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Val av framtida utvecklingsverktyg för GIS-applikationer inom Polisen

Helena Rosenkvist, Magdalena Wolgast

De senaste åren har ett omfattande arbete lagts ner på att skapa en gemensam IT-strategi inom
Rikspolisstyrelsen (RPS). För att få en stabil grund att fatta beslut kring denna strategi har principer som
grundas på verksamheten tagits fram. Dessa beskriver hur den tekniska arkitekturen ska byggas och
formar de styrande regler och riktlinjer som möjliggör besluten. Att undersöka och använda produkter
som redan finns inom organisationen ska komma i första hand. Likaså är användandet av etablerade
industristandarder viktiga då de medför samverkan och utbyte av data mellan applikationer och
plattfor-mar. Valet av programspråket Java och en serviceorienterad arkitektur är en direkt följd av
IT-strategin och gjordes för att organisationen ska vara plattformsoberoende.  

Syftet med detta examensarbete har varit att utarbeta en kravspecifikation för ett utvecklingsverktyg
inom geografiska informationssystem (GIS) i samråd med berörd personal på RPS och som
överensstämmer med IT-strategin. En studie av tillvägagångssätt vid val av GIS-lösning för liknande
organisationer har gett värdefull vägledning i arbetet med kravspecifikationen. I ett första skede har
endast kravet på Java haft betydelse då både proprietära och öppna programvaror har studerats och
jämförts. Därefter har utvalda utvecklingsverktyg ställts mot kravspecifikationen för att resultera i en
bedrömning. Då RPS inte har någon uttalad policy för öppen programvara blir bedömningen av
GeoTools som mest lämpade utvecklingsverktyg, aktuell först när kommande utredning om öppen
programvara är avslutad. Angående bedömning av proprietär programvara har den lett till alternativa
lösningar beroende på om inköpet av utvecklingsverktyg ska ha en kort- eller långvarig lösning.
MapXtreme Java och Oracle Spatial bedöms vara likvärdiga alternativ för den långvariga lösningen
medan MapObjects Java bedöms vara lämpligt val vid en kortvarig lösning. 
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Sammanfattning 
De senaste åren har ett omfattande arbete lagts ner på att skapa en gemensam IT-strategi 
inom Rikspolisstyrelsen (RPS). För att få en stabil grund att fatta beslut kring denna 
strategi har principer som grundas på verksamheten tagits fram. Dessa beskriver hur den 
tekniska arkitekturen ska byggas och formar de styrande regler och riktlinjer som möj-
liggör besluten. Att undersöka och använda produkter som redan finns inom organisa-
tionen ska komma i första hand. Likaså är användandet av etablerade industristandarder 
viktiga då de medför samverkan och utbyte av data mellan applikationer och plattfor-
mar. Valet av programspråket Java och en serviceorienterad arkitektur är en direkt följd 
av IT-strategin och gjordes för att organisationen ska vara plattformsoberoende.   
 
Syftet med detta examensarbete har varit att utarbeta en kravspecifikation för ett utveck-
lingsverktyg inom geografiska informationssystem (GIS) i samråd med berörd personal 
på RPS och som överensstämmer med IT-strategin. En studie av tillvägagångssätt vid 
val av GIS-lösning för liknande organisationer har gett värdefull vägledning i arbetet 
med kravspecifikationen. I ett första skede har endast kravet på Java haft betydelse då 
både proprietära och öppna programvaror har studerats och jämförts. Därefter har utval-
da utvecklingsverktyg ställts mot kravspecifikationen för att resultera i en bedrömning. 
Då RPS inte har någon uttalad policy för öppen programvara blir bedömningen av Geo-
Tools som mest lämpade utvecklingsverktyg, aktuell först när kommande utredning om 
öppen programvara är avslutad. Angående bedömning av proprietär programvara har 
den lett till alternativa lösningar beroende på om inköpet av utvecklingsverktyg ska ha 
en kort- eller långvarig lösning. MapXtreme Java och Oracle Spatial bedöms vara lik-
värdiga alternativ för den långvariga lösningen medan MapObjects Java bedöms vara 
lämpligt val vid en kortvarig lösning.  
 
 
 
 



   

Abstract 
During the last years a great effort has taken place to create a common IT-strategy 
within the Swedish national police board. This to establish a foundation for decision 
making concerning strategy principles was formed on the activity. The principles de-
scribes how the technical architecture is going to be developed and shapes the major 
rule and direction that’s makes the decision possible. To investigate and use products 
that is used already within the organisation shall primary take in consideration. Also is 
the usage of established industrial standards important to create cooperation and ex-
change between application and platforms. The choose of programming language Java 
and the service oriented architecture is a direct cause of the IT-strategy and was adopted 
to make the organisation to be platforms independent  
 
The purpose with this master thesis has been to draw up specifications of the demands 
for a developing tool for geographic information system (GIS) that are in line with the 
IT-strategy and in collaboration with affected personal on the Swedish national police 
board. A comparison study has been the procedure to examine the choice of GIS solu-
tion for similar organisations and it has been guiding in the work with specification of 
demands. In the first phase only the demands on Java have been significant on closed 
and open source software that has been investigated. Next the chosen developing tools 
has been verified against the specification of demands and resulted in a recommenda-
tion. Although the Swedish national police board doesn’t have an official policy for 
open source products the proposal of the software GeoTools is going to be feasible after 
up coming investigation about open source software is finished. Concerning the pro-
posal for closed software has ended up in alternative solutions depending on short or 
long term solutions. MapXtreme Java and Oracle Spatial consider being equivalent al-
ternitivs for a long term solution while MapObjects Java considers being appropriate 
choice for a short term solution.  
 
 



   

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete genomfört vid utvecklings- och strate-
gienheten (USE), RPS, under hösten 2005 i samarbete med instutitionen för naturveten-
skap (ITN), Campus Norrköping. Examensarbetet är en del i civilingenjörsutbildningen 
inom kommunikations- och transportsystem vid Linköpings universitet och innefattar en 
utredning om vilka utvecklingsverktyg Polisen kan använda inom GIS i framtiden. 
Handledare under perioden har varit Magnus Carlberg, RPS med benäget bistånd av 
sina kollegor vid USE. Ett stort tack riktas till alla på USE i Norrköping för den hjälp 
och de glada tillrop ni stöttat med. 
  
Anders Wellving, ITN, Linköpings universitet, vår examinator och handledare, har bi-
dragit med kloka ord och värdefulla råd vid arbetet med rapporten, vilka vi tackar för. 
 
Vi vill även tacka våra familjer som under hela utbildningens tid stöttat oss och ställt 
upp då vi arbetat på sena kvällar och helger.  
 
Många flera personer har bidragit till detta arbete och alla tackas här, ingen nämnd, ing-
en glömd. Än en gång ett stort tack till alla som hjälpt oss i vårt arbete. 
 
 
Norrköping januari 2006 
 
 
 
Helena Rosenkvist  Magdalena Wolgast 

helro113@student.liu.se  magwo914@student.liu.se 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete på uppdrag från Rikspolisstyrelsen (RPS). Exa-
mensarbetet är ett avslutande moment i programmet för civilingenjör inom kommunika-
tions- och transportsystem vid Linköpings tekniska högskola. Examensarbete har inne-
burit att utföra en utredning angående framtida val av utvecklingsverktyg för GIS-
applikationer inom Polisen. Rapporten innehåller många begrepp och en begreppsför-
klaring finns i bilaga i.  

1.1 Bakgrund  
Målet med RPS verksamhet är att ge stöd och utöva styrning så att polismyndigheterna i 
landet har bästa möjliga förutsättningar för att utöva polisverksamhet av högsta kvalité. 
Dagens mångfald av systemarkitekturer inom RPS medför i många fall höga för-
valtningskostnader. En mer homogen miljö kan frigöra resurser, vilka kan läggas på nya 
och förändrade verksamhetsbehov samt förenkla intern och extern resurssäkring, med 
lägre kostnader som följd.  
 
Polisens ökande användning av geografiska informationssystem har lett till ett behov av 
en utredning om vilka utvecklingsverktyg för GIS som kan användas i framtiden. An-
vändningsområdena för GIS ökar ständigt, till stor del tack vare att datakapaciteten blir 
större och kostnaden minskar. GIS ger nya analysmetoder som underlättar arbetet med 
möjlighet till geografiska analyser och hantering av lägesbestämd information. I takt 
med den ökande användningen dyker allt fler utvecklingsverktyg upp på marknaden, 
vilket ger ett större urval av produkter, och det blir därmed svårare att avgöra vilket ut-
vecklingsverktyg som är mest lämpligt. Dessa ska ge RPS möjligheter att skapa egna 
applikationer vid utveckling med plattformsoberoende applikationer. Enligt beslut ska 
fortsatt programvaruutveckling ske i programspråk som är plattformsoberoende. Pro-
gramspråket Java har därmed blivit det självklara valet, där Java 2 Enterprise Edition 
(J2EE) är den Java-standard som används för att göra serverbaserad programvara. RPS 
utvecklar egna applikationer i de fall det kan anses lönsamt. Detta är ofta fallet när ap-
plikationer skapas för många användare och enkla funktioner. Avancerade applikationer 
är endast ett fåtal i behov av och den stora massan kommer inte att använda dem.  
 
Utvecklingen inom IT går mot ett ökande användande av programvaror med öppen 
källkod då användare vill undvika höga licenskostnader och inlåsningseffekter som kan 
uppstå genom användande av programvaror med sluten källkod. Detta är aktuellt fram-
förallt för de offentliga förvaltningarna, däribland RPS, som med krympande anslag ser 
en möjlighet att minska kostnaderna för programvaror. Inom GIS sker utvecklingen 
snabbt även bland de öppna programvarorna och det finns därför anledning att undersö-
ka dem som alternativ till de kommersiella produkterna.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utarbeta en kravspecifikation för val av framtida 
utvecklingsverktyg för GIS inom Polisen. Kravspecifikationen ska ligga till grund för 
en bedömning om vilket eller vilka utvecklingsverktyg som är bäst anpassade med hän-
syn till Polisens IT-strategi. Kraven ska uppfylla de behov som finns bland användarna 
och i verksamheten. Det är viktigt att påpeka att i denna rapport avses systemutvecklare 
som användare, inte slutanvändare av applikationer.   
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1.3 Avgränsningar 
Endast utvecklingsverktyg som har stor relevans för kravspecifikationen kommer att 
analyseras. Kravspecifikationen utarbetas endast för utvecklingsverktyget och inte för 
slutligt framställda applikationer. De riktlinjer och principer som antagits av Polisen är 
vägledande för kravspecifikationen. Krav av typen SKALL ligger till grund för bedöm-
ningen av utvecklingsverktyg.  
 
De utvecklingsverktyg som inte har någon aktivitet under 2005 har inte undersökts. 
Med aktivitet avses händelser på forum, e-postlistor eller uppdateringar på hemsida. 
Produkten anses då vara ointressant. 
 
Vad gäller licenser för programvaror och utvecklingsverktyg finns en uppsjö av olika 
typer med olika kostnader. Att klargöra dessa kräver mycket tid och en viss juridisk 
kunskap, vilket saknas under detta examensarbete. Licenserna kommer vara en del av 
kravspecifikationen men ingen hänsyn till dem tas vid bedömningen av utvecklings-
verktyg.  Licenser för öppna programvaror har presenterats kort då dessa inte är för-
knippade med en kostnad utan bygger på upphovsrätt till modifiering och spridning av 
programvaran.  
 
Vid köp av programvara ska den vara godkänd enligt Statskontorets ramavtal för att 
man ska undvika upphandling. Någon hänsyn har inte tagits till detta avtal trots att detta 
krav finns i kravspecifikationen, då aktuell information inte har funnits tillgänglig.  
 
Databaser är en stor del i många GIS-applikationer men behandlingen av dem har inte 
utvärderats i denna rapport. RPS använder redan produkter från Oracle och därför finns 
dessa med i presentationen i kapitel 6.  
 
Den komplexa säkerhetsstruktur som finns inom Polisen skapas internt, detta för att 
minska risken för intrång o.dyl. och därmed behövs inga färdiga säkerhetsfunktioner i 
verktyget. RPS system för behörighetskontroll, ClearTrust, är avsett för webbapplika-
tioner, och kommer att kunna användas för system och applikationer baserade på J2EE. 
Systemets arkitektur medför att enskilda utvecklingsprojekt inte behöver skapa egna 
behörighetskontroller och någon hänsyn till säkerhetsaspekterna i utvecklingsverktyget 
behöver därför inte tas. 
 
Utredningen kan inte ses som en heltäckande undersökning av utbudet på marknaden 
enligt kravspecifikationen. Att göra en fullständig inventering av befintliga produkter 
skulle innebära ett allt för tidskrävande arbete.   

1.4 Arbetsmetod 
Genom litteraturstudier och personlig kontakt har kunskap inhämtats om befintliga sy-
stem inom Polisen och vilka krav som ställs på dessa. Även de IT-strategiska beslut 
RPS tagit har studerats. För att få ytterligare vägledning vid utarbetande av kravspecifi-
kation och bedömning av utvecklingsverktyg är det av intresse att studera liknande or-
ganisationers tillvägagångssätt vid val av GIS-stöd. En undersökning av arbetet hos 
SOS Alarm, Räddningstjänst, Försvarsmakten och Vägverket har givit värdefull infor-
mation. 
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En kravspecifikation har sammanställts i samråd med berörda personer inom Polisen. 
Efter att kravspecifikationen blivit godkänd av handledare och användare har en över-
siktlig inventering genomförts över möjliga utvecklingsverktyg som i ett initialt skede 
uppfyller kraven. Fakta och kunskap om de olika utvecklingsverktygen har skett före-
trädesvis genom informationshämtning via Internet, men även personlig kontakt har 
tagits med tillverkare. En jämförelseanalys och diskussion kring för- och nackdelar har 
genomförts för att utesluta kandidater som inte uppfyller kraven enligt kravspecifikatio-
nen. Därefter har en bedömning av utvecklingsverktyg getts och en avslutande diskus-
sion förs. 
 
Detta examensarbete har ett flertal källor, där personlig kontakt med berörd personal är 
en stor del. Arbete har utförts på utvecklings- och strategienhetens Norrköpingskontor, 
vilket har möjliggjort dagliga kontakter med handledare och användare. Polisens interna 
nätverk har givit tillgång till dokument och rapporter där strategi, utveckling och befint-
liga system inom IT beskrivits. Deltagande i konferensen GeoInfo 2005 i oktober, har 
gett djupare kunskap om branschen och möjlighet att diskutera viss problematik inom 
GIS med andra användare. 
 
 
 



 

  4 

2 Polisens IT-arkitektur 
För att skapa en förståelse för Polisens arv och framtidsvision beskrivs hur gamla sy-
stem är uppbyggda och hur Polisen vill att de framtida systemen ska vara uppbyggda. 

2.1 IT-strategi inom Polisen  
Idag består Polisens IT-miljö av ett stort antal system av olika ålder och tekniska lös-
ningar. Systemen har under årens lopp byggts likt stuprör, där varje system har sin funk-
tion som inte kan kopplas till de övriga systemen. Polisens IT-stöd av idag kan ses som 
fristående öar utan samverkan. Dessa hårda kopplingar har lett till höga förvaltnings-
kostnader och risken för felhantering har blivit stor. I och med det stora antalet teknik-
val varierar användargränssnitten vilket medför svårigheter och ger upphov till ineffek-
tivitet. Tanken med IT-stödet är ju att det ska underlätta arbetet inom respektive verk-
samhet.  
 
En ytterligare konsekvens är att förvaltning, utveckling och produktion blir svåra upp-
gifter att genomföra med olika grunder i IT-arkitekturen1. Ett kontinuerligt arbete med 
att förändra Polisens IT-arkitektur pågår sedan 2001 och ska ge betydande vinster för 
verksamheten i form av enkel tillgång till nödvändig information oberoende av tid och 
plats. Den övergripande IT-arkitekturen medger på sikt att framtida utvecklingsprojekt 
inte ska behöva skapa nya lösningar utan kunna ta fram nya funktioner eller lösningar ur 
den befintliga arkitekturen. 

Figur 1: Traditionell systemutveckling (IntraPolis) 
 
Problemen med olika system är inte unika inom Polisen. Flera stora organisationer lider 
av samma problem. För att undkomma dessa behövs gemensamma standardlösningar, 
inte polisspecifika. Med standardlösningar kan systemutvecklare snabbt skapa enhetliga 
system och steg tas mot ökad effektivitet, lägre kostnad och bättre arbetsmiljö. Uppnås 
dessa effekter minimeras risken för att olika projekt skapar sina egna lösningar.  
 
För att nå dessa mål har RPS arbetat fram styrande dokument som beskriver de verk-
samheter som ligger till grund för Polisens IT-strategi samt de arkitekturella principer 
kring vilka systemen för informationshantering ska byggas2. Med stöd av dessa verk-
samhetsprinciper och riktlinjer blir det möjligt för IT-utvecklingen att stödja arbetspro-
cesserna och sammanföra de olika delarna i t.ex. ärendeflödet för en effektivare hanter-

                                                 
1 IntraPolis 2005 
2 IntraPolis 2005 
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ing. Eftersom arbetsprocesserna skär genom hela organisationen krävs ett samarbete 
mellan verksamhetsutvecklare, IT-personal och jurister för att identifiera vilka juridiska 
hinder som finns för att använda IT, och bedöma om det är möjligt att genomdriva änd-
ringar i lagar och interna föreskrifter. Även polisledningen har behov av information för 
analys till underlag av planering, ledning, styrning och uppföljning. Behovet här består 
av en gemensam datalagringsstruktur och kraftfulla verktyg för analys. 
 
Under åren 2001 – 2003 fattades flera viktiga beslut, däribland fastslogs användandet av 
tre olika ramverk för att lyckas med den nya IT-arkitekturen. Dessa tre består av den 
välkända projektmodellen PROPS (Project Operation and Planing System), EPAS (En-
terprise Planning and Architecture Strategies) samt RUP (Rational Unified Process). 
Med hjälp av dessa projektmodeller kan arbetet struktureras och framstegen följas lätt. 
Andra viktiga beslut handlade om systemens uppbyggnad där övergången till J2EE var 
en stor förändring. J2EE ger en plattformsoberoende lösning, helt i linje med de riktlin-
jer som beslutats. För att uppnå målet om en gemensam datalagringsstruktur valdes 
Oracle som databashanterare, med Oracle Locator för geografisk information. 
 

Figur 2: Framtida systemutveckling (IntraPolis) 

 
En vidareutveckling av den tekniska plattformen leder till att informationsförsörjningen 
inom Polisen levereras på ett standardiserat sätt och därmed blir smidig och flexibel. 
Informationen är grunden för Polisen och det är avgörande att den är tillgänglig, av rätt 
kvalitet samt skyddad för riktiga beslut och rättssäker verksamhet. Med en övergripande 
arkitektur blir det möjligt att anpassa plattformen så den kan stödja de olika verksamhe-
terna. Målsättningen är att skapa system som använder tjänster där klientskiktet med de 
olika IT-stöden är webb-applikationer och SOA-tjänster (Serviceorienterad arkitektur, 
se kapitel 3.2). Dessa applikationer kan skräddarsys utifrån de olika tjänster som ska-
pats, beroende på användare, och gör förfrågningar om information hos applikationsser-
var och databashanterare (se figur 2).3  
Dessa applikationer, t.ex. Hobit (Händelse- och brottsinformationstjänst), skapas som 
tunna klienter. Tunna klienter har mycket liten egen bearbetningskapacitet då program-

                                                 
3 IntraPolis 2005 
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vara och datakraft finns på en server. Den stora fördelen är att uppdateringar och säker-
hetskopior enkelt skapas i servern. I vissa fall, t.ex. KC-Polis, måste dock installation 
ske lokalt på varje PC med en s.k. rik klient med kraftfull funktionalitet. Nackdelar med 
dessa är att kontrollen och styrningen av användandet blir dålig men fördelar uppnås i 
funktionaliteten.  
 
Den IT-arkitektur som ska byggas baseras på nedanstående struktur (se figur 3) och 
grundläggande principer. 
 

Figur 3:IT-arkitektur hos Polisen (IntraPolis) 
 
De grundläggande principer som utarbetats är: 

• En servercentrerad lösning 
• Tunna klienter 
• Skalbarhet 
• Plattformsoberoende 
• Industristandard 
• Lösa kopplingar mellan system 
• Stöd för rollbaserat arbetssätt 
• Återanvändning av information och komponenter4 

 
Grundsatserna för Polisens IT-verksamhet är att det gemensamma utvecklingsarbetet 
ska utföras på nationell nivå av samordnings-, kostnads- och effektivitetsskäl. Det ska 
sätta användaren i centrum och ge en effektivare ärendehantering inom Polisen. Målet 
är att IT-arkitektur ska bestå av återanvändbara och generella lösningar så att Polisen 
enkelt och snabbt ska ha tillgång till relevant information och till det IT-stöd verksam-
heten behöver.  

                                                 
4 Roos 2003 
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2.2 Befintliga system 
En redogörelse av de befintliga system inom RPS med GIS-anknytning krävs för att få 
klarhet i vad utvecklingsverktyget kan tänkas ha för användnings områden.  

2.2.1 KC-Polis 
KC-Polis är samlingsnamnet för det datoriserade stödsystemet för Polisens kommunika-
tionscentraler (KC). Systemet består av kartstödet KC-Karta, ärendehanteringssystemet 
STORM och Cortex, integrering av radio och telefoni för gemensam presentation på 
bildskärm. I och med att arbetet i kommunikationscentralerna blivit alltmer avancerat 
ger systemet personalen ökad tillgänglighet till information samt ett bättre och bredare 
beslutsunderlag i olika situationer. Efter avslutade pilotstudier i Jönköping och Stock-
holm har positionering successivt införts i landet och beräknas vara slutförd 2005. GPS-
ositionsring i polisfordonen innebär att kommunikationscentralen kan följa polisområ-
dets aktiva radiobilar på den digitala kartan.5 
 
2.2.1.1 KC-Karta och STORM 
Kartstödet KC-Karta och ärendehanteringssystemet STORM (System for Tasking and 
Operational Resource Management) är integrerade med varandra och finns tillgängliga i 
alla ledningscentraler. KC-Karta består av olika sorters kartor för geografisk presenta-
tion av händelser och resurser med aktuell status. För att registrera inkommande händel-
ser används STORM, som är kopplat till KC-Karta. Denna sammankoppling möjliggör 
en visualisering av det aktuella läget. STORM-administratörerna handhar STORM:s 
databas som kommunicerar med KC-Karta via STORM-applikationens gränssnitt. Des-
sa administratörer har god kännedom om verksamheten samt fungerar som kontaktper-
soner mot interna och externa kontakter.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4: Modell över KC-Karta (IntraPolis) 

I KC-Karta kan även polisfordonens exakta position följas genom GPS-positionering. 
Systemet är uppbyggt av aktuell teknik och överföringen till KC-Karta sker via Polisens 
interna radiofrekvens, S-70-nätet, där positionen är krypterad.  
 
2.2.1.2 Cortex 
För att ge operatören en lättöverskådlig bild av inkommande radio- och telefonsamtal 
samt förenkla arbetet har Cortex (Control of radio and telephone exchange) skapats. 
Systemet integrerar radio och telefoni till en gemensam presentation på operatörens 
bildskärm. men har vissa tekniska begränsningar i antalet användare. Risken för avbrott 
i radio/telefoni ökar med antalet användare i systemet och Cortex hanterar endast en 

                                                 
5 Carlberg 2005 
6 IntraPolis 2005 
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växel åt gången. Rent tekniskt är det dock möjligt att koppla in ytterligare 
hård/mjukvara till Cortex med uppgift att hantera fler växlar. Det största antal klienter 
som Cortex i dagsläget hanterar är i Stockholm, där 30 klienter är inkopplade i syste-
met.7 

2.2.2 Andra hjälpmedel  
Polis-Karta är ett GIS-verktyg, en kartapplikation, som riktas till alla inom Polisen som 
har behov av digitala kartor. Funktioner finns för att rita olika figurer och symboler, 
mäta avstånd, söka adresser och koordinater i olika format m.m. Det är användbart vid 
t.ex. utredningar för att visa flyktvägar, upphittade föremål, avspärrningar som gjorts. 
 
Admin-Karta är ett administrativt GIS-verktyg för redigering av adresser och digitala 
gränser. Digitala gränser som kan skapas är polisområde, närpolisområde, övervak-
ningsområde och olika samhällsområden, t.ex. kommundelar. Mestadels används Ad-
min-Karta för redigering och tillägg av adresser.  
 
RAR är Polisens datoriserade system för att ta upp en anmälan. RAR innehåller infor-
mation om brottet eller händelsen samt de objekt anmälan avser, t.ex. personuppgifter, 
fordon, gods. 
  
MSO-karta är ett IT-stöd som ska användas vid eftersökning av försvunna personer 
(t.ex. en bärplockare som gått vilse). MSO-metoden, utvecklad i Kanada, används redan 
idag med gott resultat. Dock skulle ett IT-stöd underlätta arbetet. Här är det även tänkt 
att systemet ska integreras med portabla GPS-mottagare.8 

2.2.3 Polisradion 
Polisens radiosystem består av S-70M, S-80 och E-80 där S-70M är det nationella ra-
diosystemet uppbyggt med lokala respektive nationella kanaler. I Sverige finns 650 st 
basstationer som används med både lokala och nationella kanaler. De lokala kanalerna 
används av respektive polisområde medan de nationella kanalerna är gemensamma för 
hela landet. Radiosystemet S-80 finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och är utbyggt 
med täckning inomhus för att fungera i vägtunnlar, köpcentra och även i alla tunnelba-
nestationer under jord. Det tredje systemet, E-80, är ett digitalt system för Polisen med 
krypterade signaler. Främsta användare är Säpo (Säkerhetspolisen), Rikskriminalen, 
Länskriminalen och Polisens narkotika- och spaningsrotlar.9  
 
Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning) är den nya svenska nödradion som 
använder TETRA-standard (Terrestrial Trunked Radio) och införs under 2006. Rakel 
kommer att användas av skydds- och blåljusmyndigheterna, dvs. polis, ambulanssjuk-
vård, försvaret, kommunala räddningstjänsten, kustbevakningen och tullen, vilket 
kommer att öka interoperabiliteten mellan myndigheterna.  
 
Rakelsystemet ska bli enklare att använda än flertalet av dagens system och det kommer 
att innehålla betydligt fler funktioner. Det ska exempelvis gå att sända både tal och data, 
och tillgång till resursdatabaser vid fältarbete ska finnas. Systemet blir krypterat, dels 

                                                 
7 Polismyndigheten i Stockholms län 2005 
8 Wiik 2004 
9 IntraPolis 2005 
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för att kunna arbeta ostört, dels för att garantera rättssäkerheten för de personer som 
utsätts för brott eller råkar ut för olyckor.10 
 

2.2.4 BHI/Hobit 
BHI (Brotts- och händelseinformation på karta) är ett nyligen avslutat projekt med syfte 
att utveckla ett presentationsverktyg som gör det möjligt att studera vilken typ av brott 
som begås i ett visst område. Informationen hämtas från RAR- och STORM-databaser 
och kan sedan användas för att kartlägga och förebygga brotten. Den färdiga applikatio-
nen kommer att heta Hobit (Händelse- och brottsinformationstjänst) och kommer att 
vara tillgänglig 24 timmar per dygn. 
Att söka på alla typer av brott i Hobit ska vara möjligt, men systemet är användbart 
framför allt när det gäller mängdbrotten, t.ex. cykelstölder. Informationen kommer att 
presenteras som punkter och teman beroende på hur användaren vill ha den. 
 

 
Figur 5: Arkitektur för Hobit (Mogren) 
Hobit är en webbapplikation där informationen finns på en central server i Stockholm. 
På så sätt kommer informationen att vara tillgänglig för alla polismyndigheter i landet. 
Detta medför även att användarna får en enklare tillgång till olika kartor. Samtidigt med 
arbetet av utvecklingen sker en anpassning till den lösning i J2EE som RPS beslutat om. 
Serverlösningen och J2EE-anpassningen är en ny utveckling för GIS-konceptet inom 
Polisen. Med J2EE har utvecklingsmiljön Eclipse införts, som är en öppen programvara 
och helt Java-baserad. Hobit kommer att anpassas efter sina användare; såväl den ovane 
som den som både kan och behöver mer avancerade funktioner. Systemet togs i pilot-
drift under hösten 2005.  
 

2.2.5 Slutsatser med avseende på val av utvecklingsverktyg för GIS 
RPS val av J2EE grundas på de risker som finns att knytas till en enda stor dominerande 
leverantör och önskan att kunna vara plattformsoberoende. Strävan mot plattformsobe-
roende kan dock leda till att ett beroende av själva verktygen uppkommer, vilket var det 
som initialt skulle undvikas. 

                                                 
10 polisradio.net 2005 
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Utvecklingen av IT-system går mer och mer mot att skapa applikationer för tunna klien-
ter. I dagsläget finns flera applikationer för rika klienter hos Polisen, men i enlighet med 
IT-strategin är Hobit byggd för tunna klienter. RPS strävar efter att gå från dagens stup-
rörsystem till fler serverbaserade lösningar, men de befintliga systemen kommer att leva 
kvar och integreras med kommande system. De framtida IT-lösningarna kommer i allt 
högre grad att utgöras av tunna klienter anpassade efter sina användare.  
 
Webbaserade lösningar kan motsvara de krav på interoperabilitet som kommer att öka 
då informationsutbytet mellan Sverige och andra länder ökar genom bl.a. EU-
samarbeten. Även överföring av data mellan myndigheter i Sverige kan förbättras med 
SOA-tekniken (se kapitel 3.2). Om andra myndigheter väljer att använda denna teknik, 
liksom RPS, blir det lättare att bygga gemensamma portaler för informationsutbyte. Det 
blir även lättare att plocka de delar som behövs i en specifik IT-lösning där RPS beslut 
att använda J2EE underlättar detta arbete.  
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3 Nya tekniker för systemutveckling 
För att effektivisera IT-lösningarna har RPS valt nya arbetsmetoder för flödet av infor-
mation. Detta innebär implementering av nya tekniker i hanteringen av data. 

3.1 Java 2 Enterprise Edition - J2EE 
J2EE är en utvecklingsplattform från Sun Microsystems som är uppbyggd på program-
språket Java. Plattformen definierar standarden för att utveckla exempelvis webb- eller 
affärsapplikationer. J2EE är uppdelad i understandarder som mer detaljerat talar om hur 
de olika delarna ska fungera. Detta förenklar för utvecklare genom att ge tillgång till en 
komplett uppsättning komponenter. Exempel på understandarder: 
 

• JavaServer Pages (JSP)  
• Servlets  
• Enterprise JavaBeans (EJB)  
• Java Database Connection (JDBC ) 
• Java Naming and Directory Interface (JNDI)  
• Support för XML  
• Java Messaging  
• Java Transaction Support (JTS) 
• JavaMail  
• Java support för CORBA  
 

Den stora fördelen med J2EE är möjligheten att skapa flerskiktade applikationer som är 
oberoende av plattform och olika implementationer av J2EE. Varje gång många behöver 
få tillgång till en samling data kan en implementation av en J2EE-specifikation erbjuda 
en sådan lösning.11 

3.2 Serviceorienterad Arkitektur - SOA 
SOA-idén är helt enkelt att organisera IT-system som uppsättningar av tjänster (Servi-
ces) som kan nås via meddelandebaserade gränssnitt mot andra program vid behov. Att 
utveckla en ny tillämpning innebär då att lämpliga tjänster plockas från hyllan av IT-
tjänster och sätts ihop med ett gemensamt användargränssnitt. SOA isolerar olika delar 
av applikationer vilket innebär att när teknologin förändras så kan tjänsterna oberoende 
uppdateras, och på så sätt bli mindre beroende av förändringar i omgivningen och där-
med bli betydligt lättare att handskas med. 
 
Serviceorientering är ett naturligt steg i datorvärldens utveckling. Objektorientering och 
serviceorientering har inget motsatsförhållande. Det som skiljer ett objektorienterat pro-
gram från serviceorienterade program är på vilket sätt som respektive program expone-
rar sin funktionalitet. SOA är mycket lämpligt att använda vid affärstillämpningar och 
har uppstått där eftersom tekniken är mer anpassad för processer och funktioner än för 
objekt. SOA ger möjlighet att kunna arbete med helheten och erbjuda flexibilitet.12  
 
SOA-egenskaper : 

                                                 
11 Sun Microsystems 2005 
12 Barry 2003 
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• Autonom, tjänsten ska kunna utvecklas, installeras, underhållas och vidareut-
vecklas oberoende av dess användare. Detta leder till fullt ansvar för den egna 
säkerheten och att inte lita på att någon användare är behörig. 

• Meddelandebaserat gränssnitt, central egenskap för en tjänst. Tanken är att 
konsumenter inte ska ha möjlighet att komma i kontakt med någon inre del av 
tjänsten som används. Enda sättet att ta del av tjänsten är att en tjänstekonsu-
ment ställer en fråga till tjänsteleverantören om att få tjänsten utförd. 

• Inkapsling av data, tjänsten ska kapsla in all data som inkluderas och data blir 
inte tillgänglig för tjänstens konsumenter. Enda sättet för en konsument att 
komma åt tjänstens data är att sända ett meddelande till den med en fråga om att 
få ett uppdrag utfört. Meddelandet kommer aldrig åt datat som finns lagrat hos 
tjänsten, utan endast den logik som tjänsten använder för att kapsla in dess data. 

• Tydligt avgränsad från och löst kopplad till omvärlden, innebär bland annat 
att förbindelser mellan konsument och tjänst är kortvariga och flyktiga. Förbin-
delsen mellan konsument och tjänst är alltid kortvarig och förstörs när en tjänst 
har svarat på ett mottaget meddelande. 

• Delar schema – inte klass, konsumenten och tjänsten har en gemensam upp-
fattning om de scheman som bestämmer meddelandens struktur. Det är viktigt 
att utgå ifrån att de konsumenter som kommer att använda en tjänst kan ha en 
helt annan objektmodell än den som tjänsten utgår ifrån. Det medför att en tjänst 
inte ska publicera sin objektmodell, utan endast de scheman som reglerar struk-
turen av de meddelanden som utbyts.13 

3.3 Utvecklingsmiljöer 
De mest förekommande utvecklingsmiljöerna för Java är Eclipse och JBuilder. Eclipse 
är ett ramverk för verktyg och applikationer och används för utveckling av både pro-
gramvara och hårdvara. Eclipse är Java-baserat och är avsedd som en plattform där flera 
verktyg kan samsas om gemensamma funktioner, användargränssnitt, och ger stöd för 
kommunikation mellan olika verktyg såsom kompilatorer, debuggers, testverktyg etc. 
Alltfler verktygsleverantörer väntas erbjuda lösningar som läses in i Eclipse.14 

JBuilder är ett Java-utvecklingsverktyg som produceras av Borland och har stöd för 
många plattformar. Borlands JBuilder är idag tillsammans med Eclipse en ledande ut-
vecklingsmiljö för Java.15 

3.4 Öppen programvara 
En öppen programvara har en tillgänglig källkod som kan användas, förändras, förbätt-
ras, kopieras och distribueras av den som vill. Dessa programvaror har den fördelen att 
de minskar beroendet av pris- och licensvillkor, vilket stärker offentliga förvaltningars 
position i upphandlingar. Genom en minskning av kostnaden för programvaror ökar 
organisationernas medel till det egentliga uppdraget. Användandet av öppen programva-
ra ökar, framförallt i de offentliga förvaltningarna. Många länder har långtgående planer 
och en del har tagit ställning för enbart öppen programvara i sin förvaltning. Tyskland 
är det land som har den högsta procentuella användningen (2003) av programvara med 
öppen källkod medan den svenska offentliga förvaltningen beskrivs som ”Microsoft-

                                                 
13 Sundblad 2004 
14Eclipse 2005 
15 Borland 2005 
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land”. Alla nordiska länders offentliga förvaltningar är engagerade i frågan om öppen 
källkod och bl.a. Danmark har genom en utredning sett möjliga besparingar på upp till 
4,5 miljoner kr per år på kort sikt (4 år).16 Ett lagförslag som lagts fram i Peru och flera 
andra länder i Sydamerika lyder: ”Statliga myndigheter ska uteslutande använda öppna 
programvaror i datorsystem och utrustningar.” I dessa länder är de ekonomiska proble-
men stora i de offentliga förvaltningarna och ett sätt att modernisera och standardisera 
sitt IT-stöd är att använda öppen programvara. Här i Sverige har universitet och högsko-
lor lång erfarenhet av öppen programvara och är stora användare av densamma, men 
även statliga verk och myndigheter börjar successivt byta från proprietära programvaror 
till öppen programvara.17 
 
I en förstudie om öppen programvara som genomförts av Statskontoret, dras slutsatsen 
att öppen programvara är viktig för att få ökad konkurrens, bättre interoperabilitet och 
lägre kostnader. Den öppna programvaran anses inte som någon tillfällig företeelse, 
utan som en fullvärdig och trovärdig konkurrent till de produkter och lösningar som 
finns idag med sluten källkod. Att slippa bli inlåst med en leverantör är en betydande 
fördel då uppgraderingar av befintliga programvaror tenderar att få allt accelererande 
kostnader. Några nackdelar som nämns är att öppen kod leder till ökade krav på egen 
kompetens och underhåll inom myndigheten. Det kan vara svårt att hitta rätt produkt, 
problem kan uppstå då den öppna programvaran ska arbeta med proprietära program 
samt utbudet av konsult- och supporttjänster är begränsat. 
 
Förstudien har lett till en upphandlingspolicy vilken lyfter fram vissa principer att beak-
ta vid val av programvara. I första hand bör produkter med öppna, dokumenterade 
gränssnitt som följer öppna standarder väljas. Likaså bör programvaran vara byggd i 
moduler för att öka flexibilitet och återanvändning. Ett ökat användande av programva-
ror med öppen källkod och standarder medför ny konkurrens vid upphandlingsfrågor. 
Därmed blir marknaden effektivare och med en ökad konkurrens, vilket är en förutsätt-
ning för att få goda villkor och priser. Enligt policyn ska den ekonomiskt mest fördelak-
tiga produkten eller lösningen väljas, med hänsyn tagen till andra faktorer som är rele-
vanta. 
 
Det som kännetecknar en bra programvara med öppen källkod är inte att den finns till-
gänglig och är gratis, utan värderingen grundas mer på hur många som använder pro-
gramvaran och därmed har intresse av den. Att produkten är väldokumenterad betyder 
oerhört mycket för att den ska vara användarvänlig. Lika viktigt är möjligheten till kon-
takt med andra användare och utvecklare för att fullt ut kunna nyttja programvaran. Den 
öppna programvaran har i många fall en bättre tillförlitlighet och högre prestanda än 
motsvarande tillverkares egna plattformar. 
 
En öppen programvara innebär inte alltid samma sak som gratis programvara. Även om 
tillgången på källkoden till programvaran är fri, finns det företag som använder koden 
för att skapa egna applikationer och system i kommersiellt syfte. Programvaror med 
öppna standarder är inte samma sak som öppna programvaror. Standarderna, definierade 
av OGC (Open Geospatial Consortium), kan användas fritt och därav har följden blivit 
att många kommersiella programvaror bygger på öppna standarder. Dessa programvaror 
har dock en sluten källkod.18 
                                                 
16 Förstudie Öppen Programvara 2003 
17 Omvärldsanalys Öppen Programvara 2003 
18 Förstudie Öppen Programvara 2003 
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3.4.1 Licenser 
I den öppna programvaruvärlden finns det licenser som reglerar hur programmens käll-
kod får användas. Licenserna finns till för att underlätta spridning av programmet och 
ge upphovsmannen erkännande för sitt arbete. 
 
GNU General Public License (GPL). Inga restriktioner för kopiering och distribution 
under förutsättning att källkoden ska vara lättillgänglig för användaren, licensen måste 
bifogas med den distribuerade programvaran och programnotiserna måste påtala dessa 
förhållanden vid driftsättning av programmet. 
 
Copyleft-mekanismen i GPL ser till att fri programvara förblir fri även i modifierade 
och utökade versioner. Detta innebär att copyleft inte tillåter att den som vidaredistribu-
erar programvara i ursprunglig eller modifierad form, lägger till några restriktioner till 
licensen. Detta leder till att alla kopior av programvaran, även modifierade, förblir fri 
programvara. 
 
GNU Lesser General Public License (LGPL) tillåter kommersiell eller proprietär pro-
gramvara att utnyttja delar av källkoden, t.ex. bibliotek, utan att påverkas av GPL. 
 
MozillaPublic License (MPL) liknar LGPL19 
 
Berkeley Software Distributions-licensen (BSDL) och 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) tillåter mer än GPL och kan infogas i 
ickefri programvara. Dessa licenser har ingen copyleft utan programmet kan kopieras 
och säljas i modifierad eller omodifierad form, bara upphovsman uppges. 
 
 

Licenstyp Gratis 
tillgång 

Tillåtet att 
distribuera 

vidare 

Inga 
restriktioner 
för använd-

ning 

Modifie-
ring av 
källkod 
tillåten 

Även här-
ledda ar-

beten 
måste vara 

öppna 

Tillåtet att 
integrera med 

proprietär 
programvara 

GPL X X X X X  

LGPL X X X X X X 

MPL X X X X X X 

BSDL & 
MIT X X X X  X 

Tabell 1: Jämförelse mellan olika licenstyper (Statskontoret) 

 
Licensvillkoren till öppen programvara innehåller långtgående ansvarsfriskrivningar20 
liksom de proprietära programvarornas licensvillkor vanligtvis gör. En vanlig missupp-

                                                 
19 Statskontoret 2003  
20 Holm, Woodcock, 2003 
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fattning är att om ett program, som är licensierat under GPL, förändras så måste källko-
den offentliggöras. Detta är inte sant då kravet på tillgänglig källkod kan göras gällande 
endast då programmet vidaredistribueras. Det är följaktligen fullt möjligt för ett företag 
eller en organisation att anpassa ett program licensierat under GPL till sitt behov, utan 
att vara tvungen att licensiera det förändrade programmet under GPL. Om programmet 
ska säljas vidare måste dock reglerna i GPL följas.21 

3.4.2 Open Geospatial consortium - OGC  
OGC är en internationell sammanslutning av företag, offentliga förvaltningar och uni-
versitet, vars mål är att skapa öppna standarder som hjälper till att öka interoperabilite-
ten mellan olika GIS-system. Mycket av den geospatiala informationen finns idag till-
gänglig via webben, men informationen är ofta sparad i olika format, referenssystem, 
geometriska modeller m.m. och här spelar OGC en stor roll genom sitt arbete. Genom 
att använda de öppna standarder som skapas, blir det lättare att arbeta med geografisk 
information oavsett var den finns eller kommer ifrån. Flera möjligheter ges av OGC för 
support, såsom öppna forum, nätverk och e-postlistor.22  

3.4.3 SourceForge.net 
SourceForge.net är en hemsida för utveckling av mjukvara med öppen källkod. Antalet 
projekt som finns registrerade är större än 100 000, och över 1 000 000 användare finns 
registrerade med en central roll för att leda projekt, kommunikation, diskussionsämnen 
och koder. SourceForge.net tillhandahåller en stor mängd hjälptjänster till de projekt 
som pågår och för användare av öppen källkod. Exempel på tjänster är öppna forum, 
inrapportering av uppgraderingar och dataprogramfel. SourceForge.net ägs av Open 
Source Technology Group Inc (OSTG) som är ett nätverk av olika hemsidor för utveck-
ling, nyheter och ledning inom IT-branschen.23 
 

3.5 Diskussion och slutsatser med avseende på val av utveck-
lingsverktyg 

J2EE har en öppen källkod och användarna kan därför utveckla de funktioner som efter-
frågas. Det kan dock medföra svårigheter i rekryteringen av kompetent personal efter-
som utbudet i dagsläget är begränsat då Java i kombination med GIS är ett relativt nytt 
område. De Java-kunniga programmerarna behöver bli fler och intresserade av GIS för 
att utbudet på marknaden ska öka. Andra programspråk så som C++ är idag större än 
Java i GIS-utveckling. Det är trots allt lättare att hitta en bra Java-programmerare än en 
bra C++-programmerare då det tar längre tid att behärska C++  bra än Java. Om utveck-
lingsverktyget är helt Java-baserat är begränsningarna endast det som språket medför. 
Java kräver mer minne än C++, men med dagens PC-prestanda är detta ett begränsat 
problem. Historiskt sett var Java långsammare än andra programspråk men skillnaden 
har minskat i och med användandet av en Just In Time-kompilator (JIT). Java har en 
begränsad grafikhantering, men det är också den som har gjort att Java är det stora platt-
formsoberoende språket. Den enda problematik som finns idag är vid implementering 
av rika klienters grafik.24 Datamängden blir stor och hanteringen av grafiken tar lång 
tid. För RPS kan svårigheter uppstå vid införandet av 3D-grafik för tillämpningar i t.ex. 

                                                 
21 Förstudie Öppen Programvara 2003 
22 OGC 2005 
23 SourceForge.net 2005 
24 Mogren 2005 



 

  16 

realtid med dagens teknik. Om RPS överhuvudtaget behöver det kan inte dagens situa-
tion säga, men en begränsning bör undvikas. Möjligen kommer detta att lösas i framti-
den, på samma sätt som utvecklingen av GIS-system gått framåt. 
 
SOA- tekniken lämpar sig väl eftersom RPS IT-strategi har som mål att få till stånd en 
snabbare enhetlig systemutveckling för tunna klienter. Med SOA uppfylls de grund-
läggande principerna för IT-strategin där systemen utgör tjänster och transaktioner. En-
kelheten i att utveckla, uppdatera och förändra systemen uppnås genom att tjänsterna 
kan plockas samman för nya tillämpningar och uppdateras enskilt.   
 
Öppen programvara är ett alternativ till de mer traditionella, kommersiella programva-
rorna. De offentliga förvaltningarna får allt mindre ekonomiska möjligheter, och svårig-
heter att betala för proprietära programvaror uppstår. De största anledningarna till an-
vändande av öppen programvara får anses vara att undvika inlåsningseffekter och acce-
lererande kostnader för uppdateringar. Många länder har börjat nyttja dessa mjukvaror 
och i Sverige undersöks möjligheterna. För RPS kan användandet av öppen programva-
ra medföra en minskad kostnad, men även en ökad potential att kunna bygga systemen 
exakt som de önskas och utan att behöva kompromissa med en färdig produkt.  
 
RPS vill sträva mot en ökad användning av öppna programvaror i enlighet med Stats-
kontorets upphandlingspolicy. De principer som lyfts fram i policyn vid upphandling av 
öppen programvara överensstämmer med de riktlinjer och principer RPS beslutat för IT-
strategin inom organisationen, och borde inte hindra vid val av utvecklingsverktyg. Idag 
används öppna programvaror som t.ex. Apache (applikationsserver), Tomcat (servlet) 
och Hibernate (mappningsverktyg) i produktionsmiljön (både Unix- och Microsoft-
miljön). Planer finns att få till stånd en utredning huruvida RPS ska använda öppna pro-
gramvaror som standard eller inte, men inget är bestämt om när utredningen ska komma 
igång. Det som ska undersökas är bl.a. konsekvenser för drift, övervakning, utveckling, 
licenshantering och säkerhet.25  
 
 

 

                                                 
25 Sjögren 2005 
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4 Erfarenheter från val av GIS-lösning i liknande orga-
nisationer 

Tillvägagångssättet hos liknande organisationer undersöks för att ge vägledning i krav-
specifikationen. En redogörelse om organisationernas förutsättningar och vidare utveck-
ling presenteras. För att underlätta förståelsen av skillnader och likheter i organisatio-
nerna presenteras organisationernas sammansättning. 

4.1 Intention  
Fördelarna med att analysera andra organisationers erfarenhet är att få kännedom om 
både den egna och liknande organisationer. På så sätt kan uppmärksamhet fästas på ho-
tande utvecklingstendenser inom organisationen och kan, om informationen används 
rätt, resultera i minskade kostnader och ökad effektivitet. Nackdelarna är däremot att 
analysen är tidskrävande, att det ibland kan finnas svårigheter att få tag på information 
om organisationerna samt att det kan vara svårt att få jämförbarhet mellan intern och 
extern data.26 I detta fall är undersökningen en möjlighet att se vad som står till buds och 
kanske se vad som inte ska göras.  
 

4.1.1 Polisen 
Målet för Polisens verksamhet är att minska brottsligheten och öka människors trygg-
het. Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndigjet för Polisen och ansvarar för 
teknik- och metodutveckling inom Polisen. 27 

 
 Figur 6: Polisväsendets organisation (IntraPolis) 

4.2 Motsvarande organisationer 
I den mån det är möjligt med en jämförelsestudie har en sådan gjorts, även om det i det-
ta fall inte finns konkurrenter i ordets vanliga bemärkelse utan liknande organisationer. 
Det är viktigt att påpeka att dessa organisationer har olika utgångslägen och det är där-
för lite vanskligt att tillämpa erfarenheterna direkt. De mest relevanta organisationerna 
är Försvaret, SOS Alarm, Vägverket och Räddningstjänsten.  
                                                 
26 Region Skåne 2005 
27 IntraPolis 2005 
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4.2.1 Försvarsmakten  
Försvarsmakten har uppdraget att försvara Sveriges gränser genom övervakning och 
väpnad strid. Liksom räddningstjänsten ska även försvaret förebygga och hantera kriser 
inom men också utanför de svenska gränserna. Försvarets arbete med inriktning mot 
internationella, humanitära och fredsbevarande uppgifter har gjort att kravbilden på För-
svarsmakten har förändrats radikalt. Framförallt ökar ständigt kraven på inhämtande, 
utbyte och analys av information. Förändringen innebär även en övergång från det gam-
la invasionsförsvaret till ett insatsförsvar. Försvarsmakten ska med andra myndigheter 
följa utvecklingen i omvärlden för att ha kunskap om nya och förändrade behov av 
kompetenser och här är ledordet interoperabilitet. 
 

 
Figur 7: Försvarets organisation (Försvarsmakten) 

Organisationen är stor och komplex, med många olika delar som alla har sina speciella 
krav, och är under omvandling. Den omfattar utbildning av hemvärnet och stöd till fri-
villigorganisationer. Inom myndigheten finns armé-, flyg- och marinförband samt sko-
lor och centra som svarar för utbildning och insatser i Sverige och utomlands. För-
svarsmaktens utlandsstyrka arbetar i olika länder med att förebygga och hantera konflik-
ter och kriser samt bidrar med fredsfrämjande insatser. FMLOG, Försvarsmaktens lo-
gistik, ansvarar för underhåll och stöd till såväl utbildande förband, skolor och centra 
som insatta förband.28 
 
Förutsättningar 
Med de senaste årens minskning av antalet förband får de kvarvarande allt större områ-
den att täcka, vilket minskar möjligheten till insamling och underhåll av information 
genom övningar i fält. För att kunna svara upp mot dessa skärpta krav har geografiska 
informationssystem visats vara en av de mest väsentliga informationskällorna. 
 
Utvecklingen i Sverige följer samma mönster som i övriga Europa där olika länders 
försvar alltmer omvandlas till mer aktiva insatsstyrkor. Insatsförband används mer och 
mer i dagens snabbt uppstående konflikter och kriser och de ska kunna lösa många olika 
                                                 
28 Försvarsmakten 2005 
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uppgifter i skiftande miljöer i både kända och okända situationer. Med hjälp av GIS kan 
behoven av i förväg tillgänglig information tillgodoses.29 
 
Vilka krav, vad vill de göra med GIS-lösningen? 
Försvarsmakten behöver ha en högre funktionalitet i sina GIS-funktioner än de flesta, 
med tanke på den allsidiga användningen av GIS. Kravet på enhetlighet i data- och da-
tabasspecifikationer samt databasers uppbyggnad är tydligt. Användargränssnittet måste 
vara gemensamt oberoende av de funktioner som används för tillfället, vilket lett till att 
ett grundläggande krav blivit att de GIS-produkter som valts stödjer Microsoft Windows 
användargränssnitt. De GIS-funktioner som utvecklas ska kunna bäddas in så att de in-
terna gränssnitten mellan funktioner i ledningssystemet medger obehindrad dataöverfö-
ring. Förutom dessa krav finns även krav på att GIS ska finnas som stand-alone-
funktioner. Försvaret har ledningsbehov av mindre system t.ex. för isolerade förband 
eller där behov finns av enbart GIS men inget annat stöd. 
  
De gemensamma funktionerna i systemen, som efterfrågas av många användare, utveck-
las centralt. De verksamhetsspecifika funktionerna utvecklas av dem som kan verksam-
heten, och med stöd av GIS-experter, både interna och externa. Exempel på gemen-
samma funktioner är  
 

• Positionering med lägesangivning av koordinater i x-, y- och z-led.  
• Koordinattransformation mellan olika referenssystem 
• Skallinjal och längdmätningsförmåga 
• Bästa-kart-funktion kopplat till önskad arbetsskala 
• Symbolverktyg och prefabricerat symbolbibliotek 
 

Verksamhetsspecifika funktioner är sådana som önskas från en viss del av ett förband, 
t.ex. grupperingsmöjligheter, flygvägsanalyser samt terränganalyser. Önskemål kan 
även komma från planering och logistik samt från ledning av sjuktransporter. 
 
Lösningens utseende och val 
Försvarsmakten beslutade att ArcView och MapObjects från ESRI Inc i USA skulle 
ingå i GIS-systemet GeoPres under invasionsförsvarets tid. En av huvudorsakerna till 
detta beslut var att ett stort antal användarlicenser redan fanns att tillgå inom organisa-
tionen. Grunden i GeoPres skulle utgöras av kommersiellt tillgängliga programvaror där 
de gemensamma GIS-funktionerna kunde tillgodoses med en lösning som fungerade i 
de flesta sammanhang. 
 
De verksamhetsspecifika funktionerna utvecklades därefter av två olika grupper med 
skilda ansvar för MapObjects-delen och ArcView-delen. Dessa utvecklare bestod av 
konsulter som arbetat med försvaret tidigare, främst p.g.a. tidigare erfarenhet av För-
svarsmakten.30  
 
Vidareutveckling – framtid 
När beslutet om övergången från invasionsförsvaret till ett insatsförsvar togs medförde 
detta en förändrad kravbild även för användandet av GIS. Ett behov av lednings- och 
stödsystem för insatsförbanden har uppstått i det nya försvaret, där dessa system behö-

                                                 
29 Söderberg 1999 
30 Söderberg 1999 
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ver uppfylla nya krav på mobilitet, interoperabilitet och att kunna skapa en gemensam 
lägesbild. Detta leder till en avveckling av GeoPres-konceptet då detta inte uppfyller 
den nya kravbilden och framförallt är baserad på föråldrad teknik 31. För att minska led-
tider och kostnader, kommer i första hand upphandling av färdiga system som har ut-
vecklats av andra nationer, försvarsmakter eller företag. I andra hand kommer utveck-
ling av egna system. 
 
Vid köp av färdigbyggda system är möjligheten att påverka valet av den ingående GIS- 
komponenten troligen begränsad. För att förenkla bland annat dataförsörjningen och 
minska underhållskostnaderna kommer teknik från ett fåtal GIS-leverantörer att använ-
das. Vid utveckling av egna system baseras de på inbäddad GIS (GIS-funktion i andra 
applikationer), web services m.m. för att möta den nya kravbilden. I dagsläget har FMV 
två dominerande GIS-leverantörer, nämligen Carmenta AB med utvecklingsverktyget 
Spatial Ace och ESRI Inc med utvecklingsverktyget ArcGIS Engine samt Desktop-GIS 
ur ArcGIS-familjen. 
 
Effekter - lärdomar 
Ett sammanhållande ledningsansvar för all verksamhet anses vara en av de främsta 
framgångsfaktorerna. Chefsattityder har varit viktiga i införandet av GIS i försvaret, 
deras inställning till ny teknik, nya metoder och nya arbetssätt hjälper eller stjälper ofta 
projekt av denna storlek. Att kunna skapa arbetslag med medarbetare från många olika 
företag/organisationer har gett grupperna bredd och kompetens. Framförallt de samar-
betspartners som har erfarenhet av försvarsmakttillämpningar, och då särskilt de tidiga 
formerna av GIS, har tillfört mycken kunskap. 
 
Synliga effekter har varit att försvaret kunnat minska antalet avtal med externa företag, 
och att användarna av GIS-systemen fått produkter med väsentligt mycket bättre kvali-
tet.32 

4.2.2 Kommunal räddningstjänst och Räddningsverket 
Räddningstjänsten är en del av den kommunala verksamheten, och dess huvudsakliga 
uppgift är att rädda liv, miljö och egendom när en olycka inträffar. Hjälpinsatserna ut-
förs dygnet runt, så snabbt och effektivt som möjligt för att begränsa eller avvärja ska-
dor orsakade av brand, kemolycka, trafikolycka, ras, översvämning eller annan olycks-
typ. En ytterligare huvuduppgift är att arbeta med förebyggande åtgärder och utbild-
ning för att förhindra brand och andra olyckor.  
 

 
Figur 8: Norrköpings brandförsvars organisation (Norrköpings kommun). 

 
                                                 
31 Mostert 2005 
32 Söderberg 1999 
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Arbetet bedrivs i samverkan med andra myndigheter och organisationer och innefattar 
bl.a. brandsyn och riskhantering. Genom en samordnande och kontrollerande roll för 
säkerheten i kommunerna kan ett bra skydd utvecklas så att antalet olyckor och konse-
kvenserna av dem minimeras.33 
 
Förutsättningar 
Räddningstjänsterna inom varje kommun ansvarar själva för införandet av GIS i verk-
samheten. Detta medför att det inte finns en gemensam utveckling för alla inom områ-
det, utan det är upp till varje organisation. Svårigheterna hos kommunerna är att det ofta 
inte finns en GIS-lösning som passar hela verksamheten. Hänsyn måste ofta tas till flera 
förvaltningars behov och möjlighet till databasförsörjning samt kopplingar till andra 
register. Ett sätt att underlätta systemadministrationen har varit att i vissa fall satsa på en 
webbapplikation för GIS där användarna endast behöver ett Internetverktyg för att titta 
och söka i kartan. Gemensamt för kommunerna är att alla har tillgång till de gemen-
samma databaser som finns inom respektive kommun, vilket underlättar administratio-
nen av systemet. I och med de olika områdena i den kommunala verksamheten är det 
fördelaktigt om det finns en verksamhetsansvarig för förvaltningen av kartdatabaser och 
deras uppdatering. Detta underlättar också att göra den geografiska information som 
kommunen själv har byggt upp mer tillgänglig för alla förvaltningar inom kommunen.34 
 
Vilka krav, vad vill de göra med GIS-lösningen? 
De funktioner som används är främst register över brandposter, planering av insatser via 
kartstöd, inventering av riskobjekt samt positionering av fordon. Utvecklingen av GIS 
som hjälpmedel vid räddningsinsatser är ännu i ett tidigt stadium. 35 
 
Lösningens utseende och val 
Lösningarna bygger i många fall på samma produkter som respektive kommun valt. 
Anledningar till dessa val är att kunskap om produkterna finns inom kommunen, egen 
utvecklingsavdelning saknas och leverans av data i det format som efterfrågas inte alltid 
uppfylls. 
 
Vidareutveckling – framtid 
Räddningstjänsten inom de olika kommunerna vill utvidga användandet av GIS genom 
att t.ex. plats för larm automatiskt överförs från larmcentral till fordonsdator utan att 
adressen behöver matas in manuellt. Lokala fastighetsregister, flödesvärden för brand-
poster och lagring av uppgifter om riskobjekt är andra önskvärda funktioner i GIS-
verktyget. 33 

 
Intervju med Peter Gredin, Norrköpings brandförsvar 
GIS används inom Norrköpings brandförsvar främst i räddningsbilarna för att navigera 
till olycksplatserna. Programvaran som man har valt att använda är Kartex från Lantmä-
teriet och Hogias navigeringssystem. Kartex har funktioner som reseplanering, 
adressökning och databashantering. Navigeringssystemet från Hogia tar emot positionen 
för olycksplatsen från SOS Alarm och visar kortaste färdväg samt guidar föraren med 
röstmeddelanden36. För att kunna söka på fastighetsägare, koordinatsätta händelser och 
se riskområden vid inträffad olycka använder brandförsvaret Norrköpings kommuns 
                                                 
33 Norrköpings kommun 2005 
34 Eresund 2000 
35 Carlberg 2005 
36 Hogia 2005 
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GIS-tittskåp INKA (INteraktiva KArtor). Det s.k. tittskåpet är en metadatabas där upp-
gifter om olika kartskikt finns. Kartskikten finns lagrade på en central server. Kommu-
nens GIS-enhet har tagit fram diverse specialkartor för brandförsvaret i INKA. Förutom 
Kartex används även MapInfo för insatsplanering av personal på stationen. Valen av 
verktyg har grundats på ekonomiska aspekter, billigaste lösning, men även på det fak-
tum att Norrköpings kommun i övrigt använder MapInfo. 
 
Brandförsvaret i Norrköping önskar att de kunde använda kommunens kartmaterial även 
för navigering i sina fordon, och att plats för larm automatiskt överförs från larmcentral 
till fordonsdator utan att adressen behöver matas in manuellt.  
Något större samarbete med andra kommuner angående GIS förekommer inte.  
 
Eftersom kommunerna använder olika program uppstår problem när data ska överföras 
mellan systemen. En ytterligare svårighet är att det kartmaterial som ska användas utan-
för den egna kommunen ofta förutsätter en ekonomisk ersättning av användaren till 
framställaren av materialet. 
 
Intervju med Mats Alvstedt, Räddningstjänsten Storgöteborg 
Samtliga kommunala verksamheter i Göteborg använder MapInfo, vilket lett till att 
räddningstjänsten valt denna lösning. I räddningstjänsten för Storgöteborg är det 5 
kommuner, Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Härryda, inom regionen som 
samarbetar. Inom organisationen finns det 2-3 personer som håller på med utveckling, 
men i huvudsak endast en. Dock är ingen programmerare.  
 
De programvaror räddningstjänsten använder är IKAROS och KATO. IKAROS utveck-
lades av Lunds Programarkitekter AB och är ett insatsplaneringsverktyg med inbyggt 
kartstöd. Storgöteborgs räddningstjänst får köpa kartor från kommunen till skillnad från  
exempelvis Stockholm som får sina kartor. I ledningscentralen används samma mjukva-
ra som SOS Alarm använder, utvecklad av Carmenta. I framtiden vill räddningstjänsten 
kunna skicka information mellan fordon och ledningscentral. Räddningstjänsten i Stor-
göteborg har budgeterat för datorer i bilarna och ett navigationsverktyg är under utveck-
ling. 
 
Intervju med Martin Gustafsson Räddningsverket 
I samband med räddningsinsatsen efter flodvågskatastrofen i Asien behövde berörda 
myndigheter samverka på en rad olika områden. Polisen, Försvarsmakten och Rädd-
ningsverket samverkade i Thailand för att underlätta bearbetningen av det inträffade för 
överlevande och anhöriga efter katastrofen.  
 
Det största problemet med insatsen i Thailand, anser Martin Gustafsson, var tillgång till 
information i systemen. För att få tillgång till information krävdes behörighet på grund 
av en rad olika säkerhetsaspekter. Personerna som hade befogenheter att ge behörighet 
var svåra att få kontakt med under krissituationen. Interoperabilitetsproblem i ett skarpt 
läge blir större och konsekvenserna mer synliga.  
 
Räddningsverket köper och använder ESRI-produkter idag. Anledningen är att Rädd- 
ningsverket har en GIS-strategi att använda ESRI-produkter. Detta då de kan leverera
en stor mängd olika GIS-system och tillämpningar som passar Räddningsverket bra. En
annan tung aspekt är att det redan finns ett större antal licenser från ESRI inom myndig-
heten och detta anses som det mest lönsamma. 
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Effekter - lärdomar 
Gemensamt för de fall som beskrivs är att personalen kan hämta korrekt och relevant 
information för olika typer av insatser. Ytterligare en effekt är kombinerandet av olika 
uppgifter och presentationen av dessa i kartapplikationen. Införandet av GIS har även 
medfört att räddningsarbetet kan planeras på väg till olycksplatsen. Snabba beslut kan 
fattas och insatsstyrkans effekt kan optimeras. Den främsta uppgiften för räddnings-
tjänsten är att på så kort tid som möjligt hjälpa allmänheten, och med GIS som arbets-
stöd kan en effektivare organisation uppnås. 
 

4.2.3 SOS Alarm Sverige AB 
SOS Alarm är ett företag som utvecklar och erbjuder tjänster för att skapa trygghet i 
nödsituationer. Företaget ägs av staten (50%), Landstingsförbundet (25%) och Förenade  
Kommunföretag AB (25%). Verksamheten sker på uppdrag av staten och finns på nitton 
platser i Sverige, från Luleå till Malmö. SOS Alarm svarar för nödnumret 112 samt 
alarmeringstjänsten för statlig räddningstjänst.  

 
Figur 9: Organisation för SOS Alarm AB (SOS Alarm AB) 

Företaget erbjuder även flera sjösäkerhets- och jourtjänster till näringsliv, offentlig sek-
tor och privatpersoner som t.ex. automatlarm, trygghetslarm, jourteleförmedling och 
personlarm. Med dotterbolagen YouCall Sverige AB, Rescue Electronic AB, SOS Sä-
kerhetstjänster AB och SOS Security Säkerhetskonsult AB bildar SOS Alarm en kon-
cern med SOS Alarm som moderbolag. De två sistnämnda dotterbolagen bedriver för 
närvarande ingen verksamhet utan ligger vilande.37 
 
Förutsättningar 
Tack vare gemensamma databaser har SOS Alarm en klar fördel då arbetet med att 
sammanställa information blir minimalt. En befintlig lösning, ResQMap, utvecklad av 
företaget Carmenta AB, möjliggör också att införandet av GIS-system blir smidigt och 

                                                 
37 SOS Alarm 2005 
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inte så krävande. Däremot är SOS Alarm beroende av systemutvecklare utifrån, dvs. 
konsulter, då inga egna utvecklare finns i företaget. Den övergripande organisationen 
hade tidigare problem med att lägga ihop kartsystem från olika kommuner38 när det 
uppstod räddningsinsatser över kommungränserna.  
 
Vilka krav, vad vill de göra med GIS-lösningen? 
Kraven på det nya systemet från SOS Alarm var att det skulle fungera med de befintliga 
systemen39. Med hjälp av det nya systemet ska SOS-operatörerna kunna besluta om 
optimala ambulanstransporter samt se hur tillgången till ambulanser var i olika områ-
den, allt för att säkra tillgången vid olika situationer. Det fanns en detaljerad kravspeci-
fikation från SOS Alarm, vilken Carmenta arbetat efter och det har fungerat utmärkt 40.  
 
Lösningens utseende och val 
SOS Alarm har en egenutvecklad smart karta, ResQMap, tillsammans med Carmenta. 
Systemet består av en optimeringsalgoritm, OPAL (OPtimerad AmbulansLogistik), och 
en GIS- applikation som tillsammans skapar ett beslutsverktyg. Optimeringsdelen har 
Tobias Andersson vid Linköpings Tekniska Högskola, varit med och utvecklat medan 
GIS-delen utvecklats av Carmenta. Systemet körs på 180 arbetsstationer i SOS-
centralerna och det finns befintligt avtal gällande runtime-licenser med Carmenta. Car-
mentas utvecklingsverktyg SpatialAce är egenutvecklat inom företaget och bygger på 
C++ och VisualStudio.net. Nu finns en version för handdatorer, som är Javabaserad 
med standarden J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition). Valet av Carmentas färdiga 
produkt gjordes på grundval av lägsta kostnad samt att befintliga GIS-lösningar som 
fanns hos SOS Alarm fungerade mot Carmentas applikation. En annan orsak till valet 
av en färdig produkt var också att SOS Alarm inte har någon egen systemutveckling 
inom organisationen.41 
 
Vidareutveckling – framtid 
I dagsläget har ett system för positionering av nödsamtal från mobila telefoner utveck-
lats men SOS Alarm har ännu inte fått statens uppdrag att införa systemet. Förhopp-
ningen är dock att systemet snart kan tas i drift då det ger möjlighet att genom positio-
neringen veta varifrån ett nödsamtal från en mobiltelefon kommer.42 
 
Effekter - lärdomar 
Grafisk information om beredskap i olika områden ger kortare väntetider vid larm och 
effektivare nyttjande av ambulansfordonen. Tack vare en väl utarbetad kravspecifika-
tion som tagits fram med hjälp av ett konsultföretag var svårigheterna mindre i utveck-
lingsskedet. Erfarenheter från att tidigare ha tagit fram GIS-applikationer har varit en 
fördel.  
 

4.2.4 Vägverket 
Vägverket arbetar utifrån de långsiktiga målen för transportpolitiken som fastslås och 
ansvarar för frågor rörande vägar, trafikfordon och trafikanter. Medborgare och närings-
liv ska även ges bra förutsättningar för att göra resor och genomföra transporter. Detta 

                                                 
38 Arthursson och Ebbesson 2001 
39 Andersson 2005 
40 Bergland 2005 
41 Andersson och Bergland 2005 
42 Klarström 2005 
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arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard och tillgängligt för alla 
människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.43  

 
Figur 10: Organisationsskiss över Vägverket (Vägverket) 

 
Förutsättningar 
GIS har varit en integrerad del av Vägverkets IT-miljö då geografisk information an-
vänts sedan länge i bl.a. Vägdatabanken. De geografiska databaserna används för pre-
sentation och analys inom många av Vägverkets verksamheter. Databaserna består dels 
av externa data från exempelvis Lantmäteriet, dels av interna väg- och trafikdata som 
regelbundet förs över från originaldatabaserna. Då Vägverket är en relativt liten myn-
dighet jämfört med Försvarsmakten minskar komplexiteten till viss del i lösningarna.  
 
Vilka krav, vad vill de göra med GIS-lösningen? 
GIS används till största delen inom Vägverket för att visualisera väg- och trafikrelaterad 
data på karta. Målgruppen för användning av GIS är handläggare, beslutsfattare och 
allmänheten. I begränsad omfattning används GIS för att redigera och bearbeta data 
samt utföra analyser. 44 
 
Lösningens utseende och val 
Den IT-plattform som Vägverket har är baserad på en Microsoft-plattform i dagsläget. 
Vägverket har utvecklat och utvecklar egna tillämpningar som ofta bygger på verktyg 
som finns på marknaden. Utvecklingen görs främst av konsulter men det sker även ut-
veckling internt. För egenutveckling av tillämpningar används MapObjects och ArcGIS 
Engine från ESRI. Generellt är det upp till varje utvecklingsprojekt att välja verktyg så 
länge det passar in i Vägverket IT-strategi. Valet av verktyg kan också vara knutet till 
en specifik upphandling. För webbtillämpningar används nästan uteslutande ArcIMS. 
Det beror på att Vägverket har en gemensam servermiljö för GIS där ArcIMS ingår som 
en av byggstenarna.  
                                                 
43 Vägverket 
44 Widström 2005 
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Vidareutveckling – framtid 
Vägverket håller på med en utredning om valet av utvecklingsstrategi inom GIS, detta 
för att deras nuvarande lösning med bland annat GeoPres är i slutet av livscykeln. En 
önskan finns att utöka interoperabiliteten med andra myndigheter och samarbetspart-
ners. 
 
Effekter – lärdomar 
GIS infördes tidigt, men successivt, i verksamheten och har därmed inte varit något re-
volutionerande arbetsverktyg. Den begränsande komplexiteten i lösningarna och att 
gradvis införa GIS som en naturlig del av verksamheten har varit nyckeln till det lycka-
de resultatet.45  

4.3 Slutsatser med avseende på val av utvecklingsverktyg 
De fall som undersökts har visat att alla studerade organisationer valt att köpa en färdig 
produkt istället för att utveckla en helt egen från ett utvecklingsverktyg. Viss utveckling 
sker inom organisationerna, till stor del med hjälp av konsulter. Anledningen till detta 
val är i de flesta fall att kunskap eller en egen utvecklingsenhet inom organisationen 
saknas. Utvecklingsverktygen har modifierats till den specifika verksamheten med hjälp 
av extern kunskap.  
 
Slutsatser från Räddningstjänsten är svåra att dra då ingen övergripande organisation 
finns och för att få ett bra underlag för en slutsats måste varje kommuns räddningstjänst 
undersökas. Undersökningen har ändå givit att färdiga produkter har valts dels p.g.a. att 
det inte finns någon samlad helhetsbild för GIS inom Räddningstjänsten, och dels för att 
kommunerna, huvudmän för Räddningstjänsten, använder olika lösningar. Följden här 
blir också att någon gemensam utveckling av GIS-lösningar inte existerar. Eftersom 
RPS har som uppdrag att ge stöd till polismyndigheterna i landet finns helhetsbilden 
över myndigheten och dess användares olika behov. Med hjälp av IT-strategin försvin-
ner även problemen med olika system som uppstått inom Räddningstjänsten. 
 
För SOS Alarm medför avsaknaden av helhetsbild, en viss problematik i samverkan 
med samtliga delar inom Räddningstjänsten. Båda organisationerna har problem med att 
skapa ett enhetligt system där information behandlas lika, oavsett var den används, och 
därefter överföra informationen. Då SOS Alarm räknas som kommersiellt företag och 
inte som myndighet träder vissa begränsningar in angående vad SOS Alarm får göra. 
Detta bidrar också till att försvåra överföringen av information mellan SOS Alarm och 
räddningstjänst. Begränsningar i hantering av information p.g.a. sekretesskrav är ett 
problem även för RPS vid utveckling av GIS. Att inte kunna överföra efterfrågad in-
formation kan leda till felaktiga analyser och beslut. 
 
Information såsom kart- och statistikdatabaser borde betraktas som gemensam infra-
struktur och finansieras centralt. Stockholms räddningstjänst har haft ett stort stöd från 
Stadsbyggnadskontoret som varit drivande i frågan. Räddningstjänsten har en stor fördel 
jämfört med SOS Alarm, då kommunerna kan tillgodose behoven av information i form 
av gemensamma databaser. Nackdelen är dock att samarbete mellan kommunerna, inte 
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förekommer så frekvent som kan önskas av Räddningstjänsten, i fråga om GIS-
lösningar.  
 
SOS Alarm har begränsade användningsområden relativt Räddningstjänsten och är i 
förhållande till Polisen och Försvarsmakten en liten organisation. Litenheten medför att 
SOS Alarm inte har samma möjligheter till utveckling av nya system som RPS eller 
Försvarsmakten. Kravet från SOS: s sida har därför varit att de nya produkterna ska 
fungera med de befintliga. RPS har ett liknande dilemma då arvet från de tidigare sy-
stemen måste integreras med de nya. De äldre IT-lösningarna kan vara svåra att få kom-
patibla med nya lösningar och en utväg att lösa problemet är att köpa ett utvecklings-
verktyg och bygga de system, funktioner och applikationer som binder samman gam-
malt och nytt. 
 
Försvaret köpte i ett tidigt skede ett stort antal användarlicenser till ESRI-produkter in-
nan översynen och utvecklingen av GIS gjordes. Dessa licenser har legat till grund för 
en utveckling som anpassats till de verksamhetsspecifika system som skapats av konsul-
ter med erfarenhet av organisationen. För Försvarsmakten har GIS varit, och är, en av 
de bästa källorna till information, varför utvecklingen ansetts som mycket viktig. I och 
med att GeoPres är i slutet av sin livscykel har försvaret beslutat att upphandla färdiga 
system för att minska ledtider och kostnader. Att som försvaret köpa färdigbyggda sy-
stem, är inget alternativ för RPS. I ett användarperspektiv innebär det stora kostnader 
jämfört med egenutvecklade system i och med det stora antal användare som finns inom 
Polisen.  
 
Vägverket står delvis inför samma dilemma som RPS om val av utvecklingsstrategi och 
utvecklingsmiljö i och med användningen av GeoPres. Komplexiteten i Vägverkets lös-
ningar är i många fall mindre jämfört med RPS, vilket leder till att inköp av färdiga pro-
dukter är en av flera möjligheter för dem. Utveckling sker trots det av både interna och 
externa utvecklare. Vägverket har valt att använda Microsoft som plattform vilket leder 
till ett plattformsberoende vid utveckling till skillnad från RPS val av J2EE, som är 
plattformsoberoende. Risken finns att Vägverket låser sig till ett fåtal leverantörer. Ge-
nom att undvika detta beroende kan övergången mellan olika tillämpningar för RPS 
underlättas. Detta har även fördelen att inlåsningseffekter samt efterföljande höga kost-
nader kan reduceras.  
 
Problemen med informationshantering är små för Vägverket jämfört med SOS Alarm 
och Räddningstjänsten då Vägverket till stor del använder egenproducerad data inom 
begränsade områden. För RPS del är informationshanteringen inget större problem då 
den mesta informationen läggs in i systemen av egna användare.  
 
Införandet av GIS inom Vägverket har skett successivt i de verksamheter som haft be-
hov och finns i dagsläget i de flesta verksamheter. Val av verktyg har, generellt sett, 
gjorts beroende på tillämpning förutsatt att de passar i IT-strategin. Ett successivt infö-
rande ger en trygghet bland användarna och medför mindre fientlighet mot de nya sy-
stemen. Vägverket kan därför i många avseenden ses som ett gott föredöme på hur en 
myndighet använder IT-lösningar.  
 
Den främsta framgångsfaktorn för GIS inom Försvarsmakten anses vara ett 
sammanhållande ledningsansvar för all verksamhet. Eftersom SOS Alarm och Rädd-
ningstjänsten arbetar under olika huvudmän blir det svårt för dem att få ett ledningsan-
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svar som griper över alla organisationerna. Detta utgör dock inget problem för RPS, 
som är en statlig myndighet med en väl sammanhållen ledning.   
 
Mängden användare inom myndigheten medför att de tillämpningar som ska utvecklas 
varierar, men det är ändå enkla applikationer för den stora massan som ska utvecklas.  
Eftersom RPS har en stor enhet för systemutveckling, har de möjlighet att själva arbeta 
fram de system de är i behov av. Enda kravet här är, liksom för Vägverket, att systemet 
passar in i IT-strategin.  
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5 Kravspecifikation för utvecklingsverktyg 
För att kunna finna ett utvecklingsverktyg inom GIS behövs en kartläggning över vilka 
behov och krav som finns inom organisationen. I detta fall valdes kontinuerlig, person-
lig kontakt med berörd personal på RPS utvecklings- och strategienhet (USE), där de 
tänkta användarna finns. Denna grupp består av systemutvecklare inom RPS och övriga 
kravställare är IT-arkitekter och IT-strateger. 

5.1 Övergripande riktlinjer för kravspecifikationen 
Kravspecifikation för produktutveckling är ett helt avgörande dokument för att styra 
arbete mot ett lyckat resultat. Specifikationen ger en samlad bild av kraven, som pro-
dukten ska klara av. Kraven är en tolkning och konkretisering av de krav och önskemål 
som användarna har ställt. Att formulera den detaljerat och utförligt underlättar använd-
ningen av kravspecifikationen som styrdokument.  
 
En kravspecifikation kan med fördel användas som ett styrdokument genom projektet. 
För att det ska fungera oproblematiskt ska kravspecifikation uppdateras och revideras 
kontinuerligt allt eftersom nya eller kompletterande beslut tas. Det är väsentligt att i 
någon mån rangordna önskemålen så att de mest betydelsefulla prioriteras. En tydligt 
formulerad kravbild med bred uppslutning, och ett ordentligt genomlyst system, är 
andra viktiga faktorer för att formulera en lyckad kravspecifikation.46 
 
Polisens riktlinjer och principer för den övergripande arkitekturen har en stor betydelse 
för kravspecifikationen. De som är tillämpbara i denna utredning är: 
 

• Polisens IT-stöd ska grundas på återanvändning, anskaffning och egenutveck-
ling. Att vidareutveckla, integrera och öka användbarheten i dagens befintliga 
system prioriteras i första hand.  

 
• Standardlösningar ska prioriteras framför att skapa polisspecifika lösningar. 

De problem Polisen står inför avseende informationsförsörjning är inte unika för 
organisationen. Likaså ska inte leverantörsspecifika delar av produkter använ-
das.  

 
• Modifierbarheten är en viktig aspekt. IT-stödet ska om möjligt byggas modulärt 

så att kortare utvecklingstider uppnås och enskilda delar enkelt kan förändras el-
ler ersättas.47 

5.2 Specifika krav för GIS 
Kravspecifikationen grundas på krav från olika delar av verksamheten. Dels finns de 
generella kraven för RPS, och dels finns de mer specifika kraven för utveckling koppla-
de till GIS. De krav som riktas mot GIS återfinns framförallt under applikationskraven i 
form av att utvecklingsverktyget ska stödja standardformaten för geografiska data och 
de referenssystem som förekommer. Utvecklingsverktyget ska även vara kompatibelt 
med de standarder Oracle använder i GIS-lösningar. Möjligheten att spara z-koordinat 
är BÖR-krav med direkt koppling till GIS. BÖR-kravet på lagringsmöjligheter är ett 
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GIS-krav då geografiska data kan behöva samlas från flera håll och lagras innan analy-
ser genomförs.  

5.3 Funktionskrav 
Kravspecifikationen är framtagen inom ramen för detta examensarbete och grundas på 
föregående kapitel. Den första delen behandlar krav på hårdvara, krav från verksamhe-
ten och krav på mjukvara. Dessa utgör alla SKALL-krav. BÖR-krav är de krav som ger 
mervärde till lösningen men som inte är absolut nödvändiga. Oförutsägbarheten i kom-
mande utvecklingsprojekt gör att BÖR-kraven är mer en kvalificerad gissning om vilka 
behov som kommer att uppstå. 

5.3.1 Plattformskrav 
Utveckling sker i Microsoft Windows XP Professional (BasA XP) för klient med HP 
Unix-plattform för server. BasA XP är RPS egna tillägg till Microsoft Windows XP. 
RPS använder HP Unix-plattform för servrar. De utvecklade applikationerna ska kunna 
använda Internet Explorer som webbläsare och passa in i RPS nätverk, där Novell är 
operativsystem  

5.3.2 Verksamhetskrav  
Runtime-licenser eller site-licenser ska vara gratis eller ha en minimal kostnad. 
Runtime-licenser och site-licenser är de licenser slutanvändare kommer att behöva. Site-
licenser anses vara bättre för att de inte är bundna till antal användare. Inköp av ett antal 
utvecklingslicenser blir nödvändigt men dessa kostnader blir totalt lägre än att köpa in 
runtime-licenser till samtliga användare.  
 
Produkterna ska vara godkända av Statskontoret. 
Statskontoret samordnar inköpen för bl.a. informations- och kommunikationsteknik 
inom offentlig förvaltning, vilket resulterar i ramavtal för hur inköp ska bedrivas. För en 
snabb process vid inköp av utvecklingsverktyg är detta ett SKALL-krav.  
Avsteg kan göras från detta krav men då måste en upphandling ske enligt särskilda reg-
ler, vilket medför att kravet då kan anses som ett BÖR-krav.  
 
Verktyget ska inte vara i slutet av sin livscykel 
Tillverkaren ska fortsätta utveckla produkten så att livslängden för verktyget varar minst 
tio år framåt. För att i så stor grad som möjligt undvika inbyggda dataprogramfel ska 
verktyget vara av en senare version, dvs. inte av x.0 eller betaversion.  
 
Support ska kunna erbjudas till en tillfredställande nivå och det ska finnas manua-
ler till produkten 
Detta innebär att svar på frågor ska komma så snabbt som möjligt, med hög klass och 
att tillverkaren av verktyget har någon form av supportpersonal som finns tillgänglig 
under svensk kontorstid. Kontakten kan ske antingen via telefon eller e-post. För ut-
vecklingsverktyg med få användare är direktsupport fördelaktig. Här bör även finnas 
möjlighet att få support via andra utvecklare. För miljöer med många användare är fo-
rum av skilda slag och ett väl utbyggt .doc-bibliotek att föredra, då hjälp kan fås när 
behovet uppkommer. Gemensamt är att support ska finnas som Internetbaserade manua-
ler, där kodexempel med fördel beskriver metoder och dess uppbyggnad. Detta medför 
att uppdateringar sker mer frekvent och blir mer lättillgängliga. Finns det flera svenska 
företag, som använder samma produkt, underlättar det att finna konsulter inom Sverige 
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med rätt kompetens.  
 
Leverantör av utvecklingsverktyget ska vara väl kända och ha en stabil organisa-
tion.  
Främsta anledningen till detta krav är att säkra utveckling och support. Verktyget ska 
följa generell teknisk utveckling och utvecklingen av de produkter verktyget kopplas till 
t.ex. databaser. Det är en fördel om leverantören känner till totalförsvar och dess unika 
behov och förutsättningar.48 

5.3.3 Applikationskrav 
Utvecklingsverktyget ska stödja J2EE-standarder.  
Vidare ska utvecklingsverktyget vara kompatibelt mot Oracle, bl.a. Oracles stan-
darder för lagring av spatialt data. ∗ 
 
Utvecklingsverktyget ska stödja standardformatet som data levereras i, då det är 
fördelaktigt att kunna undvika eller minimera extra bearbetning. Vissa uppdateringar av 
t.ex. kartor sker relativt kontinuerligt och levereras av Lantmäteriet i ett särskilt format 
50. För att stödja den nuvarande IT-arkitekturen inom Polisen ska industriella standar-
der användas. Exempel är de öppna standarder som specificeras av OGC såsom WFS 
(Web Feature Service), WMS (Web Map Service) och WTS (Web Terrain Services). 
Fördelen med öppna standarder är att användare inte är bundna av specifik programvara 
för att nyttja utvecklingsverktyget. * 
 
Stöd för RT90, SWEREF99, WGS84 och andra vanligt förekommande referenssy-
stem ska finnas i verktyget.  
 
Alla funktioner i KC-karta, Polis-karta, Admin-karta och Hobit ska vara möjliga 
att utveckla i verktyget. Undantag för applikationen MSO görs. Denna kommer att 
köras på standalone-enheter ute i fält och kommer därför inte behöva vara kompatibel 
med andra lösningar. * 
 
Utvecklingsverktyget ska kunna användas i JBuilder och Eclipse, dvs. inte i en 
separat utvecklingsmiljö 

5.3.4 BÖR-krav 
Möjlighet bör finnas att spara z-koordinat. I dagsläget finns det men i realiteten an-
vänds funktionen inte. För framtida behov är det dock bra om möjligheten finns. 
Likaså bör ett stöd för 3D-funktioner finnas i utvecklingsverktyget. Även här kan 
framtida behov uppstå och att stödet då finns tillgängligt stärker utvecklingsmöjlighe-
terna. * 
 
Lagringsmöjligheter 
Data från många håll används för analyser i geografiska informationssystem och det kan 
därför bli viktigt att standarder tillämpas för att datavärdet ska maximeras.51 *  

                                                 
48 Johansson 2005 
∗ Krav kopplat till GIS 
50 Larsson 2005 
51 Arvidsson Boalt Nilsson 2004 
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Lagring av geografisk information är komplex och i dagsläget har RPS inget system 
som stödjer det, men behovet kan komma att uppstå.  
 
Ett utvecklingsverktyg som bygger på öppen källkod ger möjlighet att bl.a. ändra och 
sprida koden till dem som behöver använda verktyget. Denna typ av produkt minskar 
även beroendet av pris- och licensvillkor. 
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6 Presentation av befintliga utvecklingsverktyg 
De produkter som kommer att presenteras i kapitlet är de som i ett initialt skede stäm-
mer överens med kravspecifikationen. Det urvalskriteriet som är vägledande är om 
mjukvaran är baserad på programmeringsspråket Java och detta anses vara det mest 
elementära kravet. Därför är samtliga produkter som presenteras baserade på Java. En 
uppdelning av program med öppen och sluten källkod har gjorts för att underlätta redo-
görelsen och jämförelseanalysen.  
 
Proprietära programvara som presenteras är: 

• ArcGIS Engine 
• ArcGIS Server 
• MapObjects Java  
• EView 
• MapXtreme Java 
• Oracle Locator 
• Oracle Spatial 
• Red Spider 

 
Öppen programvara som presenteras är: 

• Degree 
• Fulcrum 
• GeoTools 
• Jump 
• OpenMap 
• uDig 

6.1 Proprietära produkter 
Proprietär produkt kallas det när användare inte ges tillgång till källkoden. Utvecklingen 
av produkter med sluten källkod sker kontinuerligt, vilket medför att uppdateringar fö-
rekommer frekvent. Dataprogramfel uppkommer men det är sällsynt att användaren 
märker dem eftersom omfattande tester utförs innan produkten når marknaden och 
eventuella fel korrigeras mestadels fort.  

6.1.1 ESRI produkter 
ESRI Inc. som är marknadsledande inom branschen har nu valt att satsa på plattforms-
oberoende utveckling (Java) av sina utvecklingsverktyg. Detta till stor del för att ameri-
kanska försvaret, som är en stor kund till ESRI Inc., ställde det som krav. Dock har inte 
HP-Unix valts att stödjas i ett initialt skede.52 
 
ESRI erbjuder en rad olika produkter och genom dem kan varje lösning kundanpassas. 
Detta är möjligt genom att en grund erbjuds, ArcObjects, som är kärnan i alla produk-
terna som ingår i produktfamiljen ArcGIS. ArcObjects är ett plattformsoberoende sy-
stem för utveckling av desktop- och serverapplikationer. 
 
ArcGIS är ett integrerat system av olika programvaror som skapar ett komplett GIS-
system. De programvaror som ingår i ArcGIS kan delas upp i fyra olika områden: Desk-

                                                 
52 Nordlund 2005 
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top-GIS, Server-GIS, Inbäddat-GIS och Mobilt-GIS. De produkter som är intressanta 
för utveckling inom RPS är Server-GIS och Inbäddat-GIS.  
 
ArcGIS Engine och ArcGIS Server är bibliotek eller utvecklingspaket bestående av 
lämpliga ArcObjects komponenter. 
 

 
Figur 11: Översikt av ESRI-program (Lantmäteriet) 

ArcGIS Engine 
Inbäddat GIS innebär att befintliga applikationer utökas med GIS-funktionalitet, eller att 
anpassade applikationer byggs för att leverera GIS till många användare.53 ArcGIS Eng-
ine innehåller ArcObjects-komponenter och stöder utveckling av applikationer som le-
vererar anpassade GIS-lösningar. Genom ArcGIS Engine kan utvecklare lägga till dy-
namiska kartor och GIS-funktionalitet till befintliga applikationer eller bygga hela GIS-
system. ArcGIS Engine stödjer bland annat ett antal utvecklingsmiljöer för Java där-
ibland Eclipse och JBuilder54. 
 
ArcGIS Server 
Serverbaserad GIS-teknologi har sitt användningsområde i centraliserade GIS-
lösningar. GIS-programvaror kan centraliseras genom applikationsservrar som levererar 
GIS-funktionalitet till många användare över nätverket. Användaren kan arbeta i tradi-
tionella programvaror för desktop-GIS, webbläsare och mobila enheter.  
ArcSDE möjliggör lagring, förvaltning och användning av geografisk data i en rela-
tionsdatabas. ArcIMS är serverlösningar för publicering av kartor, data och metadata 
över Internet eller intranät. ArcGIS Server är en applikationsserver för att bygga server-
baserade GIS-applikationer med avancerad funktionalitet till många användare. Pro-
gramvaran är ett ramverk för att bygga och sprida centraliserade applikationer och tjäns-
ter för att möta ett varierande behov hos olika användare. Den stora fördelen är att Arc-
GIS Server hanteras centralt, vilket innebär att applikationen administreras centralt i 

                                                 
53 Lantmäteriet 2005 
54 ESRI Inc 2005 
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organisationen. ArcGIS Server är avsedd för att bygga webbapplikationer, webbtjänster 
och andra verksamhetsapplikationer. 55 

 
Figur 12: Översikt av ArcObjects interaktion med ArcGIS-program (ESRI) 

 
Grundstenen till ArcGIS Server är ArcObjects. ArcGIS Server består av två delar: en 
GIS-server och en Application Development Framework (ADF) för .NET och Java. 
Eftersom GIS-servern innehåller ArcObjects kan den användas i en skalbar servermiljö. 
Ramverket ADF innehåller ett Software Developer Kit (SDK) så att utvecklaren kan 
skapa de webbapplikationer som ska tala med servern. SDK innehåller objekt, webb-
kontroller och mallar för att skapa webbapplikationer, utvecklarhjälp och exempel på 
kod. 54 

 
Server GIS Functionality ArcSDE ArcIMS ArcGIS 

Server 
Multiuser data management in DBMS X     
Multiuser, configurable GIS data server X     
GIS Web publishing—Maps   X   
GIS Web publishing—Data   X   
GIS Web publishing—Metadata (XML-based services)   X   
HTML mapping application   X   
Java mapping application   X   
ASP and ISP connector for developers   X   
Metadata catalog management and search   X   
Support for Web interoperability   X X 
Web application development framework for .NET, ASP, 
and Java ISP 

  X X 

Data access update and API     X 

                                                 
55 ESRI Inc 2005 
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Server-based GIS editing     X 
Distributed data management—Download/Upload     X 
Distributed data management—Extract/Insert     X 
Distributed data management—Replication     X 
GIS analysis in a central server     X 
Comprehensive ArcObjects library for enterprise and 
Web developers 

    X 

SOAP-based GIS Web services     X 
Raster analysis tools     X 
Terrain/3D tools     X 

Tabell 2: Funktionalitet  för ESRIs serverprodukter (ESRI) 

 
EView 
Enterprise View, EView, är en produkt som har utvecklats av ESRI Australia och intro-
duceras i Sverige av MELDIS AB. EView, som bygger på ett eget utvecklat koncept, 
använder en hubmodell och inte en traditionell direktlänkad modell vilket förstärker 
integrationen med spatiala data. EView läser data från skilda källor, speciellt genom att 
använda GIS-data som index.  
 

 
Figur 13: EViews arkitektur (MELDIS AB) 

EView använder ArcIMS för kartpresentation, ArcSDE för att nå GIS data och JDBC 
eller ODBC för att koppla till olika databaser, och kan då anpassa integrationen till före-
tagets databaser. EView-servern kan också betraktas som en superterminal som använ-
der andra program för att skapa resultat för användaren. På så vis kan EView konfigure-
ras mot t.ex. ett dokumenthanteringssystem som skapar rapporter genom verktyg eller 
applikationer för att skapa färdiga utskick. Servrarna styrs och konfigureras centralt från 
EView, så med några få XML-filer styrs alla EViews egenskaper som t.ex. databaser, 
grafik och användare.56 
 

                                                 
56 MELDIS AB 2005 
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Figur 14: EViews SDK (ESRI Australia) 

 
I EView ingår inbyggda tjänster som t.ex. att skapa PDF- och jpeg-filer. Mallar för ut-
seende på kartor och rapporter konfigureras också med XML-filer. För kartlayout kan 
exempelvis ArcView användas för att skapa dessa mallar.57  
 
EView Designer är en utökning och lägger till ett API, installerat i EView-servern, och 
möjliggör utveckling av klientapplikationer. De interagerar med EView-servern via 
XML-protokoll.  
 
SDK-tillägget som finns för EView är ett gränssnitt bestående av ett antal metoder in-
stallerade i EView-servern. Metoderna möjliggör utveckling av nya funktioner, integre-
ring av EView med andra systemapplikationer och tredjepartsprodukter, samt imple-
mentation av säkerhetsförfaringssätt. EView SDK erbjuden en utvidgning av server-
funktionalitet OLAP (OnLine Analytical Processing).58 
 
Användare av EView är bland annat Australiensiska försvarsmakten och Gävle kom-
mun.  
 
Support 
ESRI Australia, som utvecklat EView, erbjuder en väl utbyggd support och dokumenta-
tion som vanliga ESRI-produkter. Konsulttjänster och utbildning för EView erbjuds av 
MELDIS AB i Sverige. 
 
MapObjects Java  
MapObjects Java (MOJ) är en samling komponenter för utveckling av J2EE-
applikationer för både klienter och servrar, och består av mer än 900 komponenter. Vid 
användning av ArcIMS fås en bättre prestanda vid kartrepresentation, men ArcIMS är 
inte nödvändigt. Möjlighet finns att kunna kombinera data från olika datakällor såsom 
lokalt installerat, Internet eller intranät. MOJ är ett inte lika omfattande verktyg som 
ESRI ArcGIS Server och ArcGIS Engine. Stöd finns för plattformarna Red Hat Linux, 
Sun Solaris, Mac OS X, HP-Unix, IBM AIX och Windows. J2SE JDK 1.4.x rekom-
menderas och som utvecklingsmiljö kan Java 2 SDK eller olika IDE (Intergrated Deve-
lopment Environment) som JBuilder och Sun ONE Studio användas. 
 
MOJ har framgångsrikt testas med WebLogic, WebSphere, JBoss med Tomcat, och Sun 
ONE J2EE applikationsserver. Utvecklingen av MOJ har upphört och endast underhåll 
av produktens nuvarande funktionaliteter sker. 
 
                                                 
57 Svensson 2004  
58 ESRI Austrailia 
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Support 
I och med ESRIs marknadsledande roll är dokumentationen omfattande och ESRI er-
bjuder sina användare ett eget utvecklarnätverk med forum, kodexempel, m.m. Storle-
ken på ESRI medför att antalet användare av EDN (ESRI Developer Network) är stort. 
För MOJ finns s.k. quick-start tutorials men för Java-utveckling kan inga konsulttjänster 
erbjudas.  

6.1.2 MapInfo 
MapInfo är ett globalt programvaruföretag som är ledande inom analys och presentation 
av geografisk data. Deras produkter är vanligt förekommande bland kommuner i Sveri-
ge och den största produkten är MapInfo Professional. Den anses allmänt vara den enk-
laste att använda.  

MapXtreme Java 
MapXtreme Java är en applikationsserver för att bygga serverbaserade GIS-
applikationer med avancerad funktionalitet till många användare över ett nätverk av 
typen Internet eller intranät. MapXtreme Java är integrerat med Oracle Spatial vilket 
möjliggör spatiala beräkningar på databasnivå samt Oracle Locator och körs med en 
J2EE-applikationsserver. Detta innebär att MapXtreme Java administreras centralt i 
organisationen. Specifikationerna för J2EE följs så utvecklare kan enkelt sprida applika-
tioner med verktyget som medföljer eller utvandra till andra J2EE applikationsservar. 59 

 
 Figur 15: MapXtreme funktioner (MapInfo) 
 

Operativsystem Applikationservrar Databaser 
Solaris 8 & 9 Tomcat 4.1.18 Oracle 8i Spatial (8.1.7) 
HP-UX 11 WebLogic 7 Oracle 9i2 Spatial & Locator 
Red Hat Linux Advanced 
Server 9.0 

WebSphere 5.1 Oracle 10g Spatial  

Windows 2000 Server Edi-
tion  

SunONE 7 SQL Server 2000 w/ SpatialWare 
4.6 

Windows Server 2003 En-
terprise Edition 

Oracle 10g  Informix 9.3 w/ SpatialWare 4.5 

Tabell 3: Kompabilitet mellan MapXtreme och andra programvaror (MapInfo)  

 

                                                 
59 Karlsson 2006 
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Support 
JavaDoc-bibliotek, exempelkod och forum finns att tillgå. MapInfo erbjuder också kon-
sulttjänster. 60 

6.1.3 Oracle 
Oracle är marknadsledande inom affärsmjukvarubranschen och mest känt för sina data-
bashanterare. Oracle Spatial och Oracle Locator är deras GIS-lösning. Oracles databas 
innehåller lokaliseringsfunktioner som möjliggör att applikationer direkt kan införliva 
lokaliseringsinformation. J2EE-specifikationerna följs i Oracle och dessa komponenter 
är därmed tillgängliga för utvecklare. 
 
Oracle Locator 
Oracle Locator kan utföra förfrågning om närmaste granne och andra spatiala relationer 
mellan geometrier samt relationsinformation som inte är lagrad i Oracle Spatials geome-
tri. Stöd för långa transaktioner samt lagring i indexerad vektorgeometridatabas ger 
Oracle Locator en förhöjd applikationsprestanda.  
 
Oracle Spatial 
Oracle Spatial fungerar på liknande sätt som Oracle Locator men med ytterligare funk-
tioner. Oracle Spatial kan utföra geometriska längd- och areaberäkningar, generera nya 
geometrier som buffertzoner och unioner. Stöd finns för omvandling mellan koordinat-
system för enskilda geometrier eller lager och lagring av linjemåttsinformation. Oracle 
Spatial 10g innehåller stöd för alla geospatiala datatyper och modeller, både raster- och 
vektordata, samt topologi och nätverksmodeller.61 
Oracle Spatial har fler analysfunktioner och mer avancerade beräkningsmöjligheter än 
Oracle Locator. 

                                                 
60 MapInfo 2005 
61 Oracle 2005 
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Figur 16: Arkitekturskiss för Oracle Spatial (Universitet i Karlsruhe) 
 
MapViewer 
Komponenten MapViewer är en del av Oracles applikationsserver som är helt Java-
baserad och körs i en J2EE-miljö. Med MapViewer kan webbaserade GIS-tjänster, till-
lämpningar utifrån SOA-konceptet samt positions- och lägesbaserade mobila tjänster 
utvecklas. Alla funktioner i Oracle Spatial har stöd i MapViewer och det API som an-
vänds arbetar mot de geografiska data som lagras i Oracles databas.  
 
Support 
Support finns tillgänglig som diskussionsforum, artiklar, .doc bibliotek och exempel-
kod. 

6.1.4 Ionics Software 
Ionics Software har en serie GIS-produkter under namnet Red Spider, byggda på de 
öppna standarderna WFS, WMS och WTS. Ionic har utvecklat komponenter för både 
server- och klientsidan och dessa består av skalbara J2EE- komponenter som följer 
standarderna från OGC och ISO/TC211. Ionics serverkomponenter och mellanvara är 
plattformsoberoende och kan hantera stora mängder data och många samtida användare. 
De programvaror som är tillgängliga:  
• Red Spider Web - webbtjänst för att visa geospatial information på webben. 
• Red Spider Studio - ett utvecklingsverktyg för att bygga en portal för geografisk 

information där webbtjänster erbjuds.  

Oracle9i - server 

Oracle Spatial 

relationstabell

ArcSDE Internet 
Kartserver
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• Red Spider Catalog - e-handelslösning för att registrera och hitta geografisk infor-
mation på Internet 

• Red Spider LOBOS - integrerar standardförfrågningar om lokalisering, t.ex. kör-
hänvisning, hitta närmaste eller visa karta, i mobila applikationer och webbsidor. 

• Red Spider Enterprise - utvecklingsverktyg med Java API för GML och WFS.62 
 
Red Spider har ett flertal användare, t.ex. mobiloperatören 3, ESA (European Space 
Agency) och Statens Kartverk, Norge. Med hjälp av programvaruserien Red Spider kan 
3 hålla reda på sin utrustning för mobilteletjänster, ESA gav Ionic Software i uppdrag 
att utveckla en webbaserad kartserver för att spåra bränder, och slutligen har norska 
kartverket utvecklat en plattformsoberoende webbtjänst som ger geografisk information 
med hjälp av Ionic. 
 
Support 
Ionic erbjuder support via e-postkontakt. Med programvarorna följer .doc-bibliotek och 
manualer. 

6.2 Produkter med öppen källkod 
Utvecklingen i Javavärlden är för närvarande koncentrerad kring projekt som använder 
Java Topology Suite (JTS) som bas för den geometriska representationen. Vissa projekt 
har valt att gå samman för att få tillgång till mer kunskap och kompetens medan andra 
fortsätter som oberoende utvecklare.63 Open Source GIS hemsida är ett försök till att 
sammanställa en komplett lista över öppna programvaror inom GIS. De programvaror 
som presenteras här är samtliga omtalade på denna hemsida64. 

6.2.1 Degree 
Grundidén med Degree är att tillhandahålla ett ramverk, baserat på Java, för att skapa 
flexibla GIS-lösningar, alltifrån kartlösningar för standalone-enheter till applikationer 
för webbklienter. Degree är skapat av instutitionen för geografi vid universitet i Bonn 
och lat/lon, en avknoppning från GIS Research Group vid samma universitet. Ramver-
ket bygger på standarder från OGC och ISO/TC 211, vilket gör det möjligt att integrera 
standarder från andra tillverkare, t.ex. ArcIMS från ESRI. Genom dessa standarder blir 
Degree återanvändbart, plattformsoberoende, komponentbaserat och fungerar i olika 
tekniska miljöer. Degree består av fyra produkter:  
 
• Degree Web Services – paket med öppna standarder för åtkomst av geodata via 

webben. 
• Degree iGeoPortal – ett ramverk för webbklienter baserat på moduler från övriga 

komponenter i Degree 
• Degree iGeoSecurity- paket för att säkra den geografiska infrastrukturen 
• DeeJump- en utökning av JUMP (se 5.2.4 ) och ett desktop-GIS för SDIs.65 
  
 

                                                 
62 Ionic Software 2005 
63 Ramsey 2005 
64 Open Source GIS 2005 
65 lat/lon 2005 
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Figur 17: Schematisk bild över hur Degrees tjänster interagerar med varandra och klienter (lat/lon) 

  
Degree har också stöd för datalagring och funktioner hos andra tillverkare såsom Oracle 
Spatial, PostGis, MySQL, ESRI ArcSDE, MapInfo MIF och BNA files.66 
De användare som nämns på hemsidan är till största del etablerade i tysktalande länder. 
 
Support 
E-postkontakt finns för utvecklare och slutanvändare. Källkoden med dokumentation 
över klassbibliotek, exempel på applikationer och demos, finns att ladda ned från De-
grees hemsida. Företaget bakom Degree, lat/lon, erbjuder support i alla steg vid infö-
randet av programvaran. Möjlighet finns även att använda de öppna forum som finns på 
OGCs samt SourceForge.nets hemsidor för support av programvarorna. SourgeFor-
ce.net har även forum och e-postlistor utlagda till utvecklare som ingår i projektgruppen 
för Degree. 

6.2.2 Fulcrum 
Fulcrum är ett Java-bibliotek med komponenter för användargränssnitt, datamodeller 
och verktyg för utvecklare som använder Java vid utveckling av kartapplikationer. 
Komponenterna är i första hand avsedda att skapa applikationer där kartdata behöver 
överföras i ett nätverk. Informationen kan komma från en standalone-enhet, kommersi-
ella kartservrar eller från OGCs webbtjänster. Fulcrum är inte tänkt att vara en fullstän-
dig GIS- lösning, även om det finns grundläggande processer för att behandla spatialt 
data. Målet är att tillhandahålla en integrerad samling klasser som behandlar vanliga 
behov som utvecklare har när de skapar kartapplikationer. Kärnverksamheten inom 
Fulcrum är riktad mot företaget Traverse Technologies och innefattar skapandet av 
webbaserade kartapplikationer. Traverse Technologies är ett amerikanskt konsultföretag 
som erbjuder bl.a. GIS-lösningar. Den fortsatta utvecklingen hos Fulcrum är mestadels 
baserad på krav från Traverse Technologies, men utvecklarna anser att det är viktigt att 
det fortsatta arbetet ändå grundas på öppna källkoder och standarder för att det ska gag-
na kunderna och alla GIS-användare.  
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Figur 18: Fulcrums koppling med olika typer av Java-lösningar (Fulcrum) 

Källbiblioteket för Fulcrum kopplas till olika Java-lösningar såsom webbapplikationer, 
desktopplösningar och webbtjänster enligt standarder från OGC. De underliggande GIS-
funktionerna för t.ex. projektion och läsning av filer ingår inte i Fulcrums programvara 
utan hämtas från existerande källkoder. Kraven för att kunna använda Fulcrum innefat-
tar, förutom J2SE SDK 1.4.x, gränssnittet JDOM. Det är oberoende av plattform samt 
språk, och tillåter åtkomst och uppdatering för program eller script av innehåll, struktur 
och dokumentstil.  
 
Angående användare finns inga andra än Traverse Technologies angivna på hemsidan. 
 
Support 
Det finns inget öppet forum för diskussioner och liknade på Fulcrums hemsida, utan för 
att få nyheter och uppdateringar finns e-postlistor. Ämnena för dessa är tillgängliga från 
hemsidan och aktuellt ämne kan sökas ut. Det finns ett exempel på en applikation med 
tillhörande kod och förklarande text.67 Trots letande på OGC och SourceForge.net hitta-
des inga forum eller kontaktnät för Fulcrum, men Traverse Technologies finns represen-
terad i OGC och har deltagit i utvecklingen av standarder godkända av OGC 68. 

6.2.3 GeoTools 
Arbetet med GeoTools började 1996 som en del av ett examensarbete vid Geografiska 
instutitionen vid Leeds universitet. GeoTools är en Javabaserad verktygslåda för kart-
hantering som ger möjlighet att se kartor interaktivt i en webbläsare för tunna klienter. 
Arkitekturen bygger på moduler och det blir lätt att lägga till eller ta bort funktioner i 
applikationen. GeoTools är tänkt som ett ramverk för Java-objekt för att enklare imple-
mentera OGC-stödda servertjänster och tillhandahålla OGC- kompatibilitet i standalo-
ne-applikationer. GeoTools2 består av ett kärn-API och grundutförandet av dessa gräns-
snitt. 

                                                 
67 Fulcrum 2005 
68 OGC 2005 
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GeoTools är inte en färdig produkt att använda. Det är snarare ett bibliotek över Java-
klasser som stödjer specifikationer för GeoAPI, där bland annat definiering av vilka 
typer av geografisk information ska hanteras och behandlas ingår. Specifikationerna 
beskriver t.ex. även hur dessa typer ska lagras och läsas (beroende på format) i filer, 
databaser eller över Internet. Att bestämma koordinatsystem ingår också liksom att ska-
pa transformationer mellan olika koordinatsystem.  
 
Eftersom data är väsentligt inom GIS arbetar GeoTools kontinuerligt för att stödja så 
många dataformat som möjligt. Gränssnittet för datalagring av vektordata stödjer de 
vanligaste dataformat såsom shapefile och GML. Dessutom finns stöd för PostGis, 
Oracle, ArcSDE, MySQL, MapInfo och GTopo30. För att läsa rasterdata stöds datafor-
maten ArcGrid (ArcInfo ASCII Grid, ESRI och Image (bilder laddas ner som är geore-
fererade med en doc-fil)). Arbete pågår för att kunna använda GeoTIFF, som är en geo-
refererad tiff-bild, och WMS enligt standard från OGC.  
 
Användare av GeoTools är framförallt utvecklare av GIS-produkter. Utvecklingsverk-
tyget finns i grunden av många programvaror, byggda på öppen källkod.  
 
Support 
Via GeoTools hemsida finns möjlighet att få support via e-postlistor, wiki-sidor, chat 
och rapportering om dataprogramfel. Alla Java-klasser finns i ett .doc-bibliotek och 
hemsidan erbjuder s.k. tutorials och guider för utvecklare samt slutanvändare. Dessa 
hjälpfunktioner gör hemsidan till ett bra redskap för utveckling i GeoTools.69 Ytterliga-
re support kan inhämtas från SourceForge.nets hemsida. Där finns bl.a. ett femtiotal 
utvecklare anmälda som använder GeoTools och även ett forum är tillgängligt.70 

6.2.4 Java Unified Mapping Platform - JUMP 
Grunden i JUMP är en serie applikationer baserade på mjukvara med öppen källkod 
som erbjuder ett anpassningsbart API och ett gränssnitt för att visualisera och behandla 
spatialt data. Den grupp som arbetar med mjukvaran består av utvecklare från Vivid 
solutions, Refractions Research, båda mjukvaruföretag, och British Columbias jord-
bruksdepartement. JUMP är helt Javabaserat och är även ett ramverk för utveckling av 
applikationer inom spatial databehandling.  
 
 
 
Huvuddelarna är:  

• JUMP, unified mapping platform tillhandahåller ett ramverk för både gränssnitt 
och API till utveckling och användande av applikationer. 

• JTS, topology suite är ett API för funktioner av grundläggande geometriska ope-
rationer. 

• JCS, conflation suite är också ett API med en serie interaktiva verktyg som kan 
sammanfoga information från olika datamängder. 

 
JUMPs arkitektur är modulär, återanvändbar och kan skräddarsys efter sin användare. 
Grundfunktionaliteten i mjukvaran ligger som APIer, vilka är lätta att använda i andra 
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applikationer. Det grafiska användargränssnittet Workbench har komponenter som kan 
nyttjas oberoende av varandra.  
 

 

Figur 19: Arkitektur för JUMP (JUMP) 

JUMP har även flera olika plugins för specifika applikationer eller funktioner. Pro-
gramvaran bygger på de öppna standarder som specificerats av OGC och stöder flera 
olika standardformat (GML, shapefiles m.fl.) och databashanterare (Oracle, PostGis 
m.fl.).71  
 
Direkta användare är svåra att referera till men utvecklingsföretaget Vivid Solutions 
har mestadels kanadensisk offentlig förvaltning som kund. Företaget samarbetar dessut-
om med Refractions research för utvecklingen av JUMP. 
 
Support 
En bred dokumentation om programvarorna är tillgänglig på hemsidan med presenta-
tion, guider för utvecklare och användare samt ett väl utbyggt .doc-bibliotek. 
Hemsidan erbjuder e-postlistor för användare och utvecklare för kontakt och support. 
Frågor om utveckling kan även ställas till den ledande utvecklaren för programvaran.69 I 
och med att OGCs standarder används kan information även inhämtas på organisatio-
nens sida.72 
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6.2.5 OpenMap 
OpenMap är ett komponentbibliotek för att utveckla spatiala applikationer i Java. Pro-
gramvaran är utvecklad och underhålls av BBN Technologies, som är ett amerikanskt 
teknikkonsultföretag. Verktygslådan som OpenMap nyttjar är uppbyggd av Javaböns-
komponenter och kan direkt inbäddas eller distribueras över nätverk och kommunicerar 
med standardprotokoll.73 
 
OpenMap stödjer shapefiler som källa för indata, men andra datakällor kan kodas från 
grunden. Lagerkonceptet i OpenMap är generellt så att nästan alla datakällor kan an-
vändas i en OpenMap-applikation.74  

 
Figur 20: Översikt är OpenMap arkitekturen (OpenMap) 

OpenMap har en rad användare koncentrerade till Nordamerika, ingen finns med an-
knytning till Skandinavien. 
 
Support 
Dokumentation om API, e-postlista och utvecklartips finns på hemsidan. 
Där erbjuds även ett system för spårande av dataprogramfel, OpenMap Bugzilla Bug 
Tracking System, i form av ett forum. I och med att BBN är ett konsultföretag kan de 
erbjuda mer support. 71 

6.2.6 User-friendly Desktop Internet GIS - uDig 
uDig är en grundplattform i Java för att bygga spatiala applikationer med öppna käll-
kodskomponenter, med tyngdpunkt på OGC-standarder för Internet GIS, WMS och 
WMF. Refractions Research, som ansvarar för uDig, är en konsult- och programvaruut-
vecklingsorganisation. De har även utvecklat PostGIS, TerrainServer och ARC3WMS. 
Refractions Research har också konsultuppdrag för produkter såsom ESRI ArcGIS och 
Oracle. Organisationen är aktiv och ledande inom GIS-branschen. GIS-plattformen för 
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uDig grundas på konceptet plugins, som är baserade på Eclipse Rich Client Platform 
(RCP). Ett antal andra välkända Eclipse plugins används såsom Eclipse Modeling Fra-
mework och Graphic Modeling Framework. 

 

 
Figur 21: Skikt i uDig (uDig) 
  

uDigs programvara är indelad i olika skikt där varje skikt har ansvar och möjligheter.  
GIS Toolkits 
Skikt 0: Verktygslådan består av GeoTools och GeoAPI som bistår med användbara 
funktioner och ansvarar för dataöverföringen mellan datorer och program. Dessa biblio-
tek är samlade till en plugin så det kan dela på classloader.  
GIS Plattform 
Skikt 1: Katalogtjänsten bistår med ett grundläggande API för åtkomst av data och kan 
fungera som en grund i olika GIS-applikationer.  
GIS Application 
Skikt 2: Projekttjänsten fungerar som uDig-applikation som möjliggör visualisering av 
kartor och utskrift under användarkontroll.  
Visualisering och interaktion 
Skikt 3: Rendering och verktygstjänst tillåter kontroll av visnings- och skärminterak-
tion.  
 
GIS-plattformen stödjer grunderna av uDig-applikationen. Dessa plugins är inte begrän-
sade till RCP-applikationen utan kan användas med ett vanligt Eclipse IDE. GIS-
plattformen består av följande komponenter: 
• Katalog Plugin – direktion och spatial information 
• Sökning – för att hitta spatial information 
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Ytterligare plugins kan läggas till plattformen. Utökning kan ske antingen genom att 
uDig anpassas efter användarens behov eller genom att nya applikationer definieras 
baserade på uDig. Dessa utökningar sker tillsammans med berört skikt.  
 
Support 
Det finns olika former av support såsom forum och support som gratis- och betalvariant. 
Refractions Research är också medlem i OGCs tekniska kommitté som samordnar ut-
veckling, modifiering och godkännande av specifikationer. 75 
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7 Jämförelseanalys 
Jämförelsen av de krav som har ställts i kravspecifikationen ställs mot produktens funk-
tionalitet. Endast kraven av typen SKALL har jämförts mot produkten. Detta val har 
gjorts på grund av att dessa krav är de mest viktiga. Kraven av typen BÖR är krav som 
är bonus om de fungerar med produkten.  

7.1 Kravmatriser 
Matriserna (se tabell 4 och 5) visar en sammanställning av hur SKALL-kraven uppfyllts 
för de olika programvarorna. Matriserna är uppdelade för proprietär och öppen pro-
gramvara. Där det står Ja, anses kravet vara uppfyllt. I de fall där informationen varit 
otillräcklig har detta markerats med ett streck.  
 
Resultatet i kravmatriserna grundas på litteraturstudien som presenteras i kapitel 6. Per-
sonlig kontakt med företagsrepresentanter har tagits för att få information som inte 
framgått av företagets egen presentation av produkten. 
 
Om BÖR-kraven uppfylls enligt matrisen (se tabell 6 och 7), ökar möjligheten att kunna 
använda utvecklingsverktyget i större utsträckning i framtiden. Raden för tunn klient 
och rik klient är inget BÖR-krav, utan indikerar vilken typ av klienter som kan utveck-
las.  
 
Nedanstående punkter är en sammanfattning och repetition av kravspecifikationens 
SKALL-krav. 
 

• Java-baserad 
• Plattformskrav HP-Unix 
• Livscykel, produkten ska inte vara i slutet av sin livscykel 
• Support erbjudas till en tillfredställande nivå 
• Leverantör ska vara känd och ha en stabil organisation 
• Standardformat så som Oracle lagringsformat och OGC standader 
• Referenssystem exempelvis RT90, SWEREF99 och WGS84 
• Ej separat utvecklingsmiljö 
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7.1.1 SKALL-krav för proprietär programvara 

Tabell 4 Matris för SKALL-krav för proprietär programvara 

 

Krav ArcGIS Engi-
ne ArcGIS Server MapObjects 

Java  EView MapXtreme 
Java Oracle Red Spider 

Studio 

Java Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Plattformskrav Ja, ej HP-Unix Ja, ej HP-Unix Ja Ja, ej HP-Unix Ja Ja Ja 

Livscykel Ja (9.1)  Ja (9.1) Ja (2.1) Ja (4.1.6)  Ja (4.7) Ja (10g) Ja (3.2) 

Support Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Leverantör Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Standardformat 
Oracle ArcSDE ArcSDE Ja  ArcSDE Ja Ja Ja 

Referenssystem Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ej separat utveck-
lingsmiljö 

Eclipse v 3.0 
eller 3.0.1 
JBuilder  

Sun Studio Cre-
ater 

JBuilder, Eclipse 
eller ONE Studio Valfritt 

JDeveloper, 
JBuilder eller 

Forte 
JDeveloper ---- 
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7.1.2  SKALL-krav för öppen programvara 

Tabell 5 Matris för SKALL-krav för öppen programvara 

Krav Degree Fulcrum GeoTools Jump OpenMap uDig 

Java Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Plattformskrav Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Licens 
(se tabell 1) LGPL LGPL LGPL GPL MPL GPL 

Livscykel ---- Ja (0.2.5) Ja (2.1.0) Ja (1.1.2) Ja (4.6.2) Ja (1.0.5) 

Support Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Leverantör Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Standardformat 
Oracle Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Referenssystem Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ej separat ut-
vecklingsmiljö ---- Apache Ant Eclipse Apache Ant eller 

Eclipse Apache Ant Eclipse 
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7.1.3 BÖR-krav 

Tabell 6 Matris för BÖR-krav för proprietär programvara 

Tabell 7 Matris för BÖR-krav för öppen programvara 

                                                 
76 Jansson 2005 

Krav ArcGIS Engine ArcGIS Server MapObjects 
Java  EView MapXtreme 

Java Oracle Red Spider 
Studio 

3D Ja Ja Nej Nej Nej Ja76 ---- 

Lagring ArcSDE ArcSDE ---- Nej Ja Ja ---- 

Tunn klient och 
rik klient 

Tunn klient och 
rik klient 

Tunn klient och 
rik klient 

Tunn klient och 
rik klient Tunn klient  Tunn klient och 

rik klient 
Tunn klient och 

rik klient 
Tunn klient och 

rik klient 

Krav Degree Fulcrum GeoTools Jump OpenMap uDig 

3D Ja ---- Ja Ja Nej Ja 

Lagring ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Tunn klient och 
rik klient 

Tunn klient och 
rik klient Tunn klient Tunn klient och 

rik klient Tunn klient Bibliotek Tunn klient och 
rik klient 
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7.2 Fördjupad analys 
De presenterade kandidaterna har alla uppfyllt kravet om Java-baserad utveckling.  
Därefter har leverantörskravet varit det minst komplicerade kravet att undersöka.  
Kraven på leverantören enligt kravspecifikationen är lite vanskliga att applicera på före-
tag som i dagsläget inte har så stor del av marknaden. Därför har kravet vägts mot vilka 
andra användare produkten har. Är användarna av signifikant betydelse eller med an-
knytning till Skandinavien, har leverantören ansetts uppfylla kravet. Etablerade företag 
som ESRI och MapInfo måste anses uppfylla detta krav men det finns andra krav från 
RPS som inte helt och hållet är uppfyllda.  
 
ArcGIS Engine, ArcGIS Server och EView stöder inte plattformskravet för HP-Unix 
men RPS förmodar att det inte är något större problem att lösa om så önskas. Att kunna 
kringgå plattformskravet är möjligt om en kostnadsreduktion kan påvisas. Dessa pro-
dukter kräver alla ArcSDE för databashantering men om Oracle Spatial väljs behövs 
inte ArcSDE då Oracle Spatial har de funktioner som finns i ArcSDE. Omvägen runt 
ArcSDE kan utvecklas på egen hand i EView 77 men medför merarbete, och det kan 
vara svårt att uppskatta hur stort och komplicerat arbetet blir. Att kunna utesluta vissa 
delar i system medför en enklare och lättöverskådlig lösning, men det kan bidra till en 
större komplexitet i andra delar av systemen. ArcGIS Server och ArcGIS Engine gör det 
genomförbart att bygga rika klienter, typ KC-karta, som är filbaserat, i och med att det 
är högt prestandakrävande för att stödja realtid. Förmodligen kommer det att krävas att 
ArcObjects, eller liknande, ligger i grunden, för att kunna stödja realtidstillämpningar. 
 
ArcObjects, som ligger i grunden på ArcGIS Engine och ArcGIS Server, har många 
funktioner för att bygga kartor vilka inte är nödvändiga för RPS idag då tillgången på 
digitala kartor är rik. Tankesättet i utvecklingen av ArcObjects känns lite föråldrat i det 
avseendet. RPS vill endast ha en begränsad del av ArcObjects funktioner varför det inte 
finns någon anledning att betala för alla. Mängden funktioner kan även leda till svårig-
heter att avgöra vilka funktioner som ska användas vid utveckling av applikationer. 
Oracle har ett modernare koncept där möjlighet finns att nyttja de funktioner som be-
hövs, men frågan är om det håller i längden; risken finns att vissa funktioner saknas, 
som kan behövas i ett senare läge. 
 
MOJ innehåller färre funktioner än ArcObjects, och om MOJ är tillräckligt är det själv-
klart att föredra eftersom MOJ är en mogen produkt. MOJ kan dock sägas vara i slutet 
av sin livscykel men ESRI försäkrar att MOJ inte kommer att dras bort från marknaden, 
på grund av mängden befintliga användare. Någon större utveckling kommer inte att 
ske, utan produkten kommer bara underhållas78. Det går bra att utveckla egna applika-
tioner och MOJ är mycket stabilt med få dataprogramfel. Alternativt kan MOJ användas 
under ett par år framåt i väntan på att ArcGIS - produkterna, som successivt under 2006 
uppgraderas till 9.2, eventuellt blir kompatibla med HP-Unix. Inga garantier från ESRI 
finns dock. 
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EView är 100 % Java-baserat, till skillnad från andra ESRI-produkter, vilket gör det 
lättare i många avseenden att konfigurera. Nackdelen är dock att EView kräver mer 
verksamhetsanpassning för att få tillgång till information. Det finns inget befintligt stöd 
för lagring, men det går att utveckla på egen hand. Risken här är densamma som vid 
valet att utesluta ArcSDE. Kompetensen inom Sverige för EView är dock liten och pro-
dukten är mer en färdig applikation än ett rent utvecklingsverktyg. 
 
Oracle Spatial bygger på ett annat koncept än det mest förekommande inom GIS. De 
beräkningar som görs på geometriska data är ofta tunga att utföra och kräver hos de 
flesta leverantörer en mellanvara som utför dem. I Oracle Spatial kan dessa beräkningar 
utföras direkt i databasen och ett steg i hanteringen försvinner. Systemen blir lättare att 
överskåda och det är färre komponenter som ska samverka, men samtidigt blir komplex-
iteten större. Idag använder RPS Oracle Locator så steget upp till Oracle Spatial och 
MapViewer blir inte så stort i jämförelse med ett eventuellt byte till MapXtreme.  
 
Valet av MapXtreme Java innebär att RPS helt och hållet byter plattform. Det skulle 
inte på något vis vara en omöjlighet men innebära en stor förändring. Sammanvägda 
kostnader för inköp av programvara och inlärningskostnader för att behärska en ny 
plattform bör vägas in i beslutet. Fördelen med MapXtreme är att Oracle Locator kan 
användas med utvecklingsverktyget och inget av de middleware, som ESRI har i form 
av ArcSDE, behövs. Dessutom anses MapInfos produkter mer stabila 79. Konsulttjänster 
kan bli nödvändiga vid införandet och dessa erbjuds av MapInfo med partners.  
 
Om RPS vill satsa enbart på utveckling av GIS-verktyg med öppen programvara är Ge-
oTools lämpligast. Ska en del applikationer och funktioner finnas klara och utveckling 
ske därefter, är både JUMP och uDig kvalificerade, eftersom båda är baserade på Geo-
Tools. Funktionerna som dessa erbjuder utöver GeoTools funktionalitet är kanske i 
många fall överflödig och medför endast försvårande komplexitet i utveckling. GeoTo-
ols har redan undersökts av RPS och anses fungera väl i organisationen80.  
 
Ett av kraven i kravspecifikationen behandlar licenskostnader som är en stor del i valet 
av utvecklingsverktyg. Kostnaden för licenser är till viss del en förhandlingsfråga när 
inköp blir aktuellt och svår att få grepp om innan dess. Licenskostnaden har därför inte 
undersökts utan RPS får ta ställning i valet när inköpet sker. För de verktyg som kan 
utveckla mer avancerade applikationer är kostnaden för inköp i regel högre än för dem 
med enkla funktioner. På så vis bli kostnaden per användare högre för applikationer 
med ett fåtal användare. Möjligheten finns då att överväga inköp av färdiga applikatio-
ner. Om ett mer avancerat utvecklingsverktyg redan innehas kan samtliga applikationer 
utvecklas i det. Med behovet att utveckla olika funktionaliteter i applikationerna be-
dömningen mynna ut i två olika leverantörer av programvara. Detta kan vara en stor 
nackdel eftersom arbetet med att lära och behärska två olika API kan vara opraktiskt 
och i slutändan ofördelaktigt för RPS. 
  
ESRI och MapInfo är de världsledande företagen inom GIS på marknaden idag, men att 
utvecklingsverktyget ska finnas hos dem är inte självklart. Att ett företag är marknads-
ledande idag innebär inte att deras teknologi är den bästa och att den kommer anpassas 
till de snabba svängningar som sker i IT-världen. Intergraph var marknadsledande för 

                                                 
79 Ludvigsson 2005 
80 Mogren 2004 



 

  55 

10 år sedan, men har idag knappt kvar några marknadsandelar i Sverige, beroende bl. a. 
på att deras produkter inte följt med den tekniska utvecklingen  

7.3 Slutsatser  
I dagsläget finns inte stöd för HP-Unix i ArcGIS Server och ArcGIS Engine varför de 
utesluts enligt plattformskravet. Samma krav avlägsnar EView som möjlig kandidat, 
men de utesluts även då kompetensen inom Sverige och mognaden för produkten anses 
liten.  
 
Ionic Software erbjuder möjlighet att få information via e-post och trots upprepade frå-
gor har företaget inte svarat. Därmed anses de inte uppfylla kravet på support och ute-
sluts. Kontakt via e-post har tagits med andra företag har detta fungerat väl.  
 
MOJ har mindre funktionalitet än ArcGIS Server och ArcGIS Engine men kan mycket 
väl vara tillräckligt för RPS framtida behov. Mer avancerade applikationer kommer, 
som det ser ut idag, inte att ha så många användare inom Polisen. Nackdelen med MOJ 
är att det inte kommer att utvecklas från leverantörens sida utan endast underhållas med 
existerande funktionalitet. ESRI Sweden kan i dagsläget inte erbjuda konsulter kunniga 
inom Java. Dessa tjänster kan dock förmedlas av ESRIs partner LandFocus.  
 
MapXtreme Java innebär en övergång till ny utvecklingsplattform och ett helt J2EE-
baserat system i linje med RPS IT-strategi. Kompabiliteten med plattformskravet stäm-
mer mycket väl överens. Fördelen med MapXtreme Java är att produkten kan användas 
med Oracle Locator och att inget middleware behövs. 
 
Oracles fördel är att uppgraderingen från Locator till Spatial inte innebär någon större 
förändring då produkten redan finns inom RPS. 
 
Någon ingen uttalad policy hos RPS för användandet av öppen programvara finns inte, 
varför bedömningen av dessa utvecklingsverktyg får ses som upplysande. Om och när 
en policy för öppen programvara existerar blir bedömningen relevant. GeoTools uppfyl-
ler de ställda kraven, liksom JUMP och uDig. De har färdiga applikationer, förutom 
möjligheten till egen utveckling.  
 
Enligt leverantörskravet och diskussionen kring kravet i kapitel 7.2 utesluts dessa öppna 
programvaror:  
• OpenMap har användare enbart i Nordamerika  
• Degrees användare förekommer till stor del i tysktalande länder. 
• Fulcrum anger en användare, Traverse Technologies och inga andra referenser ges 

av vare sig Fulcrum eller Traverse Technologies. 
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8 Resultat 
Här presenteras de slutliga bedömningarna, åtföljda av en utförlig diskussion. 

8.1 Bedömning 
Utifrån slutsatserna i kap.7.3 ges följande bedömning i de olika fallen av programvara: 
  
Proprietär programvara:  
Om inköp av utvecklingsverktyg ska ske i en nära framtid och ha en långvarig lösning 
bedöms MapXtreme Java och Oracle Spatial vara likvärdiga alternativ. Dessa uppfyller 
båda de uppställda SKALL-kraven.  
 
Eftersom utvecklingen av GIS-applikationer med Java inte är så utbredd, förväntas ut-
budet på marknaden öka. Det kan därför vara meningsfullt att avvakta och då använda 
MOJ som ett kortvarigt alternativ. Ytterligare ett skäl att vänta är möjligheten att an-
vända öppen programvara. 
 
Öppen programvara:  
När RPS fattat beslut om användande av öppen programvara bedöms GeoTools vara det 
lämpligaste utvecklingsverktyget. I det fall en viss del färdiga applikationer önskas är 
både JUMP och uDig likvärdiga utvecklingsverktyg. 

8.2 Framtidsperspektiv 
Antalet utvecklingsverktyg är stort på marknaden men långt ifrån alla stöder Java. Ett 
exempel är Carmenta AB, välkänt i GIS-branschen, och deras verktyg SpatialAce som 
är baserat på C++ men kan anses språkneutralt i vissa avseenden. SpatialAce kan an-
vändas i Java-miljö med hjälp av en s.k. wrapper, en programvara som skapar ett skal 
kring C++ för att fungera mot Java. Trots att detta fungerar är det inte tillfredställande 
för kravet på Java-baserade programvaror.  
 
ESRI erbjuder ingen modulärisering i dagens produkter, vilket vore önskvärt för RPS 
som inte behöver alla delar i utvecklingsverktyget. Därför vore det fördelaktigt om olika 
utformningar av verktyget fanns som val bland ESRIs produkter, t.ex. light, standard 
och professionella utgåvor. Om RPS beslutar att använda ESRIs produkter borde ett 
byte av plattform övervägas då HP-Unix inte kommer att stödjas primärt av ESRI. Är 
bytet av plattform inte aktuellt men användandet av produkter från ESRI så är risken att 
komplikationer uppstår överhängande. Följden blir att kravet från RPS på denna platt-
form blir svårare att uppfylla med ESRIs produkter då stöd för HP-Unix tillkommer i ett 
senare skede.  
 
Med bedömningen av MOJ finns en möjlighet att om ett par år börja använda produk-
terna ur ArcGIS-familjen. ArcGIS Explorer som släpps under 2006 är en gratis pro-
gramvara från ESRI som används som en webbläsare för geodata. Med fördel ska Arc-
GIS Explorer integreras med ArcGIS Server för att få full GIS-kapacitet med geopro-
cessering och 3D-funktionalitet 81. Detta innebär att licens för slutanvändare inte behövs 
och att utveckling av mer avancerade funktioner på detta vis kommer att minska i kost-

                                                 
81 ESRI 2005 
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nad. Å ena sidan uppkommer ett större beroende av ESRIs produkter men å andra sidan 
vill RPS undvika att bli beroende av en leverantör. 
 
Det är ändå en fördel att köpa en mer färdig produkt då riskerna blir mindre i ett initialt 
skede. I och med att ESRI är marknadsledande kan det i många fall underlätta samver-
kan med RPS.  
 
De utvecklingsverktyg med öppna källkoder som analyserats i denna rapport lyder un-
der licensvillkor som garanterar att verktygets källkod förblir fri i olika grad. En riskbe-
dömning av licensvillkoren bör därför göras innan verktyg väljs. Eventuellt kan utveck-
lingsverktyget stödja andra databaser än Oracle för mindre känsliga applikationer som 
t.ex. register för husdjur. Det är lämpligt att det är SQL-baserat och här är PostGis ett 
potentiellt alternativ. PostGis är grundat på öppen källkod och hanterar geografiska data 
på samma sätt som Oracle men kan inte göra geometriska beräkningar på databasnivå. 
 
Framtiden för öppen programvara inom GIS beror till stor del på om tid finns att inhäm-
ta kunskap om programmen. De flesta företag och organisationer, däribland RPS, sitter 
inte med den kompetensen idag utan får i många fall ta hjälp av konsulter. En uppenbar 
risk med öppen programvara är att organisationen kan bli beroende av kunniga utveck-
lare och kompetens inom området.  
 
De kommersiella GIS-leverantörerna kan i större utsträckning erbjuda kompetensut-
veckling för gällande produkt, vilket ger dem en fördel i förhållande till de öppna pro-
gramvarorna. Genomslagskraften är heller inte lika stor för GIS som för de öppna Offi-
ce-programmen. Dessa används i större omfattning och kostnaderna för dessa kan 
minskas synbart. För GIS är kostnaden inte lika markant då antalet användare är mindre 
och många tänkbara tillämpningsområden inte nyttjar GIS idag.  
 
Det finns många GIS-lösningar med öppen källkod och eftersom utvecklingen i bran-
schen sker snabbt kommer den ständigt förändras. Därmed är det också viktigt att alltid 
ha aktuell information om utvecklingen för att ha bra överblick över utbudet. GIS är en 
relativt ny teknik och det är därför viktigt att analysera marknaden en tid före valet av 
GIS-lösning. Genom att trender och förändringar kartläggs kan ett så fördelaktigt val 
som möjligt göras.  
 
Avslutningsvis kommer IT-mognaden att växa inom polisväsendet varför de avancerade 
applikationerna kan behöva spridas bland användarna i ett senare skede. Även om ut-
vecklingsverktyget ger möjlighet att utveckla avancerade funktioner är dessa inte alltid 
nödvändiga och kan medföra att utvecklingen blir komplex med för många möjligheter. 
Bedömningen av utvecklingsverktyg i denna rapport är avsett för en utveckling mot 
många användare med krav på enkla funktioner.  

8.3 Teststrategi – förslag till fortsatt arbete 
För att kunna ge en rekommendation behöver tester genomföras av de utvecklingsverk-
tyg som bedöms vara mest lämpliga. Testerna som vanligen utförs inom RPS är accep-
tanstester, enhetstester och pilotdrift och för dessa är oftast en testledare ansvarig. En-
hetstestning testar en mindre del av källkoden på olika sätt. Acceptanstestning ser till att 
programmet löser de problem som det förutsätts att det ska. Pilotdrift utförs ofta av an-
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vändaren för att hitta allvarliga fel före slutlig release. Dessa tester utförs enligt RUP-
modellen.82 
 
Då denna rapport syftar till en bedömning av utvecklingsverktyg är det viktigt att inter-
aktionen med samverkande system sker på ett acceptabelt sätt. För att testa detta är ett 
s.k. integrationstest lämpligt. Testet är utvecklat från systemets kravspecifikation och 
ska fokusera på interaktionen mellan komponenterna i systemet och gränssnitten för 
dessa komponenter. Det är även viktigt att testa de funktioner som vanligtvis ska an-
vändas än de som undantagsvis används. 83 
 
För att kunna testa en mjukvara utarbetas en testplan där information om syfte och mål 
specificeras. Denna testplan ska självklart ha sin tyngdpunkt på det viktigaste i utveck-
lingsverktyget. En specifikation utarbetas för varje utvecklingsverktyg som ska testas 
och där utefter utformas test för det system som utvecklingsverktyget ingår i. 84 Därefter 
skapas en rad mindre testfall specifikt för varje utvecklingsverktyg som sedan applice-
ras. För att kunna utarbeta lämpliga testfall ska testerna utföras i åtanke på ändamålet 
med produkten, som i detta fall är utveckling av applikationer. En lämplig frågeställning 
är vad som behövs för att utveckla applikationer. De enklaste och viktigaste komponen-
terna att testa är:  
 

• Kommunikation i programmet (gränssnitt) 
• Databas 
• Verktyg 
• Releasehantering. 85 

 
Att utföra test av t.ex. användarmanualer, klassbibliotek och kodexempel för utveck-
lingsverktyget visar om det är lätt att förstå hur miljön fungerar. Testerna indikerar ock-
så om viktig information saknas i manualerna och om de fungerar bra som referenser för 
vana användare. Utfallet av testfallen ställs emot varandra för att slutsatser ska kunna 
dras om vad som anses passande och överensstämmande med den ursprungliga krav-
specifikationen. Testerna gör det möjligt att utvärdera kvaliteten hos mjukvaran och bör 
utföras i en iterativ process. Genom denna process kan återkoppling på kvaliteten ges 
tidigt.82 
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83 Sommerville 2001 
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85 Tell 2005 
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Bilagor 

i. Begreppsförklaring 
ADF - Application Development Framework, ramverk för utveckling av applikationer  

API – Application Programming Interface, definition av sätt som programvara kan 
kommunicerar. Oftast användes API som ett gränssnitt mellan hög- och lågnivåspråk  

ArcGIS - Programvaror för hantering av geografisk information från ESRI inc. 

ArcObjects - Objektgrupp i ESRI miljön som möjliggör utveckling av anpassade applia-
tioner för hantering av geografisk information. Baseras på ArcGIS 8.0 och senare  

ArcView - Programvara för hantering av geografisk information från ESRI inc. 

BasA XP – RPS egna anpassning av Microsoft Windows XP 

Eclipse – Javabaserat ramverk för utveckling av mjuk- och hårdvara 

EDN – ESRI developer network, allmän support och forum i ESRIs egen regi 

ESRI inc. - Amerikanskt företag som utvecklar programvaror för hantering av geogra-
fisk information 

EPAS - Enterprise Planning and Architecture Strategies, planerings- och arbetsprocess 

GML - Geographical Markup Language , XML baserat avkodningsstandard för geogra-
fisk information utvecklat av OGC 

GNSS - Global Navigation Satellite System, en samlande benämning på alla globala 
satellitbaserade navigations system (GPS, GLONASS, Galileo) 

GTopo30 - Global digital höjdmodell 

IDE - Intergrated Development Environment, en komplett utvecklingsmiljö 

Interoperabilitet - Möjligheten för flera användare med olika applikationsprogram på 
olika nivåer och med olika arbetsuppgifter att kunna kommunicera med stöd av ett 
gemensamt geografiskt läge 

ISO/TC211- standardiseringskommitté för geografisk information 

Javabönor – Färdigbyggda kodkomponenter för vanliga funktioner i Java programme-
ring 

JBuilder - Javabaserat ramverk för utveckling av mjuk- och hårdvara  

JIT – Just-In-Time, kompilerar Javaprogram på ett sätt som gör dem snabbare 
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MapObjects - Objektgrupp i ESRImiljö som möjliggör utveckling av anpassade appli-
kationer för hantering av geografisk information. Baserad på Arcview fram till version 
3.3 

Mellanvara – Ett program som underlättar kommunikation mellan användarens terminal 
och t.ex. en databas 

MySQL- Databashanterare med öppen källkod. En fri programvara som sprids under 
GPL 

OGC – Open Geospatial Consortium, sammanslutning av organisationer och företag 
som utvecklar öppna standarder för GIS 

OLAP – OnLine Analytical Processing, verktyg för att analysera data i en relationsdata-
bas. Möjliggör analyser i flera dimensioner av flerdimensionellt data 

PDA - Personal Digital Assistant, handdator 

PostGis – Objektrelaterad databas som är en utökning av PostgreSQL med öppen käll-
kod. Utvecklad av Refraction research.  

PROPS –  Project Operation and Planing System, projektledningsmodell utvecklad av 
Ericsson  

Proprietära program – program med sluten källkod  

RCP - Eclipse Rich Client Platform, en plugin till Eclipse som utökar grundfunktionali-
teten  

RT90 - Nuvarande referenssystem i Sverige för lägesbestämning i plan 

RUP – Rational Unified Process, systemutvecklingsmodell  

SDI - Spatial Data Infrastructure 

SDK - Software Developer Kit, utvecklingspaket till en mjuk- eller hårdvara 

Servlet – ett litet program som körs på serversidan till skillnad från en applet som körs 
på klientsidan 

Shapefiles – ESRIs egna filformat för lagring av vektordata 

SourceForge.net – hemsida för utveckling av mjukvara, skapad av och för utvecklare 
samt användare 

SQL – Structured Query Language, är ett standardiserat språk för att ställa frågor och 
modifiera data i en relationsdatabas 

SWEREF99 - Ett kommande svenskt tredimensionellt referenssystem. Systemet är en 
förtätning av det europeiska systemet ETRS 89. För tekniska bruk kan det anses vara 
ekvivalent med WGS 84 
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WFS - Web Feature Service, webbaserad åtkomst av geodata i vektorform, som skickas 
i GML-format, för att behandlas vidare i t.ex. en tunn GIS-klient 

WGS 84 - Worls Geodetic System 1984. Ett globalt system för realtidsbestämning av 
koordinater med GNSS  

Wiki-sidor – webbsidor som redigeras av besökarna själva  

WMS - Web Map Service, webbaserat skapande av rasterkartor och vektordata  

WTS - Web Terrain Services, skapar bilder från 3D-data 

.NET – En uppsättning av mjukvaruteknologier ämnade att underlätta sammankopp-
lingen av information, system och enheter. Är utvecklat av Microsoft och liknar J2EE 
på många sätt 

 

 

 


