alla olika typer av anläggningar länkad, detta för att 
enkelt kunna lägga till en ny anläggning om så skulle behövas. I figur 1 visas hur 
tabellrelationerna mellan anläggningstabellen och anläggningstyper med undertabeller ser ut. 
 

 
Figur 1. Tabellrelation mellan anläggningstabellen och tabellerna för de olika typerna av anläggningar och dess 

undertabeller 
 
En ägartabell hanterar ägarinformationen till anläggningarna. Ägartabellen innehåller 
information om föreningen eller kommunen och tabellen är länkad till anläggningstabellen. 
Till ägartabellen länkas en kontakttabell som innehåller information om föreningens 
alternativt kommunens kontaktperson för den aktuella anläggningen. Det finns en separat 
kontakttabell länkad till ägartabellen för att det ska kunna gå att lägga in olika personer för 
ägare och kontaktpersoner. I figur 2 nedan visas tabellrelationen mellan ägartabellen och 
kontakttabellen.  
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Figur 2.  Tabellrelationen mellan ägartabellen och kontakttabellen. 
 

Alla anläggningar har en ansvarig person, förening eller organisation som har huvudansvaret 
för anläggningen. Det behöver inte vara någon ur föreningen som har ansvaret för 
anläggningen utan det kan vara en inhyrd person med annan kontaktinformation än 
föreningens kontaktperson. Detta löses med en ansvarigtabell som är länkad till 
anläggningstabellen. Denna är oberoende av ägartabellen och då också kontakttabellen. I figur 
3 nedan visas tabellrelationen mellan anläggningstabellen och ansvarigtabellen. 
 

 
Figur 3. Tabellrelationen mellan anläggningstabellen och ägartabellen  
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Sökfunktioner som har att göra med lägesangivelser underlättas om man delar in kommunen i 
olika delområden. I detta fall bestämdes det att nyckelkodsområdena (NYKO) i kommunen 
skall användas som områdesindelare. Områdesindelning med NYKO fungerar i alla svenska 
kommuner. Alla NYKO är samlade i en områdestabell, vilken är länkad till 
anläggningstabellen. I figur 4 nedan visas tabellrelationen mellan anläggningstabellen och 
områdestabellen. 
 

 
Figur 4. Tabellrelationen mellan anläggningstabellen och områdestabellen  

 
För lagring och presentation av de geografiska objektens geometri måste det finnas en länk 
mellan relationsdatabasen och den geografiska databasen. Länken består av att det från 
anläggningstabellen länkas en tabell, GEO_TYP_ANL, som i sin tur är länkad till en tabell, 
GEOGRAFISK_TYP, där sedan länken till den geografiska databasen finns, Figur 5. Tabellen 
GEO_TYP_ANL behövs för att komma ifrån problemet med ett många-till-många 
förhållande mellan anläggningstabellen och tabellen GEOGRAFISK_TYP.  
 
Fältet Anlaggnings-ID i anläggningstabellen är länkat till fältet Anläggnings-ID i tabellen 
GEO_TYP_ANL. Tabellen GEO_TYP_ANL är i sin tur länkad till tabellen 
GEOGRAFISK_TYP via det gemensamma fältet Sokvag. Fältet Sokvag beskriver sökvägen 
till den shape-fil anläggningen ligger i (t.ex. C:\kartor\ytor\ytan.shp). Fältet Geografisk_typ i 
tabellen GEOGRAFISK_TYP beskriver vilken typ av geografiskt objekt (punkt, linje eller 
yta) anläggningen har. Det är alltså via fältet Sokvag i tabellen geografisk_typ som länken 
mellan databaserna finns.  
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Figur 5. Tabellrelationen mellan anläggningstabellen och den geografiska tabellen. Det behövs en mellantabell 

för att slippa förhållandet många-till-många. 
  
Kopplingen till de geografiska data i Luleå kommuns datamodell är gjord så att det lagras ett 
löpnummer-ID, anläggnings-ID, i relationsdatabasens anläggningstabell. Objektet i kartan får 
ett unikt ID i shape-filen när den skapas, men objekten måste också ha en koppling till 
relationsdatabasens anläggningar vilket då resulterar i ytterligare ett fält i shape-filens tabell 
där anläggnings-ID lagras. På så sätt kopplas de båda databaserna ihop, genom anläggnings-
ID.  
 
Denna lösning, med anläggnings-ID i Anläggningstabellen och i shape-filen, ger säkerheten 
att om filen med den geografiska informationen (t.ex. en shape-fil) blir skadad är det 
löpnummer-ID som sats i relationsdatabasen användbart. Om ID-nummet som skapats i 
shape-filen använts hade det unika ID försvunnit och kopplingen mellan relationsdatabasen 
och den geografiska databasen gått förlorad. Kopplingen går inte förlorad i detta fall eftersom 
när den skadade filen återskapas, återskapas objekten i shape-filen och det går då att 
återgenerera det löpnummer-ID, från anläggningstabellen som utgör kopplingen mellan 
databaserna, för varje objekt i shape-filen. Det är bara objektets interna ID i shape-filen som 
går förlorad men eftersom det ID numret inte används som koppling mellan databaserna 
återställs kopplingen utan att någon information går förlorad.  
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Andra tänkbara lösningar 
 
I detta arbete undersöktes det också om det fanns flera lösningar på problemet. Som i de flesta 
fall finns det en mängd bra eller dåliga lösningar på problem. Det kan vara kortsiktiga eller 
långsiktiga lösningar, billigare eller dyrare lösningar, lösningar som baseras på prestanda eller 
som i denna rapports huvudlösning där lösningen baseras på behovet och flexibiliteten inför 
framtiden. Nedan redovisas tre alternativa lösningar som av olika anledningar förkastas i detta 
projekt. 
 
Enkla kopplingar mellan tabeller och shape-filer 
 
Lösningen går ut på att lagra information om anläggningar i separata tabeller, dvs. en tabell 
för varje anläggningstyp utan inbördes relationer, jämförelsebart med Piteå kommuns lösning. 
Tabeller innehållande förenings- och områdesinformation länkas ihop med de olika 
anläggningstabellerna. I varje anläggningstabell finns det två gemensamma attribut, nämligen 
Ägare och Område. Ägare i detta fall är den förening som äger anläggningen och Område är 
det NYKO som anläggningen befinner sig i. Anläggningstabellerna har alltså ingen inbördes 
relation till varandra utan är separata tabeller. 
 
När MS Access används kan formulär göras för att på ett bra sätt mata in nya attribut eller nya 
data. All uppdatering av data eller tillägg av data sker genom inmatning direkt i 
Accessdatabasen via olika formulär. Kopplingen till den geografiska informationen sker 
genom att en shape-fil kopplas till varje separat anläggningstabell. Objektet i kartan ritas in 
och kopplas sedan till motsvarande tabell med samma objekt.  
 
Systemet är uppbyggt för användning på lokal nivå och är inte speciellt flexibelt.  
 
 
Alternativ geografisk koppling 
 
Kopplingen till den geografiska informationen kan göras på flera olika sätt. Det finns 
självklart både fördelar och nackdelar med olika typer av geografiska kopplingar och därför 
skall den koppling som passar situationen bäst och ger så få nackdelar som möjligt användas.  
 
En variant är att ha samma sorts relationsdatabaslösning som föreslås i detta projekt men en 
annan sorts geografisk koppling. När man lägger in olika objekt (punkt, linje eller yta) i en 
karta genereras det ett unikt ID-nummer till varje objekt. För att koppla dessa objekt till sina 
andra attribut i relationsdatabasen används de unika ID-nummer från kartobjekten till sina 
motsvarande objekt i relationsdatabasen. Man får då en länk mellan de olika databaserna och 
kan på så sätt få den geografiska sökningen att hämta attribut från relationsdatabasen. 
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All information i shape-fil 
 
Ett sätt att slippa ha informationen i två olika databaser, i t.ex. en relationsdatabas och en 
geografisk databas, kan vara att lägga all information enbart i den geografiska databasen. Det 
fungerar så att när shape-filen i kartan läggs in, bildas det tabeller med de olika objekten i 
kartan. I tabellerna läggs sedan alla attribut in för respektive objekt, vilket möjliggör en 
väldigt enkel och snabb sökning av olika attribut.  
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Införandemall 
 
”Att införa ett informationssystem i en organisation är i de flesta fall en svårare uppgift än att 
utreda behov och lönsamhet och att ge förslag till val av system. Införandet innebär ett 
förändringsarbete. En befintlig arbetsmetod skall ersättas med en ny. Vissa arbetsuppgifter 
kommer att försvinna medan nya uppstår.” 
 

- Bo Malmström och Anders Wellving, Introduktion till GIS (1995) 
 

Tillvägagångssätt  
 
Innan det går att börja kombinera geografiska data med olika attribut i en relationsdatabas 
genom koppling mellan databaserna, måste det gås igenom vilket anläggningsdata som 
behövs i projektet. Det skall alltså inte finnas med några ”överflödiga” data, utan enbart det 
data som är nödvändigt för projektet. Detta görs genom att användarna av systemet diskuterar 
vad som är nödvändigt att ha med i relationsdatabasen och vad som är relevant att ha med ur 
geografiskt synpunkt.  
 
Nästa steg är inventering av anläggningsdata, mjukvaruprogram och hårdvara. Vid 
inventering av anläggningsdata kontrolleras det anläggningsdata som finns lagrat i egna 
databaser och dess respektive behov av uppdatering och komplettering. Efter inventeringen 
måste det bestämmas vilken lägesnoggrannhet som krävs för de anläggningsdata som ska 
samlas in. Vad gäller mjuk- och hårdvara behöver man kontrollera vad som måste uppdateras 
för att klara de mjuk- och hårdvarukrav som ett införande av ett GIS medför.  
 
När dessa förberedelser är klara är det dags för insamling av data som inte sedan tidigare finns 
i den lokala databasen och data som finns men som behöver uppdateras. För att samla in data 
finns det flera metoder, och det bör väljas en lämplig metod för de satta noggrannhetskraven. 
Vid hög geometrisk noggrannhet, t ex ett par centimetrar, behövs en totalstation för att mäta 
in objekten. Det går också att använda DGPS för liknande krav på geometrisk noggrannhet. 
Vid geometriska noggrannhets krav motsvarande 50 centimeter eller bättre kan digitalisering 
av de geografiska objekten göras i högupplösta ortofoton. 
 
När insamlingen är klar ska det insamlade data lagras i en eller flera databaser, t ex en 
geografisk databas i kombination med en relationsdatabas. Detta moment kan också 
genomföras parallellt med datainsamlingen. Databaserna bör vara noggrant utformade så att 
de är flexibla och stabila gentemot förändringar av tabeller och attribut.  
 
När data är lagrat i databasen går det att använda för analys, såsom utsökning av en viss sorts 
fritidsanläggning i en kommun, vilket i denna rapports fall är en nödvändig funktion. För att 
kunna se ett resultat av en analys på ett tillfredställande sätt skall det geografiska data som 
finns anpassas för visning i en kartvy. Presentationen av data är viktig för att om data inte 
visas på ett sätt som gör det rätta kan missförstånd och misstolkningar göras. 



Luleå tekniska universitet  Sida 19 
Institutionen för samhällsbyggnadsteknik  Uppsatsarbete 10p  
Magisterutbildning i Geografisk IT   

Oskar Pettersson Handledare: Anna Lundqvist  
 Examinator: Christian Lundberg 

 

Lägesnoggrannhet på data och insamling 
 
Anledningen till att en lägesnoggrannhet måste bestämmas är att det inte alltid behövs lika 
detaljerade data till alla ändamål. Det är också en kostnadsfråga eftersom 
produktionskostnaden ökar med kravet på noggrannhet. Den avgörande frågan är hur man ska 
använda den geografiska informationen. Ska det användas för enbart presentation eller ska det 
gå att mäta i kartmaterialet? För enbar presentation av kartan är det inte nödvändigt med 
väldigt lägesnoggranna data utan det räcker att det är t.ex. digitaliserat från ett ortofoto eller 
liknande. Ska det däremot vara möjligt att kunna mäta i kartan måste den geometriska 
noggrannheten vara tillräcklig för det önskade resultatet. Resultat av mätningen ska alltså ge 
en tillfredställande lägesnoggrannhet.  
Vid insamlingen av data är det användningen av data som styr vilken metod som ska 
användas.  
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Diskussion 
 
För att kunna länka geografiska objekt till relationsdatabasen måste det finnas en koppling 
som kopplar ihop dom. I det här fallet hade jag att välja mellan fyra olika kopplingar.  
 
1. Enkla kopplingar mellan tabeller och shape-filer 
 
Problemet med denna lösning, som man använt i Piteå kommun, är att den inte är så flexibel, 
den går visserligen att göra flexibel men det skulle innebära mycket arbete för att göra om 
den. Den fungerar bra för det ändamål som Piteå Kommun använder den till men om man 
tänker på framtiden och om man vill ha en webbenbaserad del är den inte att rekommendera. 
Detta beror på att sökmöjligheterna är få beroende på de tabellrelationer som valts. 
 
2. Alternativ geografisk koppling 
 
I denna lösning använder man sig av kartobjektets ID som länk till relationsdatabasen. 
Kartobjektets ID genereras när man skapar objektet i kartan. Objektets ID används då i 
relationsdatabasen som anläggnings-ID. Problemet med denna lösning är det ger en dålig 
säkerhet om shape-filen skulle skadas eller tas bort av misstag. Det som händer då är att 
länken mellan databaserna försvinner och inte kan återgenereras, detta på grund av att 
kartobjektet i shape-filen inte får samma ID när den återgenereras. Eftersom anläggnings-ID 
baserades på kartobjektets ID och det inte blir samma ID efter en återgenerering finns 
kopplingen inte längre.   
 
 
3. All information i shape-fil 
 
Om man vill slippa att ha olika databaser som måste kopplas ihop kan man använda sig av 
denna lösning som går ut på att man lagrar all information i den geografiska databasen. När 
en shape-fil skapas, skapas en tabell där all information lagras. Det är i denna tabell som man 
sedan lägger in alla attribut till anläggningarna. Problemet här blir dock att filerna kommer att 
innehålla massor av information och det blir svårt att uppdatera attributen i tabellerna. 
Fördelen med detta sätt är att det kan gå mycket snabbare och lättare att söka anläggningar 
med vissa kriterier eftersom allt ligger i samma tabeller.  
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4. Projektets lösning 
 
Jag valde att använda mig av den lösning som finns beskriven i kapitlet Luleå kommun för att 
jag tycker att den har bäst framtidsutsikter med tanke på att systemet skall användas på 
webben. De nackdelar som förekommer i de tre lösningarna ovan finns inte i denna lösning 
och det är den största anledningen till att jag valde denna lösning. Lösning 2 (Alternativ 
geografisk koppling) har samma sorts principiella lösning men jag har här istället använt mig 
av anläggnings-ID som länk istället för det ID som bildas i kartobjektet när det skapas. På så 
sätt slipper man problemet att länken försvinner om shape-filen skadas eller försvinner.  
 
Det man kan sträva efter i framtiden är att kunna lagra all information och geometri i en och 
samma databas. Man skulle då kunna lagra geografin en relationsdatabas, t ex ERSIs 
Geodatabase, istället för en fil. Detta skulle påverka min datamodell på ett positivt sätt genom 
att jag slipper den geografiska kopplingen mellan olika databaser eftersom geografin lagras i 
relationsdatabasen. En koppling mellan databaser är alltid en felkälla vad gäller problem med 
filer.  
 
I de tabeller i datamodellen som innehåller information om kontaktopersoner, ägare eller 
ansvariga personer kan fler attribut läggas till för att ytterligare få fler sätt att kontakta 
personen i fråga, t.ex. kan det läggas till e-post.  
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Slutsatser 
 
Mycket av tiden i början av uppsatsarbetet ägnades åt diskussion med personal på Luleå 
kommun. Det gjorde att jag fick en ganska klar bild vad Kultur- och fritidskontoret ville få ut 
av arbetet. Studiebesöken på Piteå kommun och Umeå kommun var också en viktig del i mitt 
arbete med framtagande av datamodellen för Luleå kommun. De fick mig även att inse hur 
man kan gå tillväga för att lägga upp en strategi för införande av datamodellen.  
 
Det huvudsakliga målet med detta uppsatsarbete var att utveckla en datamodell för hantering 
av information kring Luleå kommuns fritidsanläggningar, som skulle vara generell så att den 
kunde användas i andra kommuner. Eftersom modellen enbart innehåller anläggningar som 
finns i de flesta kommuner gör att den bör kunna användas i de kommer där behovet finns.  
 
När man ska göra en generell modell av något slag bör man till att börja med utgå ifrån ett par 
alternativa lösningar på uppgiften. Jag hade fyra olika lösningar för den geografiska 
kopplingen mellan databaserna att välja mellan. Allteftersom arbetet framskred var det två 
som kom att sållas ut. Slutligen valde jag den lösning som passade bäst till detta projekt, en 
koppling som baseras på Anläggnings-ID som lagras i relationsdatabasen.  
 
Från början var problemet att Kultur och Fritid inte hade någon databas över sina 
fritidsanläggningar. Det fanns alltså data i olika former såsom papperskartor, papperskontrakt 
osv. Personalen sitter även inne med mycket information utan att ha det dokumenterat 
någonstans vilket försvårar datainsamlingen. 
 
Till en början hade jag tänkt mig att göra en införandemall som noggrant beskriver hur man 
skulle kunna gå tillväga för att lösa problemet på bästa sätt. Ju mer jag satte mig in i projektet 
och under projektets gång stod det mer och mer klart för mig att det var datamodellen som var 
nyckeln till att få projektet i hamn. Utan datamodellen skulle inget av den resterande delen i 
införandemallen vara till någon större nytta i detta fall. Det var alltså datamodellen som jag 
var tvungen att lägga ner mest tid och kraft på. Jag stötte inte på några större praktiska 
problem under projektet utan det var mest små problem som kom fram under 
datamodelleringen. Dessa löstes efter diskussion med en lärare på universitetet och min 
handledare på kommunen.  
 
Målet med projektet var att skapa en datamodell och en införandemall. Jag anser mig ha tagit 
fram en väl uttänkt och fungerande datamodell och utifrån denna sedan gett ett bra förslag på 
hur man kan gå tillväga för att införa ett GIS av detta slag i en kommun i form av en mall.  
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Bilaga A – Luleå kommuns datamodell 
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Bilaga B – Piteå kommuns datamodell 
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Bilaga C – Umeå kommuns systemskiss, administrativ del 
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