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Sammanfattning 
Norra Militärdistriktet, MD N, har använt sig av geografiska 
informationssystem, GIS, under en längre tid. Dessa geografis-
ka data lagras idag i en filstruktur som byggts ut allt eftersom 
data har blivit tillgänglig i digital form. Den geografiska in-
formationen på MD N är i behov av en översyn för att få det 
mer strukturerat och användarvänligt.  

 

Målet med examensarbetet är en datamodell som ska kunna 
följas vid uppbyggnaden av MD N:s databas för metadata. Må-
let är även en modell som ska kunna följas vid omstrukturering 
av MD N:s geografiska grunddata.  

 

Intervjuer har genomförts med personer som arbetar med GIS 
inom Norra Militärdistriktet, Norra Fastighetskontoret samt 
I 19. Frågor som ställdes handlade om analyser som genom-
förs, vilka data som krävs för att genomföra dessa analyser, 
samt frågor som handlar om metadata. För att få den geogra-
fiska informationen mer lättillgänglig har vi valt att strukturera 
upp det befintliga filsystemet efter den kartbladsindelning, ett 
rutnät, RT90 2.5 gon V, som idag finns för de tryckta kartorna. 
Vid framtagandet av datamodellen har vi tagit hänsyn till olika 
kriterier, dessa är kärnelement i ISO 19115, kvalitetskriterier 
och användarkrav. 
 

Resultatet av examensarbetet är en datamodell för metadata 
över MD N:s geografiska data samt ett förslag till ny filstruk-
tur. En viktig slutsats som dragits under arbetets gång är att en 
metadatabas ska innehålla särskilda kriterier för att uppnå hög 
kvalitet. En annan slutsats som kunde dras av detta examensar-
bete är att nya plattare filstrukturen ger en snabbare åtkomst av 
MD N:s geografiska data. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
The Northern Military District, MD N, has been using geo-
graphic informationsystem, GIS, for a long time. These geo-
graphic data are now stored in a filestructure that was extended 
when the data became  available in digital form. The geo-
graphic information at The Northern Military District is in 
need of a  review to make it more structured and useful. 

 

The goal of this examination is a datamodel, which when fol-
lowed, will allow the creation of a metadatabase of MD N. The 
goal is also a model which when followed, will allow the con-
struction of the basic geographic data of MD N.  

 

Interviews took place with those who work with the GIS 
within The Northern Military District, The Northern Realestate 
Detachment and I 19. The questions that were asked were 
about different analyses that are  made, what kind of data that 
is needed for these analyses and questions about metadata. To 
get the geographic information more available, we chose to re-
construct the existing filesystem after the map grid system 
RT90 2.5 gon V, which is used for the printed maps today. The 
criteria that was considered when building the datamodel is the 
core element in ISO 19115, qualitycriteria and user require-
ments.   

 

The result of this examination is a datamodel for metadata for 
the geographic data of MD N and the suggestion of a new file-
structure. An important conclusion of this work is that a meta-
database should include certain criteria to receive high quality. 
Another conclusion of this work is that the new flat filestructu-
re allows the file to be opened faster to receive the MD N’s ge-
ographical data.   

 

 



   

Förord 
Denna rapport är ett examensarbete som omfattar 20 poäng vid avdelningen 
för Geografisk informationsteknik på Luleå tekniska universitet. Examens-
arbetet ingår i en magisterexamen i geografisk informationsteknik och har 
utförts på Norra militärdistriktet i Boden. Rapporten vänder sig till personer 
med grundläggande kunskaper i datamodellering.  
 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Christer Johansson 
vid Norra militärdistriktet för all hjälp och stöd vi fått i vårt arbete. Vi vill 
även rikta ett tack till alla de andra på Norra militärdistriktet som gjort att 
vår vistelse varit mycket trivsam. 
 
Boden, juni 2004 
 
 
Eva Blomgren     Linda-Mari Tuoremaa 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrund, syfte, mål och avgränsningar till det här 
examensarbetet. Slutligen i detta avsnitt presenteras tidigare gjorda arbeten 
inom ämnesområdet.  

1.1 Bakgrund 
En viktig förutsättning för att kunna planera, leda och samordna såväl mili-
tär som civil verksamhet är kännedom om terrängen. Inom Försvarsmakten 
är kartan den självklara grunden för all planeringsverksamhet och detta in-
nebär att kartan också är en viktig informationskälla. Dagens geografiska 
informationsteknik gör det möjligt att utföra avancerade analyser och värde-
ringar av terrängen. Analyser som genomförs inom Försvarsmakten kan 
bland annat vara att ta reda på hur framkomligheten ser ut inom ett visst om-
råde, bedöma olika typer av risker vid övningar men även att ta fram kon-
taktuppgifter till markägare inom övningsområden. Behov av dessa typer av 
analyser och värderingar är relevant både i krig och i fred. [KRA]  
 
Norra Militärdistriktet, MD N, har använt sig av geografiska informations-
system, GIS, under en längre tid. De har geografiska data på ca 50 Gbit som 
försörjer nyttjandet av GIS inom hela Norra militärdistriktet samt I 19. Des-
sa geografiska data lagras idag i en filstruktur som byggts ut allt eftersom 
data har blivit tillgänglig i digital form. Flera personer har varit involverade 
i arbetet med den geografiska informationen och detta har lett till att fil-
strukturen innehåller både ny och gammal data. Då samma typ av data kan 
ligga på olika platser i filstrukturen blir det en fråga om kvalitet, detta efter-
som aktualiteten på data kan vara olika. Stora mängder geografisk data in-
nebär svårigheter att hitta specifik data. Geografisk information är känd för 
att ha en mycket hög komplexitet och detta medför att metadata, data om 
data, blir en allt mer viktig del i den geografiska informationen. Den geogra-
fiska informationen på MD N är därmed i behov av en översyn för att få den 
mer strukturerat och användarvänligt.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en datamodell för metadata 
över MD N:s geografiska data. Detta innebär att utreda och formalisera an-
vändarkrav utifrån de behov MD N har av metadata på den geografiska in-
formationen samt att inventera befintliga metadatalösningar för geografisk 
information. Syftet är även att göra MD N:s geografiska grunddata mer an-
vändarvänligt. Detta innebär att ta fram en modell över hur MD N:s geogra-
fiska grunddata ska struktureras i filsystemet. 
 
Målet med examensarbetet är en datamodell som ska kunna följas vid upp-
byggnaden av MD N:s databas för metadata. Målet är även en modell som 
ska kunna följas vid omstrukturering av MD N:s geografiska grunddata.  
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1.3 Avgränsning 
Examensarbetet avgränsas till att endast utreda och formalisera användar-
krav utifrån de behov MD N idag har av geografisk grundinformation. Det 
innebär att vi inte tittar på önskvärd information samt egen tillverkad infor-
mation. Arbetet avgränsas även till att endast ta fram en datamodell över 
MD N:s metadata och därmed kommer arbetet inte att innefatta konstruktion 
av databasen. 

1.4 Tidigare gjorda arbeten inom ämnesområdet 
Ett arbete som tidigare gjorts inom ämnet behandlar utveckling av ett meta-
datasystem i ArcInfo 8.0 för att göra SMHI:s geografiska data mer lättill-
gängligt. Examensarbetet är skrivet av Svante Bäckström och innebar bland 
annat att utveckla ett metadatasystem med sökfunktion i Visual Basic. Detta 
arbete behandlar mer själva utvecklingen av ett metadatasystem, inte vilken 
metod som används för att ta fram en datamodell över metadata.  
 
Ett annat examensarbete som är gjort inom ämnet behandlar inmatningsruti-
ner för interna metadata i en metadatabas, GISMeta, på Länsstyrelsen. Exa-
mensarbetet innebar att effektivisera och strukturera arbetet med metadata. 
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2 Teoretisk referensram 
För att ge läsaren möjlighet att förstå och följa med i resonemanget som 
förekommer i denna rapport förklaras teoretiska begrepp i detta avsnitt.  

2.1 Geografiska Informationssystem 
Geografiska Informationssystem, GIS, är system för att hantera lägesbunden 
information [STR]. En definition på GIS-begreppet, hämtat från en handbok 
till mätningskungörelsen är:  
 

”Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med 
funktioner för insamling, bearbetning, lagring, analys 
och presentation av geografiska data.” [HMK:5] 

 
Tidigare användes geografiska informationssystem oftast av organisationer 
som traditionellt använt kartor i sin verksamhet. Exempel på dessa kan vara:  
 
� Kommuner  
� Lantmäteriet 
� Försvaret 
� Länsstyrelsen 
� Skogsvårdsstyrelsen  
 
Idag har användningen av geografiska informationssystem ökat och används 
även inom helt andra sektorer i samhället. Några exempel på andra områden 
där GIS fått större betydelse är: [EKH] 
 
� Logistik - optimering av transportrutter  
� Räddningstjänst - effektivisering av insatser och analysering av kata-

strofområden etc.  
� Kriminologi - brott sätts in i sitt rumsliga sammanhang med hjälp av 

GIS 
� Bilindustri - GIS och GPS1-teknik används för att förse bilar med navi-

gationssystem etc.  
 
Organisationer kan skapa möjligheter att effektivisera och höja kvaliteten på 
sitt arbete genom att använda sig av geografiska informationssystem. En an-
nan fördel med GIS är att man kan presentera information på ett mer lättför-
ståeligt sätt. Ett GIS gör det även möjligt att sambearbeta den information 
som behövs i en viss given situation, även om informationen kommer från 
olika källor. Genom denna samanvändning av data från många olika källor 
spelar standardiseringen en viktig roll. [STR]  
 

                                                 
1 GPS – Global Positioning System, ett satellitbaserat positionsbestämningssystem som har 
byggts upp av USA’s försvarsmakt. [STG] 
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2.2 Standarder 
Standarder är något som finns överallt i vår omgivning. En standard kan ex-
empelvis vara hur pedalerna i en bil är placerade i förhållande till varandra.  
Standarder handlar dock om mer än var saker och ting ska sitta eller hur de 
ska se ut, det handlar även om säkerhet i exempelvis lekredskap, sjukhusut-
rustning, livsmedelstillverkning etc. I och med att fler standarder har tagits 
fram så har kostnader sjunkit, risken för olyckor minskat och tillverknings-
processer förenklats.  [SIS]  
 
Varför behövs då en standard för geografisk information? En standard be-
hövs för att på ett gemensamt sätt beskriva den verklighet som överförs till 
geografiska data och används i GIS-tillämpningar. Det krävs även metoder 
för sökning, kvalitetskontroll, beställning och distribution av data på elek-
tronisk väg, detta för att datautbytet ska bli mer effektivt. Standarder handlar 
om överenskommelser mellan parter som har ett gemensamt intresse av att 
åstadkomma förenklingar. Detta för att underlätta samverkan och samarbete 
inom ett visst intresseområde. Standarder höjer även kvaliteten på det geo-
grafiska datautbytet, men de bör ses som en rekommendation inte som något 
tvingande. En standard får en stor genomslagskraft om många parter anslu-
ter sig till den. [EKL] 
 
Det formella standardiseringsarbetet bedrivs inom standardiseringsorgan på 
olika nivåer. På nationell nivå finns Allmänna standardiseringsgruppen, 
STG2, som utarbetar förslag till ramverk för standardisering i Sverige. Co-
mité Européen de Normalisation, CEN, hanterar standardiseringsarbetet på 
europanivå medan International Organization for Standardization, ISO, ar-
betar på internationell nivå. [EKL]  
 
Det kan även finnas intressenter som bedriver informellt standardiseringsar-
bete. Detta arbete kan ibland mynna ut i en ”de facto-standard”. En de facto-
standard är en informell standard som har fått stor en genomslagskraft då 
den används av många intressenter. [EKL] Ett exempel på en de facto-
standard är PilotGIS, vilket var ett projekt som genomfördes under åren 
1995-1998. PilotGIS-standarden skapades för att underlätta geografiskt in-
formationsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser. Den kom i framtiden 
att även gälla statliga verk och myndigheter. [PIL]   

2.3 Lagring av geografisk data 
Lagring av geografisk data kan ske på olika sätt, i olika typer av strukturer, 
filstruktur eller databasstruktur. Idag är den vanligaste typen för lagring av 
geografisk data ett filbaserat lagringssystem. En definition på ett filbaserat 
system är: 
 

”En samling applikationsprogram som ger service till 
slutanvändare som exempelvis produktion av rapporter. 
Varje program definierar och hanterar sitt eget data.” 
[CON :7] 

                                                 
2 STG – idag Svenska Standardiserings Institutet, SIS  
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Ett tidigt försök att datorisera det manuella mappsystemet var att använda 
sig av ett filbaserat system. En mapp i det manuella systemet innehåller all 
intern och extern information som är relaterat till ett projekt, produkt, upp-
gift, kund eller anställd. Av säkerhetsskäl bör dessa mappar förses med eti-
ketter och förvaras i ett säkerhetsskåp som i sin tur bör vara i ett brandsäkert 
rum i byggnaden. Ett filbaserat system innehåller logiskt relaterad data och 
detta system utvecklades i syfte att uppfylla industrins behov av mer effektiv 
åtkomst av information. Några nackdelar med ett filbaserat lagringssystem 
är: [CON] 
 
� Svårigheter att nå data på grund av att data är isolerat i separerade filer. 
� Dubbellagring av data vilket kan leda till att data ej är konsistent.  
� Databeroende som gör det svårt att ändra i den fysiska strukturen. 
� Inkompatibelt då strukturen är beroende av programmeringsspråket. 
� Fördefinierade frågor för sökning av poster.  
 
På grund av ovanstående begränsningar i ett filbaserat system ersätts det ofta 
av en databasstruktur. En definition på en databas enligt Connolly är:  
 

”En delad samling av logiskt relaterade data och be-
skrivning av denna data, byggd för att passa informa-
tionsbehoven i en organisation.” [CON:14]  

 
Det finns olika typer av databasstrukturer hierarkisk-, nätverks-, relations- 
och objektorienterad databasstruktur. De lagringssätt som används för geo-
grafisk data är relations- och objektorienterade databaser. Det som är viktigt 
för databasstrukturer som hanterar både geometriska data och attributdata är 
att varje företeelse har en unik identitet. Detta möjliggör enkel sökning av 
data. [HMK]  

2.4 Kvalitet 
Kvalitet är ett begrepp som är speciellt viktigt för geografiskt data eftersom 
det är mer komplext än data som inte är geografiskt relaterat. Kvalitet defi-
nieras enligt den internationella standarden ISO 9000 som: 
 

”alla sammantagna egenskaper och kännetecken hos en 
tjänst eller produkt som ger den förmåga att tillgodose 
ställda krav” [HMK:51] 

 
För att geografisk data ska uppnå hög kvalitet är det viktigt att redovisa ur-
sprung, lägesnoggrannhet, aktualitet och fullständighet. Eftersom geogra-
fisk data ofta används till olika typer av analyser, bör man veta att data ska-
pas på olika sätt samt att det ofta kommer från flera organisationer. Detta 
innebär att stora variationer i kvaliteten kan förekomma inom samma data-
mängd och hänsyn till detta bör tas vid analyser. Digitala data är utgångsda-
ta, det vill säga en grund till en mängd olika produkter. För att avgöra vilken 
kvalitet dessa produkter förväntas få krävs uppgifter om kvalitet på utgångs-
data. [HMK] 
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De fyra kvalitetskriterierna presenteras nedan: [HMK] 
 
� Genom att redovisa datas ursprung dokumenteras uppgifter om hur och 

när data insamlas samt ansvarig organisation som distribuerat datat. Vid 
redovisningen av datainsamlingen bör hela vägen från primära datain-
samlingen till de digitalt lagrade koordinaterna dokumenteras.  

 
� Vid redovisning av lägesnoggrannhet dokumenteras ett medelfel, vilket 

innebär den osäkerhet som uppstår vid lägesbestämningen av olika ob-
jekt. Lägesnoggrannheten kan även beskriva hur väl ett angivet läge 
stämmer överens med verkligheten. 

 
� Aktualitet redovisas genom en datummärkning då en kontroll av data 

skett. Ett aktualitetsdatum innebär inte bara det datum då ett objekt, ex-
empelvis en väg, ändrats utan även då data endast kontrollerats. 

 
� Redovisning av fullständighet innebär att dokumentera de faktiska avvi-

kelserna, det vill säga hur väl information överensstämmer med verklig-
heten. Detta kan innebära att redovisa den information som är för myck-
et eller för lite i förhållande till verkligheten.   

 
Genom att beskriva geografiskt data med dessa kvalitetspunkter ökar kvali-
teten på data.   

2.5 Metadata 
Metadata är en beskrivning av data vilken klargör innehållet i en datamängd. 
Denna fungerar således även som en dokumentation över datamängden. I 
samband med en ökning av antalet lättillgängliga geografiska databaser, ex-
empelvis över Internet, har metadata fått en allt större betydelse. Detta för 
att underlätta utsökning av specifikt data. [EKL] 
 
För att få en större förståelse för vad metadata är, kan bibliotekens sökdata-
baser ges som exempel. Med hjälp av sökord, exempelvis författarens namn, 
kan man få information om böcker som denna författare skrivit. Detta kan 
vara information såsom titel, utgivningsår, språk, var boken finns etc. Det är 
endast information om boken som finns i denna metadatabas, inte själva bo-
ken. [KAR] 
 
I dagsläget finns det många verksamheter som använder sig av en stor 
mängd digital geografisk information. Denna information kan användas till 
att utföra olika typer av analyser på digitala kartor. Ett problem för GIS-
användarna, är att få en överblick över vilka data som finns tillgängligt samt 
att hitta de geografiska data de söker. En lösning för detta är att använda sig 
av en metadatabas. Denna ger bland annat möjlighet att göra utsökningar på 
information samt även tillhandahålla en sammanfattande bild över geogra-
fiskt data. [KAR] 
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2.5.1 Metadatastandarder 
En metadatastandard underlättar utbyte av geografisk information mellan 
organisationer. När både sändare och mottagare är överens om hur metadata 
ska användas kan den geografiska informationen lättare tolkas. En metada-
tastandard får en betydelsefull roll först när de tunga leverantörerna av geo-
grafisk information inför metadata i standardiserad form. I Sverige finns 
idag inte något beslut om hur metadata ska användas. [SIS2]  
  
CEN-prENV 12657  
Comité Européen de Normalisation, CEN:s, metadatastandard prENV 12657 
är en europeisk förstandard. En förstandard är en tillfällig standard i väntan 
på en slutlig internationell standard. Idag sker det ingen utveckling av denna 
standard och de flesta europeiska länder rättar sig efter de internationella 
reglerna i avvaktan på ISO:s metadatastandard. CEN-prENV 12657 definie-
rar fem scheman för metadata: [EKL] & [CEN] 
 
� Metadata 

- Beskrivning 
- Identifikation 
- Översikt 
- Kvalitet 
- Metadatareferens 
- Geografiskt referenssystem 

� Geografisk utbredning (täckningsområde) 
� Metadatadefinition (applikationsschema, objekt- och attributtyp, relatio-

ner) 
� Metadataklassifikation (ämnesområdesnamn, ansvarig för data) 
� Administrativa metadatauppgifter (organisation, adress, distribution) 
  
Dublin Core  
Dublin Core är en internationell standard som i huvudsak upprättades för att 
förbättra möjligheterna att återfinna dokument på Internet. Utgångspunkten 
för Dublin Core var att vem som helst skulle kunna applicera standarden på 
sina egna dokument, antalet element skulle vara få och reglerna för använ-
dandet av standarden skulle vara enkla. [KBI] 
 
Dublin Core består av 15 kärnelement: 
� Titel (identifikation) 
� Upphovsman (ansvarig för data) 
� Ämne (nyckelord) 
� Beskrivning (beskrivning av innehåll) 
� Utgivare (dataproducent) 
� Medarbetare (namn på medarbetare) 
� Datum (tillverkningsdatum) 
� Typ (uppgift om kategori för publikation) 
� Format (filändelse) 
� Sökväg till datakälla  
� Källa (uppgift om tidigare utgivning) 
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� Språk  
� Relation 
� Täckning (geografisk utbredning) 
� Rättigheter (restriktioner) 
 
Federal Geographic Data Commite – FGDC (CSDGM) 
FGDC:s metadatastandard Content Standard for Geospatial Metadata 
(CSDGM) är en internationell standard som fått stor genomslagskraft på 
grund av amerikanska statens krav och påtryckningar på de federala myn-
digheterna. Detta för att dokumentera allt nytt geografiskt data som samlas 
in eller produceras. De som använder sig av FGDC standarden har möjlighet 
att själva välja lagringsformat och överföringssystem, därmed krävs inga 
specifika tekniker för att implementera standarden. [FGDC]  
 
FGDC standarden består av 219 stycken metadataelement som ska ingå i ett 
dokument, dessa element har följande huvudindelning: [FGDC] 
 
� Identifikation (beskrivning av innehåll, geografisk utbredning, status, 

sökord, säkerhetsinformation) 
� Datakvalitet (metadataelementens logiska konsistens, fullständighet, 

geometrisk-, attribut- och tematiska noggrannhet, datakälla, dataansvari-
ga och genomgångna dataprocesser) 

� Geografisk dataorganisation (format, övrig information om formatet) 
� Geografisk referensinformation (koordinatsystem, kartprojektion, geo-

grafiska och plana koordinater) 
� Objekt- och attributtyp med förklaringar 
� Distributionsinformation (distributionsansvarig och vilka dataformat 

finns att tillgå) 
� Metadatareferens (datum för uppdatering av metadata, säkerhet och an-

nan information om metadatadokumentet) 
 
ISO 19115:2003 Geografisk information – Metadata 
ISO 19115 är en internationell standard som definierar ett schema som krävs 
för att beskriva geografisk information. Den innehåller bland annat uppgifter 
om identifikation, geografisk utbredning, kvalitet, referenssystem och distri-
bution för digital geografisk data. [ISO]   
 
ISO 19115 är indelat i nedanstående huvudklasser: 
� Metadata (relationer till andra metadata) 
� Identifikation (identifierar datasetet - format, nyckelord grafisk över-

blick etc.) 
� Säkerhetsinformation (restriktioner) 
� Datakvalitet (generell beskrivning av kvalitén på datasetet) 
� Underhåll av data (uppdateringsintervall) 
� Geografiskt representationssätt (vektor eller raster)  
� Referenssystem (beskrivning av spatial och temporalt referenssystem) 
� Innehåll (beskriver innehållet i ett dataset) 
� Lagringsplats (identifierar datasetets lagringsplats) 
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� Distribution (information om distributören och distribution av informa-
tion) 

� Tilläggsinformation (information om tilläggsinformation för använda-
ren) 

� Applikationsschema (information om applikationsschemat som använts 
för att bygga ett dataset)  

 
PilotGIS 
PilotGIS är en svensk de facto-standard, för leverans och utbyte av data 
inom den fysiska samhällsplaneringen. Boverket har tagit fram PilotGIS-
standarden och den innefattar bland annat benämningar, innehåll, struktur 
samt en del definitioner för den tematiska planeringsinformation som läns-
styrelser och kommuner utbyter under planeringsprocessen. Den innefattar 
även en enhetlig uppsättning attributdata som ska följa med de geografiska 
redovisningarna samt en förklaring av attributtabellens innehåll. PilotGIS är 
uppdelad i åtta huvudgrupper som i sin tur är uppdelade i undergrupper. De 
åtta huvudgrupperna är: [PIL] 
 
� Intressen och anspråk (information som ska beaktas i den kommunala 

planeringsprocessen) 
� Faktaunderlag (information om hur mark- och vattenområden faktiskt 

används) 
� Mark och vattenregleringar (information om förordnanden och beslut 

som reglerar användning av mark och vatten) 
� Analyser (information om områden som har särskild betydelse för den 

översiktliga planeringen) 
� Kommunala översiktsplaner (information om kommunens ställningsta-

gande i översiktsplanen för särskilda mark och vattenområden) 
� Internationell planeringsinformation (information om områden som be-

rörs av mellanstatliga beslut eller överenskommelser av betydelse för 
översiktsplaneringen) 

� Regionplan (information om ställningstaganden i regionplanen för sär-
skilda mark- och vattenområden) 

� Övrig information (öppen information) 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras de olika moment som examensarbetet består av. 
Momenten beskrivs både i bild och text, därefter berörs examensarbetets 
validitet och reliabilitet. 
 

 
 
 

3.1 Kompetensuppbyggnad 
Kompetensuppbyggnaden innebar att skapa förutsättning för vidare arbete. 
Detta gjordes genom att ta del av information, i form av utbildning och litte-
ratur, om verksamheten som bedrivs inom Norra Militärdistriktet. Det inne-
bar även att ta del av information i form av olika typer av litteratur om de 
teorier som arbetet berör. Detta moment genomfördes för att skapa en bild 
av arbetet som ska utföras.  

3.2 Behovsinventering 
Kartläggning av användarbehoven skedde med hjälp av deltagande i GIS-
utbildningar, handledning på MD N samt semistrukturerade intervjuer med 
personer från MD N, militärdistriktsgrupperna, Fastighetskontoret Norr, 
FK N, och med personer från olika bataljoner inom I 19. Motivet för detta 
urval är att dessa personer är stora användare av de geografiska data som 
finns på MD N. Frågorna som ställdes arbetades fram utifrån den kompetens 
som byggdes upp i momentet kompetensuppbyggnad. Behovsinventeringen 
genomfördes för att kunna skapa en formalisering av de användarkrav som 
MD N har på metadata.  

3.3 Inventering av befintliga modeller 
Detta moment innebar en inventering av befintliga modeller vad gäller geo-
grafisk information och metadata. Denna inventering skedde med hjälp av 
studiebesök, litteratur, rapporter samt Internet. Studiebesök skedde på Bo-
dens kommun och Länsstyrelsen i Luleå där deras geografiska metadataba-
ser förevisades.  

3.4 Ny filstruktur 
Detta moment innebar en ordentlig genomgång av MD N:s geografiska in-
formation. För att få förståelse för den befintliga filstrukturen skapades först 
en sammanfattande överblick i Microsoft excel. Med hjälp av denna samt de 
intervjuer som genomfördes skapade vi en mer enhetlig och användarvänlig 
filstruktur. 

Kompetens- 
uppbyggnad 

Behovs-
inventering 

Inventering av 
befintliga modeller 

Ny filstruktur 
 

Framtagning 
av datamodell 

Litteraturstudier 

Figur 1 Figuren visar hur examensarbetet genomförts 
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3.5 Framtagning av datamodell 
Detta moment innebar en framtagning av en datamodell för MD N. Resurs-
behoven för att kunna genomföra detta moment är att det finns en formalise-
ring av användarkraven samt en sammanställning av de inventerade model-
lerna.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att veta vad man undersöker och att konstruera ett mät-
instrument som mäter just det man avser att mäta [DAV]. Validiteten i detta 
examensarbete höjdes genom att en minipilotstudie på intervjufrågorna 
genomfördes. Detta för att frågorna ska tolkas på rätt sätt samt eliminera 
tvetydigheter.  
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt ett mätinstrument är och hur slump-
inflytanden av olika slag motarbetas [DAV]. Reliabiliteten höjdes genom att 
ställa samma frågor till intervjurespondenterna samt att använda oss av se-
mistrukturerade intervjuer. Innan intervjuerna valde vi att skicka ett missiv3 
som förklarade syftet och upplägget med både intervjun och examensarbe-
tet. 

                                                 
3 Missiv - följebrev 
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4 Uppdragsgivare 
I detta avsnitt presenteras uppdragsgivaren, dess verksamhet och huvud-
uppgifter.   

4.1 Norra militärdistriktet 
Norra militärdistriktet, MD N, är en organisation som tillhör Försvarsmak-
ten och står i huvudsak för den territoriella ledningen i de fyra nordligaste 
länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Dessa län 
representerar 52 % av Sveriges yta. MD N samordnar såväl den militära or-
ganisationen som samarbetet med civila enheter inom övriga Totalförsvaret. 
Många uppgifter löses över en stor yta. En utvecklad metodik med hjälp av 
modern teknik används för att bedriva arbetet. Detta innebär att det ställs 
höga och breda kompetenskrav på personalen. [MDN] 
 
Norra militärdistriktet är uppdelat i sju grupper, Kiruna, Kalix, Boden, 
Umeå, Östersund, Sollefteå och Härnösand, vilka leds från Boden där staben 
är placerad. Grupperna är integrerade genom modern teknik i ett gemensamt 
ledningssystem med militärdistriktsstaben i Boden. [MDN] 
 

 
Figur 2 Norra militärdistriktet - Militärdistriktsgrupper 

 
MD N:s vision är att vara ledande i ett situationsanpassat, folkförankrat för-
svar och därmed bidra till ett tryggt och robust samhälle. Norra militärdi-
striktet har många uppgifter men dess huvuduppgifter är: [MDN] 
 
� Svara för samverkan med det övriga Totalförsvaret. 
� Leda militär underrättelse- och säkerhetstjänst inom området. 
� Understödja samhället, exempelvis vid bränder eller eftersökning av 

människor. 
� Lokalt stödja operativa insatsledningens, OPIL, insatser och övningar i 

Norrland. 
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� Leda militära insatser. 
� Leda utbildningar och stödja hemvärns- och frivilligrörelsernas verk-

samhet. 
� Leda övningsverksamhet med allt från lokala till internationella, civila 

och militära övningar. 
� Svara för interregional samverkan i Barentsregionen. 
 
För att utföra dessa uppgifter krävs ett geografiskt underlag. Idag består det-
ta geografiska underlag av både digitala kartor och papperskartor. De digita-
la kartorna finns lagrade på en egen server i form av filer. Denna filstruktur 
har byggts ut allt eftersom data blivit tillgängligt digitalt. I detta fall har det 
lett till att filstrukturen innehåller både gammal och ny data, vilket innebär 
att den har blivit väldigt stor och komplicerad och därmed har svårigheter att 
hitta och förstå data uppstått. Flera av de digitala kartorna är även kopplade 
mot olika kartbibliotek, så kallade ”GeoDictionary”. Dessa används för att 
underlätta åtkomsten av data och därmed göra det mer användarvänligt. För 
att arbeta med dessa kartor används idag GIS-programvaran ArcView 3.1 
och 3.2, vilket är ett verktyg för att analysera, presentera och göra utsök-
ningar i geografiska data. Norra militärdistriktet använder sig även av ett 
system, GeoPres, vilket är Försvarsmaktens system för presentation av geo-
grafisk information. GeoPres programdelar består bland annat av GeoPres 
ArcView Tillägg och GeoPres SitMap Editor. Tillägget till ArcView ger ett 
utökat stöd av funktioner som till exempel ger möjlighet att använda gemen-
samma geodata- och symboldatabaser inom Försvaret. GeoPres SitMap Edi-
tor är ett så kallat ”tittskåp” vilket är ett presentationsverktyg som är lättan-
vänt och kostnadseffektivt. [ESRI] 
 
I framtiden kommer troligen ArcGIS att introduceras inom MD N. ArcGIS 
är en skalbar produktfamilj som omfattar ett komplett geografiskt informa-
tionssystem och består av applikationerna ArcMap, ArcCatalog och ArcTo-
olbox [ESRI].  

4.2 Övningsplanering 
Geografisk data används för att genomföra och planera övningar inom För-
svarsmakten och särskild vikt läggs vid att terrängen värderas rätt. Genom 
att kunna planera och analysera terrängen med geografisk informationstek-
nik blir förberedelsetiden mer effektiv. [KRA] Det finns fyra huvudfaktorer 
som är viktiga att ta hänsyn till vid planering av övningar, dessa är: 
 
� Fastighetsägarnas egna intressen 
� Framkomlighet 
� Naturvårdsintressen 
� Miljö 
 
För att kunna genomföra en övning på privat mark krävs bland annat till-
stånd från markägaren. För detta ändamål krävs geografisk analys samt per-
sonlig kontakt med markägare. En tillämpning inom geografisk informa-
tionsteknik kan vara att markera ett område på en karta, där en övning ska 
ske, och snabbt kunna se hur många fastighetsägare som behöver kontaktas.  
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Ser man i detta skede att det är väldigt många fastighetsägare som behöver 
kontaktas kan en förflyttning av övningsytan vara av intresse. Detta för att 
minska antalet personliga kontakter vilket medför att planeringsprocessen 
blir mer effektiv. 
 
För att analysera framkomligheten bör hänsyn tas till olika faktorer i ter-
rängen. Dessa faktorer är bärighet, ytstruktur, lutning och vegetation. Bärig-
heten kan handla om hur hög markfuktighet terrängen har. En myr har ex-
empelvis mycket dålig bärighet medan grus och sand bedöms ha bättre bä-
righet. Ytstruktur handlar bland annat om hur pass jämn eller ojämn terräng-
en är. Framkomligheten försvåras i detta fall om terrängen är blockrik. Lut-
ning handlar om hur stor lutningen är i terrängen, ju större lutning desto svå-
rare blir framkomligheten. Vegetation handlar bland annat om vilken typ av 
vegetation området har samt stamtätheten i området. Stamtäthet innebär hur 
tätt träden står i förhållande till varandra. Vid hög stamtäthet blir framkom-
ligheten svår. 
 
Naturvårdsintressen handlar bland annat om de områden i naturen som inte 
får användas som övningsområden utan tillstånd från staten. Dessa områden 
kan vara reservatsbildningar och nationalparker. Reservatsbildningar är ett 
område som staten har löst in nyttjanderätten för och lagt en skyddande 
hand över. Nationalparker är den högsta formen av skydd och får under inga 
omständigheter användas som övningsområde. Även forn- och kulturläm-
ningar räknas som naturvårdsintressen och hänsyn till dessa områden bör tas 
vid övningsplanering.  
 
Vid övningsplanering bör hänsyn även tas till miljön, exempelvis nyckelbio-
toper och vattentäkter. Nedan visas en övergripande definition på nyckelbio-
top: 
 

”En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad 
bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och 
fysiska miljö har mycket stor betydelse för skogens flora 
och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade 
arter.” [SVO] 

 
En vattentäkt är ett område där det förekommer upptag av grundvatten. För 
att säkerställa god kvalitet på vårt dricksvatten bör dessa områden långsik-
tigt skyddas. 
 
Även om det finns tillgång till bra geografisk information i digital form, som 
kan användas vid olika typer av analyser, kommer man inte helt ifrån manu-
ell rekognosering av terrängen vid planering av övningar. 
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5 Behovsinventering 
Detta moment innebär bland annat att ta reda på vilka behov MD N har av 
geografisk data samt ta reda på vilken typ av metadata som användarna an-
ser vara viktig.  

5.1 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med personer som arbetar med GIS inom Norra 
Militärdistriktet, Norra Fastighetskontoret samt I 19. De bataljoner som be-
söktes på I 19 var Signalbataljonen och Ingenjörsbataljonen. Frågor som 
ställdes handlade om olika typer av analyser som genomförs, vilka data som 
krävs för att genomföra dessa analyser, vilka områden den geografiska in-
formationen bör täcka samt frågor som handlar om metadata, det vill säga 
vilken information som ansågs viktigt att veta om den geografiska informa-
tionen, se bilaga 4.  

5.1.1 Norrlands Ingenjörsbataljon och Signalbataljon 
Vid Norrlands Ingenjörsbataljon, Ingbat, 
utbildas fältarbetsförband med vinterkom-
petens och förmåga att upprätta och betjäna 
förbindelser i strömmande vatten, det vill 
säga broar och färjor. Förbandet stöder 
också utvecklingen av fältarbetsfunktionen i 
subarktiskt klimat. [IBAT] 

 
På Ingbat intervjuades en person som bland 
annat arbetar med Analysstöd Terräng-
påverkan, vilket är en komponent till ett ledningssystem som används inom 
försvaret idag. Analysstöd Terrängpåverkan används bland annat för att pla-
nera framkomlighet, det vill säga hur man kan ta sig fram i terrängen men 
även hur fienden kan ta sig fram. Intervjurespondenten är även involverad i 
ett projekt som syftar till att ta fram ett nytt Analysstöd Terrängpåverkan 
som kallas TIBAST. Detta ska integreras med nästa generations ledningssy-
stem för försvaret, NätverksBaserat Försvar, NBF.  
 
Geografisk data som används för att kunna genomföra dessa terränganalyser 
är olika typer av bakgrundskartor både vektor och rasterformat, broar, vege-
tationsdata, jordartskartan, höjddata samt vägdata. Dessa ska vara rikstäck-
ande.   
 
Vid Norrlands Signalbataljon, Signbat, 
utbildas cirka 200 värnpliktiga per år inom IT 
och telekommunikation. Ledningsförband 
med IT- och telekommunikationskompetens 
säkerställer ledning och kommunikation 
mellan staber och stridande förband i 
subarktiskt klimat. Utbildningen riktar sig 
såväl till civila som militära målgrupper. 
[SBAT] 

Figur 3 Ingenjörsbataljonens 
logotyp med bildkollage 

Figur 4 Signalbataljonens lo-
gotyp med bildkollage 
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På Signbat intervjuades personer som använder sig av GIS i sitt dagliga ar-
bete. Arbetsuppgifterna som utförs med hjälp av GIS är bland annat att ta 
fram kartor över grupperingsplatser vid övningar. Detta innebär bland annat 
att utföra framkomlighetsanalyser, se kap 4.2. Till dessa analyser krävs 
kartmaterial som terrängkartan, vegetationskartan, vägkartan, jordartskartan 
samt höjd- och djupkurvor och dessa ska i första hand täcka Norra militärdi-
striktet.  
 
Övriga synpunkter som kom fram under intervjuerna på Ingbat och Signbat 
var: 
� Svårigheter att hitta rätt data i den befintliga filstrukturen där kartorna är 

lagrade. 
� Viktigt att i framtiden kunna söka och hitta geografisk information via 

kartbladsindelning. Detta eftersom papperskartor är indelade i kartblad 
och denna indelning är bekant för de flesta som arbetar med kartor.  

� Det fanns även intresse av att få tillgång till den Nationella Vägdataba-
sen, NVDB. 

5.1.2 Norra militärdistriktet och Norra fastighetskontoret 
På Norra militärdistriktet intervjuades den person som ansvarar för den geo-
grafiska informationen samt den person som arbetar med fysisk planering. 
På Norra fastighetskontoret intervjuades en person som bland annat ansvarar 
för arbetet med fastighetsavveckling samt kontakter med fastighetsägare i 
olika ärenden. 
 
Intervjurespondenten som ansvarar för den geografiska informationen har 
arbetsuppgifter som bland annat innefattar underhåll av den geografiska in-
formationen. Detta innebär att ständigt hålla sig ajour med vilken geografisk 
information som finns att tillgå samt att uppdatera den befintliga informa-
tionen. Arbetet innefattar även att hålla i GIS-utbildningar inom Försvars-
makten.  
 
Den fysiska planeringen av mark och vatten styrs av en rad lagstiftningar 
exempelvis Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I den fysiska planeringen 
ska riskhänsyn tas upp under hela planerings- och beslutsprocessen. Att ta 
riskhänsyn i den fysiska planeringen handlar om att vidta åtgärder i frågan 
om mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling och infrastruktur i 
syfte att minimera riskerna för människor.  
 
Försvarsmakten samverkar med sektoransvariga i fredstid och för krissitua-
tioner inom följande områden: 
  
� Teknisk infrastruktur 
� Transporter 
� Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva 

ämnen 
� Ekonomisk säkerhet 
� Områdesvis samordning, samverkan och information 
� Skydd, undsättning och vård 
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För varje samverkansområde finns det flera myndigheter med särskilda upp-
gifter inom ett eller flera samverkansområden.  
 
Intervjurespondenten ansvarar för den fysiska planeringen och företräder 
försvarsmakten inom Norra militärdistriktet. Ett exempel på arbetsuppgift 
inom fysisk planering kan vara att en kommun vill bygga en golfbana. Om 
detta område ligger inom ett område som kräver samråd med försvarsmak-
ten skickas ärendet på remiss till försvaret. Ansvarig person för fysisk plane-
ring sätter sig in i ärendet och analyserar om och hur det aktuella området 
bör nyttjas för önskat ändamål. I detta fall kanske golfbanan ligger för nära 
någon av försvarets anläggningar vilket innebär att försvaret anmäler hinder 
för en etablering på den tänkta platsen. Försvarsmakten hävdar då riksintres-
se som skäl för erinran. En anläggning kan exempelvis vara ett skjutfält, för-
råd för förvaring av material, ledningscentral, flygfält etc. Varje anläggning 
har särskilda restriktioner för hur man får förfara sig inom ett visst område 
kring anläggningen. 
 
För att få in ärenden som är inom områden som är intressant för försvars-
makten utformar intervjurespondenten även samrådskartor till olika myn-
digheter. En samrådskarta redovisar inom vilka geografiska ytor samråd 
med Försvarsmakten ska ske. Inom respektive geografiska samrådsyta finns 
Försvarsmaktens anläggningar eller förberedda grupperingsplatser. För att 
dölja var anläggningarna är belägna är samrådsytorna väl tilltagna och inne-
fattar ofta flera anläggningar eller grupperingsplatser.  
 
Geografisk data som används för att genomföra intervjurespondentens ana-
lyser är fastighetskartan, bakgrundskartor i form av översiktskartan, vägkar-
tan, höjdkurvor, samt orter nödvändiga. Dessa ska täcka Norra militärdi-
striktet.  
 
Arbetet med fastighetsavveckling innebär att avveckla fastigheter, exempel-
vis förråd som försvaret hyr av Fortifikationsverket4. Detta arbete innebär 
exempelvis att alla förråd som förbanden ska avveckla, sammanställs i en 
avvecklingsplan för att i nästa steg kunna lämna över ansvaret för förrådet 
till Fortifikationsverket.  
 
Kontakter med fastighetsägare sker exempelvis inför militära övningar då 
avtal måste skrivas. För att på ett smidigt sätt ta fram fastighetsägaruppgifter 
används en GIS-applikation, Kartskåpet, som utvecklats för detta ändamål. 
Geografisk information används även då samråds- och restriktionskartor ska 
tas fram. 
 
Till detta arbete krävs geografisk data i form av terrängkartan, jordartskar-
tan, vägkartan samt skjutfältsdata. Dessa ska täcka Norra militärdistriktet.  
 

                                                 
4 Fortifikationsverket – statlig myndighet som äger olika typer av lokaler, anläggningar och 
mark som försvaret behöver i krig och i fred.   
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Övriga synpunkter som kom fram under intervjun var:    
 
� Möjlighet att dela ArcView projekt med förbanden.  
� Funktion som enkelt kan konvertera mellan olika koordinatsystem.  
� Möjlighet till att kunna söka på fastigheter.  

5.1.3 Militärdistriktsgrupper inom MD N 
Intervju har genomförts med personer från de olika militärdistriktsgrupperna 
inom MD N. Dessa grupper använder geografisk data till att utföra olika ty-
per av analyser, exempelvis riskanalyser, bebyggelseanalyser, fältarbets-
analyser, framkomlighetsanalyser och siktfältsanalyser.  
 
En riskanalys kan vara att göra en avlysning. Detta innebär att på en karta 
visa ett övningsområde som inte får beträdas av allmänheten, under tiden då 
övningen genomförs. I figur 5 visas ett exempel på hur en avlysning kan se 
ut.  
 

 
 

Denna avlysning presenteras i dagstidningar så att allmänheten kan ta del av 
informationen. En avlysning kan gälla såväl geografisk utbredning som 
höjdmässigt. Höjdmässiga riskanalyser kallas notan. Bebyggelseanalys in-
nebär bland annat att titta på vem som äger olika fastigheter, hur höga husen 
är, om stridsfordon kan ta sig fram i bebyggelsen. Fältarbetsanalyser inne-
bär också att titta på framkomligheten men det tillkommer även analyser på 
bland annat grävbarhet, var man kan bygga vägar och broar, var man kan 
lägga ut minor. Framkomlighetsanalyser innebär kortfattat att göra analyser 
som visar var och hur man kan ta sig fram i terrängen, se kap 4.2. En sikt-
fältsanalys ger svar på frågorna:  
 
� Vilka områden kan observeras från ett aktuellt område?  
� Från vilka områden kan ett aktuellt område observeras?   
 
Geografisk data som används för att kunna genomföra dessa analyser är fas-
tighetskartan, terrängkartan, vägkartan, översiktskartan, höjddata, vegeta-
tionsdata, skärgårdskort samt karta över broar. Eftersom hänsyn bör tas till 
miljön och riksintressen är även kartdata om detta intressant. I första hand 
ska dessa kartor täcka Norra militärdistriktet men önskemål uttrycks att des-
sa kartor ska vara rikstäckande.  
 

Figur 5 Exempelbild över en avlysning 
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Övriga synpunkter som kom fram under intervjuerna var: 
 
� Svårigheter att hitta i och förstå den befintliga filstrukturen där kartorna 

är lagrade.  
� Önskemål om en amfibiekarta (karta + sjökort) 

5.2 Sammanställning av intervjuer  
Geografisk data som intervjurespondenterna har behov av i dag är: 
 
� Bakgrundskartor i vektor och raster 
� Broar 
� Djupkurvor 
� Fastighetskartan 
� Höjddata 
� Jordartskartan 
� Orter 
� Skjutfältsdata 
� Skärgårdskort  
� Terrängkartan 
� Vegetation 
� Vägkartan 
� Översiktskartan 
 
I figur 6 visas en sammanställning på frågorna om metadata som ställdes i 
intervjuerna på MD N, FK N samt bataljoner inom I 19.  

 
 Figur 6 Sammanställning av svaren på metadata som framkom i intervjuerna 
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5.3 Formalisering av användarkrav för datamodellen 
För att ta fram användarkraven utfördes intervjuer med olika intressenter 
inom organisationen. Intervjumallen utformades utifrån tidigare nämnda 
metadatastandarder, se kapitel 2. Intervjurespondenterna har därefter fått 
ange de kriterier som de anser vara viktiga vid utformning av en metadata-
bas.  
 
De kriterier, se figur 6, som 70 procent eller fler av intervjurespondenterna 
ansåg vara viktiga har vi formaliserat som användarkrav från MD N. Många 
av intervjurespondenterna ansåg att de flesta kriterier för metadata var vikti-
ga. På grund av detta samt att databasen skulle bli för omfattande, valde vi 
en relativt hög procent för att formalisera användarkraven. Användarkraven 
är följande: 
 
� Titel 
� Sökväg 
� Beskrivning 
� Geografisk utbredning 
� Tillverkningsdatum 
� Fullständighet 
� Koordinatsystem 
� Geometrityp 
� Attributinformation 
� Tillgängligt format 
� Metadatum 
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6 Inventering av befintliga metadatabaser  
I detta avsnitt presenteras och beskrivs de inventerade metadatabaserna 
Navet, EnviCat, GISMeta, Skogens Källa, GISdata samt Geodata-info. 
 
För att göra den geografiska informationen mer tillgänglig för allmänheten 
har metadatabaser byggts upp på olika ställen i världen. I Sverige använder 
sig bland annat Bodens kommun, Lantmäteriet, Länsstyrelsen och Skogs-
vårdsstyrelsen av metadatabaser. Inventering av befintliga metadatabaser 
har gjort för att öka förståelsen samt att få en överblick på hur dessa är upp-
byggda. 

6.1 Bodens kommun – Navet 
Navet är Bodens kommuns metadatabas som används för att söka och pre-
sentera geografisk information. Navet består av 12 tabeller i en fristående 
MS Accessdatabas. Metadatabasen bygger på de facto-standarden PilotGIS 
för leverans och utbyte av data inom den fysiska samhällsplaneringen.  
 
� Datakälla (allmän beskrivning, fullständighet, datum, ansvarig) 
� ArcView dokument 
� Attribut 
� Inställningar (rättigheter och säkerhet) 
� Om Navet (information om metadatabasen) 

6.2 Lantmäteriet – EnviCat 
EnviCat är Lantmäteriets metadatabas som gör det möjligt att hantera, söka 
och presentera geografisk data i ett sammanhang samt organisera tillhörande 
metadata på ett standardiserat sätt. EnviCat’s metadata lagras i en relations-
databas och standarden som används är FGDC. För att få databasen så flexi-
bel som möjligt har vissa delar från ISO och OGC5 vävts in i systemet. En-
viCat består av cirka 80 tabeller i en ORACLE 8i databas. EnviCat är upp-
delad i sex huvudgrupper som i sin tur är uppdelade i undergrupper. De sex 
huvudgrupperna är: [LTM]  
 
� Identifikationsinformation 
� Kvalitets- och källinformation 
� Geometrisk beskrivning av data 
� Geografiskt koordinatsystem 
� Egenskaper och attribut 
� Distributionsinformation 

                                                 
5 OGC – Open GIS Consortium, en medlemsorganisation som arbetar för ett samarbete 
mellan olika parter för att dela geografisk information. 
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6.3 Länsstyrelsen - GISMeta 
Länsstyrelsen använder sig av en geografisk metadatabas, GISMeta, som 
används för registrering, strukturering och beskrivning av geografisk data.  
Denna bygger på PilotGIS-standarden vilken är en de facto-standard för le-
verans och utbyte av data inom den fysiska samhällsplaneringen. Metadata-
basen är utvecklad av Länsstyrelserna i Skåne, Kronoberg och Norrbotten 
under 1999-2000. GISMeta är uppbyggd i en Informix eller SQL-server och 
administrationsverktyget MAGI, som används för inmatning av metadata, är 
uppbyggt i MS Access. De grundläggande delarna i GISMeta är: [LST] 
 
� Dataset (beskrivning av dataset, ansvarig person, lagringsplats, format 

etc.) 
� Location (den fysiska lagringsplatsen) 
� Person (de personer som är ansvariga för datasetet) 
� Presentation (hur datasetet ska presenteras när det gäller bland annat 

färgsättning och format) 
� Presentationsgrupper (en samling av presentationer som ofta används 

tillsammans) 
 
För att dela geografisk data använder sig Länsstyrelsen av en webbapplika-
tion, GISdata, som är kopplad mot GISMeta. Applikationen beskrivs kort-
fattat i avsnitt 6.4.  

6.4 Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen 
Skogsvårdsstyrelsen och även Länsstyrelsen använder sig av en webbappli-
kation, GeoWebShare, som SWEGIS, Consultant and GIS Software Provi-
der, utvecklat. Det är en applikation för att dela geografisk data. Den gör det 
möjligt att med hjälp av en vanlig webbläsare förhandsgranska teman, stude-
ra tillhörande metadata samt ladda upp och ned geografiskt data från en ser-
ver. Elementen i dessa metadatabaser skräddarsys utifrån kundens önske-
mål. [SWE] Skogsvårdsstyrelsen kallar sin webbapplikation Skogens Källa 
och Länsstyrelsen kallar sin GISdata [LST]&[SVO]. I tabell 1 presenteras 
element som finns med i dessa metadatabaser. De element som är kursiva 
visar skillnaden mellan applikationerna. 
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Tabell 1 Jämförelse mellan Skogsvårdsstyrelsens och Länsstyrelsens webb- 
 applikationer, Skogens Källa och GISdata. 
 
Skogens Källa GISdata 
• Titel (namn på datasetet) 
• Sökväg  
• Storlek 
• Datum  
• Koordinatsystem 
• Temaägare (upphovsman) 
• Beskrivning  
• Nyckelord 
• X-max 
• X-min 
• Y-max 
• Y-min  
• Insamlingsmetod 

• Titel (namn på datasetet) 
• Sökväg 
• Storlek  
• Senaste uppladdningsdatum  
• Koordinatsystem 
• Temaägare (upphovsman) 
• Beskrivning 
• Nyckelord  
• X-max 
• X-min 
• Y-max 
• Y-min  
• Antal nedladdningar  
• Ursprungsskala 
• Aktualitet 

6.5 Metadatabastjänst – Geodata-info  
Geodata-info är en officiell metadatabas över digitala kartor och geografisk 
information i Danmark. Syftet med denna metadatabas är att skapa en elek-
tronisk katalog som på ett enhetligt sätt beskriver all geografisk information. 
Denna metadatabas bygger på CEN-standarden TC 287 och innehåller dessa 
huvudgrupper: [GDI]   
 
� Teckensnitt  
� Titel  
� Kvalitet 
� Referens till ett exempel 
� Status 
� Distribution 
� Referensdokument 
� Täckningsområde 
� Geografiskt område 
� Referenssystem 
� Rekommenderad skala 
� Språk 
� Metadata 
� Objekttyp 
� Relaterat dataset 
� Spatial schematyp 
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7 Förslag till ny filstruktur 
I detta avsnitt beskrivs hur förslaget till den nya filstrukturen för MD N:s 
geografiska data byggts upp.  
 
En punkt som återkom ett flertal gånger under intervjuerna, med användarna 
av MD N:s geografiska data, var svårigheten att förstå och hitta i den befint-
liga filstrukturen. För att få den geografiska informationen mer lättillgänglig 
har vi valt att strukturera upp det befintliga filsystemet på MD N och ge ett 
förslag på förbättring av detta, se bilaga 1. MD N har stora mängder geogra-
fisk data som är lagrat i en filstruktur som består av flera nivåer av mappar. 
Lagringssättet är inte konsekvent i de mappar som finns under huvudmap-
parna. Det vill säga kartlagren är ibland lagrade efter område eller kartblad 
medan de lagras efter skikt under andra mappar. Denna inkonsekvens gör 
det svårt att hitta rätt data man söker efter i den befintliga filstrukturen. När 
uppbyggnaden av det nya filsystemet genomförs är det viktigt att bygga upp 
strukturen på ett sätt som gör det mer användarvänligt och lättillgängligt. 
Detta görs genom att skapa ett filsystem som har en logisk struktur och är 
konsekvent uppbyggt. 
 
För att bygga upp ett nytt filsystem gjordes en ordentlig genomgång av den 
befintliga filstrukturen. Denna genomgång gjordes för att få en överblick på 
systemet och få en förståelse över vilka problem som finns och vad som gör 
det svårt att hitta rätt data. Därefter utgick vi från de svar som framkom vid 
intervjuerna, det vill säga den geografiska information som intervjurespon-
denterna har behov av idag.    
 
Vi har valt att bygga upp filsystemet efter den kartbladsindelning, ett rutnät, 
RT90 2.5 gon V, som idag finns för de tryckta kartorna, se bilaga 2. Hela 
Sverige är indelat i ett rutsystem där varje storruta betecknas med den nume-
risk kod, 1-32, i x-led och en bokstavskod, A-N, i y-led. På detta sätt skapas 
en unik identitet för varje storruta i form av en siffra och en bokstav exem-
pelvis 25L som representerar Bodenområdet. Varje sida i en storruta repre-
senterar 50 kilometer och varje storruta indelas i sin tur i fyra mindre rutor 
med beteckningarna SV, SO, NV, NO. Denna uppdelning valde vi att göra 
dels på grund av de önskemål som framkom under intervjuerna samt att de 
flesta som arbetar med kartor är bekant med kartbladsindelningen men även 
eftersom vi ansåg det vara en logisk struktur för detta ändamål. Denna upp-
delning medför i sin tur att användaren lättare kan förstå filstrukturen och 
snabbare hitta rätt område som söks, mer användarvänligt.  
 
Den övergripande indelningen i mappar är i stort sett densamma som tidiga-
re med undantag för en del namnändringar. Vi har valt att använda de namn 
som finns i Kartplan 2004, med undantag från Å, Ä och Ö. Detta för att det 
inte ska uppstå problem med program som använder andra språk än svenska. 
Vi har även valt att lägga till information om skala i namnet på några av 
mapparna, även detta efter önskemål från användarna. Första nivån under 
K:/Geodata har nedanstående rubriker på mapparna, det som står inom pa-
rentestecken är endast en förklaring på rubriken.  
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� Admin_indel (administrativ indelning) 
� Fastighetskartan_12_5 (fastighetskartan skala 1:12 500)  
� Garnisonskarta 
� Hojdkartor (höjdkartor) 
� Jordartskartan 
� Ortnamn 
� Ortofoto 
� Oversiktskartan_250 (översiktskartan skala 1:250 000) 
� Satellitbilder 
� Skargardskort (skärgårdskort) 
� Stomkartor 
� Sverigekartor 
� Tatortskartan (tätortskartan) 
� Tematiska_kartor 
� Terrangkartan_50 (terrängkartan skala 1:50 000) 
� Utlandska_kartor (utländska kartor) 
� Vagkartan_100 (vägkartan skala 1:100 000) 
� Vegetation  
 
Den andra nivån på mappindelningen är raster och vektor och den tredje ni-
vån för den geografiska informationen är kartbladsindelningen. Kartbladsin-
delningen gäller endast vektorformat. Under raster ligger alla filerna utan 
någon logisk indelning i mappar, detta för att uppdatering av dessa filer ska 
gå mycket lättare och snabbare. Kartbladsindelningen valdes alltså endast 
för vektorformat och under mappen vektor namnges de underliggande map-
parna med en siffra som motsvarar kartbladet i y-led, 1-32, för att i näst-
kommande mappnivå lägga till en bokstav som motsvarar kartbladet i x-led, 
A-N. Detta innebär att en siffra och en bokstav kommer att namnge denna 
mappnivå, exempelvis 25L. Eftersom kartbladen består av ytterligare mind-
re kartblad blir namngivande mer specifikt ju längre ner i strukturen man 
kommer. För att göra åtkomsten till filerna snabbare har filsystemet på detta 
sätt gjorts plattare, det vill säga filerna har delats upp i fler undermappar. 
 
Efter en genomgång av MD N:s geografiska data ritades ett antal modeller 
upp i Microsoft Visio, se bilaga 1, därefter gjordes förändringen på en kopia 
av kartservern. Detta arbete gjordes för att användarna skulle få en möjlighet 
att se hur den nya filstrukturen skulle se ut samt att de skulle få möjlighet att 
prova på att jobba i den nya strukturen innan förändringen genomförs på den 
”riktiga” servern.   
 
I den nuvarande filstrukturen finns det filer som är kopplade till GIS-projekt 
som bland annat används i ArcView. Sökvägarna till filerna i strukturen 
kommer att förändras vid implementation av den nya filstrukturen. Det vill 
säga projekten hittar inte de filer som ska bygga upp respektive projekt. Det-
ta innebär att vid implementation av den nya filstrukturen krävs det även en 
strukturering av sökvägarna från projekten till filerna. Denna förändring 
medför att åtkomsten av filer i strukturen blir mycket lättare och snabbare 
men förändringen innebär dock extra arbete med att ordna sökvägarna till 
filerna som är kopplade till projekten. 
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8 Framtagning av datamodell för MD N 
I detta avsnitt beskrivs val av metadatastandard, tillvägagångssättet vid 
framtagandet av datamodellen samt jämförelse mellan uppsatta kriterier 
och datamodellen.    

8.1 Utvärdering och val av metadatastandard 
För att utbyte av geografisk information ska kunna ske utan missförstånd 
mellan olika organisationer bör en metadatastandard användas. Användan-
det av en metadatastandard skapar förutsättningar för att alla inom ett visst 
område ska kunna samverka och samarbeta.  
 
I den teoretiska referensramen, kap 2, beskrivs kortfattat de olika metadata-
standarder som vi utgått från vid val av metadatastandard för MD N:s data-
modell. De standarder som utvärderats är mycket lika varandra men de fles-
ta standarder har ett förutbestämt antal kärnelement, vilket innebär att endast 
vissa specifika element ska ingå i datamodellen för att en standard kan sägas 
efterföljas. Detta medför att omfattande standarder med fördel kan användas 
även i mindre metadatabaser. För att uppnå en hög kvalitet på det geografis-
ka datat bör en metadatastandard som innehåller ursprung, lägesnoggrann-
het, aktualitet och fullständighet finnas med.  
 
De kriterier som vi använt oss av vid val av metadatastandard är:  
 
� Den ska uppfylla MD N:s användarkrav, se avsnitt 5.3.  
� Den ska kunna lagra geografisk information 
� Standarden ska vara flexibel och anpassningsbar (lägga till och ta bort 

element) 
� Standarden ska innehålla kriterier som ger databasen en hög kvalitet.  
 
För att kunna välja standard gör vi en utvärdering av de standarder som kort-
fattat beskrivits i kapitel 2. Vi gör en jämförelse gentemot de kriterier vi satt 
upp för val av metadatastandard. 
 
CEN-prENV 12657 
Den europeiska förstandarden CEN är en tillfällig standard i väntan på en 
slutlig internationell standard. Genom att den internationella metadatastan-
darden ISO 19115 kom i maj 2003 samt att ingen utveckling sker av CEN är 
den inte av intresse för vårt arbete. 
 
Dublin Core 
Dublin Core är en väldigt enkel internationell standard som dessutom är an-
passningsbar. Detta innebär att man kan bygga ut standarden med fler ele-
ment. Nackdelen med Dublin Core är att den inte har element som stödjer 
den geografiska informationen, därav är den inte av intresse för oss. 
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FGDC (CSDGM) 
FGDC är en amerikansk metadatastandard som är mycket stor och kompli-
cerad. Fördelar som vi ser med denna standard är att den stöds av ESRI:s 
produkter samt att det går att välja bort element för att inte få en allt för stor 
och komplicerad databas. Man kan även välja lagringsformat och överfö-
ringssystem i denna standard.    
 
ISO 19115:2003 
ISO är en internationell standard och är precis som FGDC en mycket stor 
och komplicerad metadatastandard. Även denna standard stöds av ESRI:s 
produkter och kan anpassas genom att minska antalet element för att få en 
mindre metadatabas. Detta är en standard som blivit en ersättare för andra 
nationella standarder dels genom att den är internationell och dels genom 
harmoniseringsarbete med nationella standardiseringsorgan.   
 
PilotGIS 
PilotGIS är en enklare svensk de facto-standard som Boverket tagit fram. 
Den är framtagen i syfte att förenkla och förbättra leverans och utbyte av 
data inom den fysiska samhällsplaneringen mellan kommuner och länssty-
relser. Denna standard kan byggas ut efter egna behov, vilket vi anser vara 
bra. 

8.1.1 Val av metadatastandard 
Valet av metadatastandard för MD N:s geografiska data har främst stått mel-
lan FGDC och ISO. Dessa standarder är väldigt lika varandra och detta kan 
bland annat bero på att det förekommit harmoniseringsarbete mellan dessa 
parter. En stor fördel med dessa standarder är att båda stöds av ESRI:s pro-
dukter, som försvaret använder sig av. Trots att de är stora och omfattande 
finns det möjlighet att anpassa dem efter egna behov och detta är ett krav 
som bör uppfyllas för att databasen ska bli användarvänlig och överskådlig 
gentemot MD N:s krav. Valet föll till sist på ISO:s metadatastandard efter-
som den uppfyller de kriterier vi ställt på den metadatastandard som skulle 
väljas. Den uppfyller MD N:s krav som presenteras i avsnitt 5.3, den kan 
lagra geografisk information, den är flexibel och anpassningsbar samt  inne-
håller de kriterier som krävs för att en metadatabas ska erhålla hög kvalitet. 
De utvärderade metadatastandarderna uppfyllde till viss del alla dessa krav 
men valet föll slutligen på ISO. Motivet till detta val är att det är en erkänd 
internationell och väl dokumenterad standard samt att efter samtal med per-
soner i metadatabranschen och genom litteraturstudier tror vi det är en stan-
dard som många kommer att använda sig av i framtiden.  

8.2 Tillvägagångssätt 
ISO ger möjlighet att endast använda sig av kärnelementen i standarden. Ef-
tersom vissa av elementen är onödiga och överflödiga gentemot MD N:s 
användarkrav har vi valt att endast utgå från dessa kärnelement. ISO:s meta-
datastandard efterföljs om databasen innehåller alla kärnelement och efter-
som vi har valt bort en del av dessa kärnelement utgår vi endast från stan-
darden.  
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8.2.1 Kriterier för datamodellen 
För att erhålla en användarvänlig datamodell med hög kvalitet har vi tagit 
hänsyn till följande punkter vid uppbyggandet av datamodellen.  
 
� Kärnelement i ISO 19115 
� Kvalitetskriterier  
� Användarkrav 
 
Dessa punkter kommer att jämföras med datamodellen i avsnitt 8.2.3, 8.2.4 
och 8.2.5. 

8.2.2 Beskrivning av datamodellen 
Då datamodellen byggdes upp valde vi att använda de entiteter som passade 
MD N:s krav samt de relevanta kärnelementen i ISO-standarden. En full-
ständig beskrivning på datamodellen finns i bilaga 3. Datamodellen, figur 7, 
har en central entitet, Dataset, som de flesta övriga entiteter är kopplade till. 
Den innehåller den grundläggande informationen och identifikationen av 
den geografiska informationen.  
 

 
Figur 7 Datamodell för MD N:s metadata. 
 
Nedan ges en kort beskrivning på entiteterna i datamodellen. Text med fet 
stil är entiteterna i modellen.  
 
� Datakalla - beskriver hur kartan är uppbyggd från grunden.   
� Datafangstmetod - beskriver om datasetet exempelvis är inskannat eller 

digitaliserat.  
� Dataansvarig - den person inom organisationen som ansvarar för det 

geografiska datat. 
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� Geo_utbred – beskriver den geografiska utbredningen i form av koordi-
nater och text.  

� Koordsyst – beskriver vilket referenssystem som används. Är kopplad 
till tabellen Dataset genom kopplingstabellen Koordsystrad.   

� Geometri – beskriver om datasetet innehåller punkter, linjer eller poly-
goner.  

� Kartblad – beskriver vilket kartblad datasetet tillhör. Är kopplad till 
tabellen Dataset genom en kopplingstabell Kartbladsrad.  

� Rekskala – beskriver den rekommenderade skalan för datasetet.  
� Kategori – beskriver vilken kategori datasetet tillhör. Är kopplad till 

tabellen Dataset genom en kopplingstabell Kategorirad. 
� Nyckelord – ord som beskriver datasetet. Är kopplad till tabellen Data-

set genom kopplingstabellen Nyckelordsrad.    
� Dataproducent – beskriver den organisation som har tillverkat datase-

tet.  
� Temaforkl – en beskrivning av attributen som ett dataset kan ha. Är 

kopplad till tabellen Dataset genom kopplingstabellen Temaforklrad. 
� Tillgformat – beskriver vilka format som datasetet finns tillgängligt i. 

Är kopplad till tabellen Dataset genom kopplingstabellen Tillgformat-
rad. 

 
I bilaga 3 förklaras de attribut som hör till datamodellen. Nedan visas de ob-
ligatoriska attributen samt motiv till varför vi valt dessa som obligatoriska.  
 
� Sokvag – sökväg till datasetet är nödvändig för att veta var i filstruktu-

ren datasetet finns lagrat. 
� Titel – ger en mycket snabb och kort beskrivning av det geografiska om-

rådet och innehållet i datasetet för mer vana användare. 
� Beskrivning – ger en allmän kort förklaring i text vad datasetet innehål-

ler detta för att underlätta förståelsen av datasetet.  
� Fullst – fullständighet är nödvändigt för att datasetet ska tolkas på rätt 

sätt och det är även ett element som höjer kvaliteten på databasen. 
� Noggrann – noggrannhet är nödvändigt för att datasetet ska tolkas på 

rätt sätt och det är även ett element som höjer kvaliteten på databasen. 
� Aktualitet – är nödvändigt för att veta hur aktuellt datasetet är, det vill 

säga när det är senast uppdaterat, det är även ett element som höjer kva-
liteten på databasen. 

� Kallnr – är en primärnyckel och blir automatiskt obligatorisk för att 
Kalla är obligatorisk. 

� Kalla – datakälla är ett element som höjer kvaliteten på databasen. 
� Metodnr – är en primärnyckel och blir automatiskt obligatorisk för att 

Metod är obligatorisk. 
� Metod – datafångstmetod är ett element som höjer kvaliteten på databa-

sen. 
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8.2.3 Kärnelement i ISO 19115 
ISO-standarden består av ett stort antal element. Vanligtvis används endast 
vissa grundelement för att identifiera ett dataset. En del av de element som 
ingår i kärnan är obligatoriska och en del är valbara men ISO rekommende-
rar nedanstående kärnelement för att öka förståelsen på innehållet i databa-
sen. Dessa svarar på frågorna vad, var, när och vem. Vi har valt att utgå 
ifrån dessa grundelement då vi tagit fram datamodellen. Med att utgå menar 
vi att vissa element är bortvalda samt att egna element har tillkommit. 
Grundelementen som ingår i kärnan är: 
 
� Dataset title (obligatorisk) 

Titel på dataset. 
� Dataset reference date (obligatorisk) 

Datasetets tillverkningsdatum.  
� Dataset responsible party (valbar) 

Datasetansvarig inom organisationen.  
� Geographic location of the dataset (obligatorisk under speciella vill-

kor, minst ett av dessa tre villkor är obligatoriskt och villkoret är valbart) 
- GeographicExtent - Anger geografiskt område genom en logisk va-

riabel  
- GeographicBoundingBox - Geografiskt område anges med fyra ko-

ordinater.  
- GeographicDescription - Beskrivning av det geografiska läget.  

� Dataset language (obligatorisk) 
Språket på datasetet.  

� Dataset character set (obligatorisk under speciella villkor) 
Namn på teckensnittstandarden som används för datasetet.  

� Dataset topic category (obligatorisk) 
Vilken kategori datasetet tillhör.  

� Spatial resolution of the dataset (valbar) 
Vilken fullständighet datasetet har. 

� Abstract describing the dataset (obligatorisk) 
En kort sammanfattning på vad datasetet innehåller.  

� Distribution format (valbar) 
Format som datasetet finns tillgängligt i hos distributören. 

� Additional extent information for the dataset (valbar) 
Ytterligare information om den geografiska utbredningen för datasetet. 

� Spatial representation type (valbar) 
Representationstyp, vektor eller raster.  

� Reference system (valbar) 
Referens system.  

� Lineage (valbar) 
Datasetets ursprung.  

� On-line resource (valbar) 
Hur och var man kan erhålla det aktuella datasetet.  

� Metadata file identifier (valbar) 
Unik identifierare för metadatafilen.  
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� Metadata standard name (valbar) 
Namn på metadatastandarden.  

� Metadata standard version (valbar) 
Namn på versionen till metadatastandarden.  

� Metadata language (obligatorisk under speciella villkor) 
Språket som används för att dokumentera metadata.  

� Metadata character set (obligatorisk under speciella villkor) 
Teckensnitt för metadata.  

� Metadata point of contact (obligatorisk) 
Person som ansvarar för metadata.  

� Metadata date stamp (obligatorisk) 
Datum då metadata uppdateras.   

 
I tabell 2 visas en jämförelse mellan ISO:s kärnelement och vår modell. De 
element som det står borttaget på har vi plockat bort då vi anser dem ovikti-
ga i vår modell.  
 
Tabell 2 Jämförelse mellan ISO:s kärnelement och vår modell. 
 
ISO – kärnelement Vår modell 
Dataset title Titel – ett attribut i entiteten Dataset 
Dataset reference date Tillvdatum – ett attribut i entiteten Da-

taset  
Dataset responsible party Dataansvarig – en entitet med tillhö-

rande attribut 
Geographic location of the dataset 
- GeographicExtent 
- GeographicBoundingBox 
 
- GeographicDescription 

 
- Borttaget 
- Xmin, Xmax, Ymin, Ymax – attri-

but i entiteten Geo_utbred 
- Omr - ett attribut i entiteten 

Geo_utbred 
Dataset language Borttaget 
Dataset character set Borttaget 
Dataset topic category Kategori och kategorirad – entiteter 

med tillhörande attribut 
Spatial resolution of the dataset Fullst – ett attribut i entiteten Dataset 
Abstract describing the dataset Beskrivning – ett attribut i entiteten 

Dataset 
Distribution format Tillgformat och Tillgformatrad – enti-

teter med tillhörande attribut 
Additional extent information for the 
dataset (vertical and temporal 

Borttaget 

Spatial representation type Borttaget 
Reference system Koordsyst och Koordsystrad – entiteter 

med tillhörande attribut 
Lineage Datakalla och Datafangstmetod – enti-

teter med tillhörande attribut 
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ISO – kärnelement Vår modell 
On-line resourse Borttaget 
Metadata file identifier Sokvag – primärnyckel i entiteten Da-

taset 
Metadata standard name Borttaget 
Metadata standard version Borttaget 
Metadata language Borttaget 
Metadata character set Borttaget 
Metadata point of contact Borttaget 
Metadata date stamp Metadatum – ett attribut i entiteten Da-

taset 
 
Entiteterna Dataproducent och Geometri som finns med i vår modell är ock-
så element från ISO-standarden men de finns inte med bland kärnelementen 
utan är valbara.  

8.2.4 Kvalitetskriterier 
De element en metadatabas ska innehålla för att erhålla hög kvalitet är ur-
sprung, lägesnoggrannhet, aktualitet och fullständighet. Tabell 3 visar att vår 
datamodell uppfyller kriterierna som krävs för att erhålla hög kvalitet.   
 
Tabell 3 Jämförelse mellan kvalitetskriterier och vår modell. 
 
Kvalitetskriterier Vår modell 
Ursprung Datakalla och Datafangstmetod – entiteter med 

tillhörande attribut 
Lägesnoggrannhet Noggrann – ett attribut i entiteten Dataset 
Aktualitet Aktualitet – ett attribut i entiteten Dataset 
Fullständighet Fullst – ett attribut i entiteten Dataset 

8.2.5 Användarkrav 
För att ta fram användarkraven utfördes intervjuer med olika intressenter 
inom organisationen. De kriterier, se avsnitt 5.2, som 70 procent eller fler av 
intervjurespondenterna ansåg vara viktiga har vi formaliserat som användar-
krav från MD N. Dessa användarkrav jämförs med vår modell i tabell 4.  
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Tabell 4 Jämförelse mellan användarkrav och vår modell. 
 
Användarkrav Vår modell 
Titel Titel – ett attribut i entiteten Dataset 
Sökväg Sokvag – primärnyckel i entiteten Dataset 
Beskrivning Beskrivning – ett attribut i entiteten Dataset 
Geografisk utbredning Geo_utbred – en entitet med tillhörande attribut  
Tillverkningsdatum Tillvdatum – ett attribut i entiteten Dataset 
Fullständighet Fullst – ett attribut i entiteten Dataset 
Koordinatsystem Koordsyst och Koordsystrad – entiteter med tillhö-

rande attribut 
Geometrityp Geometri – en entitet med tillhörande attribut 
Attributinformation Temaforkl och Temaforklrad – entiteter med till-

hörande attribut 
Tillgängligt format Tillgformat och Tillgformatrad – entiteter med 

tillhörande attribut 
Metadatum Metadatum – ett attribut i entiteten Dataset 
 
Vissa av de kriterier som mindre än 70 procent av intervjurespondenterna 
ansåg vara viktiga har vi valt att ta med i vår datamodell och dessa kriterier 
presenteras och motiveras i följande punkter.  
 
� Sökord/nyckelord – denna har vi tagit med efter genomgång av befint-

liga metadatabaser samt att vi anser att nyckelord kan underlätta utsök-
ning av specifika dataset. Sökord/nyckelord finns med i vår datamodell 
som entiteterna Nyckelord och Nyckelordsrad med tillhörande attribut. 
  

� Datakälla, Aktualitet, Datafångstmetod och Noggrannhet ansåg vi 
vara viktiga för att uppnå hög kvalitet på metadatabasen, därav har vi ta-
git med dem i datamodellen som entiteter Datakalla och Datafangstme-
tod samt Aktualitet och Noggrannhet som attribut till entiteten Dataset.  

 
� Dataansvarig, Dataproducent och Distributionskontakt har vi tagit 

med i datamodellen för att dessa är kärnelement i ISO-standarden. Data-
ansvarig finns med som entitet Dataansvarig med tillhörande attribut, 
Dataproducent och Distributionskontakt finns med som attribut i entite-
ten Dataproducent. 

 
De kriterier som inte har tagits med från intervjumallen, se bilaga 4, är stor-
lek och format på dataset samt säkerhet/rättighet. Detta eftersom det var få 
intervjurespondenter som ansåg dessa kriterier vara viktiga.   
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9 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras slutsatser av examensarbetet.  
 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram en datamodell för metadata 
över MD N:s geografiska data. Detta innebar att utreda och formalisera an-
vändarkrav utifrån de behov MD N har av metadata på den geografiska in-
formationen samt att inventera befintliga metadatalösningar för geografisk 
information. Syftet var även att göra MD N:s geografiska grunddata mer an-
vändarvänligt. Detta innebar att ta fram en modell över hur det geografiska 
grunddatat ska struktureras i filsystemet. 
 
Målet med examensarbetet var en datamodell som ska kunna följas vid upp-
byggnaden av MD N:s databas för metadata. Målet var även en modell som 
ska kunna följas vid omstrukturering av MD N:s geografiska grunddata.  
 
Nedan presenterar de slutsatser vi kunde dra av vårt arbete. 
 
� Vi utformade en strukturerad intervjumall där befintliga element från 

metadatastandarder fanns med som kriterier. Genom denna metod er-
hölls bättre svar från intervjurespondenterna. Detta medförde en bättre 
formulering av användarkraven jämfört med vad en öppen fråga skulle 
ge. 

 
� Resultatet på inventeringen av befintliga lösningar på metadatabaser gav 

oss en större förståelse för hur en metadatabas bör se ut samt att det inte 
är några markanta skillnader mellan de inventerade metadatabaserna.  

 
� Det är svårt att följa en metadatastandard, de är ofta mycket omfattande 

och komplicerade. 
 
� Genom att strukturera upp filsystemet har den geografiska informationen 

blivit mer användarvänlig.    
 
� Den nya plattare filstrukturen ger en snabbare åtkomst av MD N:s geo-

grafiska data. För att få en ännu snabbare åtkomst av geografisk data bör 
en databasstruktur användas. 

 
� En viktig slutsats som dragits under arbetets gång är att en metadatabas 

ska innehålla särskilda kriterier för att uppnå hög kvalitet. 
 
� Datamodellen är logiskt uppbyggd och kan följas vid uppbyggnad av en 

metadatabas. 
 
Med dessa slutsatser kan vi säga att syftet och målet med examensarbetet är 
uppnått. 
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10 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar och reflekterar vi över och diskuterar examensar-
betet som genomförts. 
 
För att öka validiteten i en undersökning är det väldigt viktigt att genomföra 
en pilotstudie för att testa de intervjufrågor man avser att ställa så att de upp-
fattas på rätt sätt. Efter den lilla pilotstudie som vi genomförde omformule-
rade vi intervjufrågorna på ett bättre och mer förståeligt sätt, vilket medför-
de att intervjurespondenterna uppfattade frågorna på det sätt som vi avsåg 
med dem. Intervjufrågorna formulerades utifrån de metadatastandarder som 
studerats. Detta innebar att vi erhöll ett mer utförligt svar jämfört med en 
helt öppen fråga, där intervjurespondenten själv anger vilken typ av metada-
ta de anser vara viktig för den geografiska informationen. 
 
I intervjumallen fanns en öppen fråga som gällde övriga synpunkter. Här 
framkom det bland annat önskemål om att få tillgång till ny geografisk in-
formation som, nationella vägdatabasen och amfibiekartor. Detta har inte vi 
tagit hänsyn till i vårt arbete eftersom vi endast koncentrerat oss på den geo-
grafiska information de har idag. Däremot är det viktigt för uppdragsgivaren 
ta del av dessa önskemål.  
 
Vi har även upptäckt hur viktigt det är att prata med personer på olika nivåer 
i organisationen eftersom de uppfattar och arbetar med den geografiska in-
formationen på olika sätt. Det som är självklart för en person kan vara väl-
digt komplicerat för en annan.  
 
För att öka förståelsen inom ett ämnesområde kan vi rekommendera att göra 
studiebesök och därigenom se hur någonting fungerar i praktiken jämfört 
med endast litteraturstudier. Studiebesök är alltså ett mycket bra komple-
ment till litteraturstudier. 
 
Att förändra en befintlig filstruktur innebär både för- och nackdelar beroen-
de på hur man ser det. Genomförs förändringen av filstrukturen enligt vårt 
förslag innebär det snabbare åtkomst av data samt att det blir mer användar-
vänligt. Det innebär dock en del arbete med att ändra sökvägar från befintli-
ga GIS-projekt till filer som är kopplade till dessa projekt. Detta är någon-
ting som måste beaktas innan en slutgiltig förändring av filstrukturen even-
tuellt sker.  
 
Till en början delades filstrukturen upp i raster- och vektor mappar och un-
der dessa var uppdelningen av undermappar lika. Efter mer information om 
hur rasterkartor används inom MD N valde vi lägga rasterfilerna direkt un-
der rastermappen istället för att använda den kartbladsindelning som an-
vänds under vektormappen. Detta för att bland annat underlätta uppdatering 
av rasterfiler som är kopplade till diverse projekt. 
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Viktigt att tänka på vid utformning av en ny filstruktur är att inte skapa allt 
för långa namn på mapparna. Hela sökvägen får inte överskrida 256 tecken. 
Man bör även vara medveten om att hela sökvägen kanske inte är synlig 
utan det kan finnas fler nivåer ovanför din rotmapp, exempelvis H:/.  
 
Datamodellen som är framtagen kan exempelvis implementeras som en fri-
stående relationsdatabas i Microsoft Access eller i en SQL-databas. Vid en 
sökning efter ett särskilt kartlager i en fristående databas genereras oftast en 
sökväg till den aktuella filen i filstrukturen. Med hjälp av sökvägen får du 
själv hitta var filen ligger i filstrukturen. Genom att integrera en fristående 
databas i exempelvis ESRI:s produkter kan sökvägen istället genereras som 
en klickbar länk. Datamodellen kan även implementeras i ESRI:s ArcCata-
log, vilket är ett verktyg som underlättar organisering, dokumentering, dis-
tribution av en organisations geografiska data. ArcCatalog kan jämföras 
med Utforskaren i Windows, där man kan strukturera, söka och förhands-
granska data. MD N har planer på att i framtiden lagra sin geografiska in-
formation i en databas men arbetet med att lagra informationen i en databas 
skulle i dagsläget bli allt för omfattande och därför valdes istället att göra 
den befintliga filstrukturen mer användarvänlig. En databas skulle dock göra 
åtkomsten av data mycket snabbare än en filstruktur eftersom den endast 
läser in området som syns på skärmen.   
 
Slutligen är vi mycket nöjda med hela uppsatsprocessen, detta bland annat 
för att vi påbörjade rapportskrivningen tidigt samt att vi fortsatte att skriva 
under hela examensarbetets gång. Vi anser att arbetet underlättas en hel del 
genom att upprätta en projektplan som följs. Vi kunde följa vår projektplan 
och därigenom blev arbetsbelastningen jämn under hela perioden. 
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  Bilaga 2 

 

Kartbladsindelning, Rikets bladsystem 

 
 



Bilaga 3 
 

 

Datamodell med beskrivningar 
 
 
 
 

 



 

 

Entiteter 
 
Entitetstyp Beskrivning 
Dataset  Ett dataset är en fil innehållande geografisk data, en karta 

eller ett kartlager. 
Datakalla  Datakalla beskriver hur kartan är uppbyggd från grunden, ex 

flygbild, ortofoto etc.  
Datafangstmetod Datafangstmetod beskriver vilken typ av insamling datasetet 

har, ex skanning, digitalisering.  
Dataansvarig  Dataansvarig är den person som är ansvarig för de geogra-

fiska data som finns inom organisationen. 
Geo_utbred  Tabellen beskriver vilket område datasetet täcker. 
Koordsyst  Ett koordinatsystem beskriver vilket referenssystem som an-

vänds. 
Koordsystrad Koordinatsystemrad är en kopplingstabell mellan tabellen 

Koordinatsystem och tabellen Dataset. 
Geometri Geometri beskriver typ av objekt ex punkt, linje eller poly-

gon. 
Kartblad Kartblad beskriver vilket kartblad datasetet tillhör. 
Kartbladsrad Kartbladsrad är en kopplingstabell mellan tabellen Kartblad 

och tabellen Dataset.   
Rekskala  Rekskala beskriver vilken skala som rekommenderas för da-

tasetet. 
Kategori  Kategori beskriver vilken kategori datasetet har t ex om det 

är sjö. 
Kategorirad Kategorirad är en kopplingstabell mellan tabellen Kategori 

och tabellen Dataset. 
Nyckelord  Nyckelord eller sökord är ord som beskriver datasetet.   
Nyckelordsrad Nyckelordsrad är en kopplingstabell mellan tabellen Nyck-

elord och tabellen Dataset.  
Dataproducent  Dataproducent är den organisation som tillverkat data. 
Temaforkl  Tabellen är en beskrivning på attributen i tematabellen i 

ArcView. Detta gäller för shapefiler. 
Temaforklrad Tabellen är en kopplingstabell mellan tabellen Temaforkl 

och tabellen Dataset. 
Tillgformat  Tabellen beskriver vilka format den aktuella filen finns till-

gänglig i. 
Tillgformatrad Tabellen är en kopplingstabell mellan tabellen Tillgformat 

och tabellen Dataset. 
 



 

 

Relationstyper 
 
Dataset är uppbyggt av  0..1 Datakalla 
Datakalla bygger upp 1..n Dataset 
 
Dataset har 0..1 Datafangstmetod 
Datafangstmetod skapar 1..n Dataset 
 
Dataset har  1..1 Dataansvarig 
Dataansvarig  ansvarar för 1..n Dataset 
 
Dataset har 1..1 Geo_utbred 
Geo_utbred innehas av 1..n Dataset 
 
Dataset finns på 1..n Koordtsystrad 
Koordsystrad innehåller 1..1 Dataset 
 
Koordsystrad innehåller  1..1 Koordsyst 
Koordsyst finns på  0..n Koordsystrad 
 
Dataset har 1..1 Geometri 
Geometri  finns på  1..n Dataset 
 
Dataset finns på  1..n Kartbladsrad 
Kartbladsrad innehåller 1..1 Dataset 
 
Kartbladsrad innehåller 1..1 Kartblad 
Kartblad finns på  0..n Kartbladsrad 
 
Dataset har 0..1 Rekskala 
Rekskala hör till 0..n Dataset 
 
Dataset finns på  1..n Kategorirad 
Kategorirad innehåller 1..1 Dataset 
 
Kategorirad innehåller 1..1 Kategori 
Kategori finns på 1..n Kategorirad 
 
Dataset finns på  0..n Nyckelordsrad 
Nyckelordsrad innehåller 1..1 Dataset 
 
Nyckelordsrad innehåller 1..1 Nyckelord 
Nyckelord finns på 1..n Nyckelordsrad 
 
Dataset har 1..1 Dataproducent 
Dataproducent har producerat 1..n Dataset 
 
Dataset finns på 0..n Temaforklrad 
Temaforklrad hör till 1..1 Dataset 
 
Temaforklrad innehåller 1..1 Temaforkl 
Temaforkl finns på  1..n Temaforklrad 
 
Dataset finns på  0..n Tillgformatrad 
Tillgformatrad hör till 1..1 Dataset 
 
Tillformatrad innehåller 1..1 Tillgformat 
Tillformat finns på 1..n Tillformatrad 



 

 

Sambanden mellan entitetstyp och attribut 
 
Entitetstyp Attribut 
Dataset Sokvag, Titel, Beskrivning, Storlek, Tillvdatum, Fullst, Me-

tadatum, Noggrann, Aktualitet, Kallnr, Metodnr, Ansvnr, 
Geoutbr, Koonr, Geonr, Kartnr, Skalnr, Prodnr 

Datakalla Kallnr, Kalla 
Datafangstmetod Metodnr, Metod 
Dataansvarig Ansvnr, Fnamn, Enman, Atfn 
Geo_utbred   Geoutbr, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Omr 
Koordsyst Koonr, Kootyp 
Koordsystrad Koonr, Sokvag 
Geometri Geonr, Geotyp 
Kartblad Kartnr, Blad 
Kartbladsrad Kartnr, Sokvag 
Rekskala Skalnr, Skala 
Kategori  Katnr, Kat 
Kategorirad Katnr, Sokvag 
Nyckelord Nyckelnr, Ord 
Nycklordsrad Sokvag, Nyckelnr 
Dataproducent Prodnr, Pnamn, Kpers, Gadr, Padr, Ort, Ptfn 
Temaforkl Temanr, Tnamn, Forkl 
Temaforklrad Temanr, Sokvag 
Tillgformat Tformnr, Format 
Tillgformatrad Tformnr, Sokvag 
 



 

 

Attributlista 
 
Beteckning Beskrivning Domän 
Sokvag Hela sökväg från roten till dataset. 

(Obligatorisk) 
Fritext, alla giltiga tecken. 

Titel  Namn på dataset. (Obligatorisk) Fritext, alla giltiga tecken. 
Beskrivning En kortfattad beskrivning av datasetet. 

(Obligatorisk) 
Fritext, alla giltiga tecken. 

Storlek Storlek på datasetet. (Valbar) Decimaltal mellan 0 och 1000 
med enheter KB, MB eller 
GB.  

Tillvdatum Datum för tillverkning av datasetet. 
(Valbar) 

Alla giltiga datum. 

Fullst En kortfattad beskrivning på hur full-
ständig datasetet är dvs. vilka objekt 
som finns med. 

Fritext, alla giltiga tecken. 

Noggrann En kortfattad beskrivning av lägesnog-
grannheten, medelfel. 

Fritext, alla giltiga tecken. 

Metadatum Datum för uppdatering av metadata. Alla giltiga datum. 
Kperiod Period då datakälla skapades. Fritext 
Mperiod Period då insamling (skanning, digita-

lisering etc.) skett. 
Fritext. 

Aktualitet Datum då datasetet kontrollera-
des/uppdaterades. 

Alla giltiga datum. 

Kallnr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Kalla Typ av källa ex flygfoto Fritext, alla giltiga tecken. 
Metodnr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Metod En kort beskrivning hur information 

insamlats till datasetet. Den bör omfat-
ta hela historiken. 

Fritext, alla giltiga tecken. 

Ansvnr Löpnummer (obligatorisk) Alla giltiga siffror. 
Fnamn Förnamnet på dataansvarig. (obligato-

risk) 
Alla giltiga tecken. 

Enamn Efternamnet på dataansvarig. (obliga-
torisk) 

Alla giltiga tecken. 

Atfn Telefonnummret till dataansvarig be-
stående av rikt- och telefonnummer. 
(obligatorisk) 

Alla giltiga tecken. 

Geoutbr Löpnummer  Alla giltiga siffror. 
Xmin Minsta x-koordinat Sjusiffrigt tal. 
Xmax Max x-koordinat Sjusiffrigt tal. 
Ymin Minsta y-koordinat Sjusiffrigt tal. 
Ymax Max y-koordinat Sjusiffrigt tal. 
Omr Vilket område datasetet täcker. Fritext. 
Beteckning Beskrivning Domän 
Koonr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Kootyp Typ av koordinatsystem ex RT90. Alla giltiga tecken. 
 
 
 



 

 

Beteckning Beskrivning Domän 
Geonr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Geotyp Typ av geometri på datasetet ex punkt, 

linje, polygon 
1 Punkt 
2 Linje 
3 Polygon 

Kartnr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Blad Kartbladsbeteckning Alla giltiga kartblad inom 

Sverige och en övrigt (fritext) 
Skalnr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Skala Den rekommenderade skalan för data-

setet. 
Alla giltiga tecken. 

Knr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Kat Kategori som datasetet innehåller. Alla giltiga tecken. 
Nyckelnr  Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Ord Ord som beskriver datasetet. Alla giltiga tecken. 
Prodnr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Pnamn Namn på dataproducent. Alla giltiga tecken. 
Kpers Namn på kontaktperson Alla giltiga tecken. 
Gadr Gatuadress till dataproducent. Alla giltiga tecken. 
Padr Postadress till dataproducent. Alla giltiga siffror. 
Ort Ort  Alla giltiga tecken. 
Ptfn Telefonnumret till dataproducent be-

stående av rikt- och telefonnummer 
Alla giltiga tecken. 

Temanr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Tnamn Namn på attributet i attributtabellen. Alla giltiga tecken. 
Forkl En kort förklaring till attributet i attri-

buttabellen. 
Alla giltiga tecken. 

Tformnr Löpnummer Alla giltiga siffror. 
Format Det format som filen finns tillgänglig i. Alla giltiga tecken. 
 



Bilaga 4 

 

Intervjumall 
 
1.  Vilka typer av analyser, med hjälp av geografisk information (kartor), brukar ni 

utföra? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.  Utgå ifrån de analyser ni brukar genomföra. Vilka typer av data (kartor) krävs för 

att utföra dessa analyser? Om ni inte vet vilken/vilka kartor som krävs beskriv med 
ord vad som bör finnas med på kartan.  

  

  

  

  

  

  

  
  
3.  Utgå ifrån de kartor ni använder för att utföra era analyser. Vilka områden ska dessa 

täcka, hela Sverige, specifikt område etc? 

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

4.  Vilken typ av information anser du är viktig om varje enskild karta?  
Med information menar vi t ex vilken typ av karta, kort beskrivning, kvalitet, aktualitet 
etc. Denna information kallas metadata, dvs en beskrivning av data. Nedan visas ex-
empel på metadata. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Identifikation 
Titel på dataset (filen) 
Sökväg till datakälla  
Beskrivning av innehåll 
Storlek på fil 
Geografisk utbredning 
Säkerhetsinformation och rättigheter  
Sökord/nyckelord, (hur vill du hitta data, ge förslag på ord som är bra att söka på) 

   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datakvalitet 
Tillverkningsdatum (uppdateringsdatum)  
Datakälla (hur kartan är uppbyggd t ex flygbilder, ortofoto etc) 
Aktualitet (år vid flygfototillfälle) 
Datafångstmetod, punkt och linjeobjekt (skanning, digitalisering etc) 
Rekommenderad skala  
Fullständighet (hur fullständig kartan är, är alla objekt med) 
Noggrannhet (lägesnoggrannhet, medelfel) 
Format (filändelse)  
Dataansvariga (den som ansvarar för datat i organisationen)  

 
  

 
 

 

Geografisk referensinformation 
Koordinatsystem (plan/höjd)  
Kartprojektion 

 
  

 
 

 

Objekt- och attributtyp med förklaringar 
Geometrityp på objektet (punkt, linje eller polygon) 
Attributinformation (förklaring på attribut i tabell) 
 

   
 
 
 

Distributionsinformation 
Dataproducent (den som tillverkat data t ex Lantmäteriet)  
Distributionskontakt (adress och tfn) 
Format (som data finns tillgängligt i) 

 
   

 
 

Metadatareferens 
Datum för uppdatering av metadata  
Annan information om metadatadokumentet 
 

5.  Övriga synpunkter 
  

  
  
  
 
Tack för hjälpen! 
 
Eva Blomgren och Linda-Mari Tuoremaa  


