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Välkommen
Det här är mitt första försök att skapa en bok om QGIS på Svenska. Det finns flera på Engelska och andra 
språk men det är inte alltid lätt att ta till sig informationen i dessa för alla.

Den här boken är inte en översättning eller direkt inspirerad av andra böcker, utan skriven utifrån hur jag 
tror att man vill lära sig att använda QGIS som nybörjare. Den skall dessutom förhoppningsvis vara lättläst, 
även om det är många sidor. Fokus har varit på bilder och bara text man faktiskt är i behov av och inte så 
mycket djuplodande tekniska beskrivningar. Dessutom skall den vara lättläst i digital form också, därför är 
texten lite större än normalt.

Mycket av underlaget har jag hämtat från min blogg http://geosupportsystem.wordpress.com men även 
kompletterat med mer detaljer och vissa övningsuppgifter eller exempel.

Boken är skriven med QGIS 2.0 som målbild, men borde fungera skapligt bra även för mindre 
uppdateringar. Blir det stora förändringar av programmet så kanske det kommer en uppdatering av boken 
så småningom.

Hoppas nu att du har glädje av boken och snabbt kan börja använda QGIS på ett för dig lämpligt sätt...

Klas Karlsson
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Varför QGIS?
Jaha, QGIS, vad skall det vara bra för? QGIS är ett av många program för att hantera digitala kartor och 
geografisk information i lager på varandra. Med QGIS (eller andra GIS) så kan man titta på dessa data, 
flytta och ändra på lager, skapa egna geografiska lager, överföra data till och från GPS-mottagare, 
analysera, bearbeta och visualisera statistik, planera jord- och skogsbruk på en karta, skapa och skriva ut 
egna papperskartor, samt mycket, mycket mera.

Oavsett om du kommer att bli en inbiten användare som kommer att ha nytta av GIS professionellt, eller 
bara vill ha ett sätt att visa intressanta punkter på en karta, så är QGIS ett mycket bra alternativ  att börja 
med.

QGIS har funnits ganska länge och 2013 släpptes version 2.0 som gjort QGIS till ett mycket kompetent 
och användbart verktyg i konkurrens med många av  giganterna på marknaden. Dessutom så är QGIS 
gratis...

Installera QGIS
QGIS är Open Source och fritt för alla att ladda hem från Internet och använda. Däremot så är det inte 
gratis att utveckla och underhålla program och hemsidor, så har du möjlighet så bör du överväga att 
donera pengar till projektet. Om du så småningom kommer att spara pengar på att använda QGIS så 
kanske du kan överväga att dela med dig lite av dessa förtjänster, vem vet det kan vara avdragsgillt.

QGIS hittar du på http://qgis.org och det finns länkar för såväl Windows, OS X som Linux, och det spelar 
ingen roll vilket du väljer för det ser ut i princip  likadant i alla operativsystem. Beroende på vilket 
operativsystem du har så kan du dock behöva installera några extra program som krävs av QGIS. Det 
brukar inte vara några problem så läs noga vad det står på sidorna om du har problem.
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Så här ser det ut när du installerat QGIS på en Mac.

Vad är Dufour

När programmet är installerat och startas så visas en ”splash screen” med texten ”Dufour” samt en 
bakgrundskarta med en bergsterräng. Tidigare så har man valt att namnge olika QGIS versioner med mer 
eller mindre häftiga namn som ”Pumpkin” och ”Bandit”, men då ville olika organisationer med ”rätten” till 
dessa namn som varumärke ha ersättning, så man valde himlakroppar i stället ett tag. Så efter ”Titan”, 
”Mimas” med flera med ibland liknande problem, så övergick man så till obskyra geografiska platser, som 
”Dufour” i de Schweiziska alperna. Vem vet, vi kanske får se ”Algotsbäck” någon gång i framtiden.

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com
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Gränssnittet

QGIS startat i OS X

Till att börja med så använder jag Svenska som GUI språk, och har du Engelska inställt i ditt 
operativsystem så kan du ändra till Svenska i QGIS under ”Settings”/”Options”/”Locale”.
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När man startar QGIS första gången så möts man av en massa knappar och tomma fönster.

En panel/fönster heter ”Lager” och kommer att lista alla data (lager) som man lägger till sitt kartprojekt. 
Detta kan man stänga, flytta och ”docka” där det passar, men låt det vara så länge. Om man av misstag 
råkar stänga Lager eller en annan liknande panel så hittar man dem igen under ”Visa” – ”Paneler”.

I det stora fönstret kommer den geografiska informationen (kartorna) att ritas ut, och innan vi går in på vad 
en massa knappar gör så behöver vi lite kartor att laborera med.

Insticksprogram

För att ha något att börja med eller helt enkelt ha något i bakgrunden när man jobbar med egna lager så är 
det trevligt om man kan använda redan befintliga karttjänster på Internet. Det finns flera sådana 
tillgängliga, och det går även att skapa egna sådana tjänster med QGIS men det är betydligt mer 
avancerat så det får du läsa mer om på bloggen i stället.

För att kunna lägga till lite olika kartor så behöver man ett ”plug-in” eller insticksprogram som man översatt 
det till på svenska. Plug-in är extra funktionalitet som använder befintliga funktioner kombinerat med extra 
kod och eventuellt lite knappar och formulär. Det finns väldigt många sådana plug-in för en mängd olika 
saker så det är en bra start att visa hur dessa installeras.

Börja med att gå till menyn och klicka på ”Insticksprogram” och därefter på ”Hantera och Installera 
Insticksprogram…”.

Här kan man välja att aktivera och avaktivera (visa och gömma) redan installerade tillägg, men om man 
klickar på ”Hämta fler” så går det att söka efter och installera nya. Sök efter ”OpenLayers Plugin”, markera 
det och klicka på ”Installera insticksprogram”. Efter en kort stund så kommer det upp  en dialogruta som 
talar om att tillägget är installerat.

Under inställningar kan man välja om man vill kunna se experimentella tillägg och även lägga till sökvägar 
till fler tillägg, men det behövs inte nu så vi går vidare med Open Layers.

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com
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Insticksprogramhanteraren som den ser ut i Linux.
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Stäng alla extra fönster (utom QGIS) och gå åter till menyn ”Insticksprogram”. Nu skall det finnas ett 
alternativ  till, kallat just ”OpenLayers plugin”, där det går att välja en karta att ha i bakgrunden när man 
jobbar. Lägg till exempelvis Google Streets, som är en ganska snygg generell bakgrund.

Navigera

Verktygsfältet ”Kartnavigering”

Till att börja med skall vi titta på verktygsraden ”Kartnavigering”. Alla verktygsrader kan tändas och 
släckas, flyttas och dockas så att de hamnar där man trivs med att ha dem. Om det är något verktyg som 
inte syns så går det att gå via menyn (Visa/Verktygsrader) eller högerklicka i en tom del av 
verktygsområdet och aktivera den verktygsrad man saknar.

Kartnavigering har de verktyg som behövs för att navigera i kartan. Panorera (handen) gör att man kan ta 
tag och flytta kartan i sida eller upp  och ner. En snabbväg för detta om man har andra verktyg valda är att 
klicka med skrollhjulet och dra och släppa.

”Panorera karta till valt” gör att kartan panorerar för att visa de data som man har gjort ett urval för (mer om 
urval senare). 

Zoom in och zoom ut går att använda för att zooma i steg genom att klicka, eller zooma till markerat 
genom att klickdra. Även för zoom finns en snabbväg när andra verktyg är valda och det är att använda 
skrollhjulet för att zooma in och ut. 

Har man läst in så kallade rasterdata (data i form av bilder med pixlar) så kan man klicka på ”Zooma till 
bästa upplösning” (1:1) vilket då matchar pixlarna i lagret mot pixlarna på skärmen. Zoom till hela gör just 
det och ”Zoom till vald” liknar ”Panorera karta till valt” men zoomar även in till en passande skala. Har man 
ett vektorlager (data som punkter, linjer och ytor) så kan man markera det i lagerlistan och klicka på 
”Zooma till lager” för att visa alla data i det lagret med optimal skala. 

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com
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Slutligen finns det en knapp för att ”Uppdatera” vilket helt enkelt ritar om alla data på skärmen.

Egna data

Om vi tar älgjakt som exempel så blir det ett sådant tema i nästa moment, men det går naturligtvis att välja 
ett annat scenario om så önskas, och eftersom jag inte jagar själv så gissar jag mest vad man skulle vara 
intresserad av.

Verktygsfältet ”Hantera Lager”

Hur som helst, för att skapa nya och egna data så använder man verktyg i verktygsraden ”Hantera lager” 
och ”Digitalisering”. Hantera lager används främst för att lägga till olika typer av  data till kartan, men även 
för att skapa nya vektorlager. Håll musen över knapparna för att se vad de är till för.

Vektordata är matematiska beskrivningar av var punkter, linjer eller polygoner finns på kartan, samt 
information om dessa olika ”objekt”. Ofta så brukar man beskriva denna ”extra” information som tabelldata 
eller ännu oftare attributdata som exempelvis beskriver vem som bor i huset.

Vektordata kan finnas i en mängd format men här skapar vi data i formatet ”shape”. 

Klicka på ”Nytt Shapefil lager” eller använd CTRL+Shift+N (CMD+Shift+N). Välj ”Polygon” till att börja med. 

Det som står under det (EPSG… CRS..) behöver vi inte oroa oss för än, men det handlar om vilket 
”system” man beskriver positionerna på kartan med. Ett säkert val är alltid EPSG:4326 eller WGS 84 i 
klartext. 

För att lagra information om polygonerna som skall skapas så läggs även ett ”attribut” till (se bild på nästa 
sida). Skriv in ”Namn” i fältet Namn, se till att Text är valt och Bredden 80. Det går att ha andra typer av 
attribut med olika bredd eller precision men mer om det senare. Klicka på Lägg till i lista och därefter OK.
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Fönstret för att skapa nya vektordata och lägga till attribut till dessa.
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Härnäst skall du skriva in ett filnamn och välja en plats att spara lagret på. Det är bra att ha en särskild 
katalog för just den här typen av data. Skriv in namnet ”Jaktområde” och spara.

Verktygsfältet ”Digitalisering”

Nu finns det nyskapade lagret i lagerlistan till vänster. Markera lagret och klicka på ”Toggla redigering” i 
digitaliseringsverktygsraden (pennan). Därefter klickar man på ”Lägg till objekt” och därefter så klickar man 
ut sitt jaktområde på kartan (eller annan yta du bestämt). 

Det går att använda skrollhjulet för att zooma och panorera under tiden. Varje klick med vänsterknappen 
skapar en ny brytpunkt. Gör man fel så går det att radera en brytpunkt i taget med Delete eller Backspace 
knappen på tangentbordet.

När man är nöjd så klickar man med höger musknapp och får upp ett formulär där man kan fylla i de 
”attribut” som skall gälla för objektet. Jag fyller i ”Lördag” i Namn och klickar på OK.

Nu har det skapats en yta på kartan, det går att finjustera brytpunkter som hamnat lite snett med 
”Nodverktyget”. När man redigerat klart formen på objektet så kan man fortsätta med nya objekt i samma 
lager, men jag avslutar redigeringen genom att klicka på ”Spara ändringar i lager” och därefter ”Toggla 
redigering”.

Lagerstil

Jag vill nu inte att ytan skall ha den färg och utseende som är valt av  programmet så därför dubbelklickar 
jag på lagret i lagerlistan eller högerklickar och väljer ”Egenskaper” för att få fram lagrets ”Stil”. 

Här kan man välja enkla eller mer eller mindre avancerade stilar men även välja från sparade stilar. Jag 
väljer enkel fyllning och ”Ingen pensel” som fyllnadsstil. Jag väljer färg och tjocklek på kantlinjen samt lite 
transparens. Genom att klicka på verkställ kan man granska om resultatet blev som man tänkt sig utan att 
stänga dialogrutan. 
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Jag lägger även till ”Etiketter” och väljer att ”Textsätta lagret från” Namn. Här går det också att göra en 
mängd inställningar för att få till etiketten som man vill ha den. Gör så mycket ändringar du vill och klicka 
sedan på OK.

På samma sätt som ovan skapar jag sedan ett nytt lager med punkter och ett lager med linjer och lägger 
till och döper dessa på samma sätt som för ytor. Även här symbolsätter jag och sätter etiketter tills jag är 
nöjd.

Det går att lägga till fler attribut än Namn för dessa, så prova att lägga till även ”Heltal”, ”Decimal tal” och 
”Datum” döpta till något passande.

Senare i boken så kommer vi att gå igenom lageregenskaper i mera detalj så lägg inte för mycket tid på 
problemlösning just nu.

Utskrift

Även utskrifter kommer vi att gå igenom i mer detalj senare, men för att du snabbt skall få fram ett resultat 
så tar vi ett exempel redan nu.

Med Utskriftskomponeraren (CTRL-P/CMD-P) skapar jag en ny utskrift där jag lägger till min karta, en 
skala och teckenförklaring samt lite text. Denna kan jag nu skriva ut eller spara som fil och skicka till 
kamraterna i jaktlaget. Mer om utskrifter blir det som sagt lite senare.

Knappar för att lägga till karta, text, teckenförklaring och skala.

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com
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Utskriftskomponerare i Linux.

Innan du går vidare så tycker jag att du skall prova det du lärt dig hittills och skapa en egen karta som 
beskriver något som är intressant för dig. Det kan vara färdvägen från hemmet till skolan, åkrar med vad 
som odlas där på gården, var kompisarna bor eller stadens bästa uteställen.

Är ni flera så kan ni skriva ut era kartor och berätta för varandra hur ni gick till väga för att skapa dem.

Det behöver inte bli några mästerverk just nu, för på de kommande sidorna så kommer vi att gå igenom 
mer detaljer om hur man får till just den där kartan som man vill få fram med alla små detaljer.
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Projektegenskaper
Innan vi går in och tittar närmare på egenskaperna för olika lager så skall vi titta på generella egenskaper 
för projektet.

Man kommer åt dessa egenskaper genom menyn eller genom att trycka på CTRL+Shift+P/CMD+Shift+P.

Under Allmänt så kan man döpa projektet och ange vilka färger som skall användas i bakgrunden och för 
att visa ”markerade” objekt. Dessutom så kan man ange om projektet skall spara hela sökvägar till 
lagerdata, eller om det skall vara ”relativa” sökvägar i förhållande till var projektet är sparat. Det senare kan 
vara användbart om man vill skicka projektet med tillhörande data till någon annan.

Referenssystem för koordinater i kartan.

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com
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För referenssystem så kommer denna bok inte att gå in så mycket mer än vad som redan är gjort utan du 
rekommenderas i stället söka mer information via exempelvis Lantmäteriets hemsida:

http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Om-geodesi/

Koordinatsystem är dock mycket  viktigt att hålla reda på när man arbetar med GIS så det är starkt 
rekommenderat att läsa på lite innan du går vidare.

Koordinatsystemet hänger ihop med vilka siffror som QGIS använder för att placera ut objekt på kartan 
och det är stor skillnad om man anger dessa i exempelvis meter eller som Latitud och Longitud i grader. 
När man mäter och beräknar så kan man få väldigt konstiga resultat om det inte är korrekt.

Tack och lov kan QGIS hålla reda på mycket av  detta, så länge man ställt in rätt koordinatsystem för varje 
lager. Då går det att blanda lager med olika system och få dessa att ritas ut i ett och samma system, 
exempelvis det svenska SWEREF 99 TM (EPSG:3006).

Det går även att sätta projektets koordinatsystem med globknappen  nere till höger i QGIS.

Under övriga rubriker så går det att ställa in vilka lager som skall gå att identifiera med vissa verktyg, vilka 
standardstilar som skall användas för olika typer av lager där stil inte är förvalt (detta går att ändra senare), 
och diverse servertjänster och makron som inte omfattas av denna bok.
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Lageregenskaper
Allmänt

För detta avsnitt så använder jag data från Open Street Map, men du kan använda vilka vektordata som 
du vill. Vill du använda mina data kan du ladda hem dem på dessa adresser:

http://geosupport.kvarnarp.eksjo.com/files/geodata/roads.shp.zip
http://geosupport.kvarnarp.eksjo.com/files/geodata/places.shp.zip
http://geosupport.kvarnarp.eksjo.com/files/geodata/natural.shp.zip

När man högerklickar på ett lager och väljer ”Egenskaper”, eller dubbelklickar på lagret… eller markerar ett 
lager och väljer menyn ”Lager” – ”Egenskaper”, så får man upp ett fönster med lageregenskaper.

Under Allmänt kan man ändra inställningar för ”Lagerinformation”, ”Koordinaternas referenssystem”, 
”Skalberoende synlighet” och ”Objekturval”.

Varje område kan döljas (bilden ovan) eller expanderas efter behov  genom att klicka på pilen till vänster 
om rubriken.
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Fönstret lageregenskaper och ”fliken” Allmänt.
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Lagerinformation med namn, alias och källa

Under Lagerinformation så kan man ändra lagernamn och därmed vad som visas i lagerlistan och 
legender när man skriver ut kartor. Detta är praktiskt då filerna i sig kan ha ganska intetsägande och 
kryptiska namn.

I fältet Lagerkälla så ser man sökvägen till filen eller om det är en databas eller OGC-tjänst så visas här 
sökvägen till dessa data. Mer om vad OGC-tjänster är kommer mot slutet av boken.

När det gäller ”Datakällans kodning” så fick jag nyligen en fråga om denna som inte är helt enkel att 
besvara, för här är det lite krångligt. I princip  kan vi säga att QGIS kan tolka data med olika 
teckenkodstabeller och det är här man bestämmer vilken teckenkodstabell som skall användas för varje 
lager. 

För shapefiler så är standarden ISO-8859-1, men ofta så används UTF-8 för att täcka in flera olika 
teckenuppsättningar. Om du får en massa konstiga tecken i attributtabellen eller vid dina etiketter så är det 
här du skall ändra. 

Om det är svenska tecken som inte fungerar så prova med UTF-8, Latin-1, ISO-8859-1 eller 
Windows-1251… Man bör av olika skäl undvika att ha ”System” inställt här, då det inte är en kodning i sig, 
utan kan ställa till med problem om man skall flytta data till andra datorer.

Referenssystem, eller hur de lagrade koordinaterna skall tolkas så de hamnar rätt.
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”Koordinaternas referenssystem” anger vilket koordinatsystem som objekten i filen/databasen/tjänsten är 
lagrat i. Det här är som påtalats tidigare viktigt för att data skall ritas ut på rätt plats. Normalt är det här 
inget problem men ibland så är det inte angivet i filerna vilket system som använts. QGIS antar att det är 
WGS-84 om det inte finns något angivet i filen, och det är här man ändrar om det visar sig vara fel. 

Normala system i Sverige är förutom WGS-84, SWEREF-99, som i stort överensstämmer med WGS-84. 

Om det är många siffror i koordinaterna (heltalsdelen) så är det ett ”projicerat” koordinatsystem, och det 
vanliga då är SWEREF-99TM för svenska data eller någon UTM zon för internationella data. Läs mer om 
projektioner på Lantmäteriets hemsida.

http://lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Om-geodesi/
Kartprojektioner/

Om man hanterar mycket stora shapefiler så kan det underlätta att bygga ett rumsligt index (spatialt 
index). I praktiken så skapas det då en qix-fil som ”indexerar” alla data för att det skall gå snabbare att hitta 
och söka bland dessa. Om det är en databaskälla eller OGC-tjänst så hanteras denna typ av index där, 
och det går därför inte att bygga ett lokalt rumsligt index.

Programmet håller koll på vilken utsträckning data har och därmed vad som händer när man exempelvis 
klickar på ”Zooma till lagrets utbredning”. Ibland så händer det att data uppdateras, exempelvis i en 
databas, medan man håller på och då kanske inte denna information uppdateras automatiskt. Då kan det 
vara bra att kunna göra denna uppdatering manuellt. Men i praktiken så kommer du inte att märka så 
mycket när du klickar på den här knappen.
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Ställ in vilken skala som lagret skall visas i.

Om man vill ha flera olika data som representerar samma sak, exempelvis vägar, fast i olika skalor så skall 
man använda ”Skalberoende synlighet”. Det kan även vara data som är så detaljerat att det inte är 
användbart i vissa skalor, eller bara tar lång tid att rita ut. 

Genom att ange ett intervall här så kommer lagret bara att visas när skalan ligger inom intervallet. 
Knapparna ”Nuvarande” kopierar den skala projektet har just då till fältet.

Frågebyggare för att göra urval i datamängden, eller skapa ett filter för dessa data.

”Objekturval” gör det möjligt att filtrera data på olika attribut (endast objekt med ”type” motorway visas) och 
därmed ta bort vissa data. För detta ändamål använder man sig av frågebyggaren. 

Det går att kombinera urvalet med flera attribut och typer av urval, varför inte bara visa vägar med 
hastighetsgräns mindre än eller lika med 30 km/h som är enkelriktade? Till skillnad från verktyget ”Välj 
objekt med uttryck” så sker här en komplett filtrering och data som inte passar urvalet läses helt enkelt inte 
in i QGIS.
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Bygg urval med dubbelklick och val av ”operatorer”. Glöm inte att Testa frågorna.

Stil

Stil är det som sätter färg på dina data. Det är här man avgör hur data skall presenteras för användaren 
och ytterst hur användaren kommer att uppfatta informationen. Om man väljer en dålig representation av 
data så blir den svår att ta till sig eller i värsta fall obehaglig att se på för att inte säga obegriplig. 

Tillsammans med Etiketter så är stil det avgjort viktigaste att skaffa sig en känsla för när man designar 
kartor.
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Lagerrendering med inställning för lagrets transparens eller genomskinlighet.

Först och främst så kan man göra en del inställningar när det gäller grundläggande ”rendering” eller hur 
lagret ritas ut (bilden ovan). Det går att sätta transparens eller genomskinlighet på varje lager individuellt 
och vill man ha olika transparens på olika datatyper i ett lager så kan man göra detta genom att använda 
olika objekturval (se förra inlägget) för samma data och därmed skapa olika lager som kan hanteras och 
symbolsättas individuellt. Du skapar enkelt en kopia på ett lager genom att högerklicka på lagret och välja 
”Duplicera”.

En nyhet i QGSI 2.0 är att man på samma sätt som i många lite mer avancerade ritprogram kan ställa in 
”blandningsparametrar”. Det går att ändra lager- och objektsammansmältning så att en mängd olika 
effekter kan uppnås. Här är det bara till att experimentera och se om detta kan vara något du tycker är 
användbart. Personligen så ser jag de största användningsområdena vid visualisering av  rasterdata, så vi 
lämnar det tills vidare.

Symbolsättningen kan vara enkel, kategoriserad eller  intervall. Enkel är en och samma symbol för alla 
objekt, medan en kategoriserad symbolsättning delar in symboler efter exempelvis vägtyp. Intervall kan 
användas för att ha en symbolsättning för vägar med maxhastighet under 50 km/h, en för de mellan 50-90 
och en för de över 90 km/h.

Intervall måste vara någon form av tal, så det går inte att använda intervall för attribut av texttyp.
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Avancerade regler för symbolsättning av olika objekt.

Det går även att skapa mer avancerade regler för hur symboler skall ritas ut. Då skapar man filter för att 
skilja olika data från varandra och man har större frihet än med de mer grundläggande lagerstilarna.

För punktlager finns det även ”Punktförskjutning” som är ett sätt att ”klumpa ihop” punkter som ligger nära 
varandra. Den här lagerstilen tänker jag inte gå in närmare på här, men använd ett valfritt punktlager och 
experimentera lite med inställningarna. Titta speciellt på vad som händer när man ändrar 
”Punktdistanstolerans”.
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För alla stiltyper så handlar det i slutändan om symbolsättning av punkter, 
linjer och polygoner.

Alla typer av symboler byggs upp  i lager som placeras på varandra. För de 
allra enklaste symbolerna så finns det i princip bara ett lager där man 
väljer mellan enkla symboler eller mer avancerade typer av symboler i 
olika kombinationer. 

Är man exempelvis inte nöjd med det som redan finns så kan man i ett 
ritprogram skapa egna SVG-filer och använda dessa när man skapar sina 
symboler.

Möjligheterna kanske inte är oändliga men ibland så känns det faktiskt så. 
Det går att göra otroligt mycket för att skapa skräddarsydda symboler till 
kartorna. Här till höger så har jag bara med några snabba exempel.
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Tänk nu på att om det är behagligt för ögat att titta på så är det betydligt enklare att ta till sig informationen. 
Fundera även på vilken information det är som är viktig i kartan och ge den informationen en särställning. 

Det går heller inte att ha med hur mycket information som helst på en och samma karta. Då kan det vara 
bättre att göra flera kartor som fokuserar på olika saker.

För att ytterligare spä på de nästan oändliga möjligheterna så finns det flera inställningar som döljer sig 
bakom knapparna i verktyget. Läs vidare på nästa sida.
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Datadefinierade egenskaper, där man i attributen för lagren kan styra olika stilar.

Ibland kan man vilja styra utseendet på symbolerna direkt när man skapar dessa data och då kan man 
använda sig av datadefinierade inställningar. Med dessa kan man koppla värden i attributen till flera 
lageregenskaper. I bilden ovan så visas inställningarna för linjelager och inställningarna för punkt- och 
ytlager ser lite annorlunda ut.

Det går att skapa skräddarsydda linjer också.

Är man inte nöjd med de fördefinierade streckade linjerna så går det att bygga upp  sina egna också. Det 
går att lägga till flera upprepningar med streck och mellanrum.
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Man behöver faktiskt inte ens ha några lager i projektet för att kunna skapa symboler som man kan 
använda senare, eller dela med sig av till andra.

Symbolhanteraren eller ”Hantera stilar...” under Inställningar.

Med symbolhanteraren kan man bygga upp  ett bibliotek med stilar för punkter, linjer och ytor, men även 
färgramper som exempelvis kan användas för att beskriva vissa bilddata (rasterdata) går att skapa.

Dessa bibliotek går även att ”Dela” med sig av till andra genom export och import av  symbolbibliotek. Filen 
är en vanlig textfil i XML-format som går att öppna och läsa i en vanlig textläsare.

Ja just det. En av mina favoriter, som ibland tar lite extra kraft av datorn om det är mycket att rita ut, är 
”symbolnivåer”. Med hjälp  av dessa så kan symboler med flera lager ritas ut ett lager åt gången, och 
därmed ge ett mera ”sammansmält” intryck. Prova gärna innan du går vidare. Det blir tydligast effekt på ett 
lager med vägar där vägsymbolen är uppbyggd av minst två lager.
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Etiketter

Etiketter eller ”lejblar” (engelska: label) är benämningar på de textsättningar av  olika former som används 
vid objekt på kartor.

Det går att sätta etiketter på alla typer av vektorobjekt och i de flesta fall baseras dom på olika attribut. Har 
man exempelvis ett fält med namnet på en väg, så kan det i många situationer vara önskvärt att detta 
namn skrivs ut på kartan i anslutning till vägen. 

Överst i etikettinställningarna så väljer man vilket attribut som skall användas.

Vilken etikett som skall skrivas ut väljer man överst i fönstret och om man inte vill välja ett attribut rakt av 
så kan man redigera ett uttryck som skapar en anpassad etikett. Det går exempelvis att skapa en etikett 
genom att slå samman attributet ”gatunamn” med ”husnummer” och få en gatuadress som skrivs ut vid 
varje fastighet.

För att slå samman värdet i olika fält används ”String Concatination” eller -knappen i ”Redigera uttryck” 
fönstret. Mer om detta och hur man skapar avancerade etiketter kommer senare i boken.

Med etikettverktyget så styr man inte bara hur etiketten skall se ut, utan även var och hur den skall 
placeras eller ritas ut.
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Inställningarna är uppdelade i Text, Formatering, Buffer, Bakgrund, 
Skugga, Placering och Rendering. Dessutom, vilket är nytt för QGIS 
2.0, så kan alla inställningar åsidosättas med datadefinierade urval. 

Exakt vad detta innebär är en lite större fråga att ta tag i, men det är 
minst sagt en mycket kraftfull funktion som exempelvis kan regleras 
av hur stor en yta är eller beroende av vad det står i ett visst attribut.

Om man exempelvis vill ha ett större typsnitt för vissa typer av  objekt i 
lagret så klickar man bara på knappen till höger om fältet med 
typsnittsstorlek. 

Sedan fyller man i CASE WHEN ”type” = ‘secondary’ THEN 12 END, 
eller motsvarande så kommer alla objekt av typen ‘secondary’ att 
skrivas ut med storlek 12 i stället för det som är satt som standard. 

Det går att ha flera WHEN … THEN … satser efter varandra mellan det inledande CASE och avslutande 
END, och det går som sagt att bygga mycket mer avancerade strukturer, men denna tycker jag är värd att 
lägga på minnet.

Mer om CASE, THEN, med mera tar vi lite senare.
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Textutseende och dess inställningar. Notera även knapparna till höger för datadefinierade inställningar.

Text är egentligen ”bara” valet av typsnitt, och därtill kopplade egenskaper. Exempelvis färg, storlek, fet/
kursiv men även lite mer avancerade saker som att göra allt till versaler, separera tecken och/eller ord 
samt den vanliga nyheten ”Sammansmältning”. 

Även genomskinligheten går att sätta här, men det är viktigt att tänka på att det bara är genomskinligheten 
på själva texten. Om man även har en buffert eller skugga så sätter man genomskinligheten för dessa 
separat.

För storleken på texten kan det vara intressant att känna till att denna kan anges i pixlar eller kartenheter. 
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Om man har en karta projicerad i SWEREF-99TM (vilket är koordinater i meter) kan man således ange att 
ortsnamn alltid skall skrivas ut med 100 meter stora tecken, och därmed få texten att se större ut ju mer 
man zoomar in. Det samma går även att göra med symbolstorlekar, så här har man ett alternativ man kan 
överväga när man skall tillverka sina kartor.

Textformatering som hur flerradiga etiketter skall hanteras med mera.

I formatering så kan man lite beroende på andra val och typ  av objekt välja om etiketter skall skrivas ut på 
flera rader eller i en viss riktning, allt efter hur textfältet är formaterat. 

Det går även att bestämma sifferformat så att det exempelvis bara skrivs ut 2 decimaler för data som 
egentligen har många fler.
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Textbuffert är när man skapar en kantlinje runt texterna som kan fungera som ”glöd” runt texten.

Buffer är ett sätt att skapa något som kan liknas vid en kantlinje runt texten. Detta är mycket användbart i 
situationer när texten annars tenderar att flyta ihop med bakgrunden och därmed bli svårläst. 

Det man skall tänka på är att använda kontrasterande färg på bufferten jämfört med textfärgen. Man skall 
också ta hänsyn till färgen på de symboler som skall textsättas samt bakgrunden. 

Man kan laborera med tjockleken på bufferten och det kan vara en sak när det är data som skall visas på 
skärmen men en helt annan om det är något som skall skrivas ut. Generellt så passar tjockare buffertar 
bättre på skärm än i utskrift, men det hänger också samman med hur mycket man vill lyfta fram texterna.

Även här kan man justera genomskinligheten. Prova även att laborera lite med ”Linjehopslagningstyp”. Det 
är inte alltid det som är förvalt är bäst.
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Textbakgrund kan göra texter mera liknande skyltar.

Vill man ha en textbakgrund så går det också att lösa. Allt från enkla ramar och fyllningar till skräddarsydda 
symboler kan användas. Det skulle exempelvis gå att sätta ut en etikett med hastighetsbegränsningar på 
vägarna, med en bakgrund som påminner om hastighetsskyltarna.
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Skugga gör precis vad man tror...

Skugga kan liknas vid ”sista piffen” när en designer lägger in kuddar och tänder ljus i det renoverade 
rummet. Det ger en extra dimension till kartan och kan i en del fall höja en karta ett par snäpp. I andra fall 
kan det vara rent ödesdigert att lägga till en skugga, så se upp.
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Placering av etiketter kan anpassas beroende på om det är punkter, linjer eller ytor.

Placering av etiketten varierar beroende på om det är en punkt, linje eller yta. I samtliga fall har man dock 
flera val att överväga när det gäller att placera etiketten relativt objektet. Inte minst de ”Datadefinierade” 
alternativen är intressanta när man börjar bli lite varm i kläderna, här går det att göra en hel del intressanta 
saker.
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Rendering beskriver fler sätt att rita ut etiketterna på kartan.

Avslutningsvis har vi ”Rendering” som styr vissa regler för när och hur etiketter ritas ut på skärmen. 
Exempelvis om man vill begränsa utritningen till ett visst skalintervall. Ibland när man tycker att det saknas 
etiketter så är det reglerna på den här fliken som styr att dessa inte skall ritas ut. Det går exempelvis att 
kryssa i ”Visa alla etiketter” och därmed rita ut även sådana som överlappar.
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Fält

I lageregenskaperna för Fält hanterar man lagrets olika attribut.

Fält hanterar kolumnerna i attributtabellen. Här kan man direkt redigera fälttyperna och lägga till och ta bort 
fält/kolumner. Det går att styra hur långa fälten skall kunna vara och om det är flyttal hur stor precision de 
skall ha.

För vissa datatyper så kan även en kommentar användas.
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Anpassa hur data presenteras eller vilket utseende inmatningsformulär får.

Det mest användbara här, i alla fall om man planerar att redigera data, är ”Redigeringstyp”. Här kan man 
styra om det är ett fält som skall visas när man skapat sina nya objekt. Vissa attribut kanske inte skall 
fyllas i av  användaren. Andra attribut skall inte gå att välja fritt, utan endast av ett antal förval, exempelvis 
bara sådant som använts tidigare.

Ibland kanske det är ett attribut som skall hänvisa till ett dokument och då är det praktiskt att kunna 
använda en filväljare som inmatningshjälp i formuläret, eller varför inte bara en kryssruta för att tala om att 
en väg är enkelriktad.
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Med hjälp av Alias så kan man tydliggöra fält med lite väl krångliga och obegripliga namn (se förra 
uppslaget under rubriken Fält). Dessa slår igenom överallt där normalt sett fältnamnen förekommer, 
exempelvis i attributtabellen eller med verktyget identifiera objekt.

Eftersom det även finns en funktion för att publicera QGIS projekt som OGC tjänster så går det även att 
styra vilka fält som skall inkluderas om man väljer att publicera lagret via QGIS Server.

Skräddarsytt formulär för inmatning av data.

Avslutningsvis så kan jag nämna att om man inte är nöjd med hur formuläret för att redigera attributen ser 
ut så går det att tillverka andra mer skräddarsydda formulär om man så önskar. Det kräver dock betydligt 
mer arbete och ligger avsevärt över nybörjarnivån. 

Själv är jag ganska nöjd med det jag visat hittills och ser personligen inget direkt behov av något mer 
avancerat. Jämför formuläret ovan med första bilden med fältinställningar.
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VIsa

I QGIS finns det ett karttipsverktyg som när det är aktiverat gör att korrekt inställda lager visar Pop-Up 
texter om objekten. Det är vanligtvis innehållet i ett textattribut som ”Namn” på en väg eller byggnad.

Det går att skapa skräddarsydda ”Pop-Up” texter när man ”hovrar” över objekt i kartan.

Om man inte är nöjd med detta så går det enkelt att skapa skräddarsydda karttips i HTML. Det går inte att 
göra vad som helst, men enkla förändringar är inga som helst problem.

Kommandon

Det finns även ett ”Kör Objektkommando” verktyg, som styrs av vad som är inställt under ”Kommandon” i 
lageregenskaperna. Här kan man få olika saker att hända när man klickar på ett objekt med verktyget.
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Med kommandon så kan man ställa in vad som händer när man klickar på objekten.

I fallet ovan så kommer en webbläsare att öppnas och gatunamnet sökas via Google. En liten varning 
dock. Om det är många objekt under markören när man klickar så kan det bli väldigt många flikar som 
öppnas i webbläsaren.

Sammanslagning

Under ”Sammanslagning” så kan flera lager av olika typ  slås samman, så länge de har ett gemensamt 
attribut. Om man exempelvis har ett adressfält i ett fastighetslager och samma adresser i ett 
byggnadslager, så kan man koppla samman byggnader med fastigheter och den information som finns 
där. Det går även att koppla statistik för exempelvis kommuner i tabeller till polygoner med kommunernas 
namn.
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Utskrifter
Vi har redan varit inne och nosat på utskrifter i bokens inledning, men nu är det dags att gå in lite mera på 
detaljer.

Till varje projekt så kan man skapa hur många utskriftslayouter som helst. Dessa hanteras med 
”Utskriftskomponeraren” som återfinns under Arkivmenyn. En ny utskrift kan man även skapa med 
tangentbordskommandot CTRL - P (eller CMD - P).
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Då skapas ett tomt ark i ett nytt fönster där man kan börja att bygga upp sin karta.

Verktygen i ovankant är de vanliga för att spara, skapa nytt, hantera..., spara och öppna mallar, skriva ut 
och exportera, zooma med mera. Verktygen längre åt höger återkommer vi till lite strax.

I det stora fönstret finns det ”papper” som man skall använda när man skapar sin karta. När ”Komposition” 
till höger är markerad så kan man justera pappersstorleken och orienteringen, men även upplösning vid 
export (kan vara bra att komma ihåg) och antal sidor med mera.

När det gäller sidor så finns det två olika varianter av detta. Antingen så skapar man flera unika sidor som 
redigeras var och en för sig genom att öka antalet sidor här, vilket ger flera sidor i själva layouten. Det 
andra sättet är att generera en Atlas, eller kartbok med andra ord. Då skapar man en layout som används 
för flera sidor, men där innehållet i kartan ändras. Mer om kartböcker blir det senare.

Om man inte vill placera olika element helt fritt så kan man skapa ett rutnät som elementen kan fästas mot. 
Det går även att skapa justeringslinjer att fästa mot genom att klicka med musen i marginalen eller 
”linjalerna” runt pappersarket.

Verktygsfältet ”Komponerarelement”

För att lägga till element i kartan så använder man verktygen ovan. Den första skapar ett kartelement som 
från början bygger på den karta som skapats i QGIS. Det går att ändra detaljer senare så var inte orolig 
om det inte ser ut exakt som du tänkt dig, utan se till att rutan hamnar där du vill ha den.

De övriga elementen lägger i tur och ordning till bilder, texter, symbolbeskrivning, skalstock, grafik, norrpil, 
attributtabell och HTML ruta. Mer detaljer på de följande sidorna.

Egenskaper för varje objekt kan redigeras när objekten är valda, och när knappen ”Objektegenskaper” till 
höger är markerad. Olika element har olika egenskaper och vissa egenskaper kanske inte syns direkt utan 
man får skrolla lite.
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Objektegenskaper - Kartan

Kartans allmänna inställningar

Här väljer man om data som ritas ut skall användas från en lagrad ”cache” vilket går lite snabbare, eller 
”Renderas” vilket är avsett för utskrift, men kan ta lång tid om man skall flytta och justera mycket i 
layouten. Ett tredje alternativ är att bara rita ut en tom ruta, vilket är det snabbaste alternativet. Gör man 
justeringar så kan man uppdatera visningen med knappen till höger.

Skalan är bra att sätta om man vill att kartan skall ha en specifik skala. denna kopplas till den valda 
pappersstorleken, men även till kartelementets storlek, så håll koll på denna ruta innan du skriver ut för 
den kan ändras när man gör ändringar i layouten.

Vill du rotera innehållet i kartan så går det att ange här. Med ”Rita kartbladselement” så kan man välja att 
visa grafiska texter från orginalkartan, eller inte. 

Om man skall ha flera kartelement på samma karta så kanske man inte vill visa samma lager i alla. Då går 
det att låsa de för tillfället visade lagerna i det aktuella kartelementet. Sedan kan man tända och släcka 
lager som man vill i QGIS utan att det ändras i det låsta kartelementet.
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Utsträckning anger koordinater i det valda koordinatsystemet för vänster, nedre, högra och övre delen av 
kartelementet. Det kan vara användbart i vissa situationer, men tills vidare så kan vi lämna det.

Rutnät är kartans koordinatsystem, beskrivs på nästa sida.
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Rutnät är ett koordinatnät i det använda koordinatsystemet. Här anger man vilket avstånd det skall vara 
mellan linjerna (i koordinatsystemets enheter). Man anger även om det skall vara linjer eller kors, hur 
dessa skall se ut och om det skall finnas en ram för det.

Det går även att få koordinater utskrivna, men detta fungerar bäst när det är koordinater i latitud och 
longitud. För exempelvis SWEREF 99 TM så blir det inte riktigt lika bra, men prova gärna.

Om man har flera kartelement så kanske man vill att den ena skall vara en översikt som visar var den mer 
detaljerade kartan finns, och då kan man använda ”Översikt” som skapar en rektangel i kartan som 
motsvarar utsträckningen från ett annat kartelement.

Position och storlek är helt enkelt kartans position (kopplat till referenspunkten) och storlek. Det kan vara 
bra att kunna läsa av detta här, men även ändra det i vissa situationer.
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Ram skapar en kantlinje runt själva kartan. Här går det att ändra färg och tjocklek. Oftast så är en enkel 
svart riktigt tunn ram det snyggaste, men exempelvis i kombination med översikt (se förra sidan) så kan 
det vara lämpligt att använda en samordnad färg för tydlighetens skull.

Om man har en karta med vektordata så finns det naturligt en massa ”hål” i kartan som inte har några 
data, och då är bakgrunden viktig. Normalt kanske är vanligt vitt, men är det exempelvis en ö i skärgården 
som skall avbildas så kanske blå bakgrund passar bättre.

Element Id används för att skapa unika beteckningar på alla kartobjekt. Detta kan användas om man vill 
skapa automatiserade processer där skript skall ändra objektens egenskaper. Detta är dock långt förbi 
överkurs och omfattas inte av denna bok.

Rendering är samma som på alla andra ställen, ett sätt att tillämpa ”blandning” av  objektet med 
bakgrunden. Kanske inte så användbart för sig självt, men om man placerar ett foto av en intressant 
struktur bakom kartan och ”blandar” kartan med denna så kan man få fram ganska fräcka effekter.
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Bild

För bildelement så finns det lite färre inställningar och den första är naturligtvis en sökväg till den önskade 
bildfilen. Såväl foton och andra rasterbilder, som vektorgrafik i exempelvis SVG-format fungerar.

Det går också att välja SVG grafik från fördefinierade sökvägar, men även lägga till egna.
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Rotera grafiken fritt, eller i ”synk” med kartan.

Rotation fungerar som för kartelement, men här går det även att synkronisera rotationen med kartans 
rotation (se tidigare).

Övriga alternativ Postion och storlek, Ram, Bakgrund, Element-ID och Rendering fungerar precis som de 
gjorde för kartan. Dessa alternativ återkommer även för övriga element så därför så hoppar vi över dessa i 
fortsättningen.

Etikett 

Texter skapas genom att antingen skriva in som 
vanlig text, eller använda HTML formatering.

Förutom typsnitt och färg så går det att skapa 
uttryck för texterna. Detta är speciellt användbart 
när man skapar kartböcker (Atlas) då man kanske 
behöver ändra innehållet i texterna från blad till 
blad.

Justering och visning är ganska självförklarande 
och de återstående alternativen är exakt de 
samma som beskrivits ovan.
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Teckenförklaring

Teckenförklaring kallas ofta ”Legend” från engelska språket, men uttalat på svenska.

En teckenförklaring skall ge användaren av kartan en beskrivning av vad olika symboler på kartan betyder. 
Man behöver inte ha med alla symboler här utan bara de som faktiskt behöver förklaras.

I de allmänna inställningarna kan man sätta en titel, eller lämna detta fält tomt om man så vill, samt välja 
vilket kartelement teckenförklaringen skall kopplas till, om man har flera.

De texter som används från start är de texter som finns i lagerlisten i QGIS. Vill man att denna skall skrivas 
ut över flera rader i teckenförklaringen så kan man lägga till ett specialtecken i texten och ange det här 
(”Bryt text på”). Då kommer tecknet att tas bort och ersättas med ny rad.
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I själva elementlistan så styr man mycket av teckenförklaringens utseende.

Från början så finns alla lager med i listan under översiktselement. Det går att ta bort och lägga till samt 
ändra ordningen och redigera texten med knapparna nertill. Om man väljer bort Uppdatera automatiskt så 
kommer eventuellt nya lager inte att läggas till i teckenförklaringen.

I kolumn 2 så kan man välja Gömd, Grupp eller Undergrupp. Det styr hur varje lagernamn visas i 
teckenförklaringen. Själva tecknets betydelse skrivs alltid ut, men lagernamnet behövs inte alltid.

Om man redigerar i listan så lär man sig ganska snabbt i vilken ordning saker och ting skall göras. Det är 
nämligen vissa moment som ”återställer” andra moment. Exempelvis att redigera texter vid symbolerna 
nollställs om man redigerar lagernamnen.

Ett sätt att undvika detta är att redigera lagernamn och texter i QGIS i stället.
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Olika delar av teckenförklaringen heter olika.

Det går att ändra typsnitt för teckenförklaringen varje del för sig. Titel, grupp och undergrupp för sig och 
själva elementen för sig. Däremot så sätter man typsnittsfärgen för alla på samma ställe.

Det går att dela upp teckenförklaringen på flera kolumner.

Har man en lång teckenförklaring eller om man av andra skäl vill bryta av den i flera kolumner så anger 
man det här. Det går inte att bestämma exakt var brytningen sker utan QGIS väljer detta själv för att 
fördela symbolerna så gott det går.

Det går att ange om alla kolumner skall vara lika breda, annars är det objektens textlängder som styr 
avståndet. Det går även att ange om lagerna skall hållas samman, eller om det är tillåtet att även dessa 
delas mellan kolumnerna. Det senare kan vara användbart om något lager innehåller väldigt många fler 
symboler än de övriga.
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Symbolen i teckenförklaringen kan justeras i storlek.

Symbolen i teckenförklaringen anpassas till kartan som standard, men det går att ändra denna fritt i dessa 
fält (bilden ovan). Tänk på att det skall vara enkelt att koppla symbolen i teckenförklaringen till symbolerna 
i kartan, så det får inte skilja för mycket mellan dessa.

Marginalerna i teckenförklaringen kan också justeras.

Marginaler mellan texter och symboler till varandra och teckenförklaringens kanter kan också smidigt 
justeras vid behov. Ofta så kan man tycka att det är onödigt stora marginaler här, särskilt när man skapar 
kartor på små pappersstorlekar (A4/A3).

Sida 57

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com



Skala

Skalan kopplas till ett specifikt kartelement.

En skala är antingen en ”linjal” som anger hur lång en specifik sträcka på kartan är i verkligheten, eller en 
text som anger förhållandet mellan mått i kartan och i verkligheten (typ 1:10 000 där varje centimeter på 
kartan är tiotusen gånger längre i verkligheten, d.v.s. 100 meter).

Skalan skall kopplas till ett utpekat kartelement men har man bara ett så är det inte mycket att välja 
mellan. Stilen kan varieras något mellan olika typer av linjaler men även en numerisk stil kan väljas. På 
kartor så är det vanligt att man har med både en numerisk och en grafisk referens till skalan.

Det är även bra att ha med den numeriska delen då det blir tydligt om något moment man utför råkar ändra 
kartans skala.

Skalans enhet.

Ibland så vill man ha med en skala i både meter och fot. Då kan man lägga till två skalor och ändra i dessa 
inställningar. Det går även att ändra etiketten till något passande. Kanske skriva ut ”meter”.

Vill man ha kilometer i stället så ändrar man kartenheter per streck till 1000 och anger ”km” som etikett.
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Segment är viktigt då det inte minst styr indelningen i skalan.

Inställningarna i Segment styr hur många ”delningar” som skalan skall ha till vänster respektive höger om 
noll. Somliga vill ha med en liten del till vänster, vilket jag tycker är onödigt men det är här detta regleras.

Desto viktigare är det som anges i Storlek. Ofta när man lägger till en skala så blir det väldigt udda 
indelning i skalan. Då är det här man justerar detta. QGIS väljer värde själv som utgångspunkt och genom 
att redigera värdet och anpassa antalet segment så kan man få till en anpassad skala.

Höjdvärdet justerar hur hög själva linjalen skall ritas ut.

Under ”Visning” och ”Typsnitt” kan ytterligare justeringar göras för att styra utseendet på själva linjalen och 
de utskrivna texterna.

Grafik

Det går att lägga till Rektanglar, Trianglar och ellipser.

Oavsett vad man väljer när man klickar på att lägga till grafik så går det att ändra i de Allmänna 
inställningarna. Här kan man även justera objektets rotation. I 2.0 så finns det en bugg som gör att även 
storleken ändras när man roterar, men detta går ju att fixa med en storleksjustering.
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Norrpil

GIS-världen är uppdelad i två kategorier. De som vill ha 
med norrpilar, och de som inte vill det.

Oavsett vad du kommer att fastna för så är det här man 
kan justera inställningen för dessa.

Är man inte nöjd med standardpilen så går det att ändra 
pilens start- och slutmarkör helt fritt med egentillverkade 
SVG bilder.

Personligen så tycker jag att norrpilar är motiverade på 
kartor där norr inte är ”uppåt” på pappret, annars kan 
man gott hoppa över dem.

Attributtabell

Inställningar för en infogad attributtabell
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Vill man ha med en tabell med data för visade objekt så kan man enkelt lägga till en sådan.

Tabellen kopplas naturligtvis till ett lager och med knappen attribut så går det att välja ut just de kolumner 
man vill presentera på kartan. Är det en stor datamängd så kan man även enkelt välja att bara ta med de 
objekt som visas på den utpekade kartan för tillfället.

Även då kan det bli många rader, så det går att sätta ett maximalt antal här. Under knappen Attribut så går 
det att lägga till en sorteringsordning om man vill att objekt med vissa attribut skall komma högre upp i 
attributlistan. Har man en kartan med en mängd städer så kanske man vill ha ett tabell med extra data för 
de fem med störst befolkning.

Tabellens kantlinjer.

Det rutnät som ritas ut i tabellen går att justera i tjocklek och färg. Det är alla linjer som ändras samtidigt, 
men om man vill ha en extra tjock yttre ram så kan man fixa detta med alternativet ”Ram” längre ner.

HTML-ram

Om man vill så går det att skapa ett element i HTML som en egen fil, eller hämta en sida från Internet och 
infoga denna som ett eget element.
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Hantera element

Det på svenska onödigt krångliga namnet ”Komponerarelementsfunktioner” består av ett antal knappar för 
att hantera och justera elementen som beskrivits på de tidigare sidorna.

”Kompnerarelementsfunktioner”

Första verktyget används för att välja och flytta olika kartelement. Detta är standardverktyget när man 
hanterar utskriftslayouter.

Det andra är viktigt om man exempelvis vill panorera kartan i ett kartelement. Verktyget flyttar nämligen 
elementens innehåll.

Ibland vill man låsa olika elements inbördes position till varandra och då går det att ”gruppera” dessa med 
speciella knappar.

Även ritordningen eller vilka objekt som ritas ut över och under varandra kan också justeras. Om man inte 
använder rutnät eller justeringslinjer att fästa elementen mot så kan man ändå justera markerade objekt till 
varandra på olika sätt med knappen längst till höger.

Atlas eller Kartbok

Som avslutning på utskrifter så går vi igenom hur man skapar kartböcker. Kartböcker är som nämndes 
tidigare en uppsättning sidor med samma layout, där bladen genereras av data i kartan.

För att skapa kartböcker så behöver man förutom data till kartorna någon form av  indelning som skall 
generera bladen.
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I mitt exempel så har jag skapat ett polygonlager med rektanglar i ungefär den utsträckning som passar 
min utskriftslayout i den skala jag vill ha. Men det går att använda andra vektorlager också med olika 
resultat. Det går exempelvis att skapa en kartbok centrerad runt punkter i ett punktlager.

I utskriftskomponeraren så skapar man sin layout som vanligt, men det finns en finess. Det går att koppla 
attribut i ”kartbladslagret” till texter i layouten genom att hänvisa till dessa fält. För att detta skall fungera så 
måste man ha aktiverat Atlasgenereringen, och det ser du exempel på, på kommande sidor.
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Lägg märke till hur texterna är beskrivna i fältet till höger (exemplet är för rubriken).

Det går att skapa hur många attribut man vill i kartbladslagret, och här använder jag ett för rubrik och två 
för exempeltexter. Det är exempelvis möjligt att har något för sidnummer, viktiga platser, hänvisningar till 
angränsande blad, etc. Hänvisningen till data görs i elementegenskaperna genom att skapa uttryck som 
kopplas till det ”Täcklager” som beskrivs här näst.

För att generera kartboken så måste man göra några inställningar på fliken ”Atlasgenerering”.
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Har man som jag flera kartelement i layouten så 
skall man peka ut vilket som skall växlas mellan 
bladen, samt vilket lager det är som skall styra vilka 
sidor som skall genereras (Täcklager), det vill säga 
det vektorlager med tillhörande attribut som 
skapats tidigare (kartbladslagret).

Vill man exempelvis sortera i sidnummerordning 
(om man har ett sådant attribut) så går det också 
att göra. Det går att ställa in skala anpassat till 
täcklagret eller med en fast skala som anges i 
utskriftshanteraren och om man vill generera 
separata kartbladsfiler eller en sammansatt fil 
(PDF).

Själva kartboken genereras först när man 
exporterar eller skriver ut kartan. I mitt fall så 
exporterar jag till en PDF och eftersom jag valt att 
skapa en sammansatt fil så hamnar alla blad i 
denna.
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Eftersom jag inte hade skapat ett attribut för sidnummer för exemplet i bilderna så sorterade jag bladen 
efter det id som skapades när jag tillverkade polygonerna, så ordningen på bladen blev lite konstig. Men 
det var inga problem att skapa kartboken i sig.
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Finjustering

Jag tycker att QGIS är ett mycket kompetent program på många områden, men för att skapa snygga kartor 
för utskrift så har det en bit kvar när det gäller det sista ”piffet” som en inredare skulle säga.

Ett sätt att kringgå detta är att göra det man kan i QGIS utskriftshanterare och exportera resultatet som 
bild. Det går att exportera rasterbilder eller som SVG, beroende på hur man vill redigera vidare.

Bilden kan sedan öppnas och redigeras i något annat program för bildhantering eller layout. I exemplet 
ovan så använder jag GIMP.
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Här blir det enklare att skapa en snygg layout och exakt den karta man önskar. Det tar en hel del extra tid 
att tillverka kartan, men är det en produkt som skall användas i många sammanhang så är det ofta värt 
varenda minut.

Jag har även testat LibreOffice Draw, som är gjort för att hantera vektorgrafik på ett betydligt bättre sätt än 
QGIS och är man bara noggrann med val av pappersstorlek och hur man beskär bilden (kartan) när man 
importerat den, så går det även där att skapa snygga helt skräddarsydda kartor.

Andra har med stor framgång exporterat kartorna som SVG och redigerat dem med Inkscape, som är ett 
bra program för att hantera vektordata.

Anledningen till att jag provade detta arbetssätt från början var att jag inte var nöjd med hur koordinater 
skrevs ut på kartan i QGIS. Det blir lite ”pilligare”, men nu kan jag skapa kartor med det som kallas ”corner 
labels” (se bilden på föregående sida) i ett annat vanligt GIS-program.

De flesta av programmen som nämns här är Open Source och kan hämtas från länkarna nedan.

http://gimp.org
http://inkscape.org
http://libreoffice.org
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Rasterdata
Tidigare har vi använt vektordata ovanpå Internetkartor (Open Layers), vilket är enkelt att göra i QGIS. 
Framför allt så är det lätt att skapa egna data och använda dessa i kartprodukter.

Lika enkelt är det inte att skapa egna rasterdata, men enkelt är det att lägga till dessa som lager i kartan, 
om man har tillgång till dem. Ett exempel på att skapa egna rasterdata visas längre fram i boken.

Med knappen ”Lägg till rasterlager” så pekar man ut rasterfiler på samma sätt som tidigare gjorts med 
vektordata. Raster data är ”bilder” i olika format som antingen har koordinaterna inbakade i filen eller i en 
separat fil som kallas ”world-fil”.

Vanligt format är TIF, även kallade geotiff när koordinaterna är inbakade, men det finns massor med andra 
format som kan användas, inklusive JPG och PNG filer.

Rasterdata är användbart när det är stora ytor som skall beskrivas där det inte finns tydliga objekt med 
start och slut. Exempel på detta är satellit- och flygfoton samt höjddata.

Vill du experimentera med denna typ av data så kan du ladda hem exempel på nedanstående adresser:

Höjddata:
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm

Flyg och satellitbilder:
http://www.mapmart.com/Samples.aspx

Något att tänka på är att rasterbilder tar mycket större plats än vektordata, så var beredda på långa 
nedladdningstider om du har en långsam internetanslutning.

För mina exempel i fortsättningen så använder jag data från källorna ovan.
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Bilder

När jag säger ”bilder” så menar jag rasterdata som har pixlar eller punkter som beskriver ljusförhållande 
eller färg på samma sätt som ett vanligt fotografi. Det behöver inte vara synligt ljus utan kan vara 
exempelvis bilder tagna med en infraröd kamera. Senare så återkommer jag till rasterdata som just ”data” 
och då representerar varje pixel/punkt ett datavärde, till exempel höjd i meter.

I lageregenskaperna för ett rasterlager så ser det lite annorlunda ut jämfört med för vektorlager. Under 
Allmänt så finns det liknande fält med namn på lagret och om det skall visas en alternativ text i stället. 
Sökvägen till data, koordinatsystem och om lagret bara skall vara synligt i vissa skalor.

Rasterdata är betydligt känsligare för att visas i rätt skala, jämfört med vekordata, och det är därför 
vanligare att man har rasterlager anpassade för olika skalor som innehåller i princip samma information. 
Lite längre fram så visar vi även vad man kan göra för att snabba upp  visningen av rasterbilder i flera 
skalor.
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Rasterbilder kan vara indelade i ”band” som representerar olika spektrum.

Under Stil så ser det däremot helt annorlunda ut mot vektordata. Först och främst så går det att bestämma 
renderingstyp. För bilder (foton) så är det vanligast med flerband (se bilden ovan) eller enkelband. 
Beroende på filtyp  så delas bilder in i olika många band, som normalt sett representerar olika delar av  det 
elektromagnetiska spektrumet, eller ”färger” i dagligt tal. Är det bilder med gråskala så är det bara ett band.

För bilder är det inte så vanligt att man gör justeringar här, men man kan laborera lite med exempelvis 
standardavvikelse för att göra en del bilder tydligare.

Sida 71

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com



Rendering gör att ljusa eller oskarpa bilder kan förbättras något.

Med färgrendering kan man som tidigare ”blanda” lagret med bakgrunden, men framför allt justera 
ljusstyrka, färgmättnad och kontrast i bilderna. Behöver man göra stora ändringar så blir det aldrig riktigt 
bra, men små justeringar kan få stor effekt.

Här kan man även ändra färgbilder till gråskala på olika sätt om det så önskas. Vill man sätta en färgton på 
bilderna, vilket är vanligare för bilder som är i gråskala från början, så går det också bra.

Omsampling är bra när kartan visas i olika skalor.

Rasterdata är uppbyggda kring pixlar/rutor av  en bestämd storlek, vilket mycket sällan passar exakt med 
de pixlar som sitter i skärmen. Detta blir extra tydligt när man zoomar in mycket. För bilder så blir 
effekterna av  ändringar här väldigt små, men för data där närliggande pixlar liknar varandra som en del 
”tematiska” kartor eller inskannade papperskartor, så kan effekten av att välja ”Bilinear” eller ”Kubisk” bli 
dramatisk och den kantighet som kan upplevas reduceras avsevärt.
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Genomskinlighet

Med genomskinlighet så sätter man lagrets transparens precis som tidigare. Detta kan vara användbart 
om man har flera rasterdata av  olika typ ovanpå varandra och man vill att det skall ”lysa igenom” det övre 
lagret. För lager med flera band så går det att anpassa genomskinligheten för varje band.

Ibland så har man rasterdata med svarta kanter, vilket sker när det saknas data i pixlarna. Då går det att 
sätta denna ”bakgrundsfärg” transparent under rubriken ”Inget datavärde”.

Pyramider

För att hantera stora datafiler i flera skalor kan man använda pyramider.

Se pyramider som en hierarki med en ruta i toppen, fyra på nästa nivå och sedan fler och fler ju längre ner 
du kommer. På samma sätt kan pyramider användas för att bygga om rasterfiler med hög upplösning till 
flera nivåer med lägre och lägre upplösning anpassad till andra skalor.
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De upplösningar som kan väljas är baserade på originalfilens storlek. Första valet är halva upplösningen 
(min exempelbild är 4800x3600 pixlar stor), andra valet är en fjärdedel och så vidare. Ju längre ner i listan 
man bygger pyramider desto lägre upplösning anpassas bilden för.

Tänk också på det som står i bilden, att i somliga fall så förstörs originalfilen som därmed inte kan 
återställas, så ta en kopia om du vill bevara originalet.

Histogram

Kanske mest användbart för rasterdata för att få en överblick över hur fördelningen mellan olika värden i 
hela datamängden är.

Metadata

Här är det samma princip som tidigare att man kan fylla i ”data om data” som är så viktigt när man hanterar 
geografisk information. Tyvärr så saknas det riktigt bra standarder för detta så i QGIS är det inte säkert att 
du hittar så mycket information annat än filegenskaperna.

Georeferera
Om man har en papperskarta som man vill ha in i QGIS så kan man använda en skanner för att 
digitalisera den. Det går även att använda redan inskannade kartor och lägga in dessa i QGIS.

För att QGIS skall kunna visa dessa kartor på rätt plats geografiskt så måste de georefereras. Detta 
innebär att man skapar referenser i bilden som man kopplar till kända positioner och därmed ger dessa 
koordinater. Resultatet blir sedan en bild med koordinatinformation så att den kan användas som lager i 
QGIS.

I exemplet kommer en äldre amerikansk karta användas, som hämtats från en geoportal på nätet. För det 
första så måste man ha data att georeferera mot. Att georeferera innebär ju just att ge något en geografisk 
referens. Här används Open Street Map  som bland annat kan laddas hem från http://
download.geofabrik.de/osm/
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I QGIS ställs SWEREF 99 TM i projektegenskaperna.

Det är betydligt enklare att georeferera bilder om man ställer in projektet i det koordinatsystemet man vill 
referera mot. SWEREF 99 TM är ett bra system för kartor i Sverige och det används av exempelvis många 
kommuner.

Genom att titta på bilden som skall refereras så kan man zooma QGIS till ungefär samma område, vilket 
underlättar nästa steg.
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Insticksprogramhanteraren.

Georefereraren är ett verktyg som installeras med QGIS, men behöver aktiveras. Detta görs i 
insticksprogramhanteraren.

Verktyget återfinns sedan under ”Raster” menyn.

Georefereraren är ett nytt fönster !där man kan klicka på knappen för att öppna ”Öppna raster” och lägga 
till den bild man vill georeferera. Då får man en fråga om vilket referenssystem som skall användas. Nu är 
det viktigt att välja samma som i QGIS, i det här fallet SWEREF 99 TM.

Sedan gäller det att hitta och markera så många bra överensstämmande punkter man kan på bilden i 
georefereraren, och motsvarande i QGIS. Antingen så skriver man in punktens koordinater manuellt eller 
så väljer man att hämta dessa från kartan med ett klick. Klicka först i bilden med ”Lägg till punkt”.
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Ju fler punkter desto bättre, men det viktiga är att de är spridda över ytan. Försök att ha minst fyra-fem 
stycken, men gärna nio-tio eller fler.

Innan man ”kör” georefereringen så måste man sätta transformationsmetod i transformations-
inställningarna. När man gjort det så kommer man att se hur stora fel det förväntas i de olika punkterna i 
tabellen (dX, dY, etc).
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Ju fler punkter man har, desto mer avancerad transformation kan man välja. I inställningarna skall man 
även sätta mål src, eller koordinatsystemet som den resulterade filen skall ha. Här är det enklast att åter 
igen fylla i det tidigare valda SWEREF 99 TM (i mitt fall).

Även sökväg och filnamn på den georefererade filen fyller man i här. Sedan är det bara att klicka på ”Börja 
georeferera” (knappen med en grön pil).

Om man inte får några felmeddelande så är det bara att lägga till den nya rasterfilen i QGIS som ett färdigt 
lager.
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I bilden på förra sidan så skall det förhoppningsvis gå att se skillnad på kartbildens vänstra och högra del, 
där den vänstra har ”bilinjär” omsampling och den högra ingen omsampling alls och därmed blir pixlarna i 
bilden mera synliga (med tanke på det som skrevs tidigare om omsampling av rasterdata).

Om man som i det här fallet har ett koordinatnät på kartan som skall georefereras så behöver man inte 
hoppa mellan kartan och QGIS för att leta reda på och klicka på rätt punkter. Det räcker att markera 
punkter där linjerna korsar varandra och sedan manuellt ange de fullständiga koordinaterna i fälten. Detta 
kräver dock att man lite mera vet vad man gör, så metoden som beskrivits här är säkrare för den som är 
ovan, även om det blir mera jobb.

Du kan själv prova georeferering nu, och om du inte har en karta att skanna in så gör en enkel bildsökning 
på Internet efter en karta (map, topographic map, etc) att ladda hem och prova med.
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Rasterdata
Nu är det så dags att använda rasterdata där pixlarna representerar ett värde och inte en färg eller nyans 
som varit fallet tidigare.

Som exempel så använder vi ett lager med höjddata från en av de tidigare nämnda källorna.

Även denna typ  av data är ”raster” så det är samma knapp  som används för att lägga till data. Skillnaden 
blir i hur man ändrar stilen på lagret och vad man i slutändan kan använda lagret till.

För det första så brukar man förr eller senare stöta på fenomenet med flera angränsande rasterfiler, som 
ritas ut olika på skärmen som standard och därför har ett väldigt tydligt ”rutnät” som är oönskat.
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Ett sätt att hantera detta är att för varje lager gå in och ställa in exakt samma stil i egenskaperna. Detta blir 
ganska snabbt omständligt och det finns ett bättre sätt.

Under menyn ”Raster/Övrigt” så finns verktyget ”Bygg virtuellt raster”, som skapar en fil som QGIS kan 
hantera som en rasterfil, men i själva verket bara är en lista som pekar på flera andra rasterfiler.

I verktyget kan man antingen använda redan 
inlästa rasterlager, eller peka ut dessa, eller en 
hel katalog med filer om man vill det.

Det är lämpligt att även skapa den virtuella 
utdatafilen på samma ställe som de andra 
filerna, så vet man var man har dess data.

Man kan styra upplösning och vad som skall 
göras om det saknas data i någon pixel, samt 
om de olika filerna skall hanteras som ett band 
eller läsas in som separata band. I det här fallet 
så är det angränsande filer och därför så skall 
de inte separeras, men har man exempelvis 
satellitdata från flera färgspektrum i olika filer så 
skall man kryssa för ”Separera”.

Är det olika projektion så kan man välja att tillåta 
det, även om jag har lite dålig erfarenhet av 
detta.

Innan man kör så kan man redigera i listan 
(sällan nödvändigt). När katalogen är byggd och 
tillagd så är det bara att klicka ner dessa fönster.

Det resulterade lagret fungerar som vanligt.
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Som standard för denna typ  av rasterdata så är stilen satt till enkelband grå.  Här  går det att göra en del 
inställningar men de stora finesserna kommer om man i stället väljer enkelband pseudofärg.

Genom att laborera med olika färgramper, varianter av min/max värden och att ”klassificera” rasterbildens 
värden så kan man får fram många intressanta kartor. Bilden ovan visar höjd över havet (blått) där det 
röda är de högst belägna områdena.

Bara på detta sätt så kan man få fram information som på ett visuellt sätt kan belysa något av intresse.

Analys och bearbetning

Det går också att använda denna typ av rasterdata i beräkningar. För detta finns exempelvis ett 
insticksprogram för ”Rasterterränganalys” installerat, men det måste aktiveras i instiksprogramhanteraren.

Dessa verktyg hittar man sedan under menyn ”Raster”.

Som exempel kan vi ta ”Slope” eller sluttning. Det går ut på att räkna om höjdvärden till lutningsvärden.
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Rasteranalys av lutning (slope).

I slope-verktyget pekar man ut det höjdlager som man vill göra beräkningarna på och vilken fil som skall 
skapas som resultat av beräkningen. Man väljer även vilket format filen skall ha och om det skall läggas till 
i projektet efteråt. Sedan blir det lite krångligare...

Z-faktor, är ett värde som beskriver förhållandet mellan enheten för X och Y koordinater i rasterlagret och 
värdet för höjd. Är det X och Y koordinater i meter (exempelvis data i SWEREF 99 TM) och höjden är 
angiven i meter så blir Z-faktorn 1.

Om däremot (som här) data är lagrat i Latitud och Longitud (WGS-84), med decimala grader och höjden i 
meter, då måste man räkna fram en faktor som tar hänsyn till detta. Denna faktor varierar beroende på hur 
långt norrut man befinner sig och kan grovt räknas fram med en formel:

113 200 * cos( latituden )

I vissa applikationer så skall man ange värdet som här, och i andra inverterat (1 / värdet) som ett tal med 
massor av decimaler. Man märker på resultatet om det blir rätt eller inte.

På nästa sida finns en bild där områden med större lutning är markerade med rött och plattare ytor är 
gröna. Om du får ett liknande resultat så har du sannolikt fyllt i rätt Z-faktor.
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Karta med lutningen på marken utritad. Rött lutar mer än grönt.

På liknande sätt kan man exempelvis räkna fram åt vilket vädersträck marken lutar (Aspect) eller skapa en 
känsla av skuggor från solen (Hillshade).

Vektorisera

Det går även att göra om rasterdata till vektordata på olika sätt. Här visar vi ett sätt man kan göra med just 
höjddata.
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Genom att använda ett färdigt verktyg går det att skapa egna ”höjdkurvor”. I rastermenyns ”Extrahera” så 
kan man välja just att extrahera höjdkurvor.

Här väljer man sitt höjdlager och utdatafil, samt vilket intervall man 
vill ha mellan linjerna och om det skall skapas ett attribut med 
höjdvärdet för varje linje, vilket ofta är lämpligt. Sedan är det bara att 
köra. Är det ett stort område och tätt mellan höjdkurvorna så kan det 
ta ett tag att beräkna.

Om man vill så kan man skapa olika lager med olika intervall, för att 
kunna använda dessa i olika skalor, eller med olika symboler. Har 
man med höjdattributet så går det även att skriva ett uttryck som 
väljer ut och sätter olika stilar på linjer med olika värden.

Och det är det som kommer härnäst i boken.
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Urval och uttryck
Tidigare så var vi inne lite på att man kan göra urval bland vektordata och bara välja att visa vissa, 
beroende på vad de har för värden i sina attribut. Det går att göra så oändligt mycket mer avancerade 
urval, så här kommer ett litet exempel på ett sådant.

Om vi exempelvis vill att höjdkurvor med jämna hundratal skall ritas ut lite tjockare, och ha en etikett där 
höjden anges i meter för dessa så går det att skapa uttryck för detta. 

I ”Stil” väljer man ”Regelbaserad” stil och lägger till en regel med den gröna plus-knappen. Låt den 
ofiltrerade regeln vara kvar så länge.

Här döper man sitt filter, eller vad man vill att det skall stå jämte symbolen i lagerlistan och antingen så 
skriver man in sitt filter manuellt, eller använder ”Uttrycksbyggaren”.
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I mitt fall vill jag ha ett filter som läser attributet HOJD, så jag expanderar ”Fält och Värden” och 
dubbelklickar på ”HOJD”.

Jag vet att detta är ett siffervärde, men det är en textjämförelse jag skall göra i nästa steg, så därför så 
omvandlar jag värdet till text. Först ställer jag markören till höger i fältet ”Uttryck” och sedan expanderar jag 
”Konverteringar” och dubbelklickar på ”tostring”, för att avslutningsvis stänga parantesen efter ”HOJD”.

Jämförelsen jag vill göra är för att hitta alla tal som slutar på två nollor, alltså jämna 100-tal. Detta görs 
med ett kommando som heter LIKE och återfinns under ”Operatorer”. Dubbelklicka för att lägga till.

Sedan skall texten som LIKE skall jämföra mot skapas. Texter skrivs innanför enkla citationstecken (’) och 
tecknet % (procent) används som ”wilde card” eller i stället för valfritt antal tecken. Texten som skrivs in blir 
därför ’%00’.

Det kompletta filtret blir då tostring( ”HOJD” ) LIKE ’%00’

Passa även på att kopiera filtertexten eftersom den skall användas fler gånger.

I listan med filter så finns nu det nya filtret, men också det gamla utan filter. Dubbelklicka på detta och 
redigera filtret. Använd det kopierade uttrycket, men nu är det alla andra höjdkurvor som är av  intresse så 
LIKE fungerar inte längre. Tack och lov  finns ett NOT som kan användas framför LIKE, för att filtret skall få 
motsatt effekt. Lägg till texten NOT framför LIKE.

Innan vi går vidare med etiketter så kan du justera symbolerna för de båda filterna så att de med jämna 
100-tal blir lite tjockare, men att de i övrigt är likadana.

Under Etiketter så väljer vi att textsätta lagret men i stället för att välja ett attribut så skapar vi ett uttryck 
genom att klicka på knappen ”Redigera uttryck”.

Till att börja med så behövs ett villkor. Öppna ”Villkor” och dubbelklicka på CASE. Där det står ”condition” 
klistrar du in det tidigare filtret för att få fram jämna 100-tal meter. Där det står ”result” skall i stället fältet 
”HOJD” in. Nu kommer etiketten att bestå av värdet i fältet HOJD, men bara om värdet slutar på två nollor.
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Innan vi är helt klara så skall texten ”m” läggas till efter höjdvärdet. Detta görs med funktionen 
”strängsammanslagning” (Concatenator) som anges med knappen . Därefter läggs den önskade texten 
till mellan enkla citationstecken. Det kompletta uttrycket blir då:

I bilden ovan så går det att se ett exempel på resultat, när man fixat lite med texter och symboler.

Nu är det din tur att experimentera med allt du lärt dig. När du är nöjd så är det dags att gå vidare med hur 
man lägger till ”OGC” tjänster, eller ”webbkartor”, förutom via Open Layers.
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Webbdata
Data lagras ofta i databaser och på servrar i nätverk. Det kan vara en mängd olika format och servertyper 
som exempelvis PostGIS som bygger på databasen Postgres SQL. Mer om databaser och hur dessa 
skapas kan du läsa om bland annat på http://geosupportsystem.wordpress.com.

Här skall det handla om webbtjänster som man kan lägga ovanpå denna typ av databaser för att serva 
användare med geodata över nätverk. De vanligaste är specificerade av en organisation kallad OGC eller 
Open Geospatial Consortium, och de allra vanligaste två är WMS och WFS.

WFS är tjänster som data (Web Feature Services) och kan i princip  hanteras som vilket vektorlager som 
helst. Det finns till och med en variant som gör det möjligt att redigera data via tjänsten. WFS kommer vi 
inte att titta närmare på i den här boken, men det är såpass vanligt att det är bra att känna till.

WMS är tjänster som kartbilder (Web  Map Services) och är de geografiska lagren formaterade med stilar 
och etiketter, uppdelade i små bildrutor och skickade som bilder eller ”raster” till klienterna. WMS och 
varianter av det är mycket vanligt i karttjänster på Internet.

Det går att lägga till dessa tjänster som lager i QGIS, men först så måste man känna till adressen till den 
server som erbjuder tjänsterna. Här nedan följer adresser till några sidor som har sådana tjänster:

SGU - Statens Geologiska Undersökning
http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare_wms.html

Länsstyrelserna
http://www.gis.lst.se/lstgis/wms.asp

På nästa sida så går vi igenom hur man kopplar upp sig mot denna typ av tjänster i QGIS.
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När man klickat på knappen för att lägga till ett nytt WMS lager så får man första gången upp ett ganska 
tomt fönster. I detta klickar man på Ny och fyller på motsvarande sätt som i bilden ovan i Namn och URL.

URL är de länkar som finns angivna på de sidor som fanns på föregående sida, och i bilden ovan så finns 
en länk till angiven, med till Trafikverkets WMS-tjänst. Det brukar finnas med någon typ av hänvisning till 
just WMS i själva länken men inte nödvändigtvis som exempelvis denna:

http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-riksintressen/ows

Ett exempel till, med WMS:

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter_50K
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När man fyllt i alla URL:er man behöver så väljer man tjänst i listan och klickar på ”Koppla upp”. Då 
kommer man förhoppningsvis att få upp en lista med tillgängliga lager via den valda tjänsten.

Det går att markera flera lager och sedan klicka på ”Lägg till” för att dessa skall läggas till som ett lager i 
den egna kartan. Vill man ha flera separata lager så får man markera dem var för sig och lägga till. Man 
har även möjlighet att välja vilket format som bilderna skall levereras i. Vill man ha genomskinliga lager så 
skall man inte välja JPEG, men i övrigt så kan man experimentera med de olika valen.

Jag kan exempelvis se från Trafikverkets tjänst att man planerar en ny dragning av en vägsträcka förbi 
Aneby norr om Eksjö, där jag bor.

Var medveten om att nu hämtas data hela tiden från servrar på nätet, så det kan ta lite tid emellanåt.
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Lageregenskaperna för WMS-lager bjuder på betydligt färre möjligheter än för vanliga lager och många fält 
är ”gråa” och går inte att använda, men genomskinlighet går i alla fall att ändra.

Jag har även märkt att programmet slutar fungera ibland när man har många WMS lager samtidigt igång. 
Det kan vara mina datorer, eller en bugg, men om ni råkar ut för det så prova att spara projektet, stänga 
ner QGIS och starta upp det på nytt.

Prova att lägga till lite olika lager från WMS tjänster och se om det går att hitta några intressanta 
kombinationer man kan dra slutsatser av.

Kommer Trafikverket att bygga väg genom natuskyddsområden?

Hur är det med miljögifter nära grundvattnet?
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GPS
Det finns väl inte en människa idag som inte hört talas om GPS, och väldigt många har en, inte minst i sina 
smarta telefoner.

Här avslutningsvis skall vi ge exempel på hur man kan använda GPS och QGIS tillsammans på lite olika 
sätt. Vi börjar med något enkelt för alla med smarta telefoner.

Geotaggade foton

Att geotagga foton innebär att märka fotot med en geografisk position. Många kameror har inbyggd GPS 
och gör detta nästan helt automatiskt. Med smarta telefoner så är det nästan det omvända att man måste 
göra något för att fotona inte skall bli geotaggade.

Det finns ett insticksprogram man kan hämta och installera som heter Photo2Shape och det gör just det, 
omvandlar geotaggade foton till vektorlager.

Installera tillägget och ta din smarta telefon (eller en kamera med GPS) och överför en eller flera bilder till 
din dator. Spara bilderna på lämplig plats så länge.

Skapa ett nytt projekt i QGIS och lägg till något Open Layers lager som referens.

Därefter klickar du på den nya knappen ”Photo2Shape” och pekar ut katalogen där du sparade bilderna, 
samt var du vill skapa den nya filen och vad den skall heta. Sedan är det bara att köra.

Om allt går bra så får du ett nytt lager med en liten kamerasymbol på varje plats där det tagits ett foto. 
Observera att det bara är bilder som är geotaggade som kommer med.

I attributtabellen (högerklicka på lagernamnet och välj ”Öppna attributtabell”) så går det även att hitta ett 
fält som innehåller sökvägen till bildfilen, och det kan vi ha lite skoj med.
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Under rubriken Kommandon så kan man skapa ”händelser” som skall köras när man klickar med 
”Objektkommando knappen” på symbolen. Detta gick vi igenom tidigare i boken. Något som är enkelt att 
göra är att öppna en fil, om man känner till sökvägen och det är en filtyp  som är förknippad med ett 
program för att öppna den.

Välj typen ”Öppna” och skriv in ett passande namn. Välj därefter ”filepath” och klicka på ”Lägg till fält”. 
Verkställ kommandot genom att trycka på ”Lägg till kommandolista” så att kommandot hamnar i listan 
upptill. Sedan kan du klicka ”OK” och leta reda på knappen Objektkommando.

Använd den för att klicka på en kamerasymbol och se vad som händer.
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När man klickar med det markerade verktyget på symbolen så öppnas bilden och visas i ett eget fönster.

När man ändå är ute med sin smarta telefon så kanske man har en app som kan hantera gps-filer, eller en 
vanlig handhållen GPS-mottagare. Då kan man utbyta information mellan den och QGIS via ett format som 
heter GPX, eller GPs eXchange format.

Det är en textfil i XML-format som kan innehålla tre olika typer av objekt.
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GPX objekt:

- Brytpunkter (eller Waypoints),
- Spår (eller Tracks), samt
- Rutter (eller Routs).

Rutter är planerade vägar man med GPS-mottagarens hjälp  kan navigera efter. Detta är framför allt 
användbart på sjön för att mata in alla märken man vill passera för att undvika grund och farleder.

Spår är något som GPS-mottagaren kan ställas in på att samla in och kan liknas vid de brödsmulor som 
Hans och Greta lämnade efter sig för att hitta ut från skogen.

Brytpunkter är platser som man kan märka ut i terrängen med GPS-mottagaren eller i ett program på 
datorn och överföra mellan dessa för att hålla koll på platser i QGIS och i verkligheten.

GPS mottagare skapar dessa filer på lite olika sätt, men finns det en metod för att ansluta mottagaren till 
datorn så skall det nog gå att föra över dessa GPX-filer. Filerna kan öppnas i QGIS och visualiseras precis 
som vanliga vektorlager, men vill man skapa GPX-filer i QGIS så behövs det ett tillägg.

Aktivera det installerade verktyget ”GPS-verktyg”. Detta skapar två extra knappar bland verktygen. En för 
att skapa GPX-filer och en för att kommunicera direkt med GPS-mottagare. Det senare är framför allt för 
mottagare från Garmin och varierar lite från modell till modell, så vi lämnar det här och nu.

En vanlig fildialog för att skapa GPX-filer

QGIS på Svenska - geosupportsystem.wordpress.com

Sida 96



Beroende på operativsystem och inställningar så kommer det upp  en fildialog när man klickar på knappen 
för att skapa ny GPX-fil.

När man valt plats och filnamn och klickat på Spara/Save så läggs det till tre lager i projektet. Ett för 
waypoints, ett för tracks och ett för routes. Dessa kan hanteras som egna lager och redigeras precis som 
andra vektorlager, men det är en enda fil som lagrar informationen.

När man gjort önskade redigeringar av exempelvis waypoints och vill hitta dessa i verkligheten. Då sparar 
man sina ändringar och överför GPX filen till GPS mottagaren. Detta kan som sagt variera hur det går till 
så jag går inte närmare in på det här, men ett sätt kan vara att använda GPS-verktyget i QGIS, ett annat 
DNR-GPS som finns att ladda hem från Internet (http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/
DNRGPS.html obs endast för Windows). Garmin har programvaror för både PC och Mac, och för Linux så 
finns det massor av olika alternativ för att ansluta GPS:en till datorn.

Nyttan med att kunna använda GPS-mottagaren ute och samla in positioner, för att sedan överföra dessa 
och bearbeta vidare i datorn är speciellt värdefullt för de som håller på med jord- och skogsbruk. Men även 
för många andra så är detta en bra funktion. Även glada amatörer och geocachare kan ha glädje av det.

Avslutning
Nu blir det faktiskt inte mer. Inte bara för att jag satt en gräns för mig själv på 100 sidor, utan för att nu har 
jag gått igenom allt det vanliga och mycket annat användbart för att du själv skall komma igång med QGIS 
på ett bra sätt.

Det finns många fler resurser att vända sig till på Internet och inte minst QGIS egna användarmanual är 
användbar, om än omfattande och på engelska.

Vill du bygga på dina kunskaper eller bredda dig inom geosupportområdet så är du välkommen till min 
blogg där det så gott som varje vecka finns exempel och tips som rör QGIS, men även mycket annat 
intressant.

Tack för visat intresse och lycka till...
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Boken är skapad av artiklar på bloggen och kompletterad med texter direkt skrivna för den. Det kan därför 
vara lite olika tempus och val av pronomen i texterna, som jag hoppas inte skall ställa till med förvirring.

I boken har arbete med tabeller och urval av objekt inte kommit med. Detta är viktiga kunskaper att lära sig 
hantera, men inte helt omöjliga att lära sig själv eller med stöd av Internet.

På samma sätt så finns det massor med finesser och funktioner, som jag valt att hoppa över eller som jag 
helt enkelt inte känner till. Det är en del av lärandet att vara nyfiken och experimentera, och när man stöter 
på problem inte ge upp, utan försöka hitta en lösning.

Detta sagt så måste jag också påtala att QGIS precis som alla andra program har brister och 
tillkortakommanden. En del är avsiktliga, andra är misstag och ”buggar”. En del fel kan till och med bero på 
andra relaterade program än själva QGIS, där felet dock uppenbarar sig.

För att gå vidare så kan jag hänvisa dels till QGIS.org för djupare kunskaper om QGIS, men även till min 
egen blogg http://geosupportsystem.wordpress.com där det finns över 300 artiklar med blandat innehåll 
relaterat till hantering av geografisk information.

Licensen för denna bok gör det fullt möjligt för dig att ladda hem den, sprida den vidare, skriva ut och 
använda den så mycket du vill. Det är till och med tillåtet att låta trycka den och sälja den vidare till andra, 
men om du tjänar pengar på detta så förväntar jag mig en del av förtjänsten ;-)
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