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Förord 
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Abstract 
 

 

 

Sisyla is a joint project between the counties of Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg 
and Kalmar in Sweden. A geographic database has been built with the aim to study the 
service situation of the area. The main purpose of this thesis is to find a method to 
investigate the quality of the Sisyla database and to apply it. The method is adjusted to 
the standard ISO 19114. The agreement between the database and reality was studied in 
a test sample. A quantitative measurement of the quality in forms of a confidence 
interval of the number of objects with errors in the database is computed. The 
differences in quality between groups of people that have been editing the database 
were studied with χ2-tests. An object was defined as incorrect if the spatial error was 
100 meters or more, if any of the studied attribute data was incorrect or if the object was 
missing in reality. The number of objects with an error in the database was  
49.3% ± 5.6% with 95% accuracy. The results also showed that data edited by 
municipalities and Sisyla project group had the best quality. Data imported from the 
Servicedatabasen had the lowest quality. This is the first Swedish study that has applied 
the ISO 19114 standard. 
 

Key words: geographic database, ISO 19114, quality control, Sisyla. 
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Sammanfattning 
 

 

 

Det diskuteras idag mycket kring geografisk informationskvalitet och hur viktigt det är 
att känna till kvalitén på data. Eftersom det är vanligt att företag och myndigheter byter 
data med varandra är det extra viktigt att kvalitén är känd för att kunna avgöra 
användbarheten av den. Trots detta saknas det information om hur kvalitetskontroller 
har genomförts samt resultaten av dessa. Det enda exemplet på en metodbeskrivning för 
kvalitetskontroll av geografisk data finns i standarden ISO 19114, Metoder för 
utvärdering av kvalitet. ISO 19114 ingår i ISO 19100-serien som behandlar geografisk 
information. 19100-serien är ny och endast en tidigare tillämpning av ISO 19114 finns. 
 
Sisyla är ett samarbetsprojekt mellan Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och 
Kalmar län. Projektet syftar till att undersöka områdets servicesituation. En 
servicedatabas med uppgifter om såväl kommunal som kommersiell service, 
landstingsservice och statlig service finns. Med hjälp av Geografiska 
Informationssystem (GIS) kan uppgifterna kopplas till en karta, vilket underlättar både 
analyser och presentationer. Databasen innehåller mycket data inlagd av många olika 
personer som har använt olika källor. Bland annat därför saknas det kännedom om 
databasens kvalitet. 
 
Den övergripande målsättningen med detta examensarbete var att ta fram en generell 
metod för att kontrollera datakvaliteten i servicedatabasen Sisyla och därefter 
genomföra kvalitetskontrollen. Metoden är anpassad till ISO 19114 så långt som 
möjligt. Överensstämmelsen mellan data och verklighet kontrolleras i fält på ett urval av 
data utifrån flera aspekter. Dels undersöks om objektet finns i verkligheten, dels om 
informationen om objektet är korrekt. Dessutom kontrolleras det geografiska läget. För 
att kunna jämföra kvalitén vid olika tidpunkter ger metoden ett kvantitativt mått på 
kvalitén i form av ett konfidensintervall över antalet fel i databasen. För att påvisa 
eventuella skillnader i kvalitet mellan olika grupper personer som lagt in och redigerat 
data används χ2-tester. Metoden är enkel och kräver inga förkunskaper i statistik och 
endast grundläggande GIS-kunskaper.  
 
Ett objekt definierades som fel om lägesfelet var minst 100 meter, om någon undersökt 
information om objektet var fel eller om objektet saknades i verkligheten. Detta gav att 
antalet objekt med fel i databasen var 49,3 % ± 5,6 % med 95 % säkerhet.  Resultatet 
visade även att data registrerad av kommunerna och Sisyla projektgrupp hade bäst 
kvalitet. Data registrerad av den ekonomiska föreningen Regis hade något sämre 
kvalitet, medan data direktimporterad från Servicedatabasen (Konsumentverket och 
Glesbygdsverket) hade sämst kvalitet. Det gick inte att avgöra inbördes rangordning 
mellan kommunerna och Sisyla projektgrupp. 
 
Detta är den första svenska studien där en kvalitetskontroll av en geografisk databas har 
genomförts med hjälp av ISO 19100-serien. Även om resultatet från kontrollen kan 
verka nedslående, är nu kvalitén kontrollerad och en metod för kvalitetskontroll 
framtagen för databasen Sisyla. 
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1 Inledning 
 

 

 

En av de grundläggande funktioner som alla medborgare behöver och nyttjar på något 

sätt är service från samhället. Befolkningen och servicefunktionerna är beroende av 

varandra. Det krävs ett visst utbud av service för att människor ska kunna leva i en 

bygd, samtidigt som det krävs ett visst befolkningsunderlag för att servicefunktionerna 

ska kunna existera. I tätbebyggda och tätbefolkade områden är tillgången till service 

relativt god. Det finns ofta flera butiker, apotek, skolor etc. På landsbygd och i glesbygd 

är tillgången däremot begränsad och avstånden mellan serviceställena är längre. Sedan 

70-talet har en stadig minskning av dessa värdefulla serviceställen ägt rum (Sisyla 

2004). 

 

Sisyla är en förkortning av Service i Sydlänen och är ett samarbetsprojekt mellan 

Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Projektet startades hösten 

2000 för att skapa ett verktyg för att underlätta information, diskussion, analys och 

beslut vid arbete med servicefrågor. En gemensam servicedatabas för de fem länen har 

byggts upp med uppgifter om såväl kommunal som kommersiell service, 

landstingsservice och statlig service. Exempel på service inlagd i Sisyla är dagligvaror, 

skolor, post och apotek. Geografiska informationssystem (GIS) är ett datorbaserat 

verktyg för att presentera och analysera rumslig data.  

 

 

1.1 Sisyla 

 

Fungerande servicelösningar kräver mycket planering. Mycket data och många aktörer 

är involverade i arbetet med Sisyla. För att underlätta arbetet med servicefrågor har en 

gemensam databas över service byggts upp. Till databasen har ett antal 

webbapplikationer kopplats. Detta innebär att användaren kan titta på servicedata, 

uppdatera data och ladda hem data för användning i den egna verksamheten 

(Hermansson 2002).  
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Sisyla är ett tvärsektoriellt projekt där GIS-tekniker och landsbygdsutvecklare 

samarbetat. Projektområdet omfattar de fem sydligaste länen i Sverige, dvs. Skåne, 

Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, se Figur 1.1. Intresse för projektet 

har även visats från andra regioner, exempelvis Jämtland och Gotland (Olsson 2003). 

 

 

 
Figur 1.1 Sisyla-området (Sisyla 2004). 

 

Regionala och kommunala planerare, utvecklings- och bygdegrupper, företagare med 

flera kan alla använda sig av Sisyla. Exempel på användningar är beslutsunderlag för 

kommunal översiktsplanering samt vid bedömning av servicebehov och stöd till 

kommersiell service (Sisyla 2004). Länen och kommunerna har fri användning av 

Sisyla, och kan även få hjälp med analysarbete. 

 

Fördelarna med Sisyla är många, exempelvis (Sisyla 2004): 

• Information om service samlas på ett ställe. 

• Sisyla innehåller gräns- och sektorövergripande data. 

• Internet ger en bred tillgänglighet. 

• Sisyla har en webbmiljö med många funktioner, t.ex. titta på data, redigera data 

och ladda hem data. 

• Sisyla är ett användbart analysverktyg och beslutsunderlag i servicefrågor. 
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Parallellt med Sisyla har Konsumentverket och Glesbygdsverket arbetat efter ett 

regeringsuppdrag från 1998 med att skapa en gemensam databas över hushållens 

tillgång till service, Servicedatabasen. Sisyla skapades med en tabellstruktur lik 

Servicedatabasens för att underlätta samarbete och utbyte av data och därmed undvika 

dubbelarbete. Sisyla siktar dock på att omfatta fler servicetyper och hålla högre kvalitet.  

 

 

1.1.1 Teknisk information 

 
Sisylas databas består av både geometrisk data som beskriver läge och övrig data som 

beskriver vilka egenskaper objektet har, så kallad attributdata. Värdet för attributet 

kallas attributvärde och lagras i attributtabeller. För att kunna visualisera data i 

kartbilden används urvalsfrågor (SQL-frågor) i Microsoft Access, en för varje 

servicetyp. 

 

Sisylas datasystem med databas och webbapplikationer finns på en server på Växjö 

kommun. Länsstyrelsen i Kronobergs län har ansvaret för teknisk drift och 

programmering, medan Länsstyrelsen i Kalmar har huvudansvaret för administrationen 

av projektet. På servern i Växjö finns bland annat ESRI ArcIMS 3.1 ,en relationsdatabas 

(Access 97) för exempelvis lagring av geografisk data samt ett behörighetssystem 

(Webaccess) för åtkomst till vissa webbsidor. Webbsidorna utgörs främst av kartsidor 

för redigering, och har anpassats och fått nya funktioner med hjälp av 

programmeringsspråket ColdFusion. ArcIMS är det GIS-program som används för att 

presentera den geografiska informationen via Internet. Programmet har kompletterats 

med ett tillägg (Lst31) som möjliggör visning av geografisk data som inte lagras som 

särskilda GIS-filer utan som X- och Y-koordinater i exempelvis en Access-databas. 

ArcIMS presenterar den geografiska informationen i ett tittskåp med möjlighet att 

exempelvis zooma i kartan och söka efter poster (Hermansson 2003). Tittskåpet har fyra 

bakgrundskartor, en karta i vektorformat och tre rasterkartor. Kartan i vektorformat är 

Översiktskartan och visas i skalor över 1:750 000. De tre rasterkartorna är 

Sverigekartan, Översiktskartan och Terrängkartan. Den mest detaljerade är 

Terrängkartan som syns i skalor upp till 1:50 000 (Hermansson 2002). I Figur 1.2 visas 

tittskåpets startsida med Översiktskartan i vektorformat som bakgrundskarta.  
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Figur 1.2 Tittskåpets startsida med Översiktskartan i vektorformat som  

bakgrundskarta (Sisyla 2004). 
 

Servicetyperna i tätorten Ålem visas i Figur 1.3 med Terrängkartan som 

bakgrundskarta. Under hösten 2003 utarbetades ett nytt avtal med Lantmäteriet. Då fick 

länsstyrelserna tillåtelse att använda versionen print-on-demand av Fastighetskartan 

som bakgrundskarta.  I framtiden kan det bli aktuellt att använda denna karta (Olsson 

2004). 
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Figur 1.3 Tittskåpet visar servicetyper i tätorten Ålem. Terrängkartan är  

bakgrundskarta (Sisyla 2004). 
 

På Sisylas hemsida, www.sisyla.se, finns det möjlighet att ladda hem servicedata i form 

av komprimerade ArcView shape-filer uppdelade efter servicetyp. En beskrivande 

textfil medföljer. Data kan sedan användas i egna analyser. Avsikten är att det inom en 

snar framtid ska finnas möjlighet att direktexportera data från tittskåpet hem till sin egen 

dator (Sisyla 2004). 

 

Databasen som analyserades i denna studie är daterad 11 juni 2003. Då uppdatering sker 

kontinuerligt har förändringar i databasen skett till denna rapports tryckning. 

Dokumentationen av databasen är starkt bristfällig, exempelvis saknas en 

databasspecifikation.  I Tabell 1.1 visas antal poster totalt samt antal poster av 

respektive servicetyp i databasen. Dessutom visas om en servicetyp är kommunal, 

statlig, kommersiell eller tillhör landstinget. De tre servicetyper med flest poster var 

skola/barnomsorg, dagligvaror och återvinning.  
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Tabell 1.1 Antal poster av respektive servicetyp i databasen 2003-06-11. 
Servicegrupp Servicetyp Antal poster
Kommunal Bibliotek 406
" Räddningstjänst 137
" Skola/Barnomsorg 1949
" Social omsorg 271
" Återvinning 1162
Landsting Ambulansstation 0
" Apoteksvaror 46
" Barnmorskemottagning 12
" Barnavårdscentral 0
" Distriktssköterskemottagning 0
" Privat läkarmottagning 0
" Sjukhus 3
" Tandvård 0
" Ungdomsmottagning 13
" Vårdcentral 31
Statlig Arbetsförmedling 81
" Försäkringskassa 78
" Polis 87
" Post 900
" Systembolagsvaror 197
Kommersiell Bank 376
" Dagligvaror 1540
" Drivmedel 791
Totalt 8080  

 

En post kan ha både generell och servicetypsspecifik attributdata. Den generella 

attributdatan kan alla servicetyper ha. Endast en del av den generella attributdatan är 

obligatorisk, se Tabell 1.2. Attributdata ”uppgiftslämnare” är den subanvändare som har 

registrerat posten. Vissa servicetyper har även servicetypsspecifik attributdata, 

exempelvis antal elever för skola/barnomsorg. 
 

Tabell 1.2 Generell attributdata. 
Attributdata Obligatorisk
X-koordinat x
Y-koordinat x
Namn x
Service
Servicenamn
Servicetyp x
Serviceform
Kedja
Servicegivare
Serviceställe x
Besöksgata
Besökspostnummer
Besöksort
Utdelningsgata
Utdelningsbox
Utdelningspostnummer
Utdelningsort
Kommun x
Serviceort x
Län x
Epost
URL
Telefon
Uppgiftslämnare x
Senast ändrad x
Aktualitet x  
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Vid redigering hämtas en del data direkt utan att redigeraren behöver fylla i det. 

Exempelvis hämtas kommun och län direkt då serviceort fylls i.  Serviceort är inte 

entydigt beskrivet i dokumentationen till databasen. Redigeraren kan själv välja om 

serviceort är den tätort där servicen ligger eller närliggande större tätort. Exempelvis, 

om en service ligger i Nyhamnsläge kan redigeraren välja både Nyhamnsläge och 

Höganäs som serviceort, se Figur 1.4. Endast en del av attributdatan är synlig i tittskåpet 

(Hermansson 2002). 

 

 
Figur 1.4 Om en servicepost ligger i Nyhamnsläge, kan både Nyhamnsläge  

och Höganäs vara postens serviceort (Sisyla 2004). 
 

Vissa servicetyper var registrerade i samtliga län, andra var endast registrerade i 

enstaka. En del servicetyper fanns inte registrerade i något län, se Tabell 1.3. Kalmar län 

var det län med flest registrerade servicetyper medan Skåne var det län med minst antal 

registrerade servicetyper. Tabell 1.3 säger dock ingenting om hur komplett 

registreringen av servicetyperna var i länen, bara att minst en post av servicetypen var 

registrerad. Förteckningen över servicetyper i databasen (Sisyla 2004) innehåller fel och 

stämmer inte överens med Tabell 1.3. 
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Tabell 1.3 Servicetyper där minst en post är registrerad i respektive län 2003-06-11. 
Servicetyp Skåne län (M) Kalmar län (H) Kronobergs län (G) Blekinge län (K) Jönköpings län (F)
Ambulansstation
Apoteksvaror X X X
Arbetsförmedling X X X X X
Bank X X X X X
Barnmorskemottagning X
Bibliotek X X X X X
Barnavårdscentral
Dagligvaror X X X X X
Distriktssköterskemottagning
Drivmedel X X X X X
Försäkringskassa X X X X X
Polis X X X X X
Post X X X X X
Privat läkarmottagning
Räddningstjänst X X X X X
Sjukhus X
Skola/barnomsorg X X X X X
Social omsorg X X X
Systembolagsvaror X X X X X
Tandvård
Ungdomsmottagning X
Vårdcentral X
Återvinning X X X X X  
 

 

1.1.2 Redigering 

 

För att redigera data krävs det användarnamn och lösenord. Tanken är att de som bäst 

känner till serviceläget ska samla in och uppdatera data, så kallad ajourföring vid källan. 

Detta för att en så bra kvalité som möjligt ska uppnås både på det geografiska läget och 

på attributdata (Hermansson 2002). Därför bör kommunal service uppdateras av 

kommunerna, landstingsdata av landstingen etc. Flertalet kommuner har dock inte visat 

något intresse i detta. Vidare saknas dokumentation om insamlingsmetod av data. Det 

finns inte heller beskrivet vilken källa som har använts, förutom att Gula Sidorna har 

använts i viss utsträckning samt att en del data kommer från Servicedatabasen  

(Olsson 2004). Det finns dock ingen uppgift om Servicedatabasens källor eller kvalitet. 

Totalt fanns 84 subanvändare, dvs. användare med rättighet att redigera. Flera olika 

personer kan dock använda samma subanvändarnamn. För samutnyttjning av 

användarnamn finns ingen kontroll i Sisyla. Det finns ingen komplett lista över 

subanvändarnamn. Tillfälliga användare som den tekniska huvudadministratören lagt 

till finns inte med i listan. Dessutom går det i vissa fall inte att med hjälp av 

subanvändarnamnet avgöra grupptillhörighet, exempelvis om användaren är 

kommunanvändare.  
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För varje ingrepp som görs i databasen, dvs. ny service, flytt/korrigering av service, 

ändra eller ta bort service, skapas en ny post i databasen. Detta gör att all historia, 

exempelvis nedlagda butiker, och vem som lagt in posten kan spåras genom sökningar i 

databasen. Av noggrannhetsskäl är det endast tillåtet att redigera en service i skalorna 

mellan 1:2000 och 1:30 000 (Hermansson 2002). 

 

För servicetyperna bank och drivmedel har registrering av objekt inte skett i orter med 

mer än 10 000 invånare. Anledningen till detta är att glesbygd och landsbygd prioriteras 

och att registreringen i större tätorter är mycket tidskrävande pga. stort antal 

serviceobjekt. Registreringen av dessa objekt kommer eventuellt att ske vid ett senare 

tillfälle (Olsson 2004). Lista över orterna återfinns i Appendix, bilaga 1. Serviceobjekt 

som redan är inlagda tas däremot inte bort och redigerare kan fortfarande på eget 

initiativ lägga in poster i de aktuella tätorterna. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Det saknas kännedom om databasens kvalitet. På grund av det stora antalet redigerare 

och flera olika källor till den registrerade datan var det av intresse att veta hur bra 

kvaliteten var i databasen. Både kvalitén på attributdatan och på det geografiska läget 

behövde undersökas. Det fanns ingen framtagen metod för att göra detta. 

 

 

1.3 Syfte  

 

Den övergripande målsättningen med detta arbete var att kontrollera datakvaliteten i 

databasen Sisyla. Arbetet kunde delas upp i två delmål: 

• Ta fram en generell metod för kvalitetskontroll av geografisk data.  

o Metoden skulle kunna användas igen i framtiden. 

o Metoden skulle ge ett kvantitativt mått på kvalitén i hela databasen för 

att kunna jämföra kvalitén vid olika tidpunkter.  
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o Metoden skulle kunna påvisa eventuella skillnader i kvalitet mellan olika 

grupper av redigerare med ett kvantitativt mått. 

o Metoden skulle kunna påvisa både attribut- och lägesfel i data. 

o Metoden skulle baseras på fältkontroller. 

• Genomföra kontrollen på ett urval av data och sammanställa resultatet. 

 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Avsikten med metoden var att den skulle vara så enkel som möjligt. Användaren av 

metoden skulle inte behöva några särskilda förkunskaper förutom grundläggande 

kunskaper i GIS. Vidare skulle endast frekvent använda programvaror på 

länsstyrelserna användas. Tillgängligheten till GPS-mottagare var starkt begränsad, 

varför om möjligt användning av GPS skulle undvikas. Pga. databasens omfattning 

kunde endast ett urval av data kontrolleras i fält. För att minimera tidsåtgång och 

kostnader i fält skulle urvalet vara så litet som möjligt, men ändå ge tillräcklig 

noggrannhet i statistiska beräkningar. I denna studie var målet att begränsa fältarbetet 

till c:a 2 veckor. Detta både pga. kostnadsskäl och att metoden skulle kunna göras om i 

framtiden. 
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2 Litteraturstudie 
 

 

 

2.1 Kvalitet 

 

Kvalitet är att göra rätt saker på rätt sätt. Kvalitet är i teorin enkel, men svår i praktiken. 

Vad kvalitet är och hur den ska uppnås är subjektivt. Det är idag vanligt att myndigheter 

och företag byter data med varandra för att hålla kostnaderna nere. För att kunna 

bedöma användbarheten av data i dessa fall måste den alltid vara kvalitetsdeklarerad. En 

produkt eller tjänst kan sägas ha kvalitet när den duger för ändamålet (Sporron 2000). 

 

Det finns flera källor som behandlar geografisk informationskvalitet, men få av dem 

behandlar hur en kvalitetskontroll ska genomföras. Enligt Lantmäteriverket (1997) bör 

det finnas en databasspecifikation till varje databas. Den ska bestå av tre delar; en 

allmän del, en del som behandlar insamling och lagring och en del som består av 

kvalitetsdeklaration. I den allmänna delen bör bland annat krav på lägesnoggrannhet, 

aktualitet och tillgänglighet anges. Delen som behandlar insamling och lagring av data 

bör bestå av bland annat övergripande struktur, attributtyper och metoder för kontroll av 

data. Kvalitetsdeklarationen bör innehålla en beskrivning av vilka kvalitetsuppgifter 

som finns, samt var och hur dessa ska redovisas. Kvalitet i detta sammanhang avser 

graden av överensstämmelse mellan data och verklighet enligt databasspecifikationen. 

Även Wang et al (1995) betonar vikten av att ha någon typ av databasspecifikation.  

 

Lantmäteriverket (1997) resonerar även kring kvalitetskontroll. I en kvalitetskontroll 

kontrolleras data mot verklighet. Lägesnoggrannheten kontrolleras i första hand genom 

kontrollmätningar. Attributdata kan kontrolleras genom medelfelsberäkning eller 

stickprov. Exempel på kvalitetsuppgifter som är av intresse är ursprung, 

lägesnoggrannhet, aktualitet och fullständighet. Förekomsten av grova och systematiska 

fel kan reduceras genom kontroller och standardiserade rutiner vid datainsamling och i 

den fortsatta hanteringen. 
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Det finns en standard för kvalitet, ISO 9000. Standarden går dock inte att direkt relatera 

till geografisk datakvalitet, eftersom den är skapad för att kontrollera kvalitén i en 

produktionsprocess och inte kvalitén hos en produkt (Tastan & Altan 2002). De två 

senaste åren har dock en internationell standard för geografisk information utvecklats, 

ISO 19100-serien. Standardisering inom landskapsinformation (STANLI) har som mål 

att ISO 19100-serien även ska bli svensk nationell standard. 

 

 

2.1.1 ISO 19100-serien 

 

Målen med ISO 19100-standarden för geografisk information är bland annat att öka 

förståelsen, användningen, tillgängligheten, integreringen och spridningen av geografisk 

information. Tre av standarderna behandlar kvalitet, ISO 19113, ISO 19114 och ISO 

19115. Dessutom är en fjärde under uppbyggnad, ISO 19138. 

 

• ISO 19113 Kvalitetsprinciper 

Standarden innehåller standardiserade principer för kvalitetsbeskrivning av 

geografisk information. En sådan beskrivning kommer att öka möjligheten att 

bedöma användbarheten av olika data för ett visst ändamål. Olika aspekter av 

datakvalitet är fullständighet, logisk uppbyggnad, lägesnoggrannhet samt 

temporal och tematisk noggrannhet på attribut. Med temporal noggrannhet 

menas aktualiteten och med tematisk noggrannhet avses klassificeringens 

noggrannhet (Tastan & Altan 2002).  

 

• ISO 19114 Metoder för utvärdering av kvalitet 

Standarden innehåller metoder för att garantera att kvalitén på data kan jämföras 

med kvalitén på andra data. Utvärderingsprocessen består av flera steg. Först 

beslutas vilka aspekter av kvalitet som ska kontrolleras, se ISO 19113 ovan. 

Därefter bestäms omfattningen av kontrollen. Nästa steg är att välja direkt eller 

indirekt utvärderingsmetod. Vid indirekt utvärdering kontrolleras data mot andra 

källor. Vid direkt utvärdering kontrolleras data mot verklighet. 

Utvärderingsmetoden kan gälla alla objekt, en totalundersökning, eller ett urval 

av objekt, en stickprovsundersökning. Om en stickprovsundersökning görs, 
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delas data först in i statistiskt homogena mängder, exempelvis områden. De 

homogena mängderna delas sedan in i testenheter, exempelvis kartblad. Ett urval 

av testenheter väljs ut genom enkelt slumpmässigt urval. Därefter kontrolleras 

samtliga registrerade objekt i de utvalda testenheterna. Ett krav för godkänd 

kvalitet för mängderna sätts upp, exempelvis 75 % av posterna måste vara 

godkända. Om alla mängderna uppfyller kravet accepteras kvalitén i databasen. 

Om inte, måste de mängder som inte uppfyller kravet förkastas eller registreras 

om (Tastan & Altan 2002). 

 

• ISO 19115 Metadata 

Standarden innehåller definitioner om hur metadata ska utformas med avseende 

på innehåll, tillgänglighet, leveransvillkor mm. Definitionerna medför att 

kvalitén på data snabbt kan överblickas och underlättar därför beslut om data 

kan användas (Tastan & Altan 2002), (Wyke 2003). 

 

• ISO 19138 Datakvalitetsmått 

Definierar en uppsättning mått för kvalitetselementen enligt ISO 19113 och ISO 

19114. Syftet är att kunna jämföra kvalitén och användbarheten i olika data. 

Standarden är under uppbyggnad och beräknas vara klar i slutet av 2004 (Wyke 

2003). 

 

ISO 19100-serien är ny och ISO 19113 och ISO 19114 har inte tillämpats i någon 

svensk studie enligt Cederholm (2004) och Stenborg (2004). Däremot har standarderna 

tillämpats i en tysk studie. Detta är den enda kända tillämpningen av dessa standarder 

(Stenborg 2004). Erfarenheterna av att ha använt standarderna är att de fungerar i 

praktiken, men att vissa svagheter finns. Det är svårt att sätta en gräns för godkänd 

kvalitet i mängderna som avgör om en mängd ska accepteras eller förkastas. Dessutom 

saknas ett kvantitativt kvalitetsmått i ISO 19114 (Joos 2001), (Joos 2003). Till denna 

studie har endast en kort sammanfattning av den tyska studien funnits att tillgå.  

 

Eftersom kvantitativa kvalitetsmått saknas i ISO 19114, gjordes även en litteraturstudie 

inom statistik för att få mer information om hur ett urval görs och vilka kvantitativa 

mått som kan användas i en statistisk kvalitetsundersökning, se avsnitt 2.2. 
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2.1.2 Kvalitetsarbete på länsstyrelserna 

 
Länsstyrelsernas vision för GIS-användning är bland annat att länsstyrelsernas databaser 

ska ha en gemensam logisk och termmässig struktur samt ha homogen kvalitet. Vidare 

ska informationen vara kvalitetssäkrad och kvalitetsbeskriven. I mars 2002 gjordes en 

intern bedömning av ”GIS-läget” inom länsstyrelserna. En mängd olika faktorer i GIS-

verksamheten studerades, exempelvis grunddata, strukturering, kompetensfrågor och 

kvalitet. Med kvalitet avses här att informationen ska vara kvalitetssäkrad och 

kvalitetsbeskriven. Merparten av faktorerna låg i närheten av kraven för att få ett 

någorlunda fungerande GIS. Kvalitet hade däremot långt kvar för att uppnå kraven 

(Domvall 2002). 

 

Enligt GIS-samordnaren i Kalmar län, Andersson (2003), har inga liknande 

kvalitetsmätningar som den här studien gjorts på länsstyrelserna. Däremot görs normalt 

sett en kontroll på temanivå. Då anger den som registrerar ett ungefärligt lägesfel. 

 

 

2.2 Statistik 

 

Ordet statistik har två olika betydelser. För det första kan det betyda sifferuppgifter som 

beskriver en företeelse eller en verksamhet, för det andra avse metoder för att samla in, 

bearbeta och analysera statistiska material. Statistik är aldrig något annat än ett förenklat 

sätt att beskriva verkligheten. Den kan aldrig spegla verkligheten från alla eller kanske 

inte ens från de viktigaste sidorna (Statistiska Centralbyrån 2004). 

 

 

2.2.1 Urval 

 

När en statistisk undersökning görs, kan antingen en totalundersökning eller 

stickprovsundersökning göras, se även ISO 19114 i avsnitt 2.1.1. Totalundersökning 

innebär att hela populationen undersöks, vilket är dyrt och tidskrävande. Ofta 

genomförs istället en stickprovsundersökning, där endast ett urval av populationen 
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undersöks. Genom att studera urvalet kan exempelvis procentsatser för hela 

populationen skattas genom s.k. konfidensintervall. Hypoteser (antaganden) om 

populationen kan även prövas. Dessa skattningar och hypoteser är dock inte 100 % 

tillförlitliga eftersom inte hela populationen undersöks (Körner och Wahlgren 2000). 

 

Urvalet kan göras på flera olika sätt beroende på vilken tillämpning det gäller. Exempel 

på olika tekniker är: enkelt slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval och 

flerstegsurval (Körner och Wahlgren 2002). ISO 19114 säger att enkelt slumpmässigt 

urval ska användas. Då ges alla individer i populationen samma sannolikhet att komma 

med i urvalet. Urvalet styrs inte i en viss riktning, utan utförs som dragning i ett lotteri. 

En slumptalstabell kan då användas (Lanke 2003).  

 

Populationen kan vara antingen ändlig eller oändlig. I en oändlig population är 

populationen oförändrad efter att ett stickprov har dragits medan en ändlig population 

förändras. De flesta populationer är oändliga eller åtminstone så stora att de kan 

betraktas som oförändrade trots att några element har dragits ur dem (Englund och 

Zetterqvist 2000). Så länge stickprovet utgör mindre än 10 % av populationen kan 

samband för oändliga mängder användas. När urvalet görs kan det ske både med eller 

utan återläggning. Återläggning innebär att samma individ kan dras flera gånger. Vid 

urval utan återläggning kan varje individ däremot bara dras en gång (Blom 1993). Urval 

med återläggning ger betydligt enklare beräkningar. Urval utan återläggning kan dock 

behandlas som urval med återläggning så länge urvalet utgör mindre än 10 % av 

populationen (Körner och Wahlgren 2000). Sambanden (2.1)-(2.4), se avsnitt 2.2.2 och 

2.2.3, gäller för urval med återläggning. 

 

Stickprovets storlek kan bestämmas på olika sätt. Det går att beräkna hur stort stickprov 

som behövs för att ge en viss noggrannhet. Det kräver dock att felfrekvensen för 

populationen går att uppskatta. Om detta inte är möjligt väljs stickprovet ”lagom stort” 

(Lanke 2003). Med lagom stort menas att stickprovet ska vara så stort som möjligt, men 

samtidigt praktiskt genomförbart med tanke på budget och tidsåtgång. Det ska dessutom 

inte vara större än 10 % av populationen om sambanden (2.1)-(2.4), se avsnitt 2.2.2 och 

2.2.3, skall användas (Körner och Wahlgren 2000). Det är inte ovanligt att stickprovet i 

efterhand måste kompletteras för att uppnå önskad noggrannhet (Lanke 2003). 
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2.2.2 Övergripande kvalitet 

 

En populations ram är en förteckning över dess individer. Ramen behövs för att alla 

individer i populationen ska ha samma sannolikhet att komma med i urvalet. Med ett 

stickprovs täckningsgrad menas hur väl ramen stämmer överens med verkligheten. 

Övertäckning innebär att ramen innehåller individer som inte ingår i populationen. 

Undertäckning är motsatsen och innebär att individer i populationen inte finns med i 

ramen (Körner och Wahlgren 2000). 

 

Ett mått på den övergripande kvaliteten är att beräkna populationens felfrekvens, dvs. 

procentuellt antal fel. Denna går inte att beräkna exakt genom att studera ett urval, men 

det går att med viss säkerhet säga att den ligger inom ett visst intervall, ett så kallat 

konfidensintervall. Felfrekvensen i stickprovet, θ̂ , beräknas med (2.1), där x och n är 

antalet fel respektive antalet poster i stickprovet. Därefter beräknas konfidensintervallet 

för populationens felfrekvens, θ, med (2.2). Sambandet (2.1) kan även användas för att 

beräkna relativa frekvenser för stickprovet, dvs. andel fel av respektive typ. 

   

 
n
x

=θ̂  (2.1) 

 

 

 
n

)ˆ1(ˆ96,1ˆ θθθθ −
⋅±=  (2.2) 

 

Konfidensgraden väljs vanligtvis till 95 %, vilket innebär att det med 95 % säkerhet går 

att säga att populationens felfrekvens ligger inom intervallet. Sambandet (2.2) gäller 

endast för 95 % konfidensgrad. Om en annan konfidensgrad önskas byts konstanten 

1,96 ut (Körner och Wahlgren 2000). 

 

Efter att konfidensintervallet är beräknat tas det ställning till om noggrannheten anses 

tillräcklig. Detta är något som bedöms från fall till fall och några regler finns inte. Om 

bättre noggrannhet önskas är det nödvändigt med ytterligare stickprov (Lanke 2003). 
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2.2.3 Jämförelse mellan olika grupper 

 

χ2 -test är en vanlig metod för att påvisa skillnader i frekvenser mellan olika grupper 

(Lanke 2003). Grundtanken är att två hypoteser formuleras, en nollhypotes, H0, som är 

grundhypotesen, och en mothypotes, H1. Därefter undersöks om nollhypotesen 

stämmer. Nackdelen med χ2 –tester är att de bara påvisar skillnader, inte hur stora 

skillnaderna är. Detta kan däremot visas med konfidensintervall (Englund och 

Zetterqvist 2000). 

 

Beräkningsgången för χ2-test kan delas upp i 5 steg: 

 

1. Formulera nollhypotesen H0 och mothypotesen H1. Nollhypotesen antas gälla 

tills tillräckligt mycket talar för motsatsen. När det inte längre är troligt att 

nollhypotesen gäller säger man att H0 förkastas. Hur mycket som krävs för detta 

beror bl.a. på mothypotesens formulering. Det är viktigt att tänka på att bara för 

att H0 förkastas, betyder det inte att H1 är sann (Englund och Zetterqvist 2000). 

 

2. Skapa två frekvenstabeller. En för observerade frekvenser och en för förväntade 

frekvenser. De observerade frekvenserna, O, är resultatet av stickprovet. De 

förväntade frekvenserna, E, är de frekvenser som fås under förutsättning att 

nollhypotesen är sann. För att χ2 –testet ska kunna genomföras krävs att de 

förväntade frekvenserna är tillräckligt höga. Ingen frekvens får understiga 1 och 

högst 20 % får understiga 5 (Körner och Wahlgren 2000). En orsak till att kravet 

inte uppfylls kan vara att det är för få individer i vissa grupper i stickprovet. Om 

inte ett χ2 –test kan genomföras finns det andra metoder (Lanke 2003). Dessa 

metoder beskrivs dock inte i den här rapporten. 

 

 Exempel: 

 

H0: Det finns ingen skillnad i procentuellt antal fel mellan A och B. 

H1: Det finns en skillnad i procentuellt antal fel mellan A och B. 

  

Resultatet av stickprovet återfinns som observerade frekvenser i Tabell 2.1. De 

förväntade frekvenserna med beräkningar redovisas i Tabell 2.2. I detta exempel 
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går det att genomföra ett χ2 –test eftersom de förväntade frekvenserna uppfyller 

kraven ovan. 

 
Tabell 2.1 Observerade frekvenser. 

A B Totalt
Fel 55 90 145
Rätt 80 70 150
Totalt 135 160 295  

   
Tabell 2.2 Förväntade frekvenser. 

A B Totalt
Fel (135/295)*145=66,36 (160/295)*145=78,64 145
Rätt (135/295)*150=68,64 (160/295)*150=81,36 150
Totalt 135 160 295  

  

  

3. Beräkna antalet frihetsgrader, f. Det är en parameter som påverkar χ2-

fördelningen, och därför behöver bestämmas. 

  

 )1)(1( −−= krf  (2.3)

  

Beteckningarna r och k är antal rader respektive kolumner i frekvenstabellerna. 

Raden och kolumnen ”Totalt” räknas inte med. Antalet frihetsgrader i exemplet 

ovan är 1 (Blom 1993). 

 

4. χ2 är ett sammanfattande mått på skillnaden mellan de observerade och 

förväntade frekvenserna och beräknas enligt (2.4). 

  

 ∑ −
=

E
EO 2

2 )(χ  (2.4) 

   

För varje möjligt utfall beräknas differensen mellan den observerade och den 

förväntade frekvensen. Denna differens kvadreras och divideras därefter med 

den förväntade frekvensen. Slutligen summeras alla termer (Körner och 

Wahlgren 2000). Antalet möjliga utfall i exemplet ovan är fyra, och  

χ2 = 1,94+1,88+1,64+1,59=7,05. 

 

5. Bestäm kritiskt värde på χ2. Om nollhypotesen är sann kommer de förväntade 

frekvenserna i stort sett bli lika med de observerade frekvenserna. Detta pga. att 
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de förväntade frekvenserna är uträknade under förutsättning att nollhypotesen är 

sann, dvs. det finns ingen skillnad mellan de observerade felen och de 

förväntade felen. Termen (O – E) kommer då att bli nästan noll och χ2 kommer 

att anta ett litet värde.  

 

Om χ2 understiger ett kritiskt värde, χα2(f), kan man med en viss säkerhet säga 

att nollhypotesen stämmer. Detta kritiska värde kan hämtas ur en tabell med 

hjälp av antalet frihetsgrader f, och signifikansnivån α. Tabellen återfinns i 

Appendix som bilaga 2. Välj ett så litet α som möjligt, som ger ett värde på 

χα2(f) mindre än χ2, dock ej α mindre än 0,001 (Körner och Wahlgren 2000). I 

exemplet ovan blir χα2(f) = 6,63 för α = 0,01. 

 

Idag är det vanligare att ange p-värdet istället för signifikansnivån α. Därför 

beräknas p-värdet, vilket anger sannolikheten att en nollhypotes som är sann 

förkastas. Om χα2(f) är mindre än χ2 för α=0,005, men större än χ2 för α=0,001 är  

0,001 < p < 0,005 etc. (Körner och Wahlgren 2000). 

 

• p < 0,001: mycket starkt stöd för mothypotesen.  

 

• 0,001 < p < 0,01: starkt stöd för mothypotesen.   

 

• 0,01  < p < 0,05: stöd för mothypotesen.  

 

• p > 0,05: nollhypotesen accepteras, statistisk signifikans saknas.  

 

I exemplet ovan blir 0,005 < p < 0,01, vilket innebär ett starkt stöd för mothypotesen. 

Det finns en skillnad i procentuellt antal fel mellan A och B. 

 

Om flera grupper ska jämföras parvis, är det lämpligt att först ordna gruppernas relativa 

felfrekvens, dvs. procentuellt antal fel, i fallande ordning. Efter det görs parvisa χ2-tester 

mellan grupperna (Lanke 2003). Arbetsgången följer de fem stegen ovan. 
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3 Metod 
 

 

 

Eftersom det finns en standard som beskriver hur en kvalitetskontroll ska genomföras, 

ISO 19114, anpassades metoden i denna studie till standarden så långt som möjligt. 

Standarden är generell och saknar exempel på kvantitativa mått som kan användas i en 

statistisk kvalitetsundersökning. Rådgivning kring urval och kvantitativa mått i den här 

studien har getts av Jan Lanke (Lanke 2003). Manual för kvalitetskontrollen återfinns i 

Bilaga 6. 

 

 

3.1 Material 

 

Programvaror 

• ESRI ArcView 3.3  

Tilläggsprogram: Draw Vector Grid 2.0, Autonumber och Distances and 

Bearings between Features with Common Attribute Values. Dessa laddas ned 

från ESRI Support Center (ESRI 2004). 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Access 

 

Digitalt kartmaterial 

• Terrängkartan (fd. Gröna Kartan) för hela Sisyla-området, RT 90 2,5 gon V,   

-99, Lantmäteriet 

• Fastighetskartan (fd. Ekonomiska Kartan) 

Skåne län, raster, RT 90 2,5 gon V, -98, Lantmäteriet 

Blekinge län, raster, RT 90 2,5 gon V, -03, Lantmäteriet 

Kalmar län, vektor, RT 90 2,5 gon V, -98, Lantmäteriet 

Kronobergs län, raster, RT 90 2,5 gon V, -98, Lantmäteriet 

Jönköpings län, raster, RT 90 2,5 gon V, -03, Lantmäteriet 
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• Landpolygon för Sisyla-området, utdrag ur Översiktskartan, RT 90 2,5 gon V,  

-01, Lantmäteriet 

• Kommunpolygoner för Sisyla-området, utdrag ur Kom1000, RT 90 2,5 gon V  

-96, ESRI 

 

Övrigt material 

• Turistkartor 

• Kommuninformationskartor 

 

 

3.2 Förarbete 

 

3.2.1 Urval 

 

Subanvändarna delades in i grupper med avseende på om de var kommunanvändare, 

landstingsanvändare, etc. I de flesta fall gick det att avgöra vilken grupp en användare 

tillhörde genom att studera dess användarnamn. I en del fall var det dock nödvändigt att 

även studera användarens registrerade poster. Med hjälp av attributvärden och 

diskussion med projektledningen var det sedan möjligt att avgöra vilken grupp 

användaren tillhörde.  

 

De olika subanvändargrupperna var: 

• Import: Direktimporterat material från Glesbygdsverkets och Konsument-

verkets Servicedatabas. Inläst av Sisylas projektgrupp. 

• Kommuner: Redigerare inom kommuner. 

• Landsting: Redigerare inom landsting. 

• Regis: Redigerare inom Regis, en ekonomisk förening som anlitats av projektet 

för att registrera data. 

• Sisyla: Redigerare inom Sisylas projektgrupp. 

  

Grupperna Import och Sisyla bestod båda av Sisyla projektgrupps användare. De 

delades upp i två grupper pga. att två olika metoder använts vid registreringen.  
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Databasen innehöll 8080 aktuella poster. Genom att i ArcView använda 

kommunpolygonen upptäcktes 12 poster som låg utanför Sisyla-området och hade blivit 

registrerade av misstag, se Tabell 3.1. Samtliga var registrerade av Regis. Dessa poster 

analyserades ej i rapporten. Databasen som analyserades innehöll därför 8068 poster, se 

Tabell 3.2. 
Tabell 3.1 Icke analyserade poster. 

Servicetyp Subanvändargrupp Län
Drivmedel Regis Hallands län
Drivmedel Regis Hallands län
Drivmedel Regis Östergötlands län
Post Regis Hallands län
Post Regis Hallands län
Post Regis Hallands län
Post Regis Östergötlands län
Post Regis Östergötlands län
Räddningstjänst Regis Hallands län
Räddningstjänst Regis Östergötlands län
Bank Regis Hallands län
Bank Regis Hallands län  

 

 
Tabell 3.2 Databasen som urvalet dras ur. 

Servicegrupp Servicetyp Import Kommuner Landsting Regis Sisyla Totalt antal poster
Kommunal Bibliotek 62 250 94 406
" Räddningstjänst 11 88 36 135
" Skola/barnomsorg 974 140 714 121 1949
" Social omsorg 16 122 133 271
" Återvinning 78 1081 3 1162
Landsting Ambulansstation 0
" Apoteksvaror 6 5 35 46
" Barnmorskemottagning 12 12
" Barnavårdscentral 0
" Distriktssköterskemottagning 0
" Privat läkarmottagning 0
" Sjukhus 3 3
" Tandvård 0
" Ungdomsmottagning 13 13
" Vårdcentral 31 31
Statlig Arbetsförmedling 2 79 81
" Försäkringskassa 1 77 78
" Polis 1 66 20 87
" Post 894 1 895
" Systembolagsvaror 161 11 6 19 197
Kommersiell Bank 373 1 374
" Dagligvaror 1434 75 4 27 1540
" Drivmedel 31 616 141 788
Procentuell andel 32% 5% 1% 52% 10% 100%
Totalt 2569 434 59 4219 787 8068  
 

En stickprovsundersökning gjordes av databasen eftersom en totalundersökning ansågs 

alltför kostsam och tidskrävande att genomföra. Databasen är en ändlig mängd, se 

avsnitt 2.2.1. Så länge mindre än 10 % av populationen undersöks kan man emellertid 

bortse från detta och använda formler för oändliga mängder. Eftersom felfrekvensen i 

databasen inte var känd, kunde inte stickprovsstorleken beräknas utan den var tvungen 

att uppskattas. Stickprovsstorleken valdes till minst 300 poster. Det ansågs vara ett 
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tillräckligt stort stickprov för att ge en accepterbar noggrannhet samtidigt som det var 

praktiskt genomförbart med avseende på projektets budget och tidsbegränsning i fält. 

300 poster är dessutom avsevärt mindre än 10 % av populationen.  

Det var inte praktiskt genomförbart att undersöka 300 poster slumpmässigt utspridda 

över Sisyla-området eftersom det hade varit alltför tidskrävande. Någon form av 

indelning krävdes. Ett geografiskt angreppssätt verkade rimligt. Att dela in Sisyla-

området i rutor var ett förslag. I ISO 19114 föreslås kartblad som indelning. En 

testundersökning i fält genomfördes i Lunds närområde för att få svar på följande 

frågor:  

• Är metoden med rutindelning bra?  

• Hur stora ska rutorna i så fall vara?  

• Vilka fel finns och hur stora är de?  

• Kan Terrängkartan, vilken är bakgrundskarta i Sisyla, användas som 

bakgrundskarta för fältstudierna?  

• Är det rimligt att göra en totalinventering av rutorna?  

• Beräknad tidsåtgång för fältundersökning?  

 

Tre rutor på 2*2 km valdes ut. De innehöll 1 till 15 poster vardera och omfattade 

landsbygd och mindre tätort. Posterna inom rutorna plottades ut på Terrängkartan. 

Testundersökningen visade att metoden med rutindelning verkade bra. Den valda 

rutstorleken verkade genomförbar, med tanke på att den även skulle fungera i större 

tätorter. Både attribut- och lägesfel hittades. Lägesfelet varierade inom intervallet  

0 – 1000 m. Terrängkartan hade dock inte tillräckligt hög detaljrikedom för att effektivt 

kunna användas i fält. En totalinventering av rutorna skulle dessutom vara möjlig att 

genomföra, om en karta med högre detaljrikedom användes. Det underlättar betydligt 

om två personer tillsammans genomför fältstudien, en som kör och en som läser 

kartorna och för anteckningar. Det borde i så fall vara genomförbart att kontrollera 300 

poster på två veckor. Det beslutades att metoden med rutindelning skulle användas för 

fältstudierna. Urvalet, dvs. posterna i rutorna, skulle kontrolleras. Utöver detta skulle en 

kompletterande totalundersökning av rutorna genomföras för att identifiera objekt i 

verkligheten som inte var representerade i databasen. 
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Ett rutnät över Sydsverige skapades i ArcView med tilläggsprogrammet Draw Vector 

Grid 2.0. Rutstorleken valdes till 2,5*2,5 km för att anpassas till Fastighetskartans 

kartblad som är 5*5 km. Detta för att underlätta beställning av kartblad från de olika 

länsstyrelserna.  

 

Rutnätet skapades över följande område: 

Xmin: 1 290 000 (Kullen) 

Xmax: 1 585 000 (Ölands norra udde) 

Ymin: 6 135 000 (Smygehuk) 

Ymax: 6 450 000 (Vättern) 

 

Eftersom den huvudsakliga kontrollen gällde redan registrerade poster valdes de rutor 

som inte innehöll någon post bort. Detta gjordes med rumslig länkning i ArcView 

mellan det nyskapade rutnätet och de 8068 serviceposterna. Resultatet blev 1317 rutor 

som innehöll minst en post. Rutorna gavs nya ID-nummer från 1-1317 med hjälp av 

tillägget Autonumber. 

 

En slumptalstabell för intervallet 1-1317 dvs. antalet rutor skapades i Excel, se bilaga 3.  

Med hjälp av slumptalstabellen valdes rutor ut (enkelt slumpmässigt urval utan 

återläggning) tills det totala antalet poster i de utvalda rutorna överskred 300. Resultatet 

blev ett urval som inte var styrt i någon riktning.  Urvalet resulterade i 302 poster i 58 

rutor, se Figur 3.1. Rutorna omfattade både tätorter med mer än 10 000 invånare och 

landsbygd. Detta var urvalet som skulle kontrolleras i fält. Både de 302 posterna och de 

58 rutorna gavs nya ID-nummer med hjälp av tillägget Autonumber. 
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Figur 3.1 De 58 slumpade rutorna 

 

 

3.2.2 Förberedelse till fältarbete 

Det beslutades att endast kontrollera postens geografiska läge samt de obligatoriska 

attributen servicetyp och namn. I fält användes en förteckning över posterna i varje ruta. 

För varje post fanns förutom ID-nummer, information om x- och y-koordinat, 

servicetyp, namn, besöksgata och serviceort. Besöksgata är inte en obligatorisk uppgift 

och serviceort är inte entydigt beskriven. Dessa fanns endast med för att underlätta 

lokalisering av serviceposten i fält. 

 

 

I fält avgjordes om en post var rätt eller fel. Följande kriterier användes.  

 

Rätt: Geografiska lägesfelet var mindre än 100 meter och attributdata var korrekt.  

 

Fel:  Geografiska lägesfelet var minst 100 meter, det var fel i attributdata eller posten 

saknades i verkligheten.  
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Den valda gränsen för lägesfel var ett resultat av diskussion med projektgruppen. Ett 

lägesfel under 100 meter ansågs acceptabelt för de flesta serviceanalyser med undantag 

för analyser på stadsdelsnivå. Därför valdes denna gräns för godtagbart geografiskt 

lägesfel. 100 meter täcker dessutom de eventuella fel som uppkommer vid 

kvalitetskontrollen, exempelvis fel i Fastighetskartan och fel vid digitalisering. 

 

Förutom att kontrollera de registrerade posterna gjordes en kompletterande 

totalundersökning i rutorna för att hitta eventuella poster som fanns i verkligheten men 

saknades i databasen. Eftersom Terrängkartan visade sig ha för låg detaljrikedom vid 

testundersökningen beslutades att Fastighetskartan skulle användas som primär 

bakgrundskarta vid fältstudien. Därför beställdes Fastighetskartan över rutorna från 

respektive län. 

 

 

3.3 Fältarbete 

 

3.3.1 Material i fält 

 

Följande material användes i fält: 

• Bilatlas 

• Översiktskarta med markerade rutor över Sisyla-området utskriven i A3-format. 

• Terrängkarta över området runt rutan för att underlätta lokalisering av rutan 

utskriven i A3-format. 

• En eller flera kartor över rutan med Fastighetskartan som bakgrundskarta i skala 

1:9000. Flera kartor krävdes ibland för att täcka posterna och en radie på  

c:a 1 km från dem. Detta för att kunna markera lägesfelen under 1 km på 

Fastighetskartan. Lägesfel på över 1 km markerades på Terrängkartan. 

• Förteckning över posterna i varje ruta. För varje post fanns förutom ID-nummer, 

information om x- och y-koordinat, servicetyp, namn, besöksgata och serviceort. 

• Fältprotokoll för att bokföra ändringar och för att lägga in de poster som finns i 

verkligheten men inte i databasen. 
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• Turistkartor 

• Kommuninformationskartor 
 

 

3.3.2 Tillvägagångssätt i fält 

 
Rutan lokaliserades med hjälp av Terrängkartan, därefter användes kartorna med 

Fastighetskartan som bakgrund. Alla poster i rutan kontrollerades med avseende på 

servicetyp, namn och läge. Om servicetyp eller namn var felaktigt eller saknades 

noterades detta i fältprotokollet tillsammans med korrekt uppgift. Om det uppskattade 

lägesfelet överskred ca 50 m noterades även detta i fältprotokollet och det korrekta läget 

markerades på kartan. Efter fältstudierna kontrollerades lägesfelet med hjälp av GIS. 

Anledningen till att gränsen 50 m användes var för att inte riskera att en post med 100 m 

lägesfel inte noterades pga. dålig uppskattning i fält. Om någon post inte hittades inom 

rutan och det var uppenbart att den inte var nerlagd eller ändrad undersöktes även ett 

område utanför rutan. Dessutom totalinventerades rutan genom att alla vägar där 

serviceposter kunde tänkas finnas undersöktes. Poster som inte var registrerade i 

databasen, men som fanns i verkligheten noterades i fältprotokollet med tillhörande 

information. 

 

I fältarbetet användes även turistkartor och kommuninformationskartor som ofta finns 

att hämta eller titta på vid infarter till tätorter eller på turistbyråer. Dessa kartor var 

betydelsefulla eftersom gatunamn finns med, vilket underlättade möjligheten att 

lokalisera poster med stora lägesfel. På dessa kartor är dessutom ofta polis, post, skolor 

mm utmärkta. Lokalbefolkningen var vid många tillfällen till stor hjälp. Fältstudien 

genomfördes i 14 dagar i slutet av juli 2003. Den utfördes av två personer, en som körde 

och en som läste kartorna och förde fältanteckningar. 
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3.4 Efterarbete 

 
Efter att fältarbetet var avslutat sammanställdes fältanteckningarna. De poster som i 

fältprotokollet hade ett lägesfel mer än ca 50 m digitaliserades in i ArcView som ett nytt 

skikt i skala 1:9000 eller större.  Med hjälp av tillägget Distances and Bearings between 

Features with Common Attribute Values i ArcView beräknades avståndet mellan 

registrerat läge och observerat läge i fält.  

 

De poster som hade attributfel, lägesfel på minst 100 m eller saknades i verkligheten 

noterades som poster med fel, övriga som rätt. De poster som inte fanns registrerade i 

databasen men som hittades i fält sammanställdes. Alla de kontrollerade posterna 

noterades som rätt, fel eller nya. Täckningsgrad, felfrekvenser och konfidensintervall 

beräknades och χ2-tester genomfördes enligt avsnitt 2.2.2 och 2.2.3. Förutom att 

beräkna χ2-tester för att påvisa skillnader mellan subanvändargrupper, gjordes försök att 

påvisa skillnader mellan servicetyper. Dock var antalet poster i stickprovet för få i 

förhållande till antal servicetyper för att detta skulle kunna genomföras. När de 

preliminära resultaten redovisades för arbetsgruppen bestämdes att ett kompletterande 

konfidensintervall skulle beräknas. Kravet på lägesfel för detta konfidensintervall 

ändrades från mindre än 100 meter till mindre än 500 meter.  

 

 

3.5 Felkällor 

 

De poster som fanns i databasen, men som inte hittades i verkligheten behövde inte vara 

nerlagda eller flyttade. De kan ha missats i fält på grund av att de var svåra att upptäcka, 

eller pga. att de hade ett så stort lägesfel att de i verkligheten låg utanför det 

kontrollerade området. Exempel på en servicetyp som var svår att hitta i fält var 

skola/barnomsorg. Detta pga. att det är vanligt att exempelvis både skola och fritidshem 

finns i samma byggnad, men är två separata serviceposter. 

 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

32 
 

En post som hittades i verkligheten men som inte fanns i databasen behövde inte vara en 

ny post. Den kan redan ha varit registrerad, fast med koordinater utanför den 

kontrollerade rutan och haft ett lägesfel. 

 

De använda bakgrundskartorna har ett geografiskt fel på upp till 10 meter, vilket också 

gav upphov till lägesfel (Lantmäteriet 2004). 

 

Hela kvalitetskontrollen genomfördes manuellt, varför den mänskliga faktorn kan ge 

upphov till fel. Exempelvis markerades poster med lägesfel i fältkartan med det korrekta 

läget. Fältkartan tolkades sedan vid digitalisering. Båda stegen kan ge upphov till fel.  
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4 Resultat 
 

 

 

4.1 Fältresultat 

 

Sammanfattning av fältresultat: 

 

Poster i stickprov:  302 

Poster med lägesfel:  113 

Poster med attributfel:  23 

Poster med både läges- och attributfel: 7 

Poster som finns i databasen men ej i verkligheten:  20 

Poster som finns i verkligheten men inte i databasen: 128 

 

 

Totalt antal poster rätt: 153 

Totalt antal poster fel:  149 

 

Antal poster fel beräknades genom att addera poster med lägesfel, poster med attributfel 

och poster som finns i databasen men inte i verkligheten. Därefter subtraherades de 

poster med både läges- och attributfel. I detta fall blir antalet poster med fel 149*. 

 

Fördelningen mellan rätt och fel för de slumpade posterna uppdelade på 

subanvändargrupp och servicetyp redovisas i Tabell 4.1. 

 

                                                 
* 113+23-7+20 = 149 
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Tabell 4.1 Fördelningen mellan rätt och fel för de slumpade posterna uppdelade på 
subanvändargrupp och servicetyp. 

Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Rätt Fel Summa
Ambulansstation 0 0 0
Apoteksvaror 3 3 0 3
Arbetsförmedling 2 2 0 2
Bank 6 5 6 5 11
Barnavårdscentral 0 0 0
Barnmorskemottagning 1 1 0 1
Bibliotek 2 3 5 6 11 5 16
Dagligvaror 14 29 3 2 1 2 18 33 51
Distriktsköterskemottaging 0 0 0
Drivmedel 1 1 5 13 8 5 14 19 33
Försäkringskassa 2 2 0 2
Polis 1 1 1 1 2
Post 15 18 15 18 33
Privat läkarmottagning 0 0 0
Räddningstjänst 1 2 2 2 5 2 7
Sjukhus 0 0 0
Skola/barnomsorg 9 19 3 28 19 4 44 38 82
Social omsorg 1 3 1 3 3 7 4 11
Systembolagsvaror 3 2 2 3 5
Tandvård 0 0 0
Ungdomsmottagning 1 1 0 1
Vårdcentral 1 1 0 1
Återvinning 2 18 21 20 21 41
Totalt 23 51 13 3 3 0 80 85 34 10 153 149 302
Summa

Sisyla TotaltImport Kommuner Landsting Regis

4474 16 3 165  
 

Skillnad i läge mellan verklighet och databas för posterna i stickprovet visas i Figur 4.1, 

medan Figur 4.2 visar antal poster i varje lägesintervall för respektive 

subanvändargrupp. Figur 4.1 och Figur 4.2 baseras på tabell A som återfinns i 

Appendix, bilaga 4. 
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Figur 4.1 Skillnad i läge mellan verklighet och databas för posterna. 
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Figur 4.2 Posternas skillnad i läge uppdelat på subanvändargrupp och lägesintervall. 

 

I den kompletterande totalundersökningen i stickprovsrutorna hittades ytterligare 128 

serviceposter som finns i verkligheten men saknas i databasen, sk. saknade poster, se 

Figur 4.3. I Appendix, bilaga 4 återfinns tabell B, som figuren baseras på. 
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Figur 4.3 De 128 serviceposterna som finns i verkligheten, men saknas i databasen. 

 

 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

36 
 

4.2 Övergripande kvalitet 

 

4.2.1 Täckningsgrad 

 
Det första som beräknades är databasens täckningsgrad, dvs. hur stor andel poster det 

fanns i databasen i förhållande till antalet poster i verkligheten. Ramen var databasen. 

Täckningsgraden anger därför om det var över- eller undertäckning i databasen. 

Beräkningarna utgick från stickprovet. Därefter antogs att databasens täckningsgrad var 

detsamma som stickprovets täckningsgrad. 

 

Det gick att se på stickprovet på minst två olika sätt, vilket gav två olika 

täckningsgrader. I alternativ 2 studerades även de saknade posterna, vilket inte gjordes i 

alternativ 1. Eftersom de olika subanvändargruppernas kvalitet skulle jämföras, var det 

intressant att studera även de saknade posterna. 

 

1. Av de 302 posterna som fanns i databasen förelåg det fel hos 149 poster. 

 

Dessutom förelåg: 

 lägesfel 113*  

 attributfel 23* 

 övertäckning 20 

  

 Täckningsgrad 07,1
20302

302
=

−
=  dvs. övertäckning 7 %. 

 

2. Av de 430 posterna som fanns eller borde ha funnits i databasen förelåg det fel 

hos 277 poster†. 

 

Dessutom förelåg: 

 lägesfel 113*  

 attributfel 23* 

                                                 
* I sju fall förekom både läges- och attributfel. 
† 149+128=277 
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 övertäckning 20 

 undertäckning 128 

 

 Täckningsgrad 74,0
12820302

302
=

+−
=  dvs. undertäckning 26 %. 

 

Eftersom det med säkerhet inte gick att säga vilken subanvändargrupp som borde ha 

lagt in de saknade posterna, kunde inte alternativ 2 ytterligare studeras. Därför 

baserades alla följande beräkningar på alternativ 1. 

 

 

4.2.2 Felfrekvenser 

 

För att få ett mått på den övergripande kvaliteten studerades stickprovets relativa 

frekvenser, vilka kunde beräknades med (2.1). 

 

Relativa frekvenstal:  

 Poster med lägesfel:   374,0
302
113

= dvs. 37,4 % 

 

 Poster med attributfel:   076,0
302
23

= dvs. 7,6 % 

  

 Poster som finns i databasen men ej i verkligheten:  066,0
302
20

= dvs. 6,6 % 

  

 Antal poster fel:  493,0
302
149

= dvs. 49,3 % 

 

 

Nästa steg var att beräkna ett konfidensintervall för antal fel i populationen. Detta 

gjordes med hjälp av sambanden (2.1) och (2.2). 
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x = 149  

n = 302 

 

 

  4934,0ˆ ==
n
xθ  (4.1) 

 

 0564,04934,0)ˆ1(ˆ96,1ˆ ±=
−

⋅±=
n
θθθθ  (4.2) 

 

Med 95 % säkerhet var antalet fel i databasen 49,3 % ± 5,6 %. Noggrannheten 5,6 % 

ansågs vara tillräcklig och större stickprov behövdes inte. 

 

 

4.3 Jämförelse mellan olika subanvändargrupper 

 

För att ta reda på om det fanns någon skillnad i kvalitet mellan subanvändargrupperna 

användes χ2-test. Arbetsgången följde de fem stegen beskrivna i teoridelen 2.2.3. 

 

1. Nollhypotes H0 och mothypotes H1 formulerades. 

 

 H0: Det finns inga skillnader i procentuellt antal fel mellan 

subanvändargrupperna. 

  

 H1: Det finns skillnader i procentuellt antal fel mellan 

subanvändargrupperna. 

 

2. Två frekvenstabeller skapades, Tabell 4.2. De observerade frekvenserna var 

resultaten från stickprovet, dvs. fältresultatet. De förväntade frekvenserna 

beräknades genom att anta att nollhypotesen gällde, dvs. inga skillnader mellan 

subanvändargrupperna. Felen var därför procentuellt jämt fördelade över hela 

stickprovet med hänsyn till antalet poster per subanvändargrupp. För 
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beräkningar hänvisas till Tabell 2.2. Ingen frekvens understeg 1, och endast 2 

frekvenser (20 %) understeg 5 i Tabell 4.3. Därför kunde χ2-test genomföras. 

 
Tabell 4.2 Observerad frekvens. 

Import Kommuner Landsting Regis Sisyla Totalt
Fel 51 3 0 85 10 149
Rätt 23 13 3 80 34 153
Totalt 74 16 3 165 44 302  

  
Tabell 4.3 Förväntad frekvens. 

Import Kommuner Landsting Regis Sisyla Totalt
Fel 36,51 7,89 1,48 81,41 21,71 149
Rätt 37,49 8,11 1,52 83,59 22,29 153
Totalt 74 16 3 165 44 302  

 

 

3. Antalet frihetsgrader, f, beräknades med (2.3). 

 

 4)15)(12()1)(1( =−−=−−= krf  (4.3) 

 

4. χ2-summan beräknades med (2.4). 

 

 0,3315,6...03,375,5)( 2
2 =+++=

−
=∑ E

EOχ  (4.4) 

 

5. Det avgjordes om H0 skulle förkastas. Tabellen i Appendix, bilaga 2 användes 

för att ta reda på det kritiska värdet χα2(f). För α = 0,001 => χα2(f) = 18,5. Detta 

är mindre än χ2. Resultatet blev p < 0,001: mycket starkt stöd för mothypotesen.  

Det fanns därför med mycket stor säkerhet skillnad i kvalitet mellan 

subanvändargrupperna. Nollhypotesen förkastades därmed.  

 

Det var nu känt att det fanns en skillnad i kvalitet mellan subanvändargrupperna. Det 

som återstod att bestämma var om det fanns någon skillnad i kvalitet mellan 

subanvändargrupperna, och i så fall vilken grupp som hade bäst respektive sämst 

kvalitet?  
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Subanvändargruppernas relativa felfrekvenser, P, redovisas nedan. Data från Tabell 4.2. 

 

Import:  689,0
74
51

==importP dvs. 68,9 % 

Kommuner:  188,0
16
3
==kommunerP dvs. 18,8 % 

Landsting:  0
3
0
==landstingP dvs. 0 % 

Regis:  515,0
165
85

==regisP dvs. 51,5 % 

Sisyla:  227,0
44
10

==sisylaP dvs. 22,7 % 

 

 

Felfrekvens i fallande ordning: Pimport > Pregis > Psisyla > Pkommuner > Plandsting 

 

 

10 stycken parvisa χ2-tester genomfördes. Beräkningsgången följde de 5 stegen 

beskrivna i 2.2.3. 

 

1. Hypotesernas formulering: 

 

 H0: Det finns ingen skillnad i procentuellt antal fel mellan de två 

  subanvändargrupperna. 

 

 H1: Det finns en skillnad i procentuellt antal fel mellan de två  

  subanvändargrupperna. 

 

2. De observerade frekvenserna återfinns i Tabell 4.2. De förväntade frekvenserna 

redovisas i Appendix, bilaga 4. 

 

3. Antalet frihetsgrader beräknades med (2.3). 

 

   1)12)(12()1)(1( =−−=−−= krf  (4.5) 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

41 
 

4, 5 χ2-summan för samtliga parvisa jämförelser beräknades. Sedan bestämdes det 

 kritiska värdet samt p-värdet, se Tabell 4.4. 

 
Tabell 4.4 Parvisa χ2-tester. 

Jämförda subanvändargruppe χ2 p-värde Kommentar
Import - Kommuner 13,8 p < 0,1 % Starkt stöd för skillnad i kvalitet
Import - Landsting 6,12 - Landsting för få poster i stickprovet
Import - Regis 6,31 1 < p < 2,5 % Stöd för skillnad i kvalitet
Import - Sisyla 23,58 p < 0,1 % Stöd för skillnad i kvalitet
Kommuner - Landsting 0,67 - Landsting för få poster i stickprovet
Kommuner - Regis 6,27 1 < p < 2,5 % Stöd för skillnad i kvalitet
Kommuner - Sisyla 0,11 - Kommuner för få poster i stickprovet
Landsting - Regis 3,13 - Landsting för få poster i stickprovet
Landsting - Sisyla 0,87 - Landsting för få poster i stickprovet
Regis - Sisyla 11,61 p < 0,1 % Starkt stöd för skillnad i kvalitet   

 

I hälften av de 10 fallen var de förväntade frekvenserna för små för att testet skulle 

kunna genomföras. Detta berodde på att stickprovet innehöll för få poster registrerade 

av vissa subanvändargrupper. Därför gick det inte att säga något om 

subanvändargruppen Landstings kvalitet. Det gick inte heller att säga något om någon 

eventuell skillnad i kvalitet mellan Kommuner och Sisyla. Resultaten av χ2-testerna 

visas i Figur 4.4 och Tabell 4.5. 

 

                    
Figur 4.4 Resultat av parvisa χ2-tester 

    

 

 
Tabell 4.5 Rangordning av subanvändargrupper efter kvalitet. 

Rangordning Subanvändargrupp
1 Kommuner & Sisyla
2 Regis
3 Import  

 

Resultaten kunde sammanfattas med att de två subanvändargrupperna med bäst kvalitet 

var Kommuner och Sisyla. Vilken av dessa två som var bäst, om någon var det, gick 

inte att svara på med hjälp av χ2-test. Import var den subanvändargrupp som svarade för 

data med sämst kvalitet. Kvaliteten på data registrerad av Regis var bättre än kvalitén på 
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Imports data, men sämre än Sisylas och Kommuners kvalitet. Det gick inte att säga 

något om kvaliteten på Landstingets data. 

 

 

4.4 Resultat om gränsen för lägesfel sätts till 500 m 

 
Om ett fel på 500 meter accepterades istället för 100 meter blir resultatet av 

kvalitetskontrollen ett annat. Det var av intresse att veta hur mycket detta resultat skiljde 

sig från det ursprungliga resultatet. Därför beräknades ett konfidensintervall där det 

accepterade geografiska felet är 500 meter. I övrigt ställs samma krav på posterna som 

innan. 

 

Sammanfattning av fältresultat: 

 

Poster i stickprov:  302 

Poster med lägesfel:  25 

Poster med attributfel:  23 

Poster med både läges- och attributfel: 1 

Poster som finns i databasen men ej i verkligheten:  20 

Poster som finns i verkligheten men inte i databasen: 128 

 

 

Totalt antal poster rätt: 235 

Totalt antal poster fel:  67* 

 

Relativa frekvenstal: 

 Poster med lägesfel:  083,0
302
25

= dvs. 8,3 % 

  

 Poster med attributfel:  076,0
302
23

= dvs. 7,6 % 

  

                                                 
* 25+23-1+20=67 
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 Poster som finns i databasen men ej i verkligheten:  066,0
302
20

= dvs. 6,6 % 

  

 Antal poster fel: 222,0
302
67

= dvs. 22,2 % 

Nästa steg var att beräkna ett konfidensintervall för antal fel i populationen. Detta 

gjordes med hjälp av (2.1) och (2.2). 

 

x = 67  

n = 302 

 

 

  2219,0ˆ ==
n
xθ  (3.6) 

 

 0239,02219,0)ˆ1(ˆ96,1ˆ ±=
−

⋅±=
n
θθθθ  (3.7) 

 

Om lägesfelet anges till maximalt 500 meter blev antalet fel i databasen med 95 % 

säkerhet 22,2 % ± 2,4 %.  
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5 Diskussion och slutsats 
 

 

 

Det finns många källor som behandlar geografisk informationskvalitet. Gemensamt för 

dem är att de betonar vikten av att känna till kvalitén på data. I dag är det vanligt att 

företag och myndigheter byter data med varandra. Det är då extra viktigt att kvalitén är 

känd för att kunna avgöra användbarheten av data. Metoder för utvärdering av kvalitet, 

ISO 19114, är det enda kända exemplet på en metodbeskrivning för kvalitetskontroll av 

geografisk data. Standarden är ny och endast en tillämpning av standarden finns. 

Informationen om denna studie var dock knapphändig. ISO 19114-standarden är 

generell och ger inte all information som behövs för att genomföra en kontroll. Metoden 

måste anpassas till vad det är som ska kontrolleras. I standarden står dessutom 

exempelvis ingenting om stickprovsstorlek eller tydliga riktlinjer om hur stickprovet 

väljs. Dessutom saknas förslag på kvantitativa mått som kan användas för att redovisa 

kvalitén på data. Det undersöks bara om databasen uppfyller ett egendefinierat krav.  

 

En metod för att kontrollera kvalitén i databasen Sisyla har tagits fram. Metoden har 

genomförts och resultatet analyserats statistiskt. Skillnaden mellan data och verklighet 

har undersökts, både med avseende på attributdata och geografiskt läge. Eftersom ett 

kvantitativt mått var ett krav i den här undersökningen, har ett sådant beräknats i form 

av konfidensintervall för andelen fel i den geografiska databasen. I denna studien har 

dessutom χ2-tester använts för att jämföra subanvändargrupper. Även en 

totalundersökning av stickprovsrutorna genomfördes. I övrigt är metoden anpassad så 

mycket som möjligt till ISO 19113 och ISO 19114. Metoden är generell för att kunna 

genomföras igen. Vidare kräver den inga förkunskaper i statistik och bara 

grundläggande GIS-kunskaper. Den är dock tidskrävande.  

 

Databasens övergripande kvalitet redovisas med hjälp av konfidensintervall. En post 

definierades som fel om lägesfelet var minst 100 meter, om attributdata var fel eller om 

posten saknades i verkligheten. Detta gav att andelen fel i databasen var 49,3 % ± 5,6 % 

med 95 % säkerhet.  Med andra ord har mellan 43,7 % och 54,9 % av posterna i 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

46 
 

databasen ett fel. Detta är mer än vad projektgruppen förväntade sig. Eftersom 

procentuellt antal fel i databasen visade sig vara så högt, ställdes frågan: Hur förändras 

resultatet om ett lägesfel på upp till 500 meter accepteras, men i övrigt samma krav 

ställs? Ytterligare ett konfidensintervall beräknades. Resultatet blev som förväntat 

mycket bättre. Procentuellt antal fel i databasen blev nu 22,2 % ± 2,4 %. Genom att 

endast minska kravet på lägesnoggrannhet halveras antalet fel i databasen. Ett lägesfel 

på upp till 500 meter är dock endast acceptabelt för GIS-analyser på regional nivå. Om 

ambitionen är att utföra GIS-analyser på stadsdelsnivå är ett lägesfel på mindre än 100 

meter ett absolut krav. 

 

Det var även av intresse att studera eventuella skillnader i kvalitet mellan de olika 

subanvändargrupperna. Detta gjordes med χ2-tester. Resultatet visade att data 

registrerad av Kommuner och Sisyla hade bäst kvalitet. Data registrerad av Regis hade 

något sämre kvalitet, medan data registrerad av Import, dvs. data från Konsument- och 

Glesbygdsverket, hade sämst kvalitet. Det fanns för få poster i stickprovet registrerade 

av Landsting för att kunna säga något om dess kvalitet. Det gick inte heller att avgöra 

inbördes rangordning mellan Kommuner och Sisyla. Det var förväntat att Kommuner 

och Sisyla skulle ha bäst kvalitet, eftersom det är de två grupper som har bäst 

lokalkännedom och bäst förutsättningar för att registrera data. Tyvärr hade de bara 

registrerat en liten del (15 %) av alla poster i databasen. Import som hade sämst kvalitet 

hade registrerat 32 % av posterna och Regis hade registrerat 52 % av posterna i 

databasen. Dessutom kan det nämnas att Regis hade registrerat samtliga 12 poster som 

låg utanför Sisyla-området, och som därför inte har analyserats. Valet att använda data 

från Servicedatabasen (Import) och Regis har medfört att många fler poster registrerats, 

men även medfört att kvalitén på databasen har försämrats. 

 

Konfidensintervallen och χ2-testerna ovan gäller hela databasen. Diskussionen nedan 

gäller endast för stickprovet, inte för hela databasen. Därför vilar inte diskussionen på 

statistisk grund.  

 

Servicetyperna dagligvaror, drivmedel och systembolagsvaror hade i stickprovet högst 

andel fel. Apoteksvaror, arbetsförmedling, barnmorskemottagning, försäkringskassa, 

ungdomsmottagning och vårdcentral hade inga fel i stickprovet. Dock hade dessa 

servicetyper väldigt få poster i stickprovet. Vidare återfanns flest poster inom 
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lägesintervallet 0-99 meter, dvs. rätt läge enligt kriteriet. Poster med ett lägesfel på över 

500 meter var få. Poster registrerade av Kommuner, Landsting och Sisyla hade generellt 

små lägesfel.  

 

Eftersom databasen kontrollerades mot verkligheten och inte mot en 

databasspecifikation undersöktes alla servicetyper i alla län, trots att det var känt att alla 

servicetyper inte var registrerade i samtliga län. Av samma orsak undersöktes även alla 

servicetyper i tätorter med mer än 10 000 invånare, trots att det var känt att 

registreringen i dessa tätorter inte var komplett.  

 

I fält kontrollerades förutom det geografiska läget, även attributen servicetyp och namn. 

Namn är något som ofta ändras, framförallt för servicetypen dagligvaror. Dessutom är 

det inte alltid det officiella namnet som används i dagligt bruk. Därför hade 

servicetypen dagligvaror relativt många fel. Kanske skulle inte detta attribut 

kontrolleras pga. att det inte är så viktigt för tänkta GIS-analyser. Om fler attribut hade 

kontrollerats, hade antagligen antalet fel i databasen ökat. 

 

Ett alternativ för att minska tidsåtgången för metoden är att välja ett mindre stickprov, 

men det medför sämre noggrannhet i konfidensintervallet och χ2-testerna går troligtvis 

inte att genomföra. Alternativt kan undersökningen omfatta ett mindre område, 

exempelvis ett län. Populationen blir då mindre, vilket troligtvis medför att stickprovet 

väljs mindre. Tidsåtgången minskar framförallt eftersom färre poster ska undersökas. 

Dessutom minskar den pga. att förberedelserna inför fältstudien förkortas. Även tiden i 

fält minskar eftersom körsträckan mellan rutorna blir kortare. Detta alternativ ger dock 

ingen kvalitetskontroll av databasen som helhet.  

 

Kvalitén i databasen är i dagsläget inte tillräckligt bra för alla typer av GIS-analyser. 

Förutom den mycket höga felprocenten i databasen hittades 128 nya poster i fält som 

inte fanns i databasen. Detta ger en undertäckning på 26 %, vilket inte är acceptabelt. 

Det saknades för många poster i databasen. De 128 nya posterna var relativt jämnt 

fördelade med avseende på servicetyp. Undantaget var servicetypen skola/barnomsorg, 

som hade överlägset flest nya serviceposter. Det hittades inga nya poster av åtta 

servicetyper. Av dessa servicetyper är arbetsförmedling, försäkringskassa och 

systembolagsvaror registrerade i hela Sisyla-området. Detta tyder på att dessa 
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servicetyper var relativt fullständigt registrerade även om detta bara gäller 

stickprovsrutorna. Kvalitén på samtliga inlagda poster var inte heller acceptabel. Hälften 

av posterna hade något typ av fel, antingen lägesfel, attributfel eller att posten inte finns 

i verkligheten. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra kvalitén.  

 

Normalt sett görs det på länsstyrelserna en kontroll av data på temanivå, där ett 

ungefärligt lägesfel anges av redigeraren. Detta har inte gjorts i Sisylas databas. 

Närmare 100 olika redigerare har lagt in data och arbetat utifrån många olika typer av 

underlagsmaterial. En kontroll på temanivå av lägesfelet är därför svår att genomföra i 

praktiken. Vidare har idag subanvändarna bara tillgång till Terrängkartan vid redigering. 

Om Fastighetskartan istället används blir det lättare att markera rätt geografiskt läge i 

kartan vid registrering. Detta leder till bättre geografisk lägesnoggrannhet och därmed 

bättre kvalitet i databasen. Kanske finns det dessutom möjlighet att vid registrering 

utnyttja andra register, exempelvis fastighetsregistret, och därmed uppnå bättre 

lägesnoggrannhet. 

 

I dagsläget finns det möjlighet att lägga in över 25 olika generella attributdata för varje 

post. Många av dem är onödiga för att genomföra tänkta GIS-analyser, exempelvis  

E-post, URL och telefonnummer. Endast 11 av dem är dessutom obligatoriska. Målet 

borde vara att bara ha den attributdata som är relevant och att alla dessa borde vara 

obligatoriska för att uppnå en homogen databas. Det är tidsödande att lägga in all 

attributdata och risken för fel ökar.  

 

Det är viktigare att i dagsläget förbättra kvalitén på befintlig data, än att registrera ny 

data, trots att detta medför att alla servicetyper inte blir registrerade i samtliga län den 

närmaste tiden. Om ny data ska läggas till, även för komplettering av redan befintliga 

servicetyper, borde den i större grad kontrolleras för att se att den uppfyller Sisylas krav. 

Håller data från Servicedatabasen tillräckligt hög kvalitet för Sisyla?  Sisyla siktar på att 

hålla högre kvalitet än Servicedatabasen, vilket inte är möjligt om Servicedatabasen 

används som datakälla utan att data redigeras. Det är omöjligt att få bättre kvalitet än 

källan. Det har visat sig att ajourföring vid källan ger bäst kvalitet. Därför är det 

önskvärt att kommunerna står för en större del av registreringen än idag. För att detta 

ska fungera krävs det incitament. Från och med januari -04 finns möjligheten att ladda 

hem GIS-data från Sisylas hemsida. Detta borde öka kommunernas intresse i att 
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förbättra kvalitén i databasen. Problemet kan vara att kvalitén i dagsläget är så dålig att 

detta inte är tillräckligt incitament för kommunerna. Ytterliggare en anledning till 

kommunernas vikande intresse i Sisyla kan vara deras generellt dåliga ekonomiska läge 

de senaste åren. Dessutom har vissa kommuner egen likvärdig GIS-data för analyser.  

 

Detta är den första svenska studien som genomfört en kvalitetskontroll av en geografisk 

databas med hjälp av ISO 19100-serien. Även om resultatet från kvalitetskontrollen kan 

verka nedslående, är nu kvalitén kontrollerad och en metod för kvalitetskontroll 

framtagen. Det hade varit av intresse att kunna jämföra Sisylas kvalitet med någon 

annan liknande databas, exempelvis Servicedatabasen. Förhoppningsvis är detta möjligt 

i framtiden.  

 

Med tanke på att det skrivs så mycket om hur viktigt det är att kontrollerna kvalitén, är 

det mycket förvånande att inga studier har hittats som tydligare redovisar resultatet från 

en kvalitetskontroll. Beror det på att det är för tidskrävande att genomföra en 

kvalitetskontroll eller att kvalitén generellt sett är så dålig att ingen vill redovisa några 

resultat? Inte heller den tyska studien redovisar några resultat. Detta kan dock bero på 

att studien eventuellt inte är avslutad. 

 

En metod för kvalitetskontroll för Sisylas databas finns och det är nu känt vilka fel och 

brister som databasen har till skillnad från tidigare. Därför har projektet idag ett helt 

annat utgångsläge för fortsatt arbete, både jämfört med tidigare och jämfört med andra 

geografiska databaser. 
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Symbolförteckning  
 

 

E Förväntad frekvens 

f Frihetsgrader 

k  Antal kolumner 

N Antal poster i populationen 

n Antal poster i stickprovet 

O Observerad frekvens 

P Relativ felfrekvens 

p p-värde 

r Antal rader 

x Antal fel i stickprovet 

 

α Signifikansnivå 

θ  Felfrekvens i populationen 

θ̂  Felfrekvens i stickprovet  

χ2  χ2-summa 

χα2(f)  Kritiskt värde 

 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

52 
 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

53 
 

Referenser 
 

 

 

Andersson, A., GIS-samordnare, Länsstyrelsen i Kalmar, Skriftlig kontakt 18 juni 2003 
 
Blom, G., 1993. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Cederholm, T., 2004. Projektledare STANLI, Muntlig kontakt 1 april 2004 
 
Domvall, M., 2002. Visioner för GIS användningen inom länsstyrelserna, Intern 
rapport, Länsstyrelserna. 
 
Englund, J. E., Zetterqvist, L., 2000. Matematisk statistik för biologer och geovetare, 
Lunds Universitet, Lund. 
 
ESRI, 2004. http://arcscripts.esri.com, hämtad 11 mars 2004.  
 
Hermansson, S., 2002. Sisyla – Manual till redigeringsapplikationer för servicedata, 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö. 
 
Hermansson, S., 2003. Sisyla – Teknisk dokumentation – teknisk plattform, databas, 
websidor, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö. 
 
Joos, G., 2001. Establishing a Quality Control System based on ISO 19114 and ISO 
19113, ISO/TC 211 Workshop on Standards in action, Adeleide, Australien,  
2001-10-24. 
http://www.isotc211.org/WorkshopAdelaide/Presentations/Germany_Joos.ppt 
 
Joos, G., 2003. Geographic Information – Data Quality. ISO 19113 – ISO 19114 – ISO 
19115, (På tyska) ISO/TC 211 Workshop on Standards in action, Berlin, Tyskland, 
2003-10-29. 
http://www.isotc211.org/WorkshopsBerlin/Tutorial/Presentations/Joos_tutorial.ppt 
 
Körner, S., Wahlgren, L., 2002. Praktisk statistik, Studentlitteratur, Lund. 
 
Körner, S., Wahlgren, L., 2000. Statistisk dataanalys, Studentlitteratur, Lund. 
 
Lanke, J., 2003. Professor Emeritus, Statistiska Institutionen, Lunds Universitet. 
Muntlig kontakt 2003 
 
Lantmäteriverket, 1997. Handbok till mätningskungörelsen (HMK) – Databaser, 
Lantmäteriverket, Gävle. 
 
Lantmäteriet, 2004. http://www.gdbalfa.lm.se/php/spec_ggd/, hämtad 23 juni 2004. 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

54 
 

Olsson, E., 2003. Projektplan Sisyla III – Förslag och arbetsmaterial 2, Sisyla 
projektgrupp, Kalmar. 
 
Olsson, E., 2004. Projektledare Sisyla, Länsstyrelsen i Kalmar. Muntlig kontakt 2004-
02-24. 
 
Sisyla, 2004. www.sisyla.se, hämtad 29 februari 2004. 
 
Sisyla projektgrupp, 2002. Undantagna orter, Sisyla projektgrupp, Kalmar. 
 
Sporron, L., 2000. Datakvalitet och informationskvalitet, vad är det?, Kartbladet nr 1, 
2000, Kartografiska Sällskapet, Falun. 
 
Statistiska Centralbyrån, 2004. www.scb.se, hämtad 11 mars 2004. 
 
Stenborg, E., 2004. Banverket, Tagit fram ISO 19113 och ISO 19114. Editor för  
ISO 19138. Muntlig kontakt 2004-04-06. 
 
Tastan, H., Altan, M.O., 2002. Spatial data quality – Concepts and ISO Standards, 
OEEPE/ISPRS Joint Workshop on Spatial Data Quality Management, 21-22 mars 2002, 
Istanbul, Turkiet. 
 
Wang, R.Y., Reddy, M.P., Kon, H.B., 1995. Toward quality data: An attribute-based 
approach, Decision Support Systems 13 (1995) s.349-372 
 
Wyke, J., 2003. ISO 19100-serien – Världsstandarder för Geografisk Information, 
www.sis.se/upload/632031923434400000.pdf, hämtad 28 mars 2004  
 
 

 



Kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
  

 

55 
 

Appendix 
 
 
 

Bilaga 1 Lista över tätorter med mer än 10 000 invånare 
 
 

Tabell över tätorter med mer än 10 000 invånare. 
Ort Län
Arlöv/Burlöv Skåne
Eslöv Skåne
Helsingborg Skåne
Hässleholm Skåne
Höganäs Skåne
Kristianstad Skåne
Landskrona Skåne
Lund Skåne
Malmö Skåne
Staffanstorp Skåne
Ystad Skåne
Trelleborg Skåne
Ängelholm Skåne
Gislaved Jönköping
Jönköping Jönköping
Nässjö Jönköping
Vetlanda Jönköping
Värnamo Jönköping
Tranås Jönköping
Kalmar Kalmar
Västervik Kalmar
Oskarshamn Kalmar
Nybro Kalmar
Karlshamn Blekinge
Karlskrona Blekinge
Ronneby Blekinge
Ljungby Kronoberg
Växjö Kronoberg  
(Sisyla projektgrupp 2002) 
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Bilaga 2  χ2-tabell 
 

 
(Blom 1993) 
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Bilaga 3 Slumptalstabell 
 
 
1 964 
2 86 
3 1025 
4 1049 
5 1146 
6 1270 
7 172 
8 805 
9 1001 
10 599 
11 929 
12 229 
13 1237 
14 168 
15 806 
16 8 
17 1050 
18 613 
19 1253 
20 872 
21 779 
22 547 
23 290 
24 192 
25 454 
26 435 
27 800 
28 840 
29 1008 
30 1073 
31 778 
32 440 
33 1151 
34 654 
35 974 
36 877 
37 601 
38 350 
39 167 
40 906 
41 46 
42 7 
43 341 
44 1200 
45 641 
46 461 

47 1224 
48 481 
49 1297 
50 655 
51 1193 
52 227 
53 528 
54 804 
55 1113 
56 539 
57 1115 
58 1105 
59 478 
60 715 
61 639 
62 645 
63 844 
64 292 
65 387 
66 499 
67 654 
68 918 
69 1201 
70 1184 
71 407 
72 873 
73 331 
74 1087 
75 944 
76 1049 
77 9 
78 536 
79 643 
80 1014 
81 966 
82 989 
83 617 
84 39 
85 853 
86 77 
87 23 
88 144 
89 1052 
90 948 
91 1107 
92 1014 

93 1029 
94 1073 
95 805 
96 981 
97 830 
98 57 
99 406 
100 476 
101 89 
102 816 
103 868 
104 1106 
105 981 
106 210 
107 786 
108 696 
109 857 
110 122 
111 200 
112 1154 
113 429 
114 836 
115 875 
116 540 
117 70 
118 1111 
119 968 
120 663 
121 890 
122 1047 
123 1082 
124 292 
125 256 
126 543 
127 1159 
128 16 
129 1060 
130 1286 
131 1272 
132 712 
133 706 
134 1108 
135 249 
136 567 
137 175 
138 537 

139 1245 
140 281 
141 463 
142 1133 
143 1076 
144 325 
145 424 
146 941 
147 66 
148 1179 
149 159 
150 930 
151 35 
152 997 
153 311 
154 57 
155 817 
156 271 
157 65 
158 742 
159 1133 
160 53 
161 27 
162 1080 
163 1039 
164 682 
165 937 
166 832 
167 1243 
168 728 
169 410 
170 169 
171 452 
172 479 
173 1085 
174 1075 
175 540 
176 461 
177 744 
178 935 
179 938 
180 626 
181 179 
182 57 
183 1253 
184 1239 
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Bilaga 4 Tabeller från resultat 
 
 

 
Tabell A Posternas skillnad i läge mellan verklighet och databas. 

-99 m 100-199 m 200-499 m 500-999 m 1000- m Antal rätt Antal fel Totalt
Import 32 6 12 6 6 32 30 62
Kommuner 14 1 0 1 0 14 2 16
Landsting 3 0 0 0 0 3 0 3
Regis 84 34 30 6 4 84 74 158
Sisyla 36 1 4 0 2 36 7 43
Totalt 169 42 46 13 12 169 113 282  

 
 
 

Tabell B Saknade serviceposter. 
Servicetyp Antal poster
Apoteksvaror 7
Bank 4
Bibiotek 4
Dagligvaror 9
Distriktssköterskemottagning 10
Drivmedel 14
Polis 1
Post 5
Räddningstjänst 5
Sjukhus 2
Skola/barnomsorg 40
Social omsorg 12
Tandvård 5
Vårdcentral 5
Återvinning 5
Totalt 128  
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Bilaga 5  Förväntade frekvenser för parvis jämförelse 
 
 

Import Landsting Totalt
Fel 49,01 1,99 51
Rätt 24,99 1,01 26
Totalt 74 3 77  

 
Import Regis Totalt

Fel 42,11 93,89 136
Rätt 31,89 71,11 103
Totalt 74 165 239  

 
Import Sisyla Totalt

Fel 38,25 22,75 61
Rätt 35,75 21,25 57
Totalt 74 44 118  

 
Kommuner Landsting Totalt

Fel 2,53 0,47 3
Rätt 13,47 2,53 16
Totalt 16 3 19  

 
Kommuner Regis Totalt

Fel 7,78 80,22 88
Rätt 8,22 84,78 93
Totalt 16 165 181  

 
Kommuner Sisyla Totalt

Fel 3,47 9,53 13
Rätt 12,53 34,47 47
Totalt 16 44 60  

 
Landsting Sisyla Totalt

Fel 0,64 9,36 10
Rätt 2,36 34,64 37
Totalt 3 44 47  

 
Regis Sisyla Totalt

Fel 75,00 20,00 95
Rätt 90,00 24,00 114
Totalt 165 44 209  
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Bilaga 6 Manual för kvalitetskontroll av servicedatabasen Sisyla 
 
 
 
 
Program som används är Microsoft Access, ESRI ArcView (engelsk) med nedladdade 
tillägg, Microsoft Excel (svensk) och Microsoft Word 
 
Ladda hem Draw Vector Grid 2.0, Autonumber och Distances and Bearings between 
Features with Common Attribute Values från ESRI´s hemsida 
http://arcscripts.esri.com, se bilaga 7. Lägg dem under datorns ArcView 
tilläggskatalog, ofta C:\ESRI\ArcView\EXT32. Kryssa för dem samt Geoprocessing i 
ArcView under File > Extensions. 
 
 
Förarbete 
 
1.   Sammanslagning av databas 
 
För kvalitetskontroll med här redovisade metod krävs att hela databasen slås samman 
till ett (1) gemensamt punktdataskikt i ArcView. För att uppnå detta följ följande 
punkter: 

• Läs in alla poster från databasen till ArcView. Detta måste göras separat för varje 
”Servicetypsfråga”.  

• Slå samman de olika ”Servicetypsfrågorna” genom att välja funktionen View > 
GeoProcessing Wizard. I dialogfönstret, välj Merge themes together och klicka 
på Next. Markera alla ”Servicetypsfrågorna” och spara som ”Inlästa poster”. 

 

2.   Ta bort poster som eventuellt faller utanför Sisylaområdet 
 

• Aktivera och tänd ”Inlästa poster” i temakontrollen.  

• Läs in och aktivera ”Kommunpolygon”-skiktet för att visuellt se eventuella poster 
som ligger utanför Sisyla-området. Dessa poster tas manuellt bort med knappen 
Select Feature  i verktygsraden. Håll nere Shift-knappen för att markera flera 
poster. Observera att poster kan ligga på öar utanför kusten. Dessa ska inte tas bort. 

• När alla poster utanför området är markerade, öppna tabellen till posterna och välj  
Edit > Switch Selection. Posterna inom området är nu markerade. 

• Stäng tabellen och gör om posterna till en ny shapefil, Theme > Convert to 
Shapefile. Namnge temat till ”Poster”. 
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3.   Välj stickprovsstorlek 
 
Välj ett lagom stort stickprov som är praktiskt genomförbart och mindre än 10 % av 
populationen. Välj förslagsvis 300 poster. 
4.   Skapa rutnät över Sydsverige 
 
• Klicka på knappen ET Vector Grid  i verktygsraden och välj polygon som 

GRID Type. Skriv in koordinaterna för området och storleken på rutorna enligt 
nedan.  

 
 

 
 
• Klicka därefter på Draw Grid och efter det på Convert Grid To Shape och välj 

namnet ”Rutnät”. 
 
 
5.   Ta bort rutor som inte innehåller några poster 
 
• Aktivera ”Rutnät” i temakontrollen och välj Theme > Select By Theme. Välj 

funktionen Intersect och temat ”Poster”. Klicka på New Set, se nedan. 
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• Spara rutorna innehållande en eller flera poster genom att välja Theme > Convert 
to Shapefile och välj namnet ”Rutor med poster”. Lägg till det nya temat i vyn. 

 
 
6.   Lägg till nya unika ID-nummer till rutorna innehållande poster 
 

• Klicka på knappen Autonumber  i verktygsraden. Välj temat  
”Rutor med poster” som skapades i punkten ovan.   

 

 
 
• Välj New Field och godkänn ”AUTO_ID” som namn på det nya fältet.  
 

 
 

 
 
 
7.   Gör urvalet som ska kontrolleras i fält 
 
Med hjälp av en slumptalstabell väljs rutor ut med enkelt slumpmässigt urval. Genom 
att funktionen Join används i ArcView sker urvalet utan återläggning (dvs en ruta kan 
bara väljas en gång). Välj rutor tills det totala antalet poster i rutorna överskrider den 
valda stickprovsstorleken, ex 300.  
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En slumptalstabell som senare kan länkas till rutorna kan exempelvis skapas i 
Microsoft Excel. Följ stegen nedan: 

• Utgå från ett tomt kalkylblad. 

• Skriv RANDNUM på rad 1 i kolumn 1. 

• Skriv SELORDER på rad 1 i kolumn 2. 

• I rad 2, kolumn 1 skriv in funktionen: =AVRUNDA(SLUMP()*(X-1)+1;0). Byt ut 
X mot antal rutor med poster. 

• Markera den nyss ifyllda cellen med formeln samt ytterligare t.ex. 100 rader. Under 
menyn Redigera välj Fyll > Ned (alt. Ctrl+D). 

• Markera hela kolumn 1, välj Redigera > Kopiera och sedan Redigera > Klistra in 
special. Välj att klistra in som Värden. 

• I rad 2, kolumn 2 skriv in talet 1. 

• Markera den nyss ifyllda cellen samt ytterligare t.ex. 100 rader. Välj Redigera > 
Fyll > Serie. (Stegvärde ska vara 1 och Typ ska vara Linjär. 

• Markera samtliga celler med text eller värden. Spara som ”Random” och vid 
Filformat: välj DBF4(dBaseIV)(*.dbf). Stäng filen. (Programmet protesterar och 
anger att all info inte kan sparas. Acceptera bara detta.) 

 

Återgå till ArcView. 

• Aktivera projektfönstret och däri Tables-symbolen. Välj Add. 

• Läs in den nyss skapade tabellen ”Random.dbf”. 

• Markera fältet RANDNUM i tabellen ”Random.dbf”. 

• Öppna och aktivera tabellen ”Attributes of Rutor med poster” och markera fältet 
AUTO_ID. 

• Välj Table > Join. Slumptalstabellen har nu kopplats till ”Rutor med poster” och 
värdet i kolumnen SELORDER har tilldelats de rutor som genererades med 
slumptalstabellen i Excel. 

• Arrangera dina fönster så att du kan se Vyn samt tabellerna ”Attributes of Rutor 
med poster” och “Attributes of Poster”samtidigt. 

• I tabellen ”Attributes of Rutor med poster”, markera fältet SELORDER och sortera 
data efter detta fält (Field > Sort Ascending). 

• Gå ner i tabellen och markera de första (t.ex. 10 st) raderna med SELORDER 1-10. 

• * Aktivera temat ”Poster” i Vyn. 

• Välj Theme > Select By Theme. 

• Vid “Select features of active theme that” välj Intersect. 

• Vid “the selected features of” välj “Rutor med poster”, se nedan. 

• Klicka på New Set. 
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• Aktivera tabellen “Attributes of Poster” och se hur många poster som markerats. 
Detta anges i övre vänstra hörnet av skärmen i samma rad som verktygsknapparna. 

• Om antal markerade poster < stickprovsstorlek, markera ytterligare några rutor i 
tabellen ”Attributes of Rutor med poster” och gör om från punkten markerad med * 
ovan. 

• Om antal markerade poster > stickprovsstorlek, markera färre rutor i tabellen 
”Attributes of Rutor med poster” och gör om från punkten markerad med * ovan.  

• Fortsätt tills önskad stickprovsstorlek uppnås (kommer antagligen bli något större 
än t.ex. 300). 

• Aktivera temat ”Poster” och spara de markerade stickprovsposterna i ett eget tema 
med namnet ”Stickprovet”, Theme > Convert To Shapefile. 

• Aktivera temat ”Rutor med poster” och spara de markerade rutorna på samma sätt 
med namnet ”Stickprovsrutorna”. 

• ”Stickprovet” och ”Stickprovsrutorna” ges nya ID-nummer med tillägget 
Autonumber på samma sätt som tidigare. Fältnamnen väljs till Post_ID respektive 
Rut_ID. 

 
 
8.   Redigera tabellen med stickprovsposter 
 

I attributtabellen tillhörande temat ”Stickprovet” krävs information om i vilken ruta 
varje post ligger. Detta uppnås genom en rumlig länkning i ArcView enligt punkterna 
nedan: 

• Aktivera Vyn. 

• Välj View > Geoprocessing Wizard. 

• Välj Assign data by location och klicka Next. 

• Välj “Stickprovet” vid Select a theme to assign data to: 

• Välj “Stickprovsrutorna” vid Select a theme to assign data from: 

• Klicka Finish. 
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• Attribututen från ”Stickprovsrutorna” har förts över till posterna i ”Stickprovet” 
baserat på vilken ruta de faller inom. ”Stickprovet” innehåller nu både kolumnen 
Post_ID och kolumnen Rut_ID. 

• Gör en kopia av ”Stickprovet” som backup med namnet ”Backup_stickprovet”. 
Detta kan göras genom att öppna tabellen för ”Stickprovet” och välja Edit > Select 
all. Stäng tabellen och välj Theme > Convert to Shapefile.  

 

 

Servicetyp 
I tabellen till ”Stickprovet” saknar posterna servicetyp, bara serviceform finns. Öppna 
tabellen med serviceformerna i Access och översätt serviceformerna till servicetyper i 
Stickprovs-tabellen enligt punkterna nedan: 

• Öppna och aktivera tabellen ”Attributes of Stickprovet”. Öppna denna för editering 
genom Table > Start editing.  

• Markera fältet med serviceformer. 

• Sök ut exempelvis serviceformen Äldreboende med Table > Query. Lämna Query-
fönstret öppet. 
 

 
 

• Markera kolumnen Serviceform i attributtabellen. Välj Field Calculator  och 
skriv in ”Social omsorg” (vilken är rätt servicetyp för serviceformen Äldreboende) i 
fritextrutan och klicka OK. (OBS! Glöm inte att skriva in ”-tecken runt 
textsträngen för servicetyp). Inskriven Servicetyp ersätter nu motsvarande 
serviceform i fältet serviceform.  
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• Upprepa de 2 sista punkterna för alla serviceformer och –typer. 

• Stäng tabellen för editering genom Table > Stop editing. Glöm ej detta! 

 

 

Subanvändargrupp 

Varje post ska även tilldelas en av fem subanvändargrupper beroende på vem som lagt 
in dem och hur detta har gjorts. Subanvändargrupperna är Import, Kommuner, 
Landsting, Regis och Sisyla.  

• Tillvägagångssätt är precis som vid redigering av serviceformer och –typer ovan. 
Märk väl att fältet som ska ändras nu ska vara Person. 

• Regis: Ersätt namnen Kristianstadregis och RonnebyRegis med Regis:  
Öppna och aktivera tabellen ”Attributes of Stickprovet”.  
Öppna denna för editering genom Table > Start editing.  
Markera kolumnen Person. 
Sök ut Kristianstadregis och Ronnebyregis med Table > Query, se figur 
nedan. Lämna Query-fönstret öppet. 
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Välj Field Calculator och skriv in ”Regis” i fritextrutan och klicka OK. 
(OBS! Glöm inte att skriva in ”-tecken). 

 

• Upprepa stegen ovan och gör följande ersättningar för Person: 

• Landsting: Ersätt lt* med Landsting. 
 

• Kommuner: Följande namn ersätts med Kommuner: 
 

0*
1*

BrittMarieZ
Emmaboda-RolfJ

Jonkl
Jonkoping-ElisabethA-S

Jonkoping-GunillaK
Ljungby-JanIngeR

Ljungby-MargarethaC
Ronneby-MattiasR
Ronneby-Tommys
Tingsryd-JorgenL

Tingsryd-LennartW
Tingsryd-YvonneM
Vastervik-BirgittaJ
Vetlanda-MariaG  

 
 

• Sisyla och Import: Följande namn ersätts med Sisyla: 
 

sis*
s

pg
Vetlanda-Sandra
Lst G - Sandra

Lst G - Sandra H  
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• För de Sisyla-poster som innehåller GBV eller KOV 2000 i 

kolumnen Status, ersätts Sisyla med Import i kolumnen Person.  
Välj Table > Query och skriv in ( [Status] = "GBV") or ([Status] = 
"KOV 2000" ) Klicka på Select From Set för att välja bland Sisyla-
posterna. 

• Markera fältet Person i tabellen. 
Välj Field Calculate och skriv in ”Import”. 

 

• Namnet Personer på kolumnen är nu inte längre relevant men kan inte bytas ut i 
ArcView. Skapa i stället en kopia av kolumnen och kalla den Subanv:   
Välj Edit > Add field. Skriv in Subanv vid name:, välj String vid type:, 50 vid 
Width: och 0 vid Decimal places. 

• Markera fältet Subanv i tabellen och välj Field Calculate. 

• I fritextfönstret skriv [Subanv] och klicka OK. 

• Gör en ny backup enligt tidigare. Namnge den Backup_stickprovet_2. 

 

Nu kan onödig information i tabellen tas bort. Följande kolumner sparas: InternID, X- 
och Y-koodinater, Servicetyp, Namn, Besöksgata, Subanv, Serviceort, Post_ID och 
Rut_ID. 

• Kolumner (fält) tas bort genom att markera kolumnen i tabellen, och välja Edit > 
Delete field. 

• Spara tabellen och Stäng den för editering genom Table > Stop editing. Glöm ej 
detta! 

• Exportera tabellen till Microsoft Excel. Välj File > Export och spara som dBASE 
med namnet ”Stickprovet”. 
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Förslag på material i fält 
 
• Tabellen över posterna sorterade efter Rut_ID. 

 
• Fältprotokoll för att bokföra ändringar och för att lägga in de poster som finns i 

verkligheten men inte i databasen. Se nedan för exempel på fältprotokoll. 
 

Rut_ID Post_ID Servicetyp Namn Läge Kommentar

 
 

• Översiktskartor över en eller ett par rutor med posterna utmärkta för att hitta till 
rutorna.  Terrängkartan används som bakgrundskarta. Skriv ut i A3-format. 
 

• Kartor i A3-format i skala 1:9000 över respektive ruta med posterna utmärkta. 
Fastighetskartan används som bakgrundskarta. Flera kartor krävs ibland för att täcka 
posterna och en radie på c:a 1 km från dem. Detta för att kunna markera lägesfelen 
under 1 km på Fastighetskartan.  
 

• Turistkartor och kommuninformationskartor som ofta finns att hämta eller titta på 
vid infarter till tätorter eller på turistbyråer är bra att använda. Gatunamn finns med 
på dessa kartor, vilket underlättar möjligheten att lokalisera poster med stora 
lägesfel i och med att besöksadressen är känd. På dessa kartor är dessutom ofta 
polis, post, skolor mm utmärkta. Lokalbefolkningen hjälper ofta också gärna till och 
är till stor hjälp. 
 

• Bilatlas över Sisyla-området kan vara bra att använda. 
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Tillvägagångssätt i fält 
 
1. Lokalisera rutan med hjälp av bilatlas och de utskrivna översiktskartorna. Därefter 

används kartorna med Fastighetskartan som bakgrund.  
 

2. Alla poster i rutan kontrolleras med avseende på servicetyp, namn och läge. Om 
servicetyp eller namn är felaktigt eller posten inte existerar, noteras detta i 
fältprotokollet tillsammans med korrekt uppgift. Om det uppskattade lägesfelet 
överskrider ca 50 m noteras även detta i fältprotokollet och det korrekta läget 
markeras på kartan.  
 

3. Om någon post inte hittas inom rutan och det är uppenbart att den inte är nerlagd 
eller ändrad, undersöks även ett område utanför rutan för att försöka hitta posten. 
 

4. En totalinventering av rutan genomförs genom att alla vägar där serviceposter kan 
tänkas finnas undersöks. Poster som inte är registrerade i databasen, men som fanns 
i verkligheten noteras i fältprotokollet med servicetyp. 
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Efterarbete 
 
1. Beräkning av lägesfel 
 
a) Skapa ett nytt punkttema för posterna med ett noterat lägesfel 
 

• Skapa ett tomt punkttema 
Välj View > New Theme och Point som Feature type. Klicka OK. Välj namn 
”Poster med lägesfel” och var det ska sparas. 

 
• Lägg till kolumnen Post_ID i attributtabellen 
 För att kunna räkna ut avståndet mellan ”Stickprovet” och det nya temat 

”Poster med lägesfel” måste de ha ett gemensamt attributvärde. Kolumnen 
Post_ID finns i tabellen för ”Stickprovet”. Denna behövs även i tabellen för 
”Poster med lägesfel”.  

 
Öppna tabellen till ”Poster med lägesfel”. Klicka på Edit > Add Field. Namnet 
på kolumnen ska vara Post_ID och Type: number. Klicka OK. Öppna Table > 
Stop Editing, svara ja på frågan om du vill spara ändringarna. Nu finns en tabell 
med den viktiga kolumnen Post_ID.  
 

• Lägg till punkterna 
För att underlätta inläggningen av punkterna tänds samma teman som användes 
vid utskrivningen av fältkartorna, dvs Stickprovet och Stickprovsrutorna. Även 
Fastighetskartan för det aktuella området tänds. Ev tänds även Gröna kartan om 
Poster med lägesfel ligger utanför Fastighetskartans kartblad. Ta en ruta i taget 
och använd fältanteckningarna som extra stöd till fältkartorna. Lägg in 
punkterna i minst skala 1:9000. 
 
Med andra ord används först rutorna för orientering, zooma in till rutan, skriv in 
skalan och tänd slutligen fastighetskartan innan punkterna läggs in.  
 
För att lägga in punkter måste ”Poster med lägesfel” först aktiveras. Välj sedan 
Theme > Start Editing. Klicka på knappen Draw point  och lägg till en 
punkt genom att klicka i vyn. Öppna attributtabellen och klicka på knappen Edit 

. Klicka i Post_ID kolumnen och fyll i Post_ID för posten som precis lagts 
in. Glöm inte att alltid bekräfta en inmatning genom att exempelvis trycka Enter.  
Lägg till alla poster med lägesfel och skriv in deras Post_ID. Välj Theme > Stop 
Editing och spara. 

 
 
b) Avståndsberäkning 
 

• Avmarkera poster i ”Stickprovet” och ”Poster med lägesfel” med Select None-
knappen . 
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• Klicka på knappen Distance/Bearing By ID  i verktygsraden. Välj temat 
”Stickprovet” som Input Theme och välj Post_ID både i Id Field och Selection 
Field. Klicka på OK.  

 

 
 

I Comparision Theme välj ”Poster med lägesfel” och välj Post_ID både i Id 
Field och i Selection Field. Klicka på OK. 
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I nästa ruta väljs hur avståndet ska beräknas. Bocka för Input Unique ID och 
Distance to Centroid. Klicka på OK. 

 

 
 
 

I sista rutan väljs om avstånden ska visas visuellt i kartan. Gör inte detta utan 
klicka bara OK. 
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Slutligen väljs namn på resultattabellen, exempelvis ”Avstand”, och var den ska 
sparas. Tabellen kan öppnas i Excel genom att exporteras som dBASE-fil. 
Tabellen kommer även att finnas under Table i projektfönstret.  

 
 
2. Förberedelser för statistikberäkningar i Microsoft Excel 
 
• Öppna tabellen ”Avstand” i Excel. Post_ID och Lägesfel finns redan i tabellen. De 

poster som inte har något lägesfel har tilldelats värdet -9999. Ersätt detta värde med 
0.  
 

• Kopiera Servicetyp, Namn och Subanvändargrupp från tabellen som användes i fält. 
Lägg till kolumnerna Geografiskt fel, Attributfel, Geo- & Attr.fel, Finns ej, Fel och 
Rätt. Med hjälp av fältprotokollet markeras kolumnerna med ettor. Summera sedan 
kolumnerna. Se exempel nedan. 
 

Post_ID Servicetyp Namn Subanvändargrupp Lägesfel i m Geografiskt fel Attributfel Geo- & Attr.fel Finns ej Fel Rätt

1 Drivmedel Preem Regis 1 1

2 Vårdcentral Vårdcentralen Skutan Landstinget 0,0000 1

3 Dagligvaror Ica Jätten Import 733,2835 1 1 1 1

4 Social omsorg Solrosen Sisyla 0,0000 1 1

5 Återvinning Beddingestrands återvinnings station Regis 883,3896 1 1

6 Skola/Barnomsorg Byarum skola Kommuner 0,0000 1

7 Drivmedel OKQ8 Regis 65,2835 1

8 Skola/Barnomsorg Klockargårdsskolan Import 101,2100 1 1

3 2 1 1 5 3  
 
 

• De poster som inte finns registrerade i databasen, men som hittades i fält läggs in i 
en egen tabell med uppgifter om vilken servicetyp posten tillhör. 
 

 
 

3. Statistikberäkningar 
 
Täckningsgrad, felfrekvenser, konfidensintervall beräknas och χ2-tester genomförs 
enligt avsnitt 2.2.2 och 2.2.3. Efter sammanställning av resultaten är kvalitetskontrollen 
slutförd. 
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Bilaga 7  Tilläggsprogram till ESRI ArcView 
 
 
Draw Vector Grid 2.0 
 
ETVectorGrid20.avx 
 
Author  Ianko Tchoukanski 
File Name  ETVectorGrid20.zip 
Language  Avenue 
Last Modified  Oct 6 2002 
Software  ArcView GIS 
 
 
Summary 
 
Draw Vector Grid 2.0  
 
Draws a grid with user specified interval in the view units.  
- The extension can be used on projected or unprojected views. It automatically picks up the projection of the active 
view and offers to the user the appropriate input parameters.  
- The extents of the grid might be typed in or calculated from the current view extent.  
- The interval might be different in X an Y directions.  
- The user can specify the type of grid to be drawn – Polygon or Polyline  
- The grid is drawn as graphics in the View.  
- The graphics can be converted to a polyline or polygon shapefile.  
- A label field will be added to the attribute table of the shapefile. If the type is Polyline the values in the label field 
will be the X or Y coordinate for each polyline. If the type is Polygon the values in the label field will indicate the 
index of the grid tile - the lowest left tile will have an index of “0-0”.  
 
Draw Vector Grid is a part of EditTools extension, which has more than 30 free functions. The latest version of 
EditTools – 3.6 can be downloaded from:  
ArcScripts - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11648  
Or  
http://www.ian-ko.com 
 
 
 
 
 
Autonumber 
 
Autonumber.avx 
 
 
Summary 
 
Skapar ett unikt ID-nummer 
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Distances and Bearings between Features with Common Attribute 
Values, (v. 1.53) 
 
DistbyID.avx 
 
Author  Jeff Jenness 
File Name  distbyid.zip 
Language  Avenue 
Last Modified  Feb 27 2004 
Software  ArcView GIS 
 
 
Summary 
 
DESCRIPTION: This extension creates a new button on the VIEW toolbar which enables the user to calculate the 
distance and bearing between Input and Comparison features (points, lines or polygons) which share a common 
attribute value. The extension creates a results table and/or polyline shapefile (described in manual) containing 
various user-selected fields such as distance and bearing between features, X/Y coordinates, centroids vs. closest 
edges, etc. Optionally, the user can request lines to be drawn connecting each input feature with it's associated 
comparison feature.  
 
** Geodesic Curves: If your data are in point format and if they are in geographic coordinates (i.e. 
Latitude/Longitude or “Unprojected”), then you have to option to calculate distances and bearings using geodesic 
curves (i.e. great circle segments) in order to get the most accurate measures possible.  
 
** Centroids vs. Closest Edges: If desired, this extension can calculate the distance and bearing between the centroids 
of the Input and Comparison features as well as the distance and bearing between the closest edges of those features. 
For example, if two polygon themes are used in the analysis, then this extension will determine what points on the 
edges of the respective polygons (not necessarily vertices) are closest to each other, and calculate the distance and 
bearing based on these closest points. If the features intersect or if one lies within the other, the distance between 
edges will be zero but there will still be a calculated value for the distance between centroids. The user can generate 
graphics connecting the centroids and/or the closest edges of the respective features.  
 
The 1.53 update (February 27, 2004) includes options to calculate distances and bearings based on geodesic curves, if 
both input and comparison themes are Point themes.  
More detailed operating instructions may be found in the "Distance By ID.doc" document, which is in Microsoft 
Word format, or on-line at:  
 
http://www.jennessent.com/arcview/distance_by_id.htm  
 
For more ArcView Extensions and other software by the author, please visit the author's software download page at:  
 
http://www.jennessent.com/arcview/arcview_extensions.htm  
 
Enjoy!  
 
Jeff Jenness 
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Bilaga 8  Tidigare examensarbeten på Institutionen för 
Naturgeografi och Ekosystemanalys 

 
 
Lunds Universitets Naturgeografiska institution. Seminarieuppsatser. Uppsatserna finns 
tillgängliga på Naturgeografiska Institutionens bibliotek, Sölvegatan 12, 223 62 LUND. 
 
1. Pilesjö, P. (1985): Metoder för morfometrisk analys av kustområden. 
2. Ahlström, K. & Bergman, A. (1986): Kartering av erosionskänsliga områden i 

Ringsjöbygden. 
3. Huseid, A. (1986): Stormfällning och dess orsakssamband, Söderåsen, Skåne. 
4. Sandstedt, P. & Wällstedt, B. (1986): Krankesjön under ytan - en 

naturgeografisk beskrivning. 
5. Johansson, K. (1986): En lokalklimatisk temperaturstudie på Kungsmarken, 

öster om Lund. 
6. Estgren, C. (1987): Isälvsstråket Djurfälla-Flädermo, norr om Motala. 
7. Lindgren, E. & Runnström, M. (1987): En objektiv metod för att bestämma 

läplanteringars läverkan. 
8. Hansson, R. (1987): Studie av frekvensstyrd filtringsmetod för att segmentera 

satellitbilder, med försök på Landsat TM-data över ett skogsområde i S. 
Norrland. 

9. Matthiesen, N. & Snäll, M. (1988): Temperatur och himmelsexponering i gator: 
Resultat av mätningar i Malmö. 

10A. Nilsson, S. (1988): Veberöd. En beskrivning av samhällets och bygdens utbygg-
nad och utveckling från början av 1800-talet till vår tid. 

10B. Nilson, G., 1988: Isförhållande i södra Öresund. 
11. Tunving, E. (1989): Översvämning i Murciaprovinsen, sydöstra Spanien, 

november 1987. 
12. Glave, S. (1989): Termiska studier i Malmö med värmebilder och konventionell 

mätutrustning. 
13. Mjölbo, Y. (1989): Landskapsförändringen - hur skall den övervakas? 
14. Finnander, M-L. (1989): Vädrets betydelse för snöavsmältningen i Tarfaladalen. 
15. Ardö, J. (1989): Samband mellan Landsat TM-data och skogliga beståndsdata på 

avdelningsnivå. 
16. Mikaelsson, E. (1989): Byskeälvens dalgång inom Västerbottens län. Geomorfo-

logisk karta, beskrivning och naturvärdesbedömning. 
17. Nhilen, C. (1990): Bilavgaser i gatumiljö och deras beroende av vädret. 

Litteratur-studier och mätning med DOAS vid motortrafikled i Umeå. 
18. Brasjö, C. (1990): Geometrisk korrektion av NOAA AVHRR-data. 
19. Erlandsson, R. (1991): Vägbanetemperaturer i Lund. 
20. Arheimer, B. (1991): Näringsläckage från åkermark inom Brååns dränerings-

område. Lokalisering och åtgärdsförslag. 
21. Andersson, G. (1991): En studie av transversalmoräner i västra Småland. 
22A. Skillius, Å., (1991): Water havesting in Bakul, Senegal. 
22B. Persson, P. (1991): Satellitdata för övervakning av höstsådda rapsfält i Skåne. 
23. Michelson, D. (1991): Land Use Mapping of theThat Luang - Salakham 

Wetland, Lao PDR, Using Landsat TM-Data. 
24. Malmberg, U. (1991): En jämförelse mellan SPOT- och Landsatdata för 

vegetations-klassning i Småland. 
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25. Mossberg, M. & Pettersson, G. (1991): A Study of Infiltration Capacity in a 
Semiarid Environment, Mberengwa District, Zimbabwe. 

26. Theander, T. (1992): Avfallsupplag i Malmöhus län. Dränering och miljö-
påverkan. 

27. Osaengius, S. (1992): Stranderosion vid Löderups strandbad. 
28. Olsson, K. (1992): Sea Ice Dynamics in Time and Space. Based on upward 

looking sonar, satellite images and a time series of digital ice charts. 
29. Larsson, K. (1993): Gully Erosion from Road Drainage in the Kenyan 

Highlands. A Study of Aerial Photo Interpreted Factors. 
30. Richardson, C. (1993): Nischbildningsprocesser - en fältstudie vid Passglaciären, 

Kebnekaise. 
31. Martinsson, L. (1994): Detection of Forest Change in Sumava Mountains, Czech 

Republic Using Remotely Sensed Data. 
32. Klintenberg, P. (1995): The Vegetation Distribution in the Kärkevagge Valley. 
33. Hese, S. (1995): Forest Damage Assessment in the Black Triangle area using 

Landsat TM,  MSS and Forest Inventory data. 
34. Josefsson, T. och Mårtensson, I. (1995). A vegetation map and a Digital 

Elevation Model over the Kapp Linné area, Svalbard -with analyses of the 
vertical and horizontal distribution of the vegetation. 

35. Brogaard, S och Falkenström, H. (1995). Assessing salinization, sand encroach-
ment and  expanding urban areas in the Nile Valley using Landsat MSS data. 

36. Krantz, M. (1996): GIS som hjälpmedel vid växtskyddsrådgivning. 
37. Lindegård, P. (1996). Vinterklimat och vårbakslag. Lufttemperatur och kåd-

flödessjuka hos gran i södra Sverige. 
38. Bremborg, P. (1996). Desertification mapping of Horqin Sandy Land, Inner 

Mongolia, by means of remote sensing. 
39. Hellberg, J. (1996). Förändringsstudie av jordbrukslandskapet på Söderslätt 

1938-1985. 
40. Achberger, C. (1996): Quality and representability of mobile measurements for 

local climatological research. 
41. Olsson, M. (1996): Extrema lufttryck i Europa och Skandinavien 1881-1995. 
42. Sundberg, D. (1997): En GIS-tillämpad studie av vattenerosion i sydsvensk jord-

bruksmark. 
43. Liljeberg, M. (1997): Klassning och statistisk separabilitetsanalys av marktäck-

ningsklasser i Halland, analys av multivariata data Landsat TM och ERS-1 SAR. 
44. Roos, E. (1997): Temperature Variations and Landscape Heterogeneity in two 

Swedish Agricultural Areas. An application of mobile measurements. 
45. Arvidsson, P. (1997): Regional fördelning av skogsskador i förhållande till 

mängd SO2 under vegetationsperioden i norra Tjeckien. 
46. Akselsson, C. (1997): Kritisk belastning av aciditet för skogsmark i norra 

Tjeckien. 
47. Carlsson, G. (1997): Turbulens och supraglacial meandring. 
48. Jönsson, C. (1998):  Multitemporala vegetationsstudier i nordöstra Kenya med 

AVHRR NDVI 
49. Kolmert, S. (1998): Evaluation of a conceptual semi-distributed hydrological 

model – A case study of Hörbyån. 
50. Persson, A. (1998): Kartering av markanvändning med meteorologisk satellitdata 

för förbättring av en atmosfärisk spridningsmodell. 
51. Andersson, U. och Nilsson, D. (1998): Distributed hydrological modelling in a 

GIS perspective – an evaluation of the MIKE SHE model. 
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52. Andersson, K. och Carlstedt, J. (1998): Different GIS and remote sensing 
techniques for detection of changes in vegetation cover - A study in the Nam 
Ngum and Nam Lik catchment areas in the Lao PDR. 

53. Andersson, J., (1999): Användning av global satllitdata för uppskattning av 
spannmålsproduktion i västafrikanska Sahel. 

54. Flodmark, A.E., (1999): Urban Geographic Information Systems,  The City of 
Berkeley Pilot GIS 

55A. Lyborg, Jessic & Thurfell, Lilian (1999): Forest damage, water flow and digital 
elevation models: a case study of the Krkonose National Park, Czech Republic. 

55B. Tagesson, I., och Wramneby, A., (1999): Kväveläckage inom Tolångaåns 
dräneringsområde – modellering och åtgärdssimulering. 

56. Almkvist, E., (1999): Högfrekventa tryckvariationer under de senaste århundra- 
dena. 

57. Alstorp, P., och Johansson, T., (1999): Översiktlig buller- och luftförorenings- 
inventering i Burlövs Kommun år 1994 med hjälp av geografiska informations-
system – möjligheter och begränsningar. 

58. Mattsson, F., (1999): Analys av molnklotter med IRST-data inom det termala  
infraröda våglängdsområdet 

59. Hallgren, L., och Johansson, A., (1999): Analysing land cover changes in the   
Caprivi Strip, Namibia, using Landsat TM and Spot XS imagery. 

60. Granhäll, T., (1999): Aerosolers dygnsvariationer och långväga transporter. 
61. Kjellander, C., (1999): Variations in the energy budget above growing wheat  

and barley, Ilstorp 1998 - a gradient-profile approach 
62. Moskvitina, M., (1999): GIS as a Tool for Environmental Impact Assessment - 

A case study of EIA implementation for the road building project in Strömstad,  
Sweden 

63. Eriksson, H., (1999): Undersökning av sambandet mellan strålningstemperatur  
och NDVI i Sahel. 

64. Elmqvist, B., Lundström, J., (2000): The utility of NOAA AVHRR data for 
vegetation studies in semi-arid regions. 

65. Wickberg, J., (2000): GIS och statistik vid dräneringsområdesvis kväveläckage-
beskrivning i Halland. 

66. Johansson, M., (2000): Climate conditions required for re-glaciation of cirques 
in Rassepautasjtjåkka massif, northern Sweden. 

67. Asserup, P., Eklöf, M., (2000): Estimation of the soil moisture distribution in the 
Tamne River Basin, Upper East Region, Ghana. 

68. Thern, J., (2000): Markvattenhalt och temperatur i sandig jordbruksmark vid Ils-
torp, centrala Skåne: en mätnings- och modelleringsstudie. 

69. Andersson, C., Lagerström, M., (2000): Nitrogen leakage from different land use 
types - a comparison between the watersheds of Graisupis and Vardas, 
Lithuania. 

70. Svensson, M., (2000): Miljökonsekvensbeskrivning med stöd av Geografiska 
Informationssystem (GIS) – Bullerstudie kring Malmö-Sturup Flygplats. 

71. Hyltén, H.A., Uggla, E., (2000): Rule.Based Land Cover Classification and 
Erosion Risk Assessment of the Krkonoše National Park, Czech Republic. 

72. Cronquist, L., Elg, S., (2000): The usefulness of coarse resolution satellite sensor 
data for identification of biomes in Kenya. 

73. Rasmusson, A-K., (2000): En studie av landskapsindex för kvantifiering av 
rumsliga landskapsmönster. 
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74. Olofsson, P., Stenström, R., (2000): Estimation of leaf area index in southern 
Sweden with optimal modelling and Landsat 7 ETM+Scene. 
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Ghana - Measurements and Modelling. 
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81. Lalloo, D., (2001): Geografiska informationssystem för studier av 

polyaromatiska kolväten (PAH) – Undersökning av djupvariation i BO01-
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