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Sammanfattning: 
I dagsläget saknas ett effektivt sätt att ute i fält kunna mäta in sträckor och tillhörande 
kartobjekt vid planering av nybyggnation av vägar. Skogsbolagen önskar att kunna göra 
detta med en mobil enhet med eller utan internetuppkoppling med hjälp av ett 
geografiskt informationssystems-ramverk med öppen källkod. Därför har vi utfört en 
fallstudie. Det vi behövde ha svar på var vilka krav som ställts på en sådan lösning. Dessa 
krav fördes fram genom en intervju med en person hos vår samarbetspartner som hade 
haft kontakt med ett skogsbolag.  

 
Vi identifierade åtta ramverk varav fem återstod efter sållningen. Sållningen utfördes 
genom att avfärda ramverk som ej uppfyllde de huvudkrav framförda genom intervjun. 
Dessa fem ramverk analyserades genom att ta fram för- och nackdelar baserat på hur väl 
dessa ramverk uppfyllde de jämförelsekriterier vi tagit fram. Jämförelsekriterierna 
baserades på kraven vi fick fram genom intervjun, samt ytterligare kriterier som ansågs 
vara viktiga vid arbete med öppna källkods-lösningar. Som t.ex. kvalitén på ramverkets 
dokumentation, när ramverket senast uppdaterades, kostnad mm.  

 
Det ramverk som vi slutligen kunde rekommendera var “Mapbox”. Detta ramverk hade 
inte den högsta kravtäckningen av de kraven framförda genom intervjun. Dock beslutade 
vi att det var det lämpligaste valet då sett till de övriga kriterierna gällande öppna 
källkods-lösningar så hade Mapbox bäst förutsättningar. 
 

Abstract: 
Today, there’s no effective way for field data collection and its associated map objects 
when planning construction of new roads. The forest industry wishes to be able to do 
this with a mobile device with or without an internet connection, with the help of an 
open-source geographical information system-framework. We have therefore conducted 
a case study. We needed to know what the requirements were. The requirements 
needed was forwarded during an interview with one person from our partner 
organization that had contact with a forest company.  

 
We identified eight frameworks, whereas five were left after the screening. The 
screening was done by discarding the frameworks that didn’t fulfill the main 
requirements that we got from the interview. The five remaining frameworks were 
analyzed by identifying the pros and cons that were based on how well the frameworks 
fulfilled the evaluation criterias. The evaluation criterias were based on the requirements 
we got from the interview as well as the additional criterias that we considered 
important when working with open-source frameworks. E.g. the quality of the 
documentation, when the framework was last updated, the eventual cost etc.  

 
The framework we finally recommended was “Mapbox”. This framework did not have 
the highest coverage of requirements. However we decided that it was the most well-
suited choice based on the open-source criteria’s we put forward.  
 

Nyckelord: 
GIS, offline, ramverk, kartobjekt, synkronisering, skogsindustri, kartsystem, inmätning, 
öppen källkod, mobilt 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget är samhället i stort beroende av “datoriserad” information. Med hjälp av 

“datoriserad” information har man öppnat upp nya möjligheter för sättet vi 

kommunicerar på och även ett enklare sätt att analysera vår omgivning. Data som 

representerar verkligheten kan idag lagras, bearbetas och även presenteras på ett 

förenklat sätt som kan täcka ett behov. Många av våra val grundar sig i detaljer av våran 

omgivning och kräver information om specifika platser på planeten, denna typ av 

information kallas för geografisk information. Historiskt så har man sett på kartor och 

bilder tagna av flygplan (ortofoto) och satelliter som geografisk information 

(Bernhardsen, 2002). 

 

Man har sedan 70-talet arbetat med att utveckla datasystem vars syfte har varit att på 

olika sätt bearbeta geografisk information. Några punkter som Bernhardsen (2002) 

nämner är bl.a. tillvägagångssätt för att mata in geografisk information för att sedan 

digitalisera den inmatade informationen. Författaren beskriver även olika tekniker för att 

lagra denna typ av information, metoder för att automatisera analysering av geografiska 

data, inmätningar, ruttberäkningar etc. Ett sådant system kallar man för, geografiskt 

informationssystem, förkortas GIS. 

 

Öppen källkod är datorprogram där källkoden inte är proprietär och är fri att använda, 

läsa, modifiera och vidaredistribuera. Detta möjliggör programutvecklare att 

återanvända programkod som någon annan har utvecklat i egna projekt och behöver 

därmed inte betala licensavgifter till ägaren av programkoden (Öppen källkod, 2017, 8 

november). 

 

Ett ramverk inom programmering används för att tillhandahålla funktionalitet som man 

kan använda som standard för att utveckla ett visst system eller applikation. Ett ramverk 

kan innehålla programvara, bibliotek och olika API:er som underlättar för 

programmerare då de inte behöver lägga ner tid på att utveckla allt från grunden 

(Software framework, 2018, 6 juni).  

 

Ett GIS ramverk med öppen källkod som har stöd för offline kartor önskas, då de 

proprietära ramverken som finns idag kostar väldigt mycket och en digitalisering av detta 

skulle spara mycket tid och öka kvaliteten på data. Ett ramverk med öppen källkod är 

gratis/billigare att använda och är ett mera rimligt val än dess motsvarighet för mindre 

företag. Esri används idag av många företag vid GIS projekt, dock medför den väldigt 

höga kostnader (Personlig kommunikation, Nyckelinformant, 6 april 2018). 
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I dagsläget utför man fältinmätning på olika sätt, vissa har med sig kartor och prickar in 

underhållsbehov eller planerade vägar manuellt och matar in det data in i systemet då de 

återvänder till kontoret. Ett annat tillvägagångssätt är att man använder en GPS och 

loggar spår som de senare via andra verktyg kan skapa upp filer som sedan kan läsas in i 

systemet. Detta är väldigt ineffektivt och tar upp mycket dyrbar tid (Personlig 

kommunikation, Nyckelinformant, 6 juni 2018). 

 

Det saknas idag ett bra sätt för skogsbolagen att mäta in och markera planerade vägar på 

ett effektivt sätt. Det finns ett behov att på ett smidigt sätt kunna markera och mäta 

vägsträckor och vägobjekt för framtida byggnation av nya vägar. Detta vill man kunna 

göra med en mobiltelefon både online och offline då man ofta saknar täckning ute i fält 

(Personlig kommunikation, Nyckelinformant, 6 april 2018). 

 

I denna studie har vi identifierat och analyserat ett antal ramverk med öppen källkod och 

ställt dessa mot nyckelinformantens krav. Detta för att vi skall kunna lämna en 

rekommendation på ett ramverk som lämpar sig för mobil fältmätning. Det ramverk vi 

anser vara lämpligast för ändamålet kan vara användbart i flera olika industrier och inte 

bara inom skogsindustrin. När vi nämner ramverk i denna studie syftar vi specifikt på GIS-

ramverk med öppen källkod. 

 

Detta arbete har utförts i samarbete med Triona AB, ett IT-företag som har en stark 

kompetens inom systemutveckling och systemförvaltning. Företaget bildades 1998 och 

har idag ca 130 anställda (Triona AB, u.å.). 
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1.2 Problem 
Skogsbolagen önskar ett effektivare sätt för fältinmätning och idag använder de 

proprietära produkter för hantering av kartor. Problemet är att de olika metoder som 

används för fältinmätning inte är särskilt tidseffektiva och generar inte data av särskilt 

hög kvalité. Endera tas kartor med ut på fält, där åtgärder eller planerade vägar markeras 

på kartan som sedan måste föras in i systemet manuellt när de återvänder till kontoret. 

Alternativt använder de sig utav en GPS för att logga positioner och sedan används ett 

verktyg för att skapa upp kompatibla filer som sedan kan importeras i systemet. 

 

Det är önskvärt att hitta något motsvarande system med liknande funktionalitet som har 

öppen källkod, för det möjliggör att spara mycket tid och öka kvalitén på data. Vi vill 

därför identifiera och analysera ramverk som är lämpliga att använda vid eventuell 

utveckling av mobila applikationer i syfte att kunna mäta in och skapa data ute i fält utan 

internetåtkomst. Vi anser att behovet av mobil fältinmätning kan komma till användning 

i andra användningsområden, t.ex. byggbranschen, orientering, friluftsliv. 

  

1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera och analysera GIS-ramverk med öppen källkod och att 

rekommendera ett ramverk som kan användas ute i fält för inmätning. 

 

1.4 Frågeställning(ar) 
Vilket GIS-ramverk med öppen källkod kan vi utifrån vår analys rekommendera att 

använda vid mobil fältinmätning? 

 

Vilka krav ställs på ramverken gällande funktionalitet? 

Vilka för- och nackdelar finns det med respektive ramverk? 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att identifiera och analysera GIS-ramverk med öppen källkod; 

som har stöd för offline-kartor samt stöd för mobila enheter.  
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1.6 Begreppslista 

Begrepp Definition 

API Application Programming Interface, i ett API beskrivs programvara och en specifikation 
över hur den kan användas av en annan programvara (Skeppstedt Jonas, 2018). 

GIS Geographic information system, "Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett 
datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data." 
(Geografiskt informationssystem, 2018, 19 januari). 

Digitalisering Information konverteras med hjälp av IT till datorspråk. T.ex. e-deklaration är en 
digitalisering av en fysisk deklaration (Digitalisering, 2018, 31 januari). 

Vägobjekt Ett vägobjekt kan vara en kojplats, vägtrumma, mötesplats, avläggningsplats etc. 
Nyckelinformant (personlig kommunikation, 3 april 2018). 

Proprietär Innebär att något ägs av ett företag eller en individ. En proprietär programvara, får inte 
modifieras eller återanvändas av andra organisationer/individer (Proprietär, 2017, 7 
oktober). 

Öppen 
källkod 

Även kallad öppen programvara, innebär att källkoden inte är proprietär och kan 
återanvändas/modifieras fritt av en användare (Öppen källkod, 2017, 8 november)  

Ramverk Ett ramverk tillhandahåller funktioner som kan modifieras enligt behov av en användare 
(Ramverk (programmering), 2018, 24 januari) 
När vi nämner ramverk i denna studie menar vi specifikt GIS-ramverk med öppen källkod. 

CRUD Inom programmering betyder akronymen CRUD: "create, read, update and delete" 
(Create, read, update and delete, 2018, 6 april). När vi nämner CRUD i denna studie syftar 
vi på att man skall kunna utföra dessa operationer på olika typer av objekt på en karta. 

GitHub GitHub, är ett versionshanteringsprogram som erbjuder gratis lagring av projekt med 
öppen källkod. För privat bruk erbjuds abonnemang mot en avgift (GitHub, 2017, 18 juli). 

SDK Software Development Kit, en uppsättning utvecklingsverktyg som möjliggör utveckling av 
olika typer av applikationer (Software Development Kit, 2014, 12 april). 

SOAP Ett protokoll som utbyter information i olika decentraliserade och distribuerade miljöer. 
XML-baserat och kan användas med flera olika protokoll. Används vanligast tillsammans 
med HTTP (SOAP, 2018, 28 januari) 

POST En metod för som används för att göra en förfrågan. POST gör en förfrågan till en 
webbserver, oftast i syfte att lagra information (POST (HTTP), 2018, 28 mars) 

Tabell 1 – Begreppslista 
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2 Teori 
I följande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för studien. Vi beskriver GIS, 
vad det är och varför det är ett viktigt hjälpmedel. Därefter beskriver vi vad spatiala data 
är och olika typer av spatiala data. Sedan följer ett avsnitt med en beskrivning på olika 
typer av lagringssystem och några exempel på dessa. Slutligen ges en beskrivning av 
spatiala tjänster som används av GIS och även en beskrivning av öppen källkod. Vi har 
valt att lyfta fram dessa delar i syfte att skapa förståelse kring GIS. 

 
Ett geografiskt informationssystem eller GIS, är en infrastruktur som utvecklas för att 
utföra komplexa uppgifter med geografiska data. Ett GIS kan samla in, uppdatera, 
analysera, hantera och presentera geografiska data (Pileggi, S. F., & Amor, R., 2013).  

 
Ett geografiskt informationssystem kan ha flera användningsområden, Bansal, V. K., & 
Pal, M. (2007) skriver att byggbranschen har stor nytta av att använda GIS för att hantera 
olika byggprojekt. Ett GIS kan hjälpa byggarbetare att få en tydligare bild av vad som ska 
göras och mer specifikt få en visualisering av vart ett visst objekt ska byggas. Författarna 
förklarar vidare att fördelarna med att använda GIS inom byggbranschen ökar förståelsen 
för kostnadsestimering och förenklar planeringen i ett byggprojekt. En planerare måste 
kontinuerligt stämma av och tolka informationen som de samlat in, vilket inte är så 
effektivt då man oftast har en tidsram att följa. Med hjälp av ett GIS ökar effektiviteten 
för planeringsfasen och förenklar arbetet för verksamheten.  
 
Kose, E., Erbas, M., & Ersen, E. (2017) skriver att GIS är en gruppering av olika procedurer 
som möjliggör inmatning, lagring och inhämtning av data; även kartläggning och analys 
av spatiala data med tillhörande attributdata. I dagsläget används GIS i många 
sammanhang som ett beslutsfattande stödsystem. Fördelarna som kommer med GIS är 
att man kan utföra mera komplexa analyser med hjälp av olika datalager, som kan vara 
av flera olika typer (t.ex. terränglager, ortofoto etc.). 
 
Bernhardsen (2002) förklarar att man kan dela in mjukvara som använder sig av GIS, i 
fyra huvudkategorier: 
  

1. Funktioner för registrering, inmatning och lagring av data 

2. Funktioner för att korrigera och anpassa data för framtida användning 

3. Funktioner för att bearbeta och analysera data 

4. Funktioner för att presentera data 
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2.1 Typer av GIS 

2.1.1 Webb-GIS 

Böhm, A, Kunert, K. (2005) beskriver att till skillnad från desktop-GIS har webb-GIS fokus 
på tillgänglighet, det är dock svårt att uppnå samma eller likvärdig funktionalitet som ett 
desktop-GIS kan erbjuda. Några fördelar med ett webb-GIS är att kostnaderna kan 
minskas, då man kan lagra all data på en server och stora mängder användare enkelt kan 
ta del av det. En ytterligare fördel med detta är att när data är centraliserad kan 
användare aktivt uppdatera och ändra data. Uppdateringarna strömmas över nätet till 
klienten och behöver därmed inte uppdatera eller ladda hela kartor på enheten. Detta 
gör att samtliga klienter får ta del av uppdateringarna på ett enkelt sätt. Vidare beskriver 
Böhm et al. (2005) att allt som behövs för att använda ett webb-GIS är en 
internetuppkoppling. Som användare behöver du då inte installera tunga applikationer, 
utan det räcker med att du navigerar till webb-GIS:ens webbplats. Antalet webb-GIS 
lösningar ökar ständigt och är ofta gratis, vilket gör webb-GIS till ett utmärkt alternativ 
om man har kostnad i fokus. 

  
Ett webb-GIS är beroende utav en webbläsare. De största webbläsarna år 2018 enligt 
W3schools (u.å.) är Google Chrome som ligger på 77.9%, andra plats kommer Firefox 
med 11.8%, därefter kommer IE/Edge med 4.1%, Safari 3.3% och slutligen Opera med 
1.5%.  

 

2.1.2 Mobilt GIS 

Mobilt GIS är en teknik där man har kombinerat mobil databehandling, internet och 
geografiskt informationssystem. Mobila GIS används bl.a. i områden där det finns behov 
för lokalisering. Man har med hjälp av att implementera GIS till mobila enheter utökat 
användningen av GIS då man tidigare varit begränsad av en statisk miljö (Shi, W., Kwan, 
K., Shea, G., & Cao, J., 2009). 
  
Tekniken man oftast använder tillsammans med ett mobilt GIS kallas, Location Based 
Service (LBS), som används för att få tillgång till användarens position. Detta till skillnad 
från de traditionella desktop baserade GIS-lösningar får man en mera exakt position av 
användaren, vilket också ökar tillförlitligheten på den insamlade data. (Frank, C., Caduff, 
D., & Wuersch, M., 2004). 
  
Information som tillhandahålls av ett mobilt GIS styrs av två tekniska mål, snabb respons 
och att informationen ska vara så korrekt som möjligt. En användare av ett mobilt GIS vill 
kunna hämta specifik information på så kort tid som möjligt, oberoende av 
tillvägagångssätt. Författarna menar att man utöver lokalisering av ett objekt, även ska 
kunna se dess attribut (öppettider, erbjudanden etc.) (Shi et al., 2009). 
 

2.2 Spatial data 
Rumsliga data (på svenska), är data som representerar geografiska objekt på kartor med 
tillhörande attribut, t.ex. objektets storlek, position och form. Spatiala data 
representeras antingen av ett rutnät med pixlar eller av vektorer i ett koordinatsystem. 
Enligt Böhm, A, Kunert, K. (2005) ska ett GIS kunna hantera båda datatyperna för att 
möjliggöra kombinationer utav dessa (Böhm et al., 2005).  
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2.2.1 Rasterdata 

Rasterdata är en typ av spatiala data som representeras av en bild och består endast av 
ett lager av bildpunkter. Nackdelar med rasterdata är att den tar väldigt mycket 
lagringsplats och att upplösning är förbestämd vilket innebär att bilden med tillhörande 
objekt kan bli otydlig vid inzoomning (Böhm, A, Kunert, K., 2005). 

 

2.2.2 Vektordata 

Vektordata är data som representerar både attribut och geometri om geografiska data. 
Skillnaden mellan rasterdata och vektordata är att vektordata sparar koordinater 
(longitud och latitud) på ett visst objekt. Ett objekt i vektordata kan vara koordinater på 
en linje eller en punkt som även tar mindre lagringsutrymme än rasterdata och förlorar 
inte precision vid inzoomning av ett visst objekt. Denna typ av data lagras i så kallade 
lager. Ett lager kan t.ex. innehålla alla objekt av samma typ som bildar ett gatunät med 
tillhörande attribut (Böhm, A, Kunert, K., 2005). 

 

2.3 Lagringssystem 
Bernhardsen (2002) förklarar att man inom GIS har delat in data under två kategorier: 
geometrisk- och attributdata. Relationen mellan dessa två kategorier måste bevaras och 
kan bäst uppfyllas med ett av fem tillvägagångssätt gällande databaslagring, de 
tillvägagångssätt som författaren tar upp är följande: 

 
1. Geometrisk- och attributdata i samma fil/databas. 

2. Två separata databassystem, en för geometriska data och en för attributdata i en 

relationsdatabas 

3. En enskild relationsdatabas som lagrar både geometrisk- och attributdata 

4. En databas för geometriska data som kopplas till flera olika databaser för 

attributdata 

5. Flera databaser för geometriska data och attribut som sedan sammanfogas till 

ett system - en distribuerad databaslösning 

(Bernhardsen, 2002) 

 

2.3.1 Filhanteringssystem 

Ett GIS som har både geometrisk- och attributdata lagrad i samma fil, har ett filbaserat 
hanteringssystem. Den största fördelen med detta är att datastrukturen oftast innehåller 
möjligheter till snabba sökningar. För att öka sökhastighet så delar man in data i flera 
olika lager och areala enheter. En lagringsenhet som oftast används är kartblad, dock så 
medför det svårigheter för att redigera storleken på lagringsenheten senare. Då detta 
system är lite föråldrat så underhålls/lagras samma objekt i flera olika filer. 
Filhanteringssystem är väldigt sårbar och bör därför användas vid bl.a. projektrelaterade 
aktiviteter (Bernhardsen, 2002). 

 

2.3.2 Hybridmodell 

System som lagrar både geometrisk- och attributdata till två separata databaser kallas 
för hybrida system. Databaserna identifieras med unika identifierare. Hybrida system 
inkluderar både raster- och vektordata. Geometriska data delas oftast in i flera olika lager 
och områden för att lagras. Med en hybrid lösning kan man bibehålla samma objekt i 
flera filer, och ID:n måste kontinuerligt underhållas i externa register (Bernhardsen, 
2002). 
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2.3.3 Integrerade system 

Lagring av geometrisk- och attributdata i samma databas, kallas integrerade system. Man 
realiserar detta system i ett hanteringssystem för relationsdatabaser. Information som 
topologi och koordinater lagras i relationstabeller, attribut lagras i andra tabeller som är 
separerade från de andra. Det är simpelt att utbyta data mellan olika system med denna 
lösning då de använder kända relationsdatabaser. Den lagrade data är oberoende av 
andra enheter, men har fortfarande objekt lagrade i flera olika filer (Bernhardsen, 2002). 

 

2.3.4 Lagringssätt 

PostGIS är en utökning av PostgreSQL men har stöd för lagring och förfrågning av 
geodata med SQL, se figur 1 för ett exempel. Vilket till skillnad från en vanlig 
relationsdatabas inte har stöd för (www.postgis.net). Enligt (Böhm, A, Kunert, K., 2005) 
är PostGIS ett intressant och kostnadsfritt alternativ om man inte vill ha ett kommersiellt 
system, som exempelvis “Oracle spatial”. 

 

 
Figur 1 - Exempel på en spatial förfrågan med PostGIS. (Källa: www.postgis.net) 

GML (Geography Markup Language) är ett XML-baserat (Extensible Markup Language) 
lagringssätt för spatiala data. Geometrin som kan beskrivas i GML är punkter, linjer och 
polygoner inklusive tillhörande koordinater i form utav par (x, y) (Böhm, A, Kunert, K., 
2005). 

 
GeoJSON är en öppen standard för att representera simpla geografiska features. 
Standarden är baserad på JSON (JavaScript Object Notation) och har stöd för att lagra 
punkter, linjer och polygoner. Det som skiljer GeoJSON mot andra standarder är att 
GeoJSON är framtagen av en grupp utvecklare på internet, och inte av en organisation 
tillhandahåller standarder (GeoJSON, 2018, 6 april). 

 
TopoJSON är en utökning av GeoJSON men med TopoJSON kan man koda den 
geospatiala topologin (d.v.s. relationer mellan punkter, linjer och polygoner som 
representerar delar av en grafisk region) (Geospatial topology, 2017, 8 november).  
  

http://www.postgis.net/
http://www.postgis.net/
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2.4 Spatiala tjänster 

2.4.1 OGC 

Open Geospatial Consortium (OGC) är en standardorganisation som arbetar med bl.a. 
utveckling och framtagning av öppna standarder för geospatial data och tjänster. OGC 
bildades 1994 och har idag samarbete med över 500 organisationer (Open Geospatial 
Consortium, 2018, 6 mars). 

 

2.4.2 WMS 

Web Map Service (WMS) är ett standardprotokoll framtaget av Open Geospatial 
Consortium (OGC) som tillhandahåller ett sätt att servera georefererade kartbilder i 
rasterformat över internet. Bilderna som serveras via WMS kommer från en server och 
kan vara av olika bitmap format, t.ex. GIF, PNG eller JPEG. Utöver detta finns det stöd för 
att inkludera vektorgrafik, som punkter, linjer och polygoner i form utav SVG- eller 
WebCGM-format (Web Map Service, 2018, 8 april). 

 

2.4.3 WFS 

Web Feature Service (WFS) är en standard inom OGC för att plattformsoberoende 
tillhandahålla ett gränssnitt för att utföra förfrågningar av kartinformation över internet. 
Via WFS kan du utföra operationer som t.ex. förfrågning och hämtning av data, även 
skapa, uppdatera och ta bort nya features på kartan. WFS används genom att en klient, 
gör en förfrågan och postar den mot en server via HTTP-protokollet, via POST eller SOAP, 
där data är kodad enligt GML (Geography Markup Language), som är XML-baserat (Web 
Feature Service, 2017, 20 november). 

 

2.4.4 TMS 

Tile Map Service (TMS) är ett protokoll framtagen av OGC, som är en specifikation för 
"tiled web maps". Protokollet finns för att vara "i mellan" standarden som 
OpenStreetMaps använder sig utav och mellan WMS. Detta möjliggör användning av 
simpla url:er för åtkomst av tiles medan man samtidigt behåller stödet för alternativa 
referenssystem (Tile Map Service, 2017, 11 oktober). 

 

2.5 Öppen källkod  
Öppen källkod är datorprogram där källkoden inte är proprietär och är fri att använda, 
läsa, modifiera och vidaredistribuera. Detta möjliggör för programutvecklare att 
återanvända programkod som någon annan har utvecklat i egna projekt och behöver 
därmed inte betala licensavgifter till ägaren av programkoden (Öppen källkod, 2017, 8 
november). 

Khode & Chandel (2016) beskriver att några av fördelarna med öppen källkod mjukvara 
är att det oftast kommer utan kostnader och är helt öppen för förändring. Detta då 
källkoden finns tillgänglig. Behövs support kan man få hjälp av användare över hela 
världen genom e-post eller diskussionsforum. Däremot kommer inte mjukvara med 
öppen källkod utan nackdelar. Några av nackdelarna man bör ta i beaktning enligt Khode 
et al. (2016) är att om felaktigheter upptäcks finns det ingen specifik utgivare eller 
person att kontakta för hjälp. Om det behövs assistans, i form utav hjälp med användning 
eller installation av mjukvaran kan det vara svårt eller omöjligt att få den hjälp man 
behöver. Detta är givetvis en nackdel i jämförelse med köpt mjukvara. Ytterligare 
poängterar författaren att det finns en risk att utvecklingen av mjukvaran kan upphöra 
när som helst, utan förvarning. Träning eller utbildning kan saknas och generellt behövs 
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mer teknisk kunskap att använda mjukvara med öppen källkod än kommersiella 
produkter. 

Böhm & Kunert (2005) nämner några jämförelsekriterier som är viktiga att ta i beaktning 
när man jobbar med öppen källkods-lösningar. Några av kriterierna författarna nämner 
är plattform, dokumentation, utvecklingsspråk, licenser och öppenhet. Kriterierna är 
viktiga då det kan vara en indikation på hur bra alternativt dåligt en öppen källkods-
lösning kan vara.  
 

Jämförelsekriterier Beskrivning enligt Böhm & Kunert (2005) 

Plattform Operativsystem som programvaran kan köras på är 
viktig att ha i beaktning då ett stöd för utbredda 
operativsystem innebär att programvaran kan 
köras på flera enheter vilket ökar tillgängligheten. 

Dokumentation Eftersom programvaror med öppen källkod 
utvecklas av användare för användare, så har 
dokumentationen en viktig roll. I dokumentationen 
kan det finnas allt från kodexempel till hur man 
installerar själva programvaran.  

Utvecklingsspråk Stöd för programmeringsspråk är viktigt ifall man 
vill vidareutveckla programvaran eller anpassa den 
till sina egna behov. Olika programmeringsspråk 
tillhandahåller olika funktionaliteter och 
möjligheter. 

Licenser och öppenhet Öppenhet och licens är viktigt att ha i beaktning vid 
öppen källkods-lösningar. Öppenheten och friheten 
att använda programvaran som man vill varierar 
baserat på den licens som programvaran går under. 

Tabell 2 - Böhm et al. (2005) jämförelsekriterier 

 

2.6 Sammanfattande reflektion 
Med hjälp av teorin får vi och läsaren en bättre förståelse kring GIS, vad det är, vilka 
typer av GIS som finns och de olika lagringstyper som finns. Då mobil användning av GIS 
står i fokus för vårt arbete, har valt att inte ta med desktop-GIS i teorin. Vi har även fått 
förståelse kring olika standarder gällande GIS. Däribland har vi beskrivit WFS, WMS, och 
TMS, som är standarder som ofta används vid GIS lösningar för att tillhandahålla kartor 
och kartdata. Slutligen har vi beskrivit öppen källkod och dess styrkor och svagheter. 
Teorin kommer att hjälpa oss i vår utvärdering av samtliga ramverk vi identifierat. En 
grundläggande förståelse av GIS med tillhörande delar är viktig för att få en förståelse 
kring ramverken vi utvärderar och vad dessa omfattar.  
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3 Metod 

3.1 Strategi 
Strategin vi har valt att använda är en fallstudie. En fallstudie kan enligt Oates, B. J., 
(2006) vara av tre olika typer, en exploratory, descriptive eller explanatory – study. Den 
typ av fallstudie som passar detta arbete bäst är en descriptive study, som beskrivs som 
en studie där man tar fram en detaljerad och informationsrik analys av ett specifikt 
fenomen och dess kontext. Då vi ska utvärdera flera ramverk som uppfyller krav 
framförda av vår nyckelinformant anser vi att den mest lämpade strategin för denna 
studie är en fallstudie. 

 
En fallstudie är bra när man vill fokusera på en sak, exempelvis en organisation, ett 
utvecklingsprojekt eller ett informationssystem där man som forskare vill beskriva "hur" 
och "varför", även gå in på djupet snarare än bredden. Syftet med en fallstudie är att få 
en mera detaljerad bild av det man studerar, om tillhörande processer och/eller 
relationer i ett verkligt fall i dess naturliga miljö. I en fallstudie har man möjligheten att 
använda flera typer av datainsamlingsmetoder. Det kan vara enkäter, intervjuer eller 
dokumentstudier (Oates, B. J., 2006). 

 

3.2 Litteratursökning 
För att hitta litteratur för vår studie, använde vi oss av “Google Scholar”, “Summon” och i 
en mindre utsträckning “DiVA”.  

 
Google Scholar är framtagen av Google i syfte att kunna hitta vetenskaplig litteratur. 
Summon har vi tillgång till via Högskolan Dalarna och innehåller en mängd olika arbeten, 
med möjlighet till filtrerad sökning. Vi avgränsade sökning till peer-review och fulltext. 
DiVA är en portal med publicerade examensarbeten. Vi har använt de nämnda 
sökmotorerna då dessa är avgränsade och framtagna i syfte att hitta vetenskaplig 
litteratur. Detta är bättre än om man hade använt en vanlig sökmotor som Google eller 
Yahoo som indexerar många andra sidor och arbeten utöver de vetenskapliga som vi har 
användning av. Då vi ville få kunskap om GIS och tillhörande begrepp, har vi använt oss 
utav relevanta sökord som har med vår studie att göra. 

 
För att avgöra relevansen av de träffar vi fick genom sökningen avgränsade vi oss till att 
titta på första sidan av sökträffar. Vi tittade sedan på rubriken på samtliga träffar. De 
rubriker vi ansåg vara intressanta, läste vi sedan sammanfattningen på, för att slutligen 
avgöra om litteraturen var av relevans. 

 
Vi har använt oss av följande sökord för att hitta litteratur: 
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Sökord Sökmotor Sökträffar 

Geografiska informationssystem Google Scholar 
Summon 

17 000 st. 
20 st. 

GIS + Ramverk Google Scholar 
Summon 

776 st. 
1 st. 

GIS + Framework Google Scholar 
Summon 

1 290 000 st. 
57 012 st. 

GIS + Framework + Open source Google Scholar 
Summon 

398 000 st. 
24 494 st. 

Open source GIS Diva 37 st. 

GIS + Ramverk + Öppen källkod Google Scholar 
Summon 

82 st. 
0 st. 

GIS + offline Google Scholar 
Summon 

21 700 st. 
1019 st. 

GIS + ramverk + offline Google Scholar 
Summon 

15 st. 
0 st. 

GIS + framework + offline Google Scholar 
Summon 

13 400 st. 
581 st. 

Mobile + GIS Google Scholar 
Summon 

384 000 st. 
16 930 st. 

Tabell 3 - Använda sökord och fraser för litteratursökning 
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3.3 Process 
I detta avsnitt finns vår process beskriven (se figur 2); vilket innefattar vår metod för 
kravinsamling, identifiering, selektion och utvärdering av ramverken. Denna process har 
vi tagit fram i syfte att få en tydlig beskrivning av hur vi skall gå tillväga för att kunna få 
fram krav på ramverken, identifiera ramverken, göra ett urval av dessa baserade på 
insamlade krav och slutligen utvärdera dem. 

 
Figur 2 – Processmodell (Källa: egen) 

Metoden består av fyra huvuddelar och har följts i ordningen som är visualiserad i 
modellen ovan: 

• Kravspecificera 

o Denna del utgör processen att samla in krav på ramverken. 

• Identifiera 

o Denna del utgör processen att hitta/identifiera ramverken. 

• Selektera 

o Denna del utgör processen att välja ut ramverken. 

• Utvärdera 

o Denna del utgör processen att analysera och sedan jämföra ramverken 

mot framtagna jämförelsekriterier. 

  

3.3.1 Kravspecificering 

Då vi ville klargöra vilka krav som ställts på ramverken som vi sedan skulle beskriva och 
analysera, utförde vi ett icke-randomiserat urval hos vår samarbetspartner för en 
intervju. Vi hade inte någon möjlighet att få direktkontakt med ett skogsbolag, därmed 
handplockade vi en respondent som har arbetat med geografisk information sedan 2001 
och som har haft kontakt med ett skogsbolag gällande vilka krav som ställs på 
ramverken. För att få fram dessa krav utförde vi en ostrukturerad intervju. För att öka 
trovärdigheten på de framtagna kraven och för att bekräfta att dessa var korrekt tolkade 
så skickade vår respondent ett mail med de krav vi fick fram (se tabell 4) till skogsbolaget. 
Respondenten erbjöds anonymitet och ställde frivilligt upp på en intervju.  

  
Intervjuer är enligt Oates, B. J. (2006) bra om man vill få detaljerad information eller en 
bild av något och där frågorna är komplexa. Intervjuer är bra om man vill kunna uppfatta 
känslor som kan vara svåra att beskriva via t.ex. enkäter. En ostrukturerad intervju är 
enligt Oates, B. J. (2006) en typ av intervju där forskaren inte har lika mycket kontroll. I 
en ostrukturerad intervju börjar man med att introducera ämnet och låta respondenten 
utveckla sina idéer och tala fritt om sina tankar och upplevelser utan att vi som forskare 
stör eller på något sätt påverkar svaren. 

 
Vår ostrukturerade intervju genomfördes den 6 april, 2018. Vi förde anteckningar 
samtidigt som respondenten lade fram kraven som hen tillsammans med skogsbolaget 
tagit fram. Om det var några oklarheter så frågade vi respondenten om detta och 
korrigerade därmed våra anteckningar. När respondenten hade lagt fram sina krav 
frågade vi hen om det var några krav som var “must-have” krav, d.v.s. krav som måste 
kunna uppfyllas. De krav respondenten beskrev som “must-have”, fetmarkerade vi i våra 
anteckningar. 

 



 

14 
 

Uppstod det några frågor eller funderingar efter att intervjun genomförts, löste vi det 
med nyckelinformanten via ytterligare personlig kommunikation och korrigerade därmed 
anteckningar utifrån återkopplingen vi fick. 
 
Vi identifierade teman (krav) utifrån intervjuanteckningarna och under respektive krav 

lade vi till tillhörande anteckning från intervjuanteckningarna som styrker kravet. 

 

3.3.2 Identifiering 

För att identifiera ramverk att utvärdera, började vi med att specifikt söka efter GIS-
ramverk för att se vad som fanns tillgängligt. Vi har använt oss av sökmotorn “Google” 
för att identifiera samtliga ramverk. Vi kollade igenom de två första sidorna av 
sökresultaten och gick in på ett par sidor som listar olika ramverk, som vi sedan tog 
vidare för selektion. Vi har använt oss utav de sökord som finns i tabellen nedan.  

 

Sökord Sökträffar 

GIS + Ramverk 13 200 st. 

GIS + Framework 3 190 000 st. 

GIS + Framework + Open source 1 440 000 st. 

GIS + Ramverk + Öppen källkod 37 100 st. 

GIS + offline 2 850 000 st. 

GIS + ramverk + offline 2400 st. 

GIS + framework + offline 452 000 st. 

Mobile + GIS 1 030 000 st. 

Tabell 4 - Använda sökord för att identifiera GIS-ramverk 

3.3.3 Selektion 

Utifrån de ramverk vi identifierat, har vi gjort en selektion utifrån de krav vi fått fram via 
intervjun med vår nyckelinformant. Vi tittade om ramverken uppfyllde de “must-have”-
krav som finns att tillgå under avsnitt 4.1. Det vi undersökte var om ramverket hade 
öppen källkod, stöd för att fungera offline, (dvs. utan internetuppkoppling) och om stöd 
för användning på mobila enheter finns. Om dessa tre huvudkraven uppfylldes ansåg vi 
dessa som relevanta för utvärderingen. De ramverk som ej uppfyllt dessa krav valde vi att 
avfärda, detta då dessa krav ansågs vara kritiska. 

  

3.3.4 Utvärdering 

Idén med att använda en tabell innehållandes jämförelsekriterier har vi fått från Böhm, 
A, Kunert, K. (2005). Vi tog kraven som har förts fram av vår nyckelinformant som finns 
presenterad i tabell 4. Sedan placerade vi dessa krav som jämförelsekriterier i tabellen. 
Utöver dessa kriterier tittade vi på de kriterier Böhm, A, Kunert, K. (2005) använt sig utav, 
detta då de också använt dessa kriterier när de analyserat GIS-lösningar med öppen 
källkod. De kriterier vi valde att ta med var vilken eller vilka plattformar ramverket har 
stöd för, vilket programmeringsspråk ramverket är uppbyggt med, hur god vi anser att 
dokumentationen är, vilken licens ramverket är licensierat under och när ramverket eller 
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delar av ramverket senast uppdaterades. Dessa valde vi för att vi anser att dessa kriterier 
är viktiga när man ska arbeta med lösningar med öppen källkod. Vi har utöver detta 
själva valt att lägga till “kostnad” som ett ytterligare jämförelsekriterium. Därmed fick vi 
en kombination av kraven från vår nyckelinformant samt de övriga kriterierna som 
ansågs vara viktiga av författarna. Denna mall kopierades och fylldes i för respektive 
ramverk som gått vidare till utvärderingsfasen i vår process. Utvärderingstabellen är 
framtagen för att underlätta analysen som ligger under avsnitt 5. Mallen för 
utvärderingstabellen finns under bilaga 9.1. Man kan hitta de ifyllda tabellerna för 
respektive ramverk under avsnitt 4.2. 

 
Varje egenskap i utvärderingstabellen (Bilaga 1) har ett värde. Egenskapen 
“Dokumentation” har tre möjliga värden: ingen/ok/mycket bra. “Ingen” innebär att 
dokumentation saknas, “ok” innebär att dokumentation är ofullständig och har inga eller 
väldigt få kodexempel, “mycket bra” innebär att dokumentation finns, är välskriven och 
innehåller tydliga kodexempel. Flera av egenskaperna har tre möjliga värden “Ja” vilket 
innebär att kravet har uppfyllts, “Nej” innebär att kravet ej uppfyllts och “Uppgifter 
saknas” innebär att informationen ej finns dokumenterad. Om annat är ifyllt så finns en 
motivering med tillhörande beskrivning att tillgå. 

 
Vi har utifrån de ifyllda utvärderingstabellerna tagit fram två tabeller där vi har 
sammanfogat alla enskilda utvärderingstabeller. Första tabellen, tabell 10 innehåller 
endast jämförelsekriterierna som är baserad på kraven från nyckelinformanten. Andra 
tabellen, tabell 11 innehåller de övriga jämförelsekriterierna. Vi har gjort detta för att öka 
läsvänligheten och ge en bättre överblick över alla ramverk och hur dessa uppfyller 
samtliga jämförelsekriterier. När tabell 10 var ifylld så räknade vi antalet poäng 
respektive ramverk hade fått. Poängen är till för att enkelt kunna få en bild av 
ramverkets kravtäckning i procent. Dessa poäng räknas genom att ta ramverkets faktiska 
poäng genom maximalt möjliga poäng. Om ett krav uppfylls helt ges 1 poäng, delvis eller 
ok ger 0.5 poäng, och om det ej uppfylls eller uppgift saknas ger 0 poäng. 

 
I tabell 12, har vi tagit fram för- och nackdelar för respektive ramverk. Dessa för- och 
nackdelar baseras på hur väl ramverken uppfyller kraven i utvärderingstabellen. 
Ramverkets kravtäckning från tabell 10 har också tagits i beaktning. 
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4 Empiri 

4.1 Intervju 
Genom den ostrukturerade intervjun med vår nyckelinformant hos vår samarbetspartner 
fick vi en beskrivning av de funktioner som var önskvärda hos ramverken. Intervjun var 
dokumenterad i form av anteckningar, där en kort beskrivning av kraven var listade och 
om kravet var av typen “must-have”, var dessa fetmarkerade. Vi har en kolumn, 
"viktighetsgrad", där "1" är viktigt (de vi fetmarkerade i våra anteckningar) och "2" är 
mindre viktigt. Vi har med hjälp av respondentens beskrivning av kraven och våra 
anteckningar gjort en tolkning av vad kraven omfattar, dessa ligger under kolumnen 
“beskrivning”. Med hjälp av tematiseringen (bilaga 9.2) av våra anteckningar från 
intervjun fick vi fram kraven, se tabell 4.  
 
Denna tabell skickades till vår respondent som i sin tur vidarebefordrades till 
skogsbolaget för att bekräfta att resultatet (kraven) vi fick fram var korrekt tolkade och 
beskrivna. Svaret vi fick var: 
 
"Väldigt rimliga krav! 
Ytterligare som jag kom att tänk på är att kunna välja verksamhetsområde så att man 
inte behöver synca ned hela sverige 
Man bör även kunna välja om man bara vill synka upp gjorda ändringar eller om man 
även vill hämta ned alla andras ändringar, man vill inte hamna i ett läge där man ute i 
skogen bara vill skicka upp ett litet objekt man själv har redigerat blir låst av att det även 
skall hämtas ned tusentals ändringar som andra har gjort." (Personlig kommunikation, 
Skogsbolaget, 30 maj 2018). 
 
Dessa synpunkter tog vi beaktning och korrigerade beskrivningen på kravet 
"Synkronisering". 
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Krav Viktighetsgrad Beskrivning 

Synkronisering 2 Ute i fält bör man kunna synkronisera sina inmätta/skapade 
kartobjekt och sträckor till en typ av SQL-databas på en 
server när internetanslutning finns. Endera när man är klar 
för dagen, alternativt så fort man återigen får 
internetanslutning. Man skall även kunna välja att 
synkronisera åt andra hållet, alltså hämta uppdateringar. 

Open-Source 1 Ramverket skall ha öppen källkod. 

Offlineläge 1 Ute i fält skall man kunna använda sina kartor och kunna 
göra sina inmätningar och markeringar utan 
internetanslutning. 

Konflikthantering 2 Vad gör man vid datakonflikt vid synkronisering och hur kan 
man lösa detta? Ett exempel på en datakonflikt kan vara att 
två personer mäter in samma objekt och får därmed samma 
ID. Hur hanteras det när det sedan synkroniseras mot en 
server? 

CRUD-operationer 2 Man vill kunna lägga till, ta bort, uppdatera och visa 
kartobjekt (vektordata). 

Inmätning med tracking 2 Man vill kunna gå och samtidigt mäta in en sträcka med 
hjälp av GPS:en. 

Lagertyper 2 Man vill kunna använda sig av olika lagertyper på en karta. 

Krav på ortofoto, satellitbilder och terrängkarta (rasterdata). 

Ramverket ska ha stöd 
för mobila enheter 

1 Ramverket skall kunna användas på mobila enheter. 

(Mobiltelefoner/Surfplattor) 

Tabell 5 - Funktionalitet- och egenskapskrav från nyckelinformant 

 

4.2 Ramverk 
I detta avsnitt presenteras de ramverk vi fått fram genom identifierings- och 
selektionsprocessen. Genom identifieringsfasen fann vi ett antal ramverk. De ramverk vi 
identifierade var Mapbox, Leaflet, OpenLayers, GLMap, MapGuide, QGis, CesiumJS och 
NextGIS Mobile. Dessa ramverk gick vidare till vår selektionsprocess. Under selektionen 
var det några ramverk som ej uppfyllde de initiala kriterierna, d.v.s. offlinestöd, öppen 
källkod och stöd för mobila enheter. De ramverk som ej uppfyllde dessa krav var QGis, 
som ej har stöd för mobila enheter, utan är en programvara för desktops. GLMap 
betraktade vi som ett lovande ramverk. Det har stöd för offlinekartor och är anpassat för 
mobila enheter, men uppfyller ej kravet på öppen källkod. MapGuide valde vi bort då 
offlinestöd saknades. Övriga ramverk uppfyllde de kritiska kraven och togs vidare till 
utvärderingsfasen i vår process för vidare analys. 

 
Några av ramverken som finns listade nedan använder eller har stöd för OpenStreetMaps 
(OSM). OSM är inget GIS-ramverk, utan en tjänst som kostnadsfritt tillhandahåller kartor 
och kartdata. 
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4.2.1 Mapbox 

Mapbox kan användas gratis för privat bruk med upp till 50 000 visningar och 
förfrågningar i månaden för webbapplikationer. Om man överskrider denna gräns, 
tillkommer det en extra kostnad på 0,5 USD per 1000 visningar och förfrågningar. 
Siffrorna gäller även för SDK som används för att utveckla applikationer på mobila 
enheter, där det istället för 50 000 visningar har 50 000 aktiva användare som gräns och 
kostar även där 0.5 USD för extra förfrågningar och användare. Man får tillgång till 
satellit- och gatubilder (street maps), Mapbox Studio som används för att designa en 
anpassad karta som sedan kan användas i en webb- och/eller mobilapplikation. Man får 
även 5 GB lagring av dataset och 50 GB lagring av tiles.  

 
För kommersiellt bruk tillkommer en extra kostnad på 499 USD/månad. Med det 
kommersiella paketet inkluderas utöver det ovannämnda, spårning av tillgångar för upp 
till 1000 tillgångar t.ex. Fordon, datorer, personal etc. (asset tracking). Det tillkommer 
även hemsidor eller webbappar med en begränsad tillgänglighet och/eller med en 
betalvägg. 

 
Mapbox erbjuder SDK för Android, iOS, Qt och Unity. De erbjuder även en mängd olika 
API:er för utvecklare att ta del av, API:er för bl.a. ruttberäkning, geokodning, CRUD mot 
dataset (en samling med egenskaper), läsa in olika lagertyper (satellitbilder, ortofoton, 
terräng etc.) etc. SDK för mobila applikationer är väldokumenterade på hemsidan och 
erbjuder en mängd olika funktioner. SDK:t har stöd för offline hantering av kartor och 
möjliggör nedladdning av specifika regioner/områden för att få åtkomst till kartorna där 
täckning saknas. Man är begränsad till att ladda ner ett område med 6000 tiles (enligt 
mapbox, täcker det ett område lika stort som Storlondon), detta kan dock vid behov 
utökas mot betalning. Det finns även stöd för att manipulera geodata tillsammans med 
det databasstöd som Mapbox erbjuder, PostgreSQL (med PostGIS) och SQL. De filtyper 
som det finns stöd för är CSV och GeoJSON, dessa två tillhandahåller data som går att 
redigera. Andra filtyper som det finns stöd för, som ej är redigerbara: MBTiles, KML, GPX, 
shp, GeoTIFF. Mapbox har stöd för WMS och TMS (https://www.mapbox.com). 
  

https://www.mapbox.com/
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Namn Mapbox 

Webbplats www.mapbox.com 

Plattform Windows, Linux, MAC OS, iOS, Android 
Alternativt 
Webbläsarsupport: 
Safari 9 
Google Chrome 
Firefox 
Microsoft Edge 13 

Språk Java, JavaScript, C++, Python 

Dokumentation Mycket bra 

Licens Det mesta ligger under Berkeley Source Distribution (BSD)-licens 

Senast uppdaterad 2017, 24 augusti 

Synkronisering Stöd för att synkronisera kartobjekt finns 

Offlineläge Ja, finns dokumenterat 

Konflikthantering Uppgifter saknas 

CRUD-operationer Ja, med GeoJSON 

Tracking Ja, finns dokumenterat 

Lagertyper Raster- och vektorlager 

Stöd för mobila 
enheter 

Android, iOS, Windows Phone 

Kostnad Gratis för privat bruk till en viss gräns, för kommersiellt bruk kostar det 499 
USD/månaden. Man kan även kontakta Mapbox för att få ett anpassat pris efter 
behov. 

Tabell 6 - Resultat Mapbox 

4.2.2 Leaflet 

Leaflet är enligt dem själva det ledande öppna källkodramverket för mobilvänliga 
interaktiva kartor. Ramverket är väl dokumenterat och dess källkod finns på GitHub och 
alla har möjlighet att göra förändringar i koden. Leaflet har stöd för de stora desktop och 
mobila plattformarna och kan utökas med flertalet plugins. Ramverket är byggt med 
JavaScript och är anpassat för att fungera med samtliga webbläsare, på både mobilen 
och på desktop-enheter. De webbläsare som stöds för desktop är Chrome, Firefox, Safari 
5+, Opera 12+ och Internet Explorer 7–11. De webbläsare som stöds på mobila enheter 
är Safari för iOS 7+, Android browser 2.2+, 3.1+, 4+, Chrome for mobile, Firefox for 
mobile och Internet Explorer 10+. En positiv del av Leaflet att det inte har några externa 
beroenden och är lättviktigt. 
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Leaflet erbjuder inga egna kartor som standard, utan de använder kartor erhållna från 
OpenStreetMaps. Leaflet har i övrigt stöd för WMS (Web map service) och TMS (Tile Map 
Service) från en server för att få tillgång till egna kartor. Data kan lagras som GeoJSON, 
men stöd för flera lagringstyper finns som plugins. I övrigt har Leaflet stöd för raster- och 
vektorlager och har möjlighet att anpassa kartprojektioner. Leaflet har inte offline stöd 
"out-of-the-box", men kan uppnås genom att installera ett eller flera plugins. Därav har vi 
satt att offlinestöd “delvis” finns. Ett exempel på ett plugin som gör det möjligt att spara 
tiles för användning offline är pluginet "leaflet-offline". Synkronisering är satt som 
"delvis" då det behövs ett plugin för att synkronisera mot en server, pluginet heter 
"leaflet.wfs-t". Leaflet.wfs-t använder sig utav WFS transaktioner som möjliggör CRUD-
operationer från en server. Senaste versionen av Leaflet när denna studie gjordes var 
version 1.3.1, som enligt deras nyhetsflöde släpptes 18 januari 2018. (www.leafletjs.com) 
 

Namn Leaflet 

Webbplats www.leafletjs.com 

Plattform Webbläsarberoende 
Desktop: 
Chrome, Firefox, Safari 5+, Opera 12+, IE 7–11 
Mobil: 
Safari för iOS 7+, Android Browser 2.25, 3.1+, 4+, Chrome for mobile, Firefox for 
mobile, IE10+ for Win8 enheter 

Språk JavaScript 

Dokumentation Mycket bra 

Licens BSD-2-Clause 

Senast uppdaterad 18 januari 2018, version 1.3.1 

Synkronisering Delvis (via plugin) 

Offlineläge Genom tredjepart (via plugin) 

Konflikthantering Nej 

CRUD-operationer Ja, med GeoJSON 

Tracking Ja 

Lagertyper Raster- och vektorlager 

Stöd för mobila 
enheter 

Android, iOS, Windows Phone (samtliga med stödda webbläsare) 

Kostnad Gratis enligt licens. 

Tabell 7 - Resultat leaflet 

  

http://www.leafletjs.com/
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4.2.3 OpenLayers 

OpenLayers är ett ramverk som gör det enkelt att visa dynamiska kartor på valfri 
webbplats med en webbläsare som stödjer HTML5 och ECMAScript 5. OpenLayers har 
stöd för att visa map tiles, vektordata och markörer från valfri datakälla. Vidare är 
OpenLayers helt gratis och byggt med JavaScript. Koden är släppt med 2-clause BSD 
licensen, även känd som FreeBSD licens, som kort sagt innebär att det är helt fritt att 
använda så länge man inkluderar copyright notisen i sitt projekt. OpenLayers har en 
uppsjö av tillgängliga tredjepartsbibliotek för att utöka dess funktionalitet. 

  
OpenLayers har stöd för att hämta tiles från andra källor, bl.a. Mapbox, Bing, OSM. Det 
finns stöd för att rendera och redigera vektordata från GeoJSON, TopoJSON, KML, GML 
och Mapbox vector tiles. Man kan även selektera, rita och modifiera denna typ av data. 
Med hjälp av ett tredjepartsplugin kan man använda sig utav kartor offline. Ramverket 
har även stöd för geolokalisering och har stöd för WMS, WFS samt TMS. Senaste 
versionen 4.6.5 släpptes 2018-03-20 (www.openlayers.com). 

 

Namn OpenLayers 

Webbplats www.openlayers.com 

Plattform Webbläsarberoende 
Stöd för moderna webbläsare med HTML5 och ECMAScript 5 

Språk JavaScript 

Dokumentation Mycket bra 

Licens BSD-2-Clause 

Senast uppdaterad 20 mars 2018, version 4.6.5 

Synkronisering Ja 

Offlineläge Delvis. (via plugin) 

Konflikthantering Uppgifter saknas 

CRUD-operationer Ja (WFS transaktioner) 

Tracking Ja 

Lagertyper Raster- och vektorlager 

Stöd för mobila enheter Ja, om HTML5 och ECMAScript 5 kraven i webbläsaren uppnås. 

Kostnad Gratis enligt licens. 

Tabell 8 - Resultat OpenLayers 

  

http://www.openlayers.com/


 

22 
 

4.2.4 NextGIS Mobile 

NextGIS Mobile är en öppen källkod GIS lösning i Java för Android släppt under GPL v3 
licensen. Ramverket möjliggör att skapa, ändra och exportera geografiska data med eller 
utan internetuppkoppling, vilket gör det möjligt att samla in data ute i fält offline. Med 
ramverket kan du logga tracks, d.v.s. rutter du går eller reser för att få en linje, punkter 
eller en polygon på kartan. Ramverket har stöd för vektor- och rasterlager från GeoJSON, 
skräddarsydda formulär (NGFP), Tile cache (XYZ/TMS och NGRC), WFS, WMS och även 
från externa geografiska tjänster. Data kan exporteras som GeoJSON och tracks (rutter) 
kan exporteras som GPX. 

 
NextGIS erbjuder några olika betalplaner, likt Mapbox, där du betalar månadsvis eller 
årsvis. Beroende på vilken plan du väljer får du olika fördelar. Mini, kostar 10 USD i 
månaden och är riktat mot en individuell användare, men antalet användare för Web GIS 
är obegränsad. Mini ger tillgång till över 200 baskartor, tillgång till NextGIS QGIS (som är 
en desktop applikation för GIS), NextGIS Mobile, Logger och Formbuilder. Utöver det får 
man även tillgång till plugins till NextGIS QGIS, offlineinstallationspaket, 
mjukvaruuppdateringar, buggfixar och direkt support via e-post.  

 
Dyrare betalplaner som Premium-planen, som kostar 50 USD i månaden ger samma som 
Mini-planen, men du får utöver det extra tillgångar, där du bl.a. får tillgång till privata 
resurser, bättre prestanda och prioriterade buggfixar. 

 
NextGIS erbjuder även företagsplaner, där man får kontakta dem för ett pris som passar 
behoven. En företagsplan ger ytterligare förmåner, som ytterligare tillgång till NextGIS 
produkter, inklusive upplärningspaket, dedikerade servrar, manualer, dokumentation, 
person-till-person konsulting och tillgång till direkt support via telefon och e-post. Du får 
även en dedikerad specialist för supportärenden. Beginner-planen ger gratis tillgång till 
NextGIS produkter, men du får inget stöd för deras programvaror och tjänster. 

 
Stöd för synkronisering finns, om du skapar kartobjekt offline eller online på din mobila 
enhet finns det möjlighet att synkronisera detta över till en server. Gällande 
konflikthantering, så har NextGIS Mobile stöd för det och det fungerar på följande sätt: 
Om ett redan existerande objekt uppdateras av flera personer, gälle den senaste 
uppdateringen. Om två användare skapar ett objekt med samma ID, genereras då två 
objekt med samma ID. 

 
Dokumentationen kring NextGIS Mobile är bristande och var svår att hitta. 
Dokumentationen har endast funktioner listade, med dess namn och vilka argument 
dessa tar, men ej någon beskrivning vad de gör eller hur dessa bör användas. Vissa delar 
av dokumentationen är på ryska och vissa är på engelska. Inga kodexempel finns utöver 
exempel applikationen som finns tillgänglig på GitHub. Senaste versionen av NextGIS 
Mobile var version 2.5 och släpptes 28-12-2016 (http://nextgis.com/). 

 
  

http://nextgis.com/
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Namn NextGIS Mobile 

Webbplats www.nextgis.com 

Plattform Android 2.3 och högre 

Språk Java 

Dokumentation ok 

Licens GPL v3 

Senast uppdaterad 2016, 28 december 
Version 2.5 

Synkronisering Uppgifter saknas 

Offlineläge Ja 

Konflikthantering Ja 

CRUD-operationer Ja 

Tracking Ja 

Lagertyper Raster- och vektorlager 

Stöd för mobila enheter Android 

Kostnad Gratis enligt licens och prisplan 

Tabell 9 - Resultat NextGIS 
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4.2.5 CesiumJS 

CesiumJS är ett JavaScript GIS ramverk med öppen källkod som har stöd för 3D objekt 
och kartor. Cesiums vision är att skapa ett ledande webbaserat sätt att visualisera kartor 
med dynamiska data, med målet att bl.a. uppnå högsta möjliga prestanda, precision och 
visuell kvalité. Ramverket har stöd för att skapa, uppdatera, ta bort och visa olika typer 
av geometri och egenskaper. Du kan med CesiumJS rita polylinjer, etiketter, punkter, 
polygoner, rektanglar, cirklar, kvadrater, rektanglar etc. 
CesiumJS har också stöd för 3D tiles och modeller, rasterlager och vektordata. CesiumJS 
stödjer även industristandarder för vektorformat som KML, GeoJSON och TopoJSON. 
Lager kan strömmas från olika källor med WMS, TMS, WMTS från exempelvis 
OpenStreetMap, Bing Maps, Mapbox, GEE eller ArcGIS MapServer. Stöd för vanliga 
bildformat som JPG, PNG. 

 
CesiumJS går att använda offline, om du har kartorna lagrade lokalt. Däremot måste man 
implementera egen funktionalitet att spara dina kartor eller tiles lokalt medan du har 
internetuppkoppling. Dessa kan du senare öppna när du är ute i fält utan 
internetuppkoppling. Uppgifter kring hur man skall synkronisera din data mot en server 
framgår inte. Men då CesiumJS har stöd för KML, GeoJSON och TopoJSON är det möjligt 
att exportera eller alternativt importera dessa till din egna GIS server när du återfår 
internetuppkoppling. Ramverket har öppen källkod så denna funktionalitet är något man 
får implementera själv, precis som med offline-funktionaliteten. Lokalisering stöds inte, 
men man har möjlighet att flytta kameran till en viss en plats via koordinater. 
Koordinaterna kan man få från sin enhets GPS, därmed kan man sätta kamerans position 
för att se och logga dina positioner. Senaste versionen av CesiumJS 1.45 släpptes 01-05-
2018 (https://cesiumjs.org/).  

https://cesiumjs.org/
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Namn CesiumJS 

Webbplats www.cesiumjsjs.org 

Plattform Webbläsarberoende 
Stöd för Google Chrome, Firefox, IE11 och Opera 

Språk JavaScript 

Dokumentation Mycket bra 

Licens Apache 2.0 

Senast uppdaterad 2018, 1 Maj, version 1.45 

Synkronisering Uppgifter saknas 

Offlineläge Delvis. (Kan öppna redan nedladdade/sparade kartor) 

Konflikthantering Uppgifter saknas 

CRUD-operationer Ja 

Tracking Nej, egen implementation krävs 

Lagertyper Raster- och vektorlager 

Stöd för mobila enheter Ja, om enheten har stöd för en av ovannämnda 
webbläsare 

Kostnad Gratis för privat användning. Tre paket för 
kommersiellt bruk. De månatliga kostnaderna är: 
149$, 499$ eller 899$+; sistnämnda priset baseras på 
behov hos företaget. 

Tabell 10 - Resultat CesiumJS 

  

http://www.cesiumjs.org/
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5 Analys 
I detta avsnitt har vi ställt ramverken mot varandra genom att sammanfoga 
jämförelsekriterierna från utvärderingstabellerna till två separata tabeller (Tabell 10 & 
Tabell 11). Samtliga ramverk i dessa tabeller har uppfyllt huvudkraven, vilket 
kontrollerades i selektionsfasen i vår process, d.v.s. offlinestöd, öppen källkod och stöd 
för mobila enheter. Vi analyserade tabellerna och genom analysen har vi tagit fram en 
tabell (Tabell 12) med för- och nackdelar med respektive ramverk. 

 
I tabell 10 har vi lagt till en kolumn, “Kravtäckning (%)”. I den kolumnen har vi räknat hur 
många av kraven i procent som ramverken uppfyller. Om ett krav uppfyllts helt ges 1 
poäng, delvis eller ok ger 0.5 poäng, och om det ej uppfyllts eller uppgift saknas ger 0 
poäng. Procenten har beräknats genom att ta den faktiska poängen genom maximalt 
möjliga poäng.  

 
I tabell 11 har vi inkluderat de övriga jämförelsekriterierna utöver kraven från 
nyckelinformanten samt det extra jämförelsekriteriet “kostnad”. 
 
‘X’ = Ja (stöd finns) 
‘-’ = Nej (stöd finns ej) 
‘?’ = Uppgift saknas 
‘/’ = Delvis (motivering finns i tabell för angivet ramverk under avsnitt 4.2) 

 
 

CRUD- 
operationer 

Synkronisering Konflikt- 
hantering 

Offlineläge Tracking Lagertyper Kravtäckning (%) 

Mapbox X X ? X X Raster- och 
vektorlager 

5/6 
83,33% 

Leaflet X / ? / X Raster- och 
vektorlager 

4/6 
66,66% 

OpenLayers X X ? / X Raster- och 
vektorlager 

4,5/6 
75% 

NextGIS 
Mobile 

X X X X X Raster- och 
vektorlager 

6/6 
100% 

CesiumJS X ? ? / - Raster- och 
vektorlager 

2.5/6 
41,67% 

Tabell 11 - Ramverken mot kraven 
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Plattform Språk Dokumentation Licens Senast 
Uppdaterad 

Kostnad 

Mapbox Windows,  
Linux, 
MAC OS, 
iOS, 
Android 
 
Webbläsare: 
Safari 9, 
Google Chrome, 
Firefox, 
Microsoft Edge 13 

Java, 
JavaScript, 
C++,  
Python 

Mycket bra BSD-
licens 

Android 
SDK  
4 Maj, 
2018. 
V.6.1.0 
 
iOS SDK 
19 april, 
2018 
V.4.0.0 

Gratis för privat bruk 
(begränsad) 
Kommersiellt bruk 499USD i 
månaden. Man kan även 
kontakta Mapbox för att få 
ett anpassat pris efter 
behov. 

Leaflet Webbläsare: 
För desktop: 
Chrome,  
Firefox,  
Safari 5+,  
Opera 12+,  
IE 7–11 
 
För mobila 
enheter: 
Safari för iOS 7+, 
Android Browser 
2.25, 3.1+, 4+, 
Chrome for 
mobile, Firefox for 
mobile, IE10+ for 
Win8 

JavaScript Mycket bra BSD-2-
Clause 

2018, 18 
januari 
Version 
1.3.1 

Gratis enligt licens. 

OpenLayers Webbläsare: 
Samtliga 
webbläsare som 
har stöd för 
HTML5 och 
ECMAScript 5 

JavaScript Mycket bra BSD-2-
Clause 

2018, 20 
Mars 
Version 
4.6.5 

Gratis enligt licens. 

NextGIS 
Mobile 

Android 2.3+ Java Ok GPL-v3 2016, 28 
december 
Version 2.5 

Gratis (men begränsad) 
Alternativt 
månads/årskostnad för extra 
förmåner. 

CesiumJS Webbläsare: 
Google Chrome, 
Firefox, 
IE11, 
Opera 

JavaScript Mycket bra Apache 
2.0 

2018, 1 Maj 
Version 
1.45 

Gratis för privat användning. 
Tre paket för kommersiellt 
bruk. De månatliga 
kostnaderna är: 149$, 499$ 
eller 899$+; sistnämnda 
priset baseras på behov hos 
företaget. 

Tabell 12 - Ramverkens övriga kriterier 
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I tabell 10, kan man se att det mest lovande ramverket med 100% kravtäckning är 
NextGIS Mobile. På andra plats kommer Mapbox med 83,33%, detta på grund av att 
information gällande konflikthantering saknas. Sämsta ramverket enligt resultatet är 
CesiumJS, som faller i de flesta kraven, med 41,67% kravtäckning. Ramverket saknar 
information kring synkronisering och konflikthantering. Direkt stöd för tracking saknas 
också. 

 
Leaflet och OpenLayers fick liknande resultat, gällande de uppfyllda kraven. Leaflet har 
66% kravtäckning medan OpenLayers har 75%. Leaflet saknade konkret information kring 
hur synkronisering och konflikthantering fungerar eller om det finns något stöd för det 
överhuvudtaget. Däremot går det att delvis uppnå synkronisering med Leaflet genom att 
använda ett plugin som möjliggör WFS transaktioner. OpenLayers hade direkt stöd för 
synkronisering via WFS och både Leaflet och OpenLayers behöver ett plugin från 
tredjepart för att få offlinestöd. 

 
Gällande de övriga kriterierna som vi valde att beskriva i tabell 11 får vi en annan bild. 
Mapbox framstår där som det bästa alternativet, detta då ramverket har stöd för de 
flesta stora operativsystemen och även webbläsarstöd. Mapbox har stöd för många olika 
programmeringsspråk, är under aktiv utveckling och dokumentationen är mycket bra. 
Däremot är det inte helt gratis, utan man får betala en månadskostnad om man önskar 
använda ramverket för kommersiellt bruk.  

 
När vi tittar vidare på tabell 11 ser vi att NextGIS Mobile endast stödjer 
Androidapplikationer programmerade i Java. Dokumentationen är av bristande kvalité 
och senaste releasen av NextGIS Mobile var på slutet av 2016. En fördel med NextGIS 
Mobile är att det inte är obligatoriskt att betala för användning, dock så medför det en 
hel del fördelar som kan vara till användning för kommersiellt bruk. I och med 
svagheterna anser vi att det är svårt att rekommendera detta ramverk, även fast 
ramverket uppfyllt samtliga krav ställda i tabell 10. 

 
Leaflet och OpenLayers är väldigt lika när man ser på tabell 11. Båda ramverken är 
baserade på JavaScript, men enbart JavaScript, vilket begränsar användningen till webb-
baserade GIS lösningar. Detta ser vi inte som något negativt då applikationer fungerar 
över webbläsare och inte är beroende av ett specifikt operativsystem. I övrigt är 
dokumentationen för båda ramverken mycket bra och båda är gratis att använda enligt 
BSD-2-Clause licensen. OpenLayers och Leaflet utvecklas fortfarande aktivt och båda 
ramverken släppte sin senaste release under första kvartalet 2018. 

 
När vi ser på CesiumJS ser ramverket mer lovande ut i tabell 11 än i tabell 10. Likt Leaflet 
och OpenLayers är ramverket baserat på JavaScript och är ett bra alternativ för 
webbaserade GIS lösningar. Ramverket stödjer webbläsarna Google Chrome, Firefox, 
IE11 och Opera, som är fyra av de fem största webbläsarna sedan 2008 (W3Schools, 
u.å.). Dokumentationen är mycket bra och CesiumJS hade sin senaste release i Maj 2018. 
Ramverket är gratis för privat bruk, men för kommersiella lösningar erbjuder de paket 
där priset kan variera från 149 USD i månaden. 

 
Med allt detta i beaktning kunde vi ta fram för- och nackdelar med respektive ramverk 
för att få en god överblick gällande kravtäckningen och de övriga jämförelsekriterierna 
som vi ansåg vara viktig vid öppen källkods-lösningar.   
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Ramverk Fördelar Nackdelar 

Mapbox • Uppfyller samtliga krav 

förutom konflikthantering 

• Mycket bra dokumentation 

• Stöd för många plattformar 

och webbläsare 

• Utvecklas aktivt 

• Hög kravtäckning 

• Inga uppgifter kring om 

konflikthantering finns och hur det 

funkar 

• Kostar för kommersiellt bruk 

Leaflet • Stöd för CRUD-operationer 

och lokalisering 

• Mycket bra dokumentation 

• Helt gratis 

• Plattformsoberoende 

• Inga uppgifter kring konflikthantering 

• Stöd för offlineläge, men genom 

tredjepart. 

• Stöd för synkronisering, men genom 

tredjepart. 

OpenLayers • Stöd för CRUD-operationer 

och lokalisering 

• Mycket bra dokumentation 

• Stöd för webbläsare med 

HTML5 och ECMAScript 5+ 

• Helt gratis 

• Utvecklas aktivt 

• Plattformsoberoende 

• Inga uppgifter kring konflikthantering 

• Stöd för offlineläge, men genom 

tredjepart. 

NextGIS 
Mobile 

• Stöd för samtliga krav 

• Högst kravtäckning 

• Stödjer endast Android 

• Gratis, men gratisversionen är anser vi 

olämplig för kommersiellt bruk då den är 

begränsad. Måste kontakta NextGIS för 

en offert. 

• Svag dokumentation, inga kodexempel, 

inga beskrivningar av funktioner, 

blandat språk (ryska och engelska) 

• Hur synkroniseringen fungerar framgår 

inte. 

• Konflikhaneringen är inte välgjord (se 

avsnitt 4.2.5) 

• Utvecklingen är långsam alternativt 

inaktiv. 

CesiumJS • Mycket bra dokumentation 

• Utvecklats aktivt 

• Går att använda offline 

• Plattformsoberoende 

• Måste implementera egen funktionalitet 

för att använda kartor offline 

• Gratis för privat bruk som är olämpligt 

för kommersiellt. Det kostar för 

kommersiellt bruk 

• Inga uppgifter kring synkronisering och 

konflikthantering 

• Lägst kravtäckning 

Tabell 13 - Ramverkens för- och nackdelar 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt för vi diskussion kring syftet, frågeställningar och resultatet. Vi behandlar 
också etiska och samhälleliga aspekter samt konsekvenser av studien. Sedan följer även 
ett avsnitt innehållandes kritik gentemot vår metod och upplägget kring studien. Därefter 
följer slutsatsen och slutligen lägger vi fram förslag för framtida forskning. 

 
Denna studie grundar sig i att det finns ett behov hos skogsbolagen att effektivisera 
inmätning ute i fält. I och med detta var vårt syfte att identifiera, analysera och slutligen 
kunna lämna en rekommendation på ett lämpligt GIS-ramverk för ändamålet. För att ha 
kunnat utföra detta anser vi det vara nödvändigt att besvara två frågeställningar. Vi 
behövde veta vilka krav som ställs på ramverken gällande funktionalitet och vilka för- och 
nackdelar respektive ramverk har. 

 
Kraven fick vi genom en intervju med en nyckelinformant som har haft kontakt med ett 
skogsbolag. Med hjälp av intervjun fick vi ut tre huvudkrav (must-have). Dessa var att 
ramverket skall ha öppen källkod, ska kunna fungera offline och skall ha stöd för mobila 
enheter. Vi fick även ut fem andra krav som var mindre viktiga. Vi identifierade åtta 
ramverk varav fem av dessa tog sig till utvärderingsfasen för analys och tre avfärdades då 
dessa ej uppfyller ett eller flera av huvudkraven.  

 
Genom vår analys fick vi en blandad bild som inte är så lätt att tyda. Vi kunde ta fram för- 
och nackdelar genom att analysera tabell 10 och 11. Ser man endast på 
jämförelsekriterierna ställda av vår nyckelinformant i tabell 10, kan man tro att det 
lämpligaste ramverket skulle vara NextGIS Mobile. Men om vi tittar lite närmare på de 
övriga jämförelsekriterierna i tabell 11, så är det inte lika självklart då nackdelarna helt 
enkelt väger över fördelarna. Vi anser att Mapbox är ett bättre alternativ. Detta då 
Mapbox är under aktiv utveckling, har utomordentlig dokumentation och de flesta 
kraven som förts fram av får nyckelinformant har uppfyllts. Det enda kravet som 
saknades var konflikthantering. Det kravet hittade vi inte några uppgifter om, men det 
kan vara så att det finns någon typ av stöd för det, men att det ej framgår på deras 
webbplats. Det kan också troligtvis implementeras på eget initiativ.  

 
Ramverken Leaflet och OpenLayers är också väldigt intressanta, men problemet med 
dessa två ramverk är att inget inbyggt stöd för att arbeta med kartor offline finns som 
standard, utan man måste installera ett plugin eller ett tredjepartsbibliotek. Man kan se 
det som något positivt också, d.v.s. att man bara kan välja att installera de tillägg man 
har behov av, men då saknar man officiellt stöd från leverantören. Information om 
synkronisering och konflikthantering framgår inte, men däremot kan synkronisering 
uppnås genom att använda WFS transaktioner. OpenLayers stödjer detta men Leaflet 
behöver dock ett plugin. Det som är väldigt positivt med dessa två ramverk är att de har 
väldigt god dokumentation och är under aktiv utveckling. Dessa ramverk är också 
plattformsoberoende då de är webb-GIS, vilket vi anser vara bra. 
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Det sista ramverket är CesiumJS och det hade lägst kravtäckning av alla andra ramverk vi 
utvärderat. Ramverket hade ingen information kring synkronisering eller 
konflikthantering. Ramverket har stöd för att använda kartkällor offline, men för att 
kunna spara kartor för användning offline krävs en egen implementation. Ett annat 
problem med ramverket var att den saknar stöd för tracking (lokalisering). Men sett till 
det positiva delarna så är dokumentationen mycket bra och ramverket verkar vara under 
aktiv utveckling. CesiumJS är också plattformsoberoende då det används via 
webbläsaren. Ramverket anser vi vara lämpligast för att analysera geografisk information 
med internetuppkoppling och inte nödvändigtvis för användning ute i fält. 
 
Vi fann det väldigt intressant att i slutändan var det de kriterier vi tagit från Böhm et al. 
(2005) som avgjorde vad vi valde att rekommendera för ramverk. Alltså viktiga kriterier 
när det handlar om öppna källkodslösningar. Utan dessa kriterier hade NextGIS Mobile 
blivit det ramverk som rekommenderades. Likt styrkorna och svagheterna Khode & 
Chandel (2016) tar upp så är de relaterade till kriterierna vi fick från Böhm et al (2005). 
Exempelvis så tas det upp som svaghet att ett ramverk plötsligt kan bli övergivet. Därmed 
tog vi med "senast uppdaterad" som ett kriterium. Även gällande dokumentationen, som 
är viktigt att den är av god kvalité då Khode & Chandel (2016) nämner att det ofta krävs 
mer teknisk kunskap med öppna källkods-lösningar än med proprietär mjukvara. Kriteriet 
kostnad togs också med då nyckelinformanten poängterade kostnadsfördelen med 
öppen källkod. Detta likt Khode & Chandel (2016) beskrivning som också tyder att det är 
en av fördelarna med öppen källkod. 
 
Något nämnvärt att tänka på är att dessa jämförelsekriterier vi använt oss utav kan 
komma att variera från fall till fall, där grundidén må va detsamma, d.v.s. mobil 
fältinmätning. Då vi fick utgå från de jämförelsekriterierna innehållandes 
nyckelinformantens krav och de övriga jämförelsekriterierna, så blir resultatet 
naturligtvis annorlunda än om dessa jämförelsekriterier hade varit annorlunda. Hade 
man t.ex. tagit bort begränsningen om att ramverket ska ha öppen källkod, skulle 
resultatet med största sannolikhet variera då ett stort utbud av proprietära ramverk 
existerar, som vi då i och med kraven har avgränsat oss från. 

 
Vi anser att det inte finns några samhälleliga konsekvenser då ämnet i fråga enligt oss, 
inte betraktas som ett känsligt ämne. Vi erbjöd respondenten anonymitet. Respondenten 
hade inget emot om vi skulle benämna hen vid namn, dock så valde vi att inte gör det då 
vi anser att det inte är relevant eller viktigt för arbetet. Inga direkt etiska konsekvenser 
kommer med arbetet då vi anser att arbetet i sig inte tillhandahåller information som är 
känslig för någon/några.  
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6.1 Metodreflektion 
Det finns några saker vi kunde ha gjort bättre för att uppnå ett starkare resultat. Vi hade 
kunnat spelat in intervjun istället för att enbart föra anteckningar. Inspelningen hade 
hjälpt till med att förtydliga vissa tonlägen, känslor och andra aspekter som inte är så lätt 
att få med i text. Vi hade gärna velat ha möjligheten att få intervjua någon från det 
skogsbolag vår nyckelinformant hade haft kontakt med för att föra fram kraven. Detta 
var inte möjligt då skogsbolaget i fråga inte hade den tid att lägga ner på en intervju. 
Trots att vi fick kraven styrkta av skogsbolaget via vår respondent hade vi hellre haft 
direktkontakt med kravställaren. Då hade vi enkelt kunnat förtydliga oklarheter och även 
föra en konversation kring kraven för att få en djupare förståelse och bakomliggande 
tankar kring dessa.  
 
Ytterligare anser vi att testning av ramverken skulle bidragit med en bild av hur 
ramverken fungerar i praktiken. Detta hade kunnat påverka resultatet markant, då ett 
ramverk tillsynes kan uppfylla kraven i teorin, men kanske fungerar väldigt dåligt i 
praktiken och inte alls uppfyller de insamlade kraven. Man hade i och med detta kunnat 
styrka för- och nackdelarna med respektive ramverk samt fått en överblick över de 
begränsningar eller okända fördelar ramverken har. 
 

6.2 Framtida forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att man kan testa dessa ramverk i praktiken. Det har vi 
inte gjort i denna studie, men det skulle vara bra för att kontrollera om den teoretiskt 
angivna funktionaliteten som vi fick fram i resultatet verkligen finns och för att se hur och 
om det fungerar i verkligheten. Ramverken kan uppfylla krav X, men kanske inte alls 
fungerar bra i praktiken, vilket kan vara bra att veta. Det kan även vara intressant att 
prova på de olika nivåerna av betallösningar som erbjuds för några av ramverken, detta 
för att få en bild kring hur bra supporten och de extra programvaror/funktionalitet är och 
om det ens är värt att betala för dessa överhuvudtaget. 
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7 Slutsats 
Slutsatsen vi kan dra från vår studie är att det inte är så simpelt att rekommendera ett 
ramverk utan att ha testat dessa i praktiken. Vi fick genom denna studie fram åtta krav, 
varav tre var viktigare än de andra. De viktigaste kraven var att ramverken skall ha öppen 
källkod, skall fungera utan internetåtkomst och ramverket skall fungera på mobila 
enheter. De andra mindre viktiga kraven som framkom var att det skall gå att 
synkronisera inmätt data mot en server och vice-versa, konflikthantering skall finnas 
(datakonflikter vid exempelvis dubbellagring), man skall kunna skapa, visa, redigera och 
ta bort data (vektorlager), man ska kunna mäta in en sträcka med hjälp av GPS (Tracking) 
och slutligen skall det finnas stöd för ortofoton, satellitbilder, terrängbilder (rasterlager). 
 

Varje ramverk hade lite olika för- och nackdelar, de tre ramverk som vi ansåg vara mest 

lämpade enligt kraven var NextGIS Mobile, OpenLayers och Mapbox. NextGIS mobile 

hade av samtliga ramverken högst kravtäckning (100%) och om man bara tar hänsyn till 

detta verkar det vara det självklara valet. Ramverket faller däremot på de övriga kriterier 

som är bra att ta hänsyn till vid öppen källkods lösningar. De nackdelar vi identifierade 

hos NextGIS Mobile vägde över fördelarna, ramverket stödjer enbart Android-enheter 

vilket gör att man blir väldigt begränsad, dokumentationen var väldigt otydlig då en del 

funktioner inte hade någon beskrivning och mycket var på ryska.  

 

OpenLayers hade 75% kravtäckning. Ramverket har bra dokumentation och är 

plattformsoberoende. Den är under aktiv utveckling och är helt gratis att använda enligt 

licens. Den saknar uppgifter om konflikthantering och stöd för offlineläge finns, men med 

stöd från tredje parts plugin. Plugin från en tredje part kan vara problematiskt då dessa 

oftast är utvecklade av enskilda individer och kan orsaka problem då utvecklarna helt 

enkelt tröttnat på projektet och tar bort det eller att OpenLayers inte stödjer tredje parts 

plugins.  

 

Mapbox hade 83.3% kravtäckning och uppfyller samtliga krav förutom konflikthantering. 

Ramverket har väldigt bra dokumentation med mycket kodexempel och är välskriven. 

Ramverket är plattformsoberoende och är under aktiv utveckling. Däremot så kostar det 

att använda ramverket för kommersiellt bruk, men det tillkommer en hel del som man 

kan ha användning av som en verksamhet. Mapbox är det ramverk vi beslutade att 

rekommendera.  

 
Anledningen till att vi rekommenderar Mapbox är för att ramverket har 83,33% 
kravtäckning och ramverket har stöd för ett stort antal plattformar och webbläsarstöd. 
Dokumentationen är utomordentlig och ramverket uppdateras aktivt. Nackdelen är att vi 
ej fann information om hur konflikthantering fungerar eller om stöd för det ens finns. 
Mapbox är inte heller gratis vid kommersiellt bruk och önskas det användas för det 
ändamålet behöver man betala en månadskostnad.  

 
  



 

34 
 

Man kan ta del av denna studie inom andra verksamheter och för andra syften än för 
skogsbolagen specifikt. Det finns behov av att markera olika kartobjekt för att underlätta 
planering av nybyggnation av t.ex. fastigheter, vägbygge etc. Man kan även använda 
studien och rekommendationen i andra sammanhang är just nybygge. Inom t.ex. 
orientering kan man använda fältinmätning för att markera ut kontrollpunkter och 
orienteringsbanan.  

 
Viktigt att notera är att ingen av dessa ramverk har testats i praktiken. All information 
kring ramverken och dess funktionalitet har hämtats på respektive ramverks webbplats. 
I ett praktiskt test kan resultaten variera och vissa krav kan visa sig finnas som inte 
framgår på webbplatsen. Det kan även visa sig att krav som uppfylls kan fungera bättre 
än väntat, dåligt eller inte alls. Det är därför ett förslag på framtida forskning. 
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9 Bilagor 

9.1 Utvärderingsmall 

Namn NamnPåRamverk 

Webbplats www.dittramverk.com 

Plattform Windows, Linux... 

Språk Java, JavaScript... 

Dokumentation ingen/ok/mycket bra 

Licens GNU/LGNU/Uppgifter saknas 

Senast uppdaterad 2018, version 1.3 

Synkronisering Ja, Nej, Uppgifter saknas 

Offlineläge Ja, Nej, Delvis, Uppgifter saknas 

Konflikthantering Ja, Nej, Uppgifter saknas 

CRUD-operationer Ja, Nej, Uppgifter saknas 

Tracking Ja, Nej, Uppgifter saknas 

Lagertyper Satellitbilder, terräng, ortofoton.../Uppgifter saknas 

Stöd för mobila enheter Android, iOS, Windows Phone, Blackberry 

Kostnad X KR/gratis 

Bilaga 1 - Utvärderingsmall 
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9.2 Tematisering 
Lägga till, uppdatera, visa och ta bort data (CRUD) 

• Vill kunna se och skapa nya/uppdatera/ta bort sina verksamhetsobjekt. 

• Kunna skapa åtgärd 

• Kunna mäta in tänkt väglinje och vägobjekt. 

• Vill ha som levande, kunna klicka på objekt och få upp information. 

• Arbetaren med appen, se åtgärder. Sätta status klar när åtgärden/objektet är klart. 

• Kunna se verksamhetsobjekt 

• Levande objekt (klicka och se egenskaper t.ex. en väg) 

• Skapa/uppdatera nya egenskaper 

• Buskröjare ska kunna uppdatera status 

• Skapa verksamhetsdata ut i skogen 

 
Synkronisering 

• Innan ut i fält, kunna synka i efterhand. Hur fungerar det, vad är lämpligast. 

• Synkronisering 

• Kunna spara ner till SQL-databas på något vis. 

• Synkronisering och konflikthantering 

• kunna skriva ut till SQL DB 

 
Konflikthantering 

• Konflikthantering, vad gör man vid konflikt? (posta och jämka) 

• Sitter i t.ex. väghyvel, blir konflikt, hur fungerar/löses detta? 

• Synkronisering och konflikthantering, hur hanteras konflikter.  

 
Offlineläge 

• Offlineläge 

• “... kunna synka i efterhand.“ 

• Skapa verksamhetsdata ut i skogen 

Tracking (GPS) 

• Kunna mäta in tänkt väglinje och vägobjekt. 

 
Open source 

• Open-source? 

• Anpassningsbar? 

• Önskar kunna drifta i molnet open-source. 

• Kan vi hitta ett någorlunda billigt sätt att göra detta på? 

• Drifta i molnet med open-source. Kostnad viktig. 

• Fältstöd med hjälp av annat än ESRI? 

 
Lagertyp 

• Viktigt med ortofoton/flygfoton samt terrängkarta 

• Viktigt att få med ortofoton, rasterkarta 

 


