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Förord 

Idén till detta examensarbete kommer från GIS-centrum vid Lunds universitet. Ett flertal 
tidigare examensarbeten har studerat hur WMS och WFS fungerar, min uppgift blev att 
studera hur dessa karttjänster kan stilsättas med SLD.  

När projektet startade våren 2005 stilsattes Internetbaserade kartor inte mer än nödvändigt, 
nu snart tre år senare har tekniken förbättrats avsevärt och kartografiskt tilltalande kartor 
kan erbjudas i flertalet mobiltelefoner. Ibland går utveckling snabbt, och ibland tar det lite 
längre tid. Härvid är i alla fall detta examensarbete avslutat. 

 

För att genomföra studien har jag fått hjälp av ett flertal personer som på olika sätt bidragit 
till föreliggande skrift. 

Först och främst ett stort TACK till min handledare Hanna Stigmar och examinator Lars 
Harrie för värdefull hjälp under projektets gång.  

TACK till alla på GIS-centrum som under 2005 gav inspiration och hjälp med flertalet 
frågeställningar. 

TACK till Peter Ringberg med vars eget examensarbete jag lärt känna WMS samt för en hel 
del stöd senare i arbetet. 

TACK till mamma Berit som har korrekturläst och bidragit till utveckling av texten. 

TACK till mina kollegor på Lantmäteriets kontor i Ängelholm som nu i två år aktivt verkat 
för att slutförandet skulle bli ett faktum. 

Slutligen TACK till min fru Helena som tålmodigt väntat på att examen närmar sig. 

 

 

Svenstorp i december 2007 

Rasmus Lindberg 

 

 



  

 II



  

 III

Sammanfattning 

Förr i tiden ritades kartor för hand på papper, idag ritas kartor av datorer på datorskärmar 
eller i mobiltelefoner. Förr utbildades kartografer till att rita tydliga och estetiskt tilltalande 
kartor, idag kan personer utan kartografisk erfarenhet skapa kartor i kraftfulla dator-
program. Är modern teknik enkom positiv? 

Syftet med examensarbetet är att studera kartografi för datorskärmar, vilka teorier finns och 
hur väl vedertagna dessa teorier är. Detta har gjorts genom att läsa kartografisk litteratur 
och utifrån denna försökt förstå skillnaderna mellan traditionell och digital teknik och hur 
detta påverkar kartografin. 

För att förstå hur en karta kan presenteras på Internet och hur den kan stilsätts har en Web 
Map Service-tjänst skapats och med hjälp av XML-språket Styled Layer Descriptor (SLD) har 
en uppsättning geografisk data i tjänsten stilsatts. 

Specifikationen för Styled Layer Descriptor har detaljgranskats och en sammanfattning gjorts 
på svenska. 

I ett försök att omsätta en befintlig teckenförklaring till en SLD-fil har Lantmäteriets 
Handbok Registerkarta använts och ett antal administrativa gränser och fastighetsgränser har 
gjorts som SLD. 

De SLD-filer som skapats är av enkel karaktär. För att möjliggöra mer avancerade och 
omfattande stilsättning krävs bättre grafiska gränssnitt, som även andra än experter kan 
använda. Om det skapas kan detta vara en teknik att räkna med framöver. 
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Abstract 

Earlier maps were made by hand on paper, today they are made by computers for 
computer screens or for cell phones. Earlier it was educated cartographers who made nice 
looking maps, today a person without cartographic knowledge can use powerful 
computers. Is this modern technology only positive?  

This master thesis is meant to investigate cartography aimed for computer screens; whether 
there are any special theories and how well knows are they. This was made by reading 
cartographic literature and trying to understand the difference between traditional and 
modern technology. 

To understand how maps can be presented on Internet and how it can be styled, a Web 
Map Service (WMS) has been setup. Styled Layer Descriptor (SLD) has been used to style the 
offered data. The specification of SLD has been studied and a translation to Swedish has 
been made. 

An attempt to translate an existing legend has been made when a few different borders, 
used by the Swedish mapping agency, are done as SLD. 

All presented SLD-files are fairly simple. To make something more advanced, style editors 
with a better graphic interface are needed. 
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Förkortningslista 

CMY – Cyan Magenta Yellow  
CMYK – Cyan Magenta Yellow Black 
CRT – Cathode Ray Tube 
CSS – Cascading Style Sheet 
DEM – Digital Elevation Map 
dpi – dots per inch 
EPSG – European Petroleum Survey Group 
GGD – Geografisk Grund Data 
GIF – Graphics Interchange Format 
GIS – Geografiskt InformationsSystem 
GML – Geographic Markup Language 
GUI – Graphical User Interface 
HTML – Hypertext Markup Language 
JPEG – Joint Photographic Experts Group 
JRE – Java Runtime Environment 
KML – Keyhole Markup Language 
LCD – Liquid Crystal Display 
OGC – Open Geospatial Consortium 
PDF – Portable Document Format 
PNG – Portable Network Graphics 
SLD – Styled Layer Descriptor 
SRS – Spatial referencing systems 
SVG – Scalable Vector Graphics 
uDig – User-friendly Desktop Internet GIS 
URL – Uniform Resource Locator 
WFS – Web Feature Service 
WMS – Web Map Service 
W3C – World Wide Web Consortium 
XML – eXtensible Markup Language  
XSLT – Extensible Stylesheet Language Transformations 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Kartografi kan definieras som konsten att skapa en karta och kartografen kan anses ha ett 
syfte med sin karta, annars skulle den inte ha skapats. Kartografen kan lyckas med att 
förmedla det syfte som finns med kartan, men kartografen kan även misslyckas. 
Erfarenheten av att göra kartor på papper är flera tusen år, men det kartformat som är 
vanligast idag är digitala kartor. Erfarna kartografer har tack vare datorer fått stora 
möjligheter att skapa avancerade kartor, med ett innehåll vida överstigande vad som gick att 
göra för hand. Denna möjlighet har även givits mindre erfarna personer som i lättanvända 
datorprogram kan skapa kartor, som vid en första anblick ser bra ut, men frågan är om de 
når det syfte som kartan har.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera kartografi för datorskärmar, vilka teorier 
finns och hur väl vedertagna är dessa teorier. Dessutom ska språket Styled Layer Descriptor 
(SLD) undersökas och hur detta kan användas för att definiera utseendet på en skärmkarta. 

1.3 Metod 
Metod för att lösa uppgiften har varit att läsa kartografisk litteratur och ur denna dra 
slutsatser hur kartografi för skärmar skiljer sig från traditionella papperskartor. För att 
förstå hur SLD fungerar har Opensource-projekten uDig och GeoServer studerats samt att en 
fördjupning har gjorts i specifikationen för SLD. En praktisk studie av SLD har gjorts 
genom att stilsätta en uppsättning kartdata. 

1.4 Rapportutformning 
Denna rapport inleds med en teoridel, där en fördjupning görs i vad kartor, kartografi och 
kartografisk representation är. En genomgång av flertalet av de Internetstandarder som 
berörts under projektets gång presenteras i kapitel 4. 

I den efterföljande praktiska delen försöker den kartografiska teorin omsättas i praktik. För 
att implementera denna kartografi har datorprogrammen uDig och GeoServer använts. 

En koppling görs även till de manér Lantmäteriet använder för stilsättning av 
registerkartan. Sammanfattningar av resultat ges i en avslutande diskussion och slutsatser. 
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2 Karta & Kartografi 

2.1 Karta 

2.1.1 Definition 
En Karta är en förminskad avbildning av ett geografiskt område, oftast jordytan. Kartan är oftast en 
schematisk representation av terrängen till skillnad från t.ex. ett flygfoto. Detta åstadkoms av 
karttecken (symboler) som visar områdets olika terrängegenskaper samt viktiga objekt i avseende på 
samhälle, kultur och terrängföremål. Hur en karta ser ut och vad som tas med på den beror helt på 
vad den ska användas till. Vissa kartor används för att orientera sig, t.ex. vägkartor och 
orienteringskartor. Andra används för att ge överblick eller planera. (Wikipedia URL 2.1.1) 

2.1.2 Vad är en karta? 
Ordet karta kommer från latinets cha’rta och grekiskans cha’rt, vilka båda har med papyrus-
blad, papper och skrift att göra. Kartan kan därför anses vara ett verktyg för att avbilda 
verkligheten och kan ses som ett substitut till en direkt upplevelse. Begreppet ”Världskarta” 
kan te sig självklart men är synnerligen personligt. För bebisen är den geografiska världen 
inte mycket större än barnsängen, medan för rymdforskaren sträcker världen sig långt 
bortom jordytan. För geologen är bergrund och jordarter av stort intresse, medan 
politikern har störst intresse av olika administrativa gränsdragningar. Att göra en karta för 
dessa fyra grupper kan därför anses omöjligt, då en fundamental faktor med kartan är att 
den är en produkt knuten till ett specifikt syfte.  

Av föregående stycke kan antas att kartan enbart är någon form av avbildning eller 
representation av verkligheten, att det är objekten som representeras på kartan som är det 
viktigaste, representationsteori. Brodersen (2002) anser å andra sidan att kartan enbart är en 
grafisk återgivning av information som någon, kartografen, vill förmedla, 
kommunikationsteori. Kommunikationen har ett bestämt syfte och för att nå detta mål måste 
en genomtänkt metod, kartografi, användas. Det är i huvudsak denna kommunikationsteori 
som tas upp i detta examensarbete. 

2.2 Kartografi 

2.2.1 Definition 
Kartografi (av karta och grek. -graphi´a, av gra´pha 'skriva'), konstart, vetenskap och hantverk med 
kartan som uttrycksform. Geodesi och fotogrammetri förser kartografen med den grund av 
mätpunkter eller annat underlag som behövs. Nutida datorteknik innebär ett samband med 
geografiska informationssystem. (Nationalencyklopedin URL 2.2.1) 

2.2.2 Kartografisk historia 
Enligt Hall et al (2003) var de första kartorna, tror antropologer och arkeologer, ett sätt att 
förmedla kunskap om kringliggande jaktmarker. Den muntliga traditionen att föra vidare 
erfarenheter om världen är antagligen väldigt lång, och med tiden utvecklade den tidiga 
människan förmågan att kommunicera rumsligt med någon form av medium till övriga 
människor. Annan forskning har visat att även andra djur har förmåga att bedriva 
karteringsliknade aktiviteter så som doftmarkeringar. Det som skiljer människan ifrån 
djuren är att för oss är detta inte medfött. Kartering och kartläsning är något vi lär oss. När 
människan har utvecklats har hjärnans förmåga till eftertanke och utforskning ökat. I och 
med detta har även behovet att spara erfarenheter ökat och de första kartorna skapades. 
Med ökad erfarenhet av den komplexa omvärlden blev det även nödvändigt att 
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generalisera. De första kartograferna blev därför tvungna att välja vad som skulle 
representeras på deras kartor. Med strukturerad kunskap gick det även att fatta beslut 
utifrån detta. 

Kartor har sedan under flera tusen år använts i olika kulturer som en teknik för att beskriva 
världen, för att kunna stadsplanera samt för att skattlägga. En kartografisk inriktning 
utvecklades även med mer syfte på konst och spekulationer kring universum, kosmografi. 
Kartan har alltid haft en stark religiös koppling, vilket bland annat lett till att frågan om 
jorden är platt eller rund varit aktiv. Före Kristi födelse förekom ofta tankar om att jorden 
skulle vara platt, men under den grekiska perioden århundradena innan Kristi födelse 
kunde jorden tack vare Eratosthenes beräkningar bevisas vara rund. Han iakttog att solen 
vid middagssolståndet sken rakt ned i en brunn i Syene, 5000 stadier (925 km) från 
Alexandria. Genom att göra vidare beräkningar kring detta kunde han visa på jordens 
omkrets och därmed bevisa att jorden var rund. För vetenskapen var detta ett stort steg. 
(ibid. s. 85) 

För de efterkommande romarna var detta av mindre intresse, för dem var goda vägkartor 
med korrekta avstånd av större betydelse. Då kyrkans makt stärktes under medeltiden blev 
bibeln folkets enda lärobok och där förmedlades en biblisk världsbild, jorden var platt och 
Jerusalem var centrum. Under denna tid tog araberna över där grekerna slutat i forskningen 
om jorden och kunde genom översättningar av de gamla verken bevara dessa för 
framtiden. Inte helt oväntat väcktes intresset för kartografi till liv, när kyrkan under 
tusentalet och århundradena därefter började bedriva korståg och handel fanns ett behov 
av bättre kartor. Under renässansens århundraden då handel med Indien och Kina blev 
intensiv fick kartor, och i synnerhet sjökort, en stor betydelse varvid framsteg gjordes. De 
stora sjöfararnas erfarenheter fördes vidare till kartograferna i land. De många krigen under 
1600- och 1700-talet bidrog till ett ökat behov av noggranna kartor, vilket krävde en 
utveckling av exaktare mätningar. I och med att klockkonstruktören John Harrison i mitten 
av 1700-talet uppfann kronometern kunde även longituden med större precision beräknas. 
Nu fanns det inga hinder för att kartlägga hela jorden. När det sedan i början av 1900-talet 
blev möjligt att flyga, var det även möjligt att kartlägga hela jorden. Tack vare framsteg att 
kunna fotografera med infraröd kamera och satellitteknik är i princip hela jorden nu 
kartlagd. (ibid. s. 102) 

2.2.3 Utveckling 
Hur har då kartan och kartografin utvecklats till dags datum? De första kartorna var enkla 
och fyllde funktionen att visualisera den närmaste omgivningen och jaktmarken. Med tiden 
blev kartan mer ett religiöst och konstnärligt verktyg med en hel del spekulativt innehåll. I 
de stora herrarnas händer i krigstiderna var kartan mycket en statussymbol och 
maktinstrument. Idag har i princip allt en geografisk position och kan karteras, och ger oss 
möjlighet och tillgång till enorma databaser. Den tidige kartografen hade inte så mycket 
data att kartera, utan kunde göra så som det föll sig mest naturligt. Med tiden då kunskapen 
om kartprojektioner, representation och kvantiteten data blev större ställdes större krav på 
kartografen om noggrannheten och innehållet. Idag används kartor inom allt fler 
vetenskapliga discipliner och för flera olika ändamål. Tack vare datorerna och Internet ges 
möjligheten för fler att nyttja och skapa kartor. Fler och fler Internet-sidor tar möjligheten 
att använda någon form av kartfönster för att pressentera den ena efter den andra 
lägesbundna informationen. Olika adresser, Geocachings skatter (URL 2.2.3) och 
koordinatsatta fotografier är bara några företeelser som finns idag och utvecklingen 
kommer att fortgå. Möjligheten att kunna interagera med kartan ger oanade möjligheter. 
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3 Kartografisk presentation 

3.1 Definition 
Med kartografi i detta kapitel menas kartografisk representation i form och färg.  

3.2 Avgränsning 
Kartprojektionen, insamlingsmetoder etc. inkluderas inte här under begreppet kartografi. 

3.3 Syfte 
Syftet med kartografisk representation är att hos åskådaren skapa en bild som 
överensstämmer med syftet för kartan. Med andra ord har en karta alltid till uppgift att 
förmedla information till en mottagare, och är en envägskommunikation. Det första och 
viktigaste i processen är därför att tydligt definiera syftet med kartan. Först därefter går det 
att bestämma vilka kartografiska symboler/variabler som ska användas.  

3.4 Grafisk kommunikation 
Tal och text tar vi till oss seriellt och vår hjärna är skapt för att ta emot ett ord i taget och 
skapa en uppfattning av det. Bilder ser vi dock mer som allt på en gång. Däremot så 
försöker vi med en svepande blick bryta ner bilden och ta till oss den i bitar och förstå den. 
Vissa delar ser vi därför som mer viktiga än andra, då de på något sätt sticker ut ur 
mängden. (Robinson et al 1995) 

Kartan är ett visuellt medium, en bild, och därför är det viktigt att tänka på hur den 
utformas för att nå önskat resultat hos mottagaren. Inom gränssnittsdesign talar man om 
tre huvudparametrar för en effektiv kommunikation (Wagner 2000): 

● Kompabilitet av överförd information innebär att information som överförs från en 
sändare via ett medium till någon form av mottagare måste anpassas till mottagaren för att 
denna ska kunna ta emot och behandla informationen. 

● Språkkompabilitet innebär att informationen som överförs mellan en sändare och 
mottagare måste anpassas till användarens språkmiljö. 

● Kompabilitet av tolkningsbarhet innebär att överförd information måste anpassas till 
mottagarens tolknings-/ uppfattningsreferensmodeller. 

Mer specifikt för interaktionen mellan människa och datorskärm kan detta uttryckas: 
● Informationens synbarhet innebär helt enkelt att både bildskärmen och den information 

som presenteras på den är klart synbar för användaren. 
● Informationens urskiljbarhet innebär att användaren klart och tydligt kan urskilja mellan 

de olika visuella elementen i form av symboler, texter, menylistor, funktionella 
grupperingar mm som presenteras. 

● Informationens tolkningsbarhet innebär att användaren kan tolka informationen 
korrekt.  

Översatt till kartografiska termer inser vi att det måste vara rätt karta till rätt ändamål. En 
fjällvandrare har ingen större användning av en vägkarta. För att uppfattas rätt kan en karta 
inte vara mer komplicerad än vad läsaren har erfarenhet av. Är det så att kartläsaren har 
behov av en mer komplicerad karta krävs en än mer intuitiv karta som kan hjälpa 
kartläsaren att höja sin kompetens och därmed kunna förstå kartan. För att detta ska vara 
möjligt krävs att kartläsaren kan se och urskilja vad kartan har att förmedla, och först om 
allt detta uppfylls kan kartläsaren tolka informationen korrekt. 
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Även Brodersen (s. 16, 2002) uttrycker liknande tankegångar i sin uppställning: 

Avsändare → Medium → Mottagare 

     data           information  kunskap 

Som avsändare måste vi välja rätt medium för att nå rätt reaktion hos mottagaren. 
Avsändaren vill med kartan inte överföra data utan att mottagaren ska tillgodogöra sig 
kunskap. Det faller sig ganska naturligt att ur en mängd data är det svårt att dra några 
slutsatser eller att hitta vad man söker, men kan avsändaren välja ut relevanta data och 
omforma dem till information är sannolikheten större att mottagaren kan ta till sig 
informationen och den kan omvandlas till kunskap. Exempel på detta kan vara en 
osorterad lista på gruvor i ett visst område. Genom att kartera gruvorna där olika symboler 
ges beroende på vilken sorts gruva det är samt där namnen skrivs ut skapas information. 
När användaren sedan kan hitta den sökta guldgruvan, med det rätta namnet, så skapas 
kunskap. För att nå målet att omforma data till kunskap så är en tydlig designprocess 
nödvändig, beskrivs mer utförligt i stycke 3.5.  

Innan vi tittar närmare på processen ska vi titta på de grafiska faktorer som påverkar 
kommunikationen. En kartas tydlighet och renhet beror mycket på hur kontrastrik den är. 
Oberoende av vilka symboler, textur och färger man väljer är det viktigt att tänka på 
kontrasten, så att det som ska förmedlas syns tydligt.  

● Valet av symboler är viktigt och storleken på dem har betydelse. Vissa symboler är mer 
synliga än andra. En punkt kan vara synlig men inte nödvändigtvis identifierbar. Det är 
lättare att se något bekant än något främmande. Att göra en symbol större medför inte 
nödvändigtvis att den blir identifierbar, utan det krävs även en form av kontrast.  

● Textur kan ha olika mönster eller raster, som i sin tur kan ha olika riktning och täthet. 
Med textur kan tydliga kontraster skapas, men risken är stor att det inte blir så. 

● Att använda färg är ett riktigt starkt kommunikationsmedel. Vissa färger ger mycket tydliga 
kontraster och vissa färger är starkt förknippade med olika företeelser, tex. blått med 
vatten. Dock är det lätt att missbruka användningen av färg och när vi nu arbetar med 
datorskärmar är det viktigt att tänka på att färgåtergivningen inte är identisk på alla 
skärmar. Närmare beskrivet i stycke 3.6 

Den information vi vill visa i kartan kan anses vara antingen kvalitativ, rangordnad eller 
kvantitativ.  

● Med kvalitativ information menas företeelser med olika egenskaper. Stater på en politisk 
karta är kvalitativ information och för denna lämpar sig färg bra. Textur med tydliga 
kontraster kan också användas. 

● För rangordnad information är ordningsföljden tydlig, stig-landsväg-motorväg. För att 
symbolisera detta kan stigande storlek eller svärtningsgrad på symbolen användas. 

● Med kvantitativ information menas data med ett visst värde. En punkt eller linje kan ha 
olika storlek för att visa detta värde. 
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Figur 3.1 Grafiska variabler 

3.5 Designprocessen 
På grund av alla de regler och syften som en karta förväntas uppfylla är det svårt att anse 
kartografi som en fri konstart. Dock inskränks inte all kartografens kreativitet, och reglerna 
anger inte enbart ett sätt att göra. Detta är ingen mekanisk process, så som att ta ett 
fotografi, utan är en kreativ process. Trots att det inte är en mekanisk process är en 
beprövad metod att föredra för att säkerställa en god kvalitet. 

Som nybörjare är det lätt att börja sin designprocess med att göra en grov grafisk idé, på 
papper eller mer troligt i ett GIS-program på datorn. Emellertid genom att göra detta är 
risken stor att man endast producerar en bild av grafisk information, och inte det vi vill 
beteckna som en karta. För att undvika detta bör den metod som Krygier & Wood tar upp 
sin bok makingMAPS (2005) kapitel 2, och som beskrivs nedan användas. Metoden är 
egentligen ingen nyhet men uttrycks väl i nämnd litteratur. 

3.5.1 Varför gör man denna karta? 
Den första frågan man bör ställa sig när en karta ska göras är just varför den ska tillverkas. 
Det är viktigt att tydliggöra för sig själv vad syftet med kartan är. Vem är beställaren och vad 
vill beställaren nå för mål med kartan. Exempelvis en restaurangkarta har som mål att visa 
just restauranger och inget annat. Genom ett tydligt och gärna kvantifierbart mål är det 
även lättare att utvärdera en karta.  
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3.5.2 Vem är mottagaren/användaren av kartan?  
Av punkt 3.5.1 framgår det oftast vem målgruppen är och för dem ska kartan göras. En 
restaurangkarta vänder sig till dem som har för avsikt att gå på restaurang och behöver inte 
vara användbar för någon annan. Genom att ha en tydligt specificerad målgrupp är det 
senare lättare att göra önskad karta. En annan relevant fråga här är om mottagaren är 
expert eller nybörjare? En kommunal karttjänst på Internet är en typ av karta som oftast 
ska vara öppen för samtliga kommunens anställda för att lösa vissa uppgifter. Somliga 
använder tjänsten mer sällan och andra använder den dagligen. Hur anpassas då tjänsten 
för att passa dessa båda målgrupper? 

3.5.3 Vilket är det slutliga mediet?  
Frågan kan anses som en av de viktigaste i detta examensarbete. Beroende på om målet för 
kartan är att bli en traditionell papperskarta, eller att användas på Internet ställs olika krav. 
Detta examensarbetes syfte är främst kartor distribuerade via Internet, vilket resulterar i för 
detta val specifika frågor. Dessa digitala kartor visualiseras och behandlas primärt på en 
datorskärm, men sannolikt behöver kartan anpassas för att kunna visas i en mobiltelefon, eller 
skrivas ut i svart/vitt på en enkel skrivare, Figur 3.2. En karta som ska projiceras med en 
OH-projektor eller en datorprojektor ställer även den andra krav på utformningen.  

 

     
Figur 3.2 Alternativa slutmedier 

Om målet är en papperskarta i ett visst format, skala och specifikt tryck är begränsningen 
tydlig och gamla beprövade kartografiska principer kan användas. En stor fördel med 
digitala kartor är möjligheten att snabbt ändra skalläget, vilket dock får till konsekvens att 
den grafiska presentationen måste anpassas till olika skalintervall och behovet av 
generalisering ökar vid utzoomning.  

Oberoende av kartprodukt kan ett första steg vara att göra en dummy (Granath & Elg 2006). 
”En dummy är en skiss på fri hand som visar kartans tänkta disposition” (ibid. s.47) 
Förslagsvis görs ett antal förslag, både seriösa och mer experimentella, som sedan kan 
analyseras. Detta är ett steg där flera kompromisser behöver göras. Allt kan inte vara 
viktigast, och svaren på varför och vem kan underlätta vilka kompromisser som ska göras.  

Nästa steg kan vara att bestämma vilka symboler, linjer och färger som ska användas, helt 
enkelt att tidigt fastställa en teckenförklaring och sedan utgå ifrån den. För att undvika 
missförstånd kan mer eller mindre standardiserade teckenförklaringar vara att föredra. Att 
försöka introducera nya symboler är förenat med ett stort risktagande, då användaren har 
svårare att förstå kartan om den inte är väldigt lättförstålig. 
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3.5.4 Utvärdera din karta 
Att utvärdera sin produkt är ett viktigt steg i processen. Under processen och när kartan är 
skapad är det viktigt att utvärdera hur den blev. Tre olika aspekter kan antas: 

● Dokumentation av processen: Hur och varför olika saker har gjorts och lösts på olika sätt? 
● Formellt: Ständigt ifrågasätta om kartan kommer att uppfylla kraven och när kartan är klar 

ifrågasätta om de formella kraven är uppfyllda. 
● Informellt: När kartan är klar och används är det av intresse vilka reaktioner den får hos 

målgruppen. Det är svårt att mäta, men är en ytterst viktig kunskap. 

Frågorna som kan ställas är många och genom att besvara dem kan misstag undvikas till 
nästa karta och på sikt kan kartorna därmed förbättras. 

3.6 Färg 
Allan Brown och Wim Feringas bok Colour Basics for GIS User (2003), samt Cynthia Brewers 
bok Designing better MAPS (2005) beskriver utförligt användandet av färger i kartografi, 
vilket fyller en stor funktion. Av de grafiska variablerna kan färg anses vara den starkaste, 
men också den variabel som kräver mest eftertanke beroende på medium. De för detta 
examensarbete använda skärmarna och skrivarna klarar av att förmedla färg olika bra, 
varför större kunskap om färg kan ge bättre resultat. För att förstå denna betydelse kan det 
vara av värde att gå lite djupare in på hur vi hur vi uppfattar färger. 

3.6.1 Vad är färg? 
Enligt Gunnar Tonnquist (1995) är färg en förnimmelse. För att se färg krävs:  

● en ljuskälla, så som solen eller en lampa, som emitterar strålning (stimulus) 
● ett objekt som genom selektiv reflektion förändrar ljuskällans spektrala sammansättning 
● ett iakttagande öga med ett synsinne som kan omvandla den fysiska stimulus till en 

färgförnimmelse 

Färg är både fysik och psykologi. Fysiskt är ljus en förutsättning för färg, och ljus är 
synonymt med elektromagnetisk strålning med våglängd mellan 380-780 nm. Psykologiskt 
är färg en utvärdering i syncentrum som skapar en färgupplevelse. 

Detta resonemang om färgförnimmelse gör inte saken lättare av de många olika sätt som 
finns att beskriva färg i nyans, ljushet och mättnad. Av olika forskare har färg symboliserats 
med kuber, koner och mer eller mindre regelbundna sfärer; detta beroende på 
användningsområde. Munsells färgsystem är en sådan oregelbunden sfär som grundar sig 
bland annat på att våra ögon inte uppfattar förändring i färg linjärt. Vi har svårt att ange 
vilken färg som är dubbelt så gul som en annan. Detta system är svårt att implementera 
digitalt, varför mer tekniska och matematiska färgsystem har skapats. 

3.6.2 Spektrum 
Newton lyckades genom att låta solljuset brytas i en glasprisma få ut ett spektrum av färger. 
Samma fenomen ser vi i en regnbåge. 
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Figur 3.3 Newtons klassiska experiment 

Detta spektrum går från ultraviolett till infrarött. Ultraviolett har en kortare våglängd än 
380 nm och dessa våglängder kan vi inte se. Ljus med våglängd över 380 nm uppfattar vi 
som lila för att gå vidare via blått, grönt, gult och avslutas med rött som har våglängd lite 
kortare än 780 nm. Infrarött kallar vi våglängder längre än 780 nm. Att vi människor ser 
denna begränsade del av det elektromagnetiska spektrat kan förklaras med Figur 3.4. I ögat 
finns tre olika typer av så kallade tappar som är känsliga för olika delar av spektret. Den 
första är känslig för den blåa delen, den andra för den gröna delen och den tredje för den 
röda delen. Var och en skickar information om uppfattade våglängder till hjärnan som 
sedan skapar färgupplevelsen.  

 

Figur 3.4 Känslighetskurvorna för de olika pigmenten i ögat 

3.6.3 RGB/CMY 
I en skärm utnyttjas möjligheten att kombinera ljus med olika styrka från de tre färgerna 
rött, grönt och blått. Om 100% av färgerna används blir färgen vit och uppenbart blir det 
svart om 0 % rött, grönt och blått ljus används. Detta system kallas oftast RGB; efter Red, 
Gren och Blue. Detta system kallas även additivt och genom att blanda olika mängder av 
dessa tre färger kan miljoner olika färger skapas. Figur 3.5a kan ses som tre lampor med 
rött, grönt och blått ljus som lyser in i mitten. I mitten är det vitt och i gränstrakterna cyan, 
gult och magenta. 
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Figur 3.5 RGB/CMY 

För en skrivare är situationen den omvända. Skrivaren skriver oftast på vitt papper och för 
att få svart krävs att alla tillgängliga färger används. I Figur 3.5a framgår att en blandning av 
blått och grönt ljus ger cyan osv. På motsatt sätt använder en färgskrivare färgerna cyan 
(C), magenta (M) och gult (Y) för att skriva rött, grönt, blått och svart. Detta kallas även ett 
subtraktivt system och Figur 3.5b kan ses som en färgskrivare. En blandning av 100% 
CMY ger en mörk brun färg och inte riktigt svart, varför svart (K) oftast ingår för att 
säkerställa svärtan. När detta CMYK-system ska beskrivas anges procentandelen av 
respektive färg. En färgskrivare kan oftast bara skapa ett tusental färger, det vill säga inte så 
många som skärmens miljontals. 

På grund av olikheten mellan dessa två system är det inte samma sak att göra en karta för 
datorskärm och en som ska skrivas ut på en färgskrivare. Utvecklingen av avancerade 
färghanteringssystem för att hantera övergången har kommit långt, men likväl är det stor 
skillnad mellan RGB och CMYK. (Granath, Elg 2006) 

3.6.4 RGB och datorskärm 
I föregående avsnitt beskrevs att en skärm kan visa miljoner färger, men så har det inte 
alltid varit. Utvecklingen av skärmar och grafikkort har följts åt till där vi befinner oss idag. 
För de första svartvita skärmarna krävdes endast information från datorn till skärmen om 
ljuset för varje pixel skulle vara av eller på, 0 eller 1 dvs en databit. För att ge gråskalor och 
därmed bestämma hur mycket skärmens pixlar skulle lysa krävdes flera bitar beroende på 
hur många nivåer som skärmen klarade av. När sedan de första färgskärmarna kom 
behövde skärmen veta vilken färg respektive pixel skulle ha, och därmed hur mycket rött, 
grönt och blått varje pixel skulle bestå av. De första färggrafikkorten kunde erbjuda åtta 
bitar där tre bitar användes för att ange sju nivåerna av rött, tre bitar för grönt och två bitar 
för blått. Totalt gav detta 256 olika färger. (URL 3.6.4) 

 
Senare i utvecklingen klarades 16 bitar av, dvs. 2 byte. För detta reserverades fem bitar per 
färg och den sextonde biten användes i vissa system som en extra bit för grönt. Detta gav 
2^5=32 olika nivåer av respektive färg, eller 2^6=64 nivåer av grönt. Totalt 32 768 eller 
65 536 olika färger. 

 

cyan 

gult 

blått grönt 

rött 

svart

magenta

grönt 

rött 

cyan gult 

magenta 

vitt 

blått 

a) b)

Bit   15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
Data   x  R  R  R  R  R  G  G  G  G  G  B  B  B  B  B 

Bit   07 06 05 04 03 02 01 00 
Data   R  R  R  G  G  G  B  B 
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Idag är vi i ett stadium där våra skärmar och datorer klarar av att behandla en byte per färg, 
dvs 24 bitar för varje pixel. Detta ger 255 olika nivåer av rött, grönt och blått och därmed 
totalt 16 777 216 färger. Fyra bitar kan enkelt skrivas med en hexadecimal siffra varför 
färger ofta anges som #000000 till #ffffff. I utvecklingen av olika webbläsare har även olika 
färgnamn standardiserats, #808000 heter olive och innebär en brungrön färg.  

När de flesta datorer och skärmar endast kunde visa 256 färger utvecklades en färgpalett 
med endast 216 färger och som kallades webbsäkra färger. Genom att endast använda sex 
nivåer av rött, grönt och blått ansågs en säkrare färgåtergivning skapas, då skillnaden mellan 
olika skärmar skulle bli mindre. Det har senare visat sig att endast 22 av dessa färger kunde 
anses som riktigt säkra. I och med att dagens datorer klara 24 bitar och skärmarna blir 
bättre har begreppet webbsäkra färger tappat betydelse. Dock har själva tanken om att 
begränsa antalet färger för att säkerställa kommunikationen långt ifrån tappat betydelse. 

Skärmen har traditionellt en upplösning på 72 dpi till skillnad från 1200 dpi eller mer för en 
vanlig skrivare. Skärmen har även en begränsad yta, 800x600 pixlar eller större, med en 
effektiv yta som är mindre om kartan visas i en webbläsare. Kartor som görs med 
datorskärmen som slutmedium måste därför beakta detta.  

Några punkter att tänka på: 
● Använd flera kartor om det behövs för att visa mer detaljer 
● Begränsa kartstorleken så att hela kartan får plats på skärmen 
● Textstorleken 14 punkter är minsta möjliga 
● Gör punkt och linjesymboler 15% större än de på en papperskarta 
● Använd distinkta mönster, undvik mönster som är alltför detaljerade 
● Begränsa mängden och komplexiteten av datan på kartan 
● Använd färg, men tänk på hur färg uppträder beroende på ljus och kontraster 
● Komplettera färgade linjer med olika linjestruktur 
● Om kartan ska publiceras på Internet spara den då i 72 dpi så att den får plats i läsaren 
● Tänk på att kartan ska fungera på olika skärmar (CRT, LCD) 

3.6.5 Webbtjänst för färgval 
För att hjälpa webbutvecklare att välja lämpliga färger har Cynthia Brewer skapat 
www.colorbrewer.org. Genom denna tjänst kan olika färgscheman skapas beroende på 
antal nivåer och om färgerna ska användas till kvantitativ eller kvalitativ representation. 
Brewer har bland annat utifrån hur färgblinda uppfattar färg skapat olika färgscheman vilka 
mer eller mindre bra kan användas på olika skärmar och i tryck. Mer om hur tjänsten 
fungerar beskrivs i 6.1.7. 
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4 Internetstandarder 

4.1 Hyper Text Markup Language - HTML 
I Internets begynnelse användes nätet mest för att överföra filer och de texter som 
publicerades var akademiska rapporter i råtextformat. I början av 1990-talet uppstod en 
mer kommersiell och civil användning av Internet och därmed började även några fysiker 
vid CERN (European Organization for Nuclear Research) att fundera kring ett bättre system att 
strukturera data och text och då skapades Hyper Text Markup Language. HTML (URL 4.1a)är 
ett märkspråk och en standard för strukturering av text som används exempelvis på 
webbsidor. Ansvarig för att utveckla HTML är World Wide Web Consortium, (URL 4.1b) 

Tanken med HTML var att märka olika textdelar beroende på om det var en rubrik, en lista 
eller bara vanlig text. HTML är uppbyggt av ett antal olika <taggar> och </sluttaggar> som 
anger hur texten däremellan ska hanteras. Text som ska vara en sidrubrik sätts mellan <h1> 
och </h1>, för listor används <li> och för att dela upp en text i olika stycken eller paragrafer 
används <p>. Att kunna inkludera bilder i ett HTML-dokument <IMG src=”bild.gif”> eller 
att kunna länka till ett annat dokument på samma server eller på andra sidan jordklotet 
nämns även i de första utkasten till standard. Hur denna HTML-kod sedan skulle 
presenteras var upp till mottagande dator. Det var först med ”Mosaic”, vilken var den 
första webbläsaren, som det blev möjligt att surfa på nätet.  

HTML består av strukturmärken så som <h1> och <p>, presentationsmärken så som <b> och 
hyperlänksmärken så som <a>. Vad dessa taggar betyder är standardiserat, men det är upp 
till respektive webbläsare att avgöra vilken stilsättning de olika taggarna ska resultera i. När 
flera olika webbläsare skapades resulterade detta även i att ett antal webbläsarspecifika 
taggar utvecklades för att i huvudsak ange mer specifik stilsättning.  

HTML är ett format där dokumentets struktur och logik bestäms av författaren, medan 
läsaren kan styra hur texten kommer att presenteras (bland annat genom kommandot 
Ctrl+scroll). Numera finns dock tillägg till HTML där författaren kan styra presentationen 
genom att inkludera så kallade stilmallar, CSS se avsnitt 4.4. 

4.2 eXtensible Markup Language - XML 
eXtensible Markup Language (XML) är ett dokumentstrukturdefinitionsspråk, (URL 4.1b) 
Vad olika taggar, attribut, och attributvärden betyder definieras av XML-scheman. 
Dokument skrivna i applikationer av XML kan exempelvis användas för matematisk data 
(MathML), geografisk data (GML) eller enbart för att utväxla strukturerad data i textform.  

Följande XML ger ett enkelt exempel på XML för att beskriva en boksamling:  

 
Figur 4.6 Enkel XML-kod 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<books> 
 <book> 
  <title>XSLT Cookbook</title> 
  <author>Sal Mangano</author> 
 </book> 
</books> 
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4.3 Geography Markup Language - GML 
Geography Markup Language (GML) är ett språk definierat av Open Geospatial Consortium 
(OGC), (URL 4.3a, b), för att uttrycka geografisk data. Syftet är att strukturerat kunna spara, 
distribuera och presentera geografisk data. GML specifikationen har ett antal obligatoriska 
regler samt ett antal mer generella riktlinjer. Koden i Figur 4.7 beskriver tre olika objekt. 
Det första är en polygon som har en yttre utbredning i de angivna koordinaterna, vilket 
framstår att vara en kvadrat. Det andra objektet är en punkt med koordinaten 100,200 och 
det tredje objektet är en linje. Denna kod ger ingen information om hur dessa objekt ska 
ritas ut, om de ska det, utan anger bara deras lokalisering. 

 
Figur 4.7 GML-kod 

4.4 Cascading Style Sheets - CSS 
Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett dokument 
skrivet med ett märkspråk (URL 4.1b). Tekniken är ett sätt att kunna anpassa dokumentet 
med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, installerade typsnitt mm. CSS kommer från 
författarens möjlighet att låta dokumentet ärva och använda sina egna stilar då det 
presenteras, ungefär som ett 'stildraperi' eller 'stilförhänge'. Språket introducerades av 
Håkon Wium Lie och Bert Bos 1994 i webbläsaren Argo. (URL 4.4) 

Ett HTML- eller ett XML- baserat dokument har som tidigare sagts inte en på förhand 
given stilsättning utan består av strukturerad text utan stilinformation. Hur dokumentet 
skrivs ut på en webbsida, på ett papper, på displayen i en mobiltelefon eller en handdator, 
bestäms istället av en stilmall. CSS ingår inte som en del av XML-språket, men kan 
användas för att anpassa presentationer av webbsidor. 

 
Figur 4.8 Enkel CSS-kod 

p { 
 font-family: "Garamond", serif; 
} 
h2 { 
 font-size: 110%; 
 color: red; 
 background: white; 
} 
note { 
 color: red; 
 background: yellow; 
 font-weight: bold; 
} 

<gml:Polygon> 
 <gml:outerBoundaryIs> 
  <gml:LinearRing> 
   <gml:coordinates>0,0 100,0 100,100 0,100 0,0</gml:coordinates> 
  </gml:LinearRing> 
 </gml:outerBoundaryIs> 
</gml:Polygon> 
<gml:Point> 
 <gml:coordinates>100,200</gml:coordinates> 
</gml:Point> 
<gml:LineString> 
 <gml:coordinates>100,200 150,300</gml:coordinates> 
</gml:LineString> 
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4.5 Web Map Service - WMS 
Web Map Service (WMS) är en standard för att beskriva hur geografisk data kan publiceras 
och renderas på Internet (URL 4.5a). Standarden definieras av OGC. En WMS tjänst kan i 
realtid skapa en karta utifrån geografiska data. WMS-tjänsten kan rendera kartor främst i 
PNG, GIF och JPEG-format, men även i det vektorbaserade formatet Scalable Vector 
Graphics (SVG) (URL 4.5b). 

Anrop till en WMS-tjänst kan göras med en standard webbläsare och en förfrågan i form 
av en Uniform Resource Locator (URL). Vilken URL beror naturligtvis på vad som efterfrågas. 
Om en cykelkarta över Lund efterfrågas ska URLn bestå av efterfrågade väglager, 
begränsningar för vilket område, vilket koordinatsystem samt hur stor den resulterande 
bilden ska vara. GIF och PNG tillåter transparenta bilder vilket gör att de kan läggas på en 
annan karta. Enskilda kartlager kan även hämtas från flera olika WMS-tjänster. Det senare 
innebär även att ett nätverk av tjänster kan skapas varigenom önskade kartor kan hämtas. 

WMS-tjänsten kan utföra tre funktioner 
● GetCapabilites görs för att få metadata i XML-format från serven innehållande bland 

annat tillgängliga lager, koordinatsystem, geografiskt område, stilmallar, info om serven 
och nyckelord. Allt för att ge användaren info om vad som kan förväntas av serven. 

● GetMap används för att få den aktuella kartan i retur. Frågan kräver att kartlager, yta, 
upplösning, koordinatsystem, bildformat, stilmall anges. 

● GetFeatureInfo är inte obligatorisk men har till uppgift att returnera metadata om specifika 
valbara objekt.  

En lista på olika WMS-servrar jorden runt hittas på OGC:s WMS server list (URL 4.5c) 

4.6 Web Feature Service - WFS 
Web Feature Service (WFS) har till syfte att vara en standard för överföring av geografisk data 
via Internet (URL 4.6). WFS-tjänsten tar emot förfrågan identifierad som en URL med ett 
antal Common Gateway Interface parametrar (CGI) och besvarar med att skicka data i GML-
format. WFS-tjänsten kan även i vissa fall ta emot anrop och göra ändringar av tillgänglig 
data.  

WFS-tjänsten kan utföra fem funktioner om det är en Transactional-WFS och tre om det är 
en Basic-WFS 

● GetCapabilites görs på samma sätt som för WMS och det resulterande XML-dokumentet 
innehåller information om objekttyper, geografiskt område, koordinatsystem mm. 
Specifikt för WFS-tjänsten är att den även anger om det är en Transactional-WFS. 

● DescribeFeatureType används för att få en tydligare beskrivning av en eller flera erbjudna 
objekttyper. 

● GetFeature används för att hämta önskad data. 
● LockFeature används om något objekt ska ändras och genom LockFeature-anropet låses 

objektet så att ingen annan kan röra det. 
● Transaction är det anrop som används för att göra ändringar i ett objekt. Det är möjligt att 

skapa, uppdatera eller radera objekt. 

De två sistnämnda ingår inte i Basic-WFS. 
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4.7 Styled Layer Descriptor - SLD 
I en WMS-tjänst går det att bestämma hur layouten för en karta ska se ut, dock är 
möjligheterna att påverka layouten begränsad. WMS kan för användaren endast ange 
namnet på en stilmall, men inte beskriva hur det kommer att se ut på kartan. För att 
möjliggöra för användaren att förstå och beskriva hur kartan ska se ut har ett speciellt 
layoutspråk skapats, Styled Layer Descriptor (SLD) (URL 4.7). 

SLD är en av OGC definierad standard och är en form av XML. SLD används för att 
filtrera och enligt vissa regler bestämma layouten på den angivna kartdatan. Till exempel 
kan en SLD-fil ange att all kartdata som innehåller information om vatten ska färgas blått. 
Är det sedan så att det är olika former av vatten så kan användaren i SLD-filen definiera att 
en flod ska symboliseras på ett speciellt sätt kanske beroende på bredd, eller att en sjö ska 
ha olika stark nyans beroende på djup. Ett annat exempel är hur olika vägklasser kan 
symboliseras olika, från stig till motorväg. 

För att bättre förstå hur en SLD-fil är uppbyggd, tittar vi på ett exempel och går sedan 
igenom den bit för bit. 

 
Figur 4.9 En SLD-fil 

Med början från roten kan utläsas att denna fil är ett StyledLayerDescriptor–dokument med 
hänvisning till version 1.0.0. I denna tagg kan ett flertal olika hänvisningar till olika XML-
scheman finnas.  

Denna SLD-fil har ett NamedLayer. En SLD-fil kan bestå av ett eller flera NamedLayer eller 
UserLayer. Detta NamedLayer har ett namn och ett UserStyle-element. Här skulle även ha 
kunnat finnas ett NamedStyle-element. 

Det är här i UserStyle (eller NamedStyle) som själva layoutinformationen finns. Beroende på 
om vissa regler (Rule) uppfylls, så ska datan symboliseras på ett visst sätt. I det här fallet så 
är det enbart objekt som kan påverkas av en LineSymbolizer som berörs. Dessa ska ritas ut 
med en linje (Stroke). I LineSymbolizer används CSSParameter för att ange hur objekten ska 
stilsättas i färg, bredd, transparens. CSSParameter är det sätt som används av SLD för att 
ange den konkreta stilinformationen. Denna linje ska vara röd (#ff0000), vara 10 punkter 
bred och inte vara transparent.  

<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"> 
 <NamedLayer> 
  <Name>Redline</Name> 
  <UserStyle> 
   <Name>polyshp</Name> 
   <FeatureTypeStyle> 
    <FeatureTypeName>feature</FeatureTypeName> 
    <Rule> 
     <LineSymbolizer> 
      <Stroke> 
       <CssParameter name="stroke">#ff0000</CssParameter> 
       <CssParameter name="stroke-width">10</CssParameter> 
       <CssParameter name="stroke-opacity">1</CssParameter> 
      </Stroke> 
     </LineSymbolizer> 
    </Rule> 
   </FeatureTypeStyle> 
  </UserStyle> 
 </NamedLayer> 
</StyledLayerDescriptor> 
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Övriga rader enbart stänger alla öppnade taggar, så att dokumentet uppfyller de krav som 
XML ställer på välformighet. 

Appendix A där en genomgång av specifikationen element för element. 
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5 Programvara 

5.1 uDig 
uDig (User-friendly Desktop Internet GIS)är ett projekt med mål att skapa en GIS applikation 
byggd av öppen källkod, som kan visa, editera och skriva ut geografiska data. Projektet 
startade i slutet av 2003 och har sin bas i Kanada, men har utvecklare över hela jorden.  

Visionen om CGDI (Canadian Geospatial Data Infrastructure), att frigöra och möjliggöra 
geografiska data till fler, har varit en drivkraft i projektet. Flertalet programvaror finns för 
att implementera OpenGIS-standarder men dessa inriktar sig oftast på server-sidan. uDig 
ger möjlighet att i en enda programvara visualisera data från flera olika servrar och 
standarder, samt egen lokal data.  

uDig använder Eclipse som utvecklingsmiljö samt Javabiblioteken som tillhör Geotools. (URL 
5.1) 

5.2 GeoServer 
GeoServer är även detta ett kanadensiskt projekt med öppen källkod. Genom GeoServer kan 
geografisk data publiceras och i de senare versionerna även delvis editeras, och naturligtvis 
bygger allt detta på tidigare nämnda standarder. GeoServer kan leverera bland annat JPEG, 
PNG, SVG, GML, PDF, KML (det format GoogleEarth använder) samt Shapefiler. (URL 5.2) 

5.3 Geotools 
“The Open Source Java GIS Toolkit” är den verktygslåda som både uDig och GeoServer 
använder som grund för alla funktioner. Geotools, tillsammans med andra projekt så som 
GeoAPI och GeoWidgets, har utvecklat olika Java-klasser och paketerat dem i de bibliotek 
som nu används av uDig och GeoServer. (URL 5.3) 

5.4 Eclipse 
Eclipse Foundation är en icke-kommersiell sammanslutning av ett flertal stora 
mjukvaruleverantörer, som har till mål att underlätta skapandet av en mjukvaras hela 
livscykel. Eclipse startades med att IBM i slutet av 2001 lanserade en utvecklings-
miljö/plattform. Denna plattform är egentligen just inget annat än en plattform och saknar 
i sin grund association med något programmeringsspråk. Genom olika plug-ins, i projekten 
ovan JRE (Java Runtime Enviroment), blir detta ett komplett verktyg för att vidarutveckla 
annan mjukvara byggd på Java. (URL 5.4) 
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6 Skapandet av en WMS-karta 

6.1 Inledningsfas 
Krygier/Wood (2005) och även en del i Brodersen (2002) beskriver den process som 
följande avsnitt till stor del bygger på. 

6.1.1 Varför gör jag denna karta? 
Jag har valt att göra en enkel karta över Skåne. Kartan ska ge svar på  

● Skånes utbredning 
● var det finns vatten, slättmark respektive skog 
● var de större tätorterna finns  
● hur vägnätet i stort ser ut 

Målet med denna karta är att visa på hur stilsättningen av en WMS-karta går till, och att 
resultatet ur kartografisk synvinkel är godtagbart. 

6.1.2 Vem är målgruppen? 
Den målgrupp som ska läsa kartan har viss erfarenhet av att läsa kartor. Med detta menar 
jag har viss erfarenhet av de konventioner som styr denna typ av kartor, exempelvis att 
vatten brukar vara blått och skogar gröna även på kartor. 

6.1.3 Vilket är det slutliga mediet? 
Målet med denna karta är att kunna visas på en bärbar dator med en skärm med 
upplösningen 1024x768. Detta är en LCD, vilket begränsar färgvalet. 

Eftersom resultatet ska presenteras i föreliggande examensarbete är det bra om kartan även 
kan tryckas i svart-vitt. Är det inte möjligt ska orsakerna beskrivas. 

6.1.4 Vilka data behöver jag för att lösa uppgiften? 
För att kunna göra denna karta krävs data om  

● Skånes kustlinje, 
● Skånes landskapsgräns, 
● sjöar och vattendrag, 
● skogar, 
● tätorter, 
● vägnät. 

Till detta projektet erhölls data via digitala kartbiblioteket via ett avtal mellan Lantmäteriet 
och universiteten. 

6.1.5 Hur aktuell är dessa data? 
Dessa data är inte dagsfärska. Det finns emellertid inget behov av mer aktuell data då målet 
med denna uppgift inte är en geografiskt korrekt karta, utan enbart att beskriva 
tillvägagångssättet. 
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6.1.6 Vilka lager ska jag använda? 
I den tillgängliga datan tänker jag använda följande kartskikt, samt har begränsat urvalet för  
att öka läsbarheten. Namnen i parantes refererar till filnamn och korresponderande SLD-fil 
i appendix B. 

● lager med kustlinjen (ku.shp) 
● landskapsgränsen (ls.shp) 
● sjöar större än 1700 kvm, bör endast ta med > 10000 kvm (storasjoar.shp) 
● öar större än 300 kvm, bör endast ta med >2000 kvm (oar.shp) 
● skogar större än 60 kvm, bör endas ta med >20000 kvm (skog.shp) 
● ett urval av vd.shp med Skånes större vattendrag (floder.shp) 
● tätorter med fler än 200 invånare, bör endast ta med >1000 (to.shp) 
● det större vägnätet, dvs europavägar och riksväg 11-24 (storaav.shp) 

6.1.7 Vilka färger ska jag använda? 
För att bestämma vilka färger som kan vara lämpliga att använda tar jag hjälp av 
www.colorbrewer.org. 

Jag skulle behöva: 
● en ljusare blå för sjöar och en mörkare blå för vattendrag och sjökanter 
● en ljusare grön för skogar och en mörkare grön för landskapsgränsen 
● en röd färg för vägarna 
● en gul färg för tätorter 

Figur 6.10 visar hur tjänsten är uppbyggd. Då figuren är i gråskala är det bra om du som 
läsare testar tjänsten parallellt med denna text. 

Första steget är att bestämma hur många klasser som behövs. Av uppräkningen ovan inses 
att sex eller sju klasser behövs. I steg två väljs quallitative och i rutan nedanför kommer ett 
antal alternativ fram. De olika staplarna är olika färguppsättningar med olika ljushet och 
färgval. Då jag vill ha två nyanser av blått och grönt väljer jag alternativet paired. I den 
nedersta rutan ges nu ett förslag på färger. Sex klasser ger ingen gul färg, men det gör sju 
klasser, varför jag väljer denna. Genom att trycka på hex anges färgkoder som jag senare ska 
använda vid skapandet av SLD-filer. Den första färgen är en ljus blå, den andra en mörkare 
blå, tredje en ljus grön, fjärde en mörkare grön, femte en rosa, den sjätte en röd och 
slutligen den sjunde färgen en orange nyans. Av symbolerna till vänster kan utläsas att detta 
färgval inte är optimalt för färgblinda, då en blandning av gröna och röda färger finns med. 
Vid ett test av endast fyra klasser föreslås endast de blå och gröna färgerna, vilket är bättre 
för färgblinda. Eftersom rött endast ska användas till väglinjer och inte till ytor så bör detta 
färgval vara att rekommendera. Av ikonen med ett kryss över inses att färgvalet inte är 
optimalt för att kunna kopieras eller skrivas ut i svart-vitt, vilket vi redan insett. Det 
konstateras efter en del laborerande med olika antal klasser och färgscheman, samt utskrift 
av dem att det är svårt att hitta ett färgval som kan fungera även för svart-vitt utskrift. 
Däremot kan vi av övriga ikoner inse att dessa färger ska fungera bra för projektorer, LCD-
skärmar, CRT-skärmar och i färgtryck. Verktygen under kartan ger möjlighet att testa hur 
olika zoomnivåer, gränsmarkeringar, stadssymboler och vägnät ger sig uttryck mot de valda 
färgerna. Av detta kan jag dra slutsatsen att vägnätet blir otydligt om marmoreringen av 
gränser används. Att vägnätet ska vara rött uppfattar jag som mest instinktivt.  



  

23 

 
Figur 6.10 Förslag på sju kvalitativa färger, grafiskt redovisat 

För att nu veta vilka färger jag ska använda framöver skriver jag ut den förteckning som 
tjänsten ger möjlighet till.  

 
Figur 6.11 Förslag på sju kvalitativa färger, tabellredovisat  
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Figur 6.11 listar först de koder som ska användas om kartan ska tryckas och CMYK ska 
användas. Nästa två kolumner anger RGB i både decimal och hexadecimal form, det senare 
kommer jag att använda. CIE Labs anger ljushet, röd-grön, gul-blå och är ett perceptivt 
system som bland annat används av bildbehandlingsprogrammet PhotoShop. Sista kolumnen 
är det system av Hue, Saturation, Value som används av GIS-programmet ArcWiew 3.x.   
För att besvara frågan i andra stycket i 6.1.3, inses att den karta som kommer att biläggas 
detta arbete i en svartvit upplaga ej kan anses tillfredställande. Emellertid anger första 
stycket det huvudsakliga målet, vilket är en karta på en skärm. 

6.2 Skapandet av SLD-filer 
För att skapa och visualisera min karta har jag valt att använda uDig, närmare beskrivet i 
5.1. I uDig har jag möjlighet att öppna de shape-filer jag valt att använda och stilsätta dem 
var och en. Tack vare en plug-in går det sedan att exportera denna stilsättning som en SLD-
fil. En mer avancerad SLD-editor med filtreringsmöjligheter är under utveckling men har 
ännu inte gått att använda.  

uDig möjliggör att visualisera och editera data från en eller flera källor. I fliken Catalog anges 
kopplingar till olika källor av filer och databaser. Från dessa källor kan sedan plockas 
kartlager som adderas till en öppen eller ny karta. I Figur 6.12 visas hur sju shape-filer på 
hårddisken har öppnats och lagts till projektet Map1. Av dialogrutan antyds vilka övriga 
källor som kan väljas, och däribland för detta arbete intressanta WMS och WFS servrar. 

 

 
Figur 6.12 Filöppning 
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Figur 6.13 Resultat av öppnade filer 

Standard referenssystem för uDig är WGS84. I Figur 6.13 längst ner syns en knapp vilken 
ger möjlighet att välja ett antal olika definierade system samt att ange egna. De valda shape-
filerna är gjorda för WGS84 UTM zon 33 N. Denna projektion är synonym med 
EPSG:32633 vilket kommer att användas senare för att konfigurera WMS-servern.  

uDig känner av om lagret innehåller linjeobjekt eller ytobjekt och sätter vid start slumpvisa 
färger på de olika lagren. I Figur 6.13 har tätorterna fått en mintgrön och skogarna en 
ljusbrun färg. Kustlinjen är lila och vägarna bruna. För att ändra på detta används verktyget 
Style.  
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Figur 6.14 Efter stilsättning 

I Figur 6.14 visas hur jag i stil-editorn har angett färg, bredd och ogenomskinlighet för de 
stora vägarna. För ytobjekt går även att ange fyllningsfärg, samt att det går att ange attribut 
som ska etiketteras och vilket typsnitt de ska ha. För sjöarna och skogarna har angivits den 
ljusare färgen som fyllning och den mörkare som ytterlinje. Kustlinjen, floderna och öarna 
har givits den mörkare blåa linjen samt landskapsgränsen den mörkare gröna. Insåg att 
tätorterna behövde en mörkare ytterlinje. Genom att välja åtta klasser i Figur 6.10 fås en 
lämplig mörkare färg, med hexadecimal kod 0xff7f00. 

Så mycket mer går inte att göra med stilsättningen i denna stil-editor. För att kunna filtrera 
bort de mindre objekten krävs editering av resulterande SLD-fil. Så även för att 
differentiera motorvägar och riksvägar, samt för att ange den landskapsgräns jag avser 
använda. Tack vare möjligheten att exportera en SLD-fil underlättas det vidare arbetet 
mycket. De exporterade filerna kan editeras i en vanlig texteditor för att uppnå önskat 
resultat. Jag har dock stött på problem när jag använt Notepad som editor, då den tydligen 
ändrar kodformatet (UTF-8), vilket gjort att GeoServer protesterat när SLD-filen ska 
valideras. Därför har Eclipse använts som texteditor istället. 

6.2.1 Filter 
För att öka läsbarheten av koden har jag först indenterat respektive SLD-fil. För att göra 
kartan tydligare behöver de mindre tätorterna, sjöarna, skogarna och öarna tas bort och 
detta görs genom filtrering. För att enbart visa de tätorter som har fler än 1000 invånare har 
jag i SLD-filen för tätortslagret (to.sld, Appendix B.h) lagt till: 
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Samma tillvägagångssätt har vidtagits för att filtrera ut sjöar (Appendix B.g) större än 10000 
kvm: 

 
skogar (Appendix B.e) större än 20000 kvm: 

 
och öar (Appendix B.d) större än 2000 kvm: 

  

6.2.2 Dubbla linjer 
Landskapsgränsen (Appendix B.c) avser jag symbolisera med en grön linje med ett svart 
prick-streck i mitten. För att åstadkomma detta använder jag mig av möjligheten till två 
LineSymbolizer som ritas ovanpå varandra. Den första skapades av uDig, och ger en grön 
fem pixlar bred linje. Den andra skapar jag genom att kopiera den första och klistra in 
direkt efter. Grönt byts mot svart (#000000), bredden vill jag bara ha till två pixlar och för att 
få prick-strecket lägger jag till CSS-parametern stroke-dasharray. Mer om denna parameter 
beskrivs i Appendix A.e. 

 
De stora vägarna (Appendix B.f) vill jag dela upp så att motorvägarna symboliseras med en 
bred röd linje med vitt och rött i, samt övriga med enbart röd linje. Efter att ha tittat i 
tabellen för shape-filen framgår att kolumnen KKOD innehåller data som kan differentiera 
sträckorna. För att nå målet behövs både filtrering och flera LineSymbolizer. Av denna SLD-
fil framgår ännu tydligare än landskapsgränsen möjligheten att lägga olika linjer ovanpå 
varandra för att få ett mer komplicerat utseende. I det här fallet en fem pixlar bred röd linje 
som ovanpå har en tre pixlar vit linje och överst en pixel bred röd linje. 

<ogc:Filter> 
 <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
  <ogc:PropertyName>PERIMETER</ogc:PropertyName> 
  <ogc:Literal>2000</ogc:Literal> 
 </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
</ogc:Filter> 

<ogc:Filter> 
 <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
  <ogc:PropertyName>PERIMETER</ogc:PropertyName> 
  <ogc:Literal>20000</ogc:Literal> 
 </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
</ogc:Filter> 

<ogc:Filter> 
 <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
  <ogc:PropertyName>PERIMETER</ogc:PropertyName> 
  <ogc:Literal>10000</ogc:Literal> 
 </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
</ogc:Filter> 

<sld:CssParameter name="stroke-dasharray"> 
 10 10 20 10 
</sld:CssParameter> 

<ogc:Filter> 
 <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
  <ogc:PropertyName>BEF</ogc:PropertyName> 
  <ogc:Literal>1000</ogc:Literal> 
 </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
</ogc:Filter> 
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6.3 Initiering av GeoServer 
För att testa hur dessa SLD-filer fungerar i en WMS-tjänst har jag kört GeoServer lokalt på 
min dator. Att installera GeoServer på en Windowsmaskin är inga större problem, så snart 
JavaDevelopmentKit (JDK) och de nödvändiga tillläggsbiblioteken är installerade. När 
programmet startat sköts det enkelt i en vanlig webbläsare. Genom att ange adressen 
http://localhost:8080/geoserver/ nås en inloggningssida och sen är det bara att göra 
erforderliga inställningar. 

6.3.1 Stores 
För att i GeoServer använda vald kartdata krävs att dessa shape-filer och tillhörande filer 
kopieras till en för programmet angiven mapp. I GeoServer skapas sedan ett DataStore ID per 
kartlager. Respektive DataStore ID kopplas sedan till kartlagret genom att ange en länk till 
filen. För tätortsskiktet till exempel: file:data/skane/to.shp. Detta känns som en något 
omständlig väg, men den metod utvecklarna valt. 

 
Figur 6.15 DataStore Editor, där koppling görs mellan ID och fil 

6.3.2 Style 
För att lägga till SLD-filer tillskapas ett nytt StyleID och sedan via ”Bläddra”-funktionen 
hämtas den önskade filen. Detta känns till skillnad från datahämtningen ovan som ett 
mycket smidigare förfarande. Som visas i Figur 6.16 så kan jag hämta en fil sparad på 
skrivbordet och den kopieras sedan till en för programmet angiven mapp där alla SLD-filer 
sparas. Som antyds av raden under Filename så kan filen kontrolleras mot schemat för SLD 
innan filen går att använda. Här stötte jag på en hel del problem när jag använt Notepad för 
att editera mina SLD-filer. De av uDig exporterade SLD-filerna var inte heller fria från fel 
vilket uppmärksammades här. Efter att Eclipse använts som editor och efter att filerna 
ändrats till grammatiskt korrekta går de nu emellertid genom valideringen utan kommentar. 
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Figur 6.16 Style Editor, där en SLD-fil görs redo att användas 

6.3.3 FeatureType 
Visningen av ett datalager möjliggörs genom ett antal ändringar i FeatureType Edior, Figur 
6.17. För att ange den specifika SLD-filen, istället för den standardangivna, väljs denna 
med rullgardinsmenyn. Genom att välja rätt referenssystem ska det vara möjligt att kunna 
visa kartlager med olika referenssystem ovanpå varandra. Detta görs genom att ange rätt 
EPSG-nummer som SRS. Som nämnts tidigare så är dessa lager i UTM 33N, vilket innebär 
att EPSG:32633 ska anges. Texten som står efter SRS WKT är transformationssambanden 
som skapats av GeoServer och som bland annat gör det möjligt att lägga denna Skånekarta 
ovanpå en världskarta från NASA, som är i annan projektion. För att begränsa startläget 
som kartan visas i är det bra att sätta Bounding Box rätt, vilket görs genom att trycka på 
knappen Generate. Title, Keywords och Abstract bör sättas till lämpliga värden för att öka 
läsbarheten av de resulterande kartlagren. Dock känner jag att det både här och i SLD-filen 
finns många möjligheter till detta och det är svårt att veta vad som ska användas till vad 
och med vilket värde. När väl dessa rutor är ifyllda ska inställningarna lagras och GeoServen 
startas om. 
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Figur 6.17 FeatureType Editor, där SLD-fil och koordinatsystem kopplas till kartdatan 

6.3.4 WMS Description 
GeoServer kan både köras som WMS och som WFS server. I en meny kan dessa stängas av 
eller sättas på, samt det går att ännu mer beskriva tjänsten. 
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Figur 6.18 WMS Description för att beskriva tjänsten 

6.4 WMS-tjänsten i uDig 
Tillbaka i uDig går det framöver att importera data från GeoServern genom anropet 
http://localhost:8080/geoserver/wms/getcapabilities? 

I Catalog finns den WMS-tjänst som jag genom GeoServer erbjuder. Genom att välja alla 
mina lager och addera dem till en ny karta skapar jag det som i Figur 6.19 kallas Map2. Här 
syns nu vilket resultat SLD-filerna gjort med respektive lager. Ordningen på lagren är 
viktiga, eftersom de ritas ut i angiven ordning. Jag har bland annat valt att lägga tätortslagret 
ovanpå vägarna då jag inte ser det som väsentligt att visa hur vägarna går inne i exempelvis 
Malmö. Detta har även betydelse för hur färgen på i synnerhet polygonerna blir. Hade jag 
valt att använda fler ytskikt som då sannolikt hade resulterat i att lager hade ritats på lager 
hade färgen på det översta lagret skiljt sig beroende på vad som ritats under. Därför är det 
som sagt viktigt vilken ordning lagren ritas ut och hur man laborerar med transparensen.  
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Figur 6.19 Min slutliga WMS-karta 

6.5 Utvärdering av kartan? 
Nu var det äntligen dags att utvärdera kartan. I 6.1.1 angav jag ett antal krav på denna karta 
och frågan är nu om dessa uppfyllts. Jag hade ambitionen att göra en enkel karta över 
Skåne som ska ge svar på  

● Skånes utbredning 
● var det finns vatten, slättmark respektive skog 
● var de större tätorterna finns 
● hur vägnätet i stort ser ut 

Jag tycker att kartan som framgår av Figur 6.19 tydligt visar Skånes kustlinje och den norra 
landskapsgränsen. Ska man vara lite kritisk, så kan man fråga sig vad som finns utanför 
detta område men målet var Skånes utbredning och det anser jag utvisat. Att visa vatten 
kräver en begränsning och jag har valt de största åarna och sjöarna. Jag anser vidare att 
betraktaren får en bild av var Skånes vatten finns. Av den tillgängliga kartdatan framgick 
inte exakt vad som är slättmark och för att inte göra kartan för plottrig har jag valt att 
endast visa skogsmark och slutsatsen kan dras att övrig mark är slättmark. Det är tätorter 
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större än 1000 invånare som syns. Möjligen skulle denna gräns satts högre för att undvika 
de mindre orter som inte har en tydlig koppling till vägnätet. Granskas tätortsskiktet 
noggrant framgår även att vissa större orter saknas, tydligast saknas Ängelholm. Det stora 
vägnätet tycker jag framgår väl och det framgår tydligt vilka sträckor som är utbyggda till 
motorväg. Möjligen skulle en del mindre vägar tagits med för att knyta alla tätorter till 
vägnätet. Överlag anser jag att kartan uppfyller de mål som satts upp. 

Målet att visa hur stilsättningen av en WMS-karta går till anser jag är uppnått. Ur 
kartografisk synvinkel anser jag att kartan är tydlig och intuitiv; skogarna är gröna, vattnet 
är blått och vägarna är röda. Vilken färg tätorterna och landskapsgränsen ska ha är inte lika 
intuitivt, men i det här fallet har jag tagit färgerna från ColorBrewer och jag känner att de 
passar bra in i kartan. 

Som jag redan antytt i stycket om ColorBrewer så kommer en svart-vit utskrift av denna karta 
inte att uppfylla de kvaliteter som finns med en färgkarta. Mitt mål med kartan är dock i 
första hand att den ska visas på en LCD-skärm och det målet kan anses vara uppfyllt.  
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7 Symbolisering av fastighetskartan 

7.1 Lantmäteriets geodata och specifikationer 
Lantmäteriet har till uppgift att förse Sveriges privatpersoner, företag och förvaltningar 
med geografisk information. Erfarenheten av kartering är lång och Lantmäteriet kan idag 
erbjuda flera olika analoga och digitala kartprodukter, som lämpar sig för olika ändamål.  

Mellan 1992-1997 pågick projektet ”Forcerad databasuppbyggnad” för att skapa den 
ekonomiska kartan i digital form. Detta innebar att ett omfattande antal analoga kartor 
samt flygfotografier digitaliserades. Genom revidering och geometriförbättringar har dessa 
data vidareutvecklats till det som kallas Geografisk grunddata (GGD) samt Registerkarta. 
Dessa data utgör grund för Lantmäteriets småskaliga kartprodukter i skallägen mellan 1:5 
000 till 1:1 000 000. (Specifikation för GGD, URL 7.1a) 

● Registerkartan innehåller detaljer som har en tydlig koppling till fastighetsregistret vad 
gällande fastigheter, rättigheter och planer. Vad som ska vara med specificeras i Handbok 
Registerkarta (URL 7.1b), i dess 10 avsnitt framgår vilka uppgifter och vilket manér som 
bör användas vid utritning av denna information.  

● Vad gällande Geografisk grunddata utgör denna följaktligen data utan koppling till 
fastighetsregistret så som vägar, vegetation, hydrografi och bebyggelse. Vad som ingår och 
hur det ska redovisas framgår av Specifikation för GGD (URL 7.1a). 

En tredje samling data är primär och mätarkivet. Grunden för dessa data är kommunernas 
primärkartor samt mätdata i samband med lantmäteriförrättningar. Dessa data används 
huvudsakligen i storskalig kartproduktion, i skalområdet större eller lika med 1:5 000. I 
Handbok till Mätningskungörelsen, HMK-Kartografi (Lantmäteriet 1994), finns tydliga 
regler för hur kartor i 1:400 och 1:1000 ska ritas.  

I Lantmäteriets lagringsmiljö för geografisk data, Geodatabanken Alfa, lagras dessa tre 
samlingar av data. Dessa data med något olika användningsområden samsas idag i det 
tittskåp som inom Lantmäteriet kallas AutoKa-Vy. Någon tydlig datorskärmsanpassad 
specifikation för hur kartan i tittskåpet ska se ut finns inte. Det närmaste en gemensam 
specifikation är en teckenförklaring på 12 sidor där ett flertal symboler, linjer, ytor och 
texter pressenteras; vilket är en samling av de tre olika ursprungsspecifikationerna. 

7.2 Symbolisering av fastighetskartan med hjälp av SLD 
För att pröva hur en redan befintlig teckenförklaring kan omsättas till att passa i GeoServer 
har jag använt Handbok Registerkarta. Denna teckenförklaring beskriver hur fastighets-
gränser, traktgränser och kommungränser utgörs av linjer med inga, en respektive två 
punkter emellan. Med erfarenhet av hur landskapsgränsen i min Skånekarta gjordes borde 
dessa tre gränser gå att göra på samma sätt med olika omfattande dasharray-parametrar.  

Vad gällande handbokens angivna länsgränser och riksgränser förekommer ett kryss eller 
plustecken. I SLD-specifikationen nämns möjligheten att använda en symbol längs linjen. 
Det finns två varianter, antingen en ExternalGraphic eller en Mark. I det senare går det att 
använda välkända symboler som cirkel, stjärna och kryss. Vid prover framkom att det 
första alternativet fungerade dåligt i olika skallägen och det andra kunde möjligen klara av 
att symbolisera riksgräns men inte länsgräns. Efter lite funderande och läsande både på 
GeoServers och uDigs hemsidor (URL 7.2a, 7.2b) har framkommit möjligheten att även lösa 
dessa två gränser på samma sätt som de tre första. Detta genom att först rita ut den 
längsgående linjen, och sedan ovanpå rita ut en bredare linje men som är lika kort som den 
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första linjen är bred. Genom lite räknande går det att lista ut hur dessa båda linjer ska 
anpassas för att skapa de önskade plustecknen. En avgörande insikt var att den andra linjen 
börjar med att rita ut en noll lång linje för att komma i fas med den fösta linjen. Se kod 
nedan. På gränser utan många brytpunkter fungerar detta ganska bra, men blir rörigt vid allt 
för många brytpunkter. Se Figur 7.20 nedan. 

 

 

 
Figur 7.20 En riks, läns, kommun, trakt och fastighetsgräns 

<sld:LineSymbolizer> 
 <sld:Stroke> 
  <sld:CssParameter name="stroke-width">4</sld:CssParameter> 
  <sld:CssParameter name="stroke-dasharray">12 4 12 4</sld:CssParameter> 
 </sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
<sld:LineSymbolizer> 
 <sld:Stroke> 
  <sld:CssParameter name="stroke-width">12</sld:CssParameter> 
  <sld:CssParameter name="stroke-dasharray">0 4 4 24</sld:CssParameter> 
 </sld:Stroke> 
</sld:LineSymbolizer> 
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8 Diskussion 

Under de senaste tio åren har mycket hänt vad gällande tillgängligheten på kartor. Detta 
mycket tack vare Internet samt mer och mer avancerade datorer, handdatorer och 
mobiltelefoner. Analoga kartor har digitaliserats, direkta fältmätningar har hamnat i 
databaser istället för som tidigare bara på papper, samt all möjlig data har geokodats. 
Tillgången på geografisk data är stor, behoven av kartor i olika former finns och 
programvarorna för att skapa kartor är under ständig utveckling. Men är det möjligt för 
vem som helst att göra en kartografiskt bra karta? 

Jag har under dessa tio år intresserat mig för kartor och då speciellt skärmkartor. Jag har 
reagerat över att flertalet kartor pressenterade på olika karthemsidor fram till ungefär 2005 
var mindre tilltalande kartor, och har funderat över vad som var målet med dessa kartor. 
Positivt är att jag upplever att dessa mindre tilltalande kartor har blivit färre. Under arbetet 
med detta examensarbete har flera av de refererade böckerna utkommit och dessa har 
delvis haft som mål att vara handböcker för att skapa bättre skärmkartor. Det kan vara en 
tillfällighet att dessa böcker utkommit just nu, eller så har författarna sett att det finns ett 
behov av denna litteratur till läsare som inte sysslat med kartografi tidigare. 

Under första tiden med examensarbetet hade jag en tanke om att det skulle gå att göra 
tydliga riktlinjer för hur en skärmkarta bör se ut. För att testa och få bekräftat min idé har 
jag frågat flertalet personer, som på olika sätt arbetar med geografiska data, om hur de 
tycker att en bra karta ska se ut och varför den ska se ut så. Ett vanligt svar jag fått är att 
det är ”de gamla konventionerna”, och ”så som vi alltid har gjort”, som bestämmer hur vi 
gör idag. Vilka dessa konventioner är har emellertid varit svårt att finna i skrift och min 
känsla är att det är svårt att veta hur ”man alltid har gjort”. Det har saknats handfasta råd 
och bra böcker om kartografi, något som förhoppningsvis nu blivit tydligare. 

Den av Handelns utredningsinstitut utsedda ”Årets julklapp 2007” är en GPS-navigator. 
Utbudet av apparater till bilen eller mobiltelefoner med inbyggd GPS och navigations-
program är stort. Jag upplever förutom att priserna nu är relativt acceptabla så har även 
kartografin blivit betydligt mycket bättre mot för ett par år sedan, detta måste även bidra till 
att intresset är så stort. 

Regeringen har tillsatt ett Geodataråd bestående av Lantmäteriet och ett antal statliga och 
kommunala intressenter. Geodatarådet har till uppgift att bland annat verka för en nationell 
geodatastrategi (URL 8), och bidra till utvecklingen av den nationella och internationella 
infrastrukturen inom området genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder. I 
strategin ingår hur Sverige ska anpassa sig till EG-direktiven INSPIRE och PSI, vilka berör 
hur geodata ska struktureras för att underlätta vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn. Bland prioriterade aktiviteter i den nationella geodatastrategin nämns att 
på försök ta fram en Geoportal som möjliggör sökning och visning av utvalda dataset 
genom WMS, samt nedladdning genom WFS. Blir detta verklighet kommer även 
standarden SLD att få stor betydelse för visualiseringen av WMS-tjänsten. Men för att detta 
verkligen ska bli intressant krävs att de mer etablerade kartprogramtillverkarna utvecklar 
funktioner i sina program så att WMS och WFS-data är naturliga inslag. Samt att det 
smidigt går att skapa mer avancerade SLD-filer än de jag lyckats åstadkomma, och 
exportera dem till en WMS-tjänst.  

Att erbjuda gratis geodata i Sverige är kanske inte sannolikt. Men genom denna teknik 
kopplad till någon smidig betaltjänst kan fler få tillgång till relevant data, och i sin tur 
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vidareutveckla olika webbaserade tjänster. Sannolikt blir det de tjänster med mest tilltalande 
kartor, dvs. med bäst kartografi, som överlever. 
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9 Slutsatser 

9.1 Teoretiskt 
Syftet med föreliggande arbeta har varit att studera kartografi specifik för skärmar. Vilka 
teorier som finns och hur väl vedertagna dessa är.  

Det viktigaste med kartografi är att ett budskap når fram till mottagaren. Digitala kartor har 
inneburit förenklade möjligheter att producera olika former av kartor, men det kan 
konstateras att kartografin fortfarande grundar sig på hur kartor gjorts för papper.  

Skärmkartor kräver att hänsyn tas till dessa begränsningar och möjligheter. Genom att 
arbeta efter en given metod, så som den i avsnitt 3.5 föreslagna processen, minimeras 
risken att göra dåliga val i utformningen. I början av en teknikutveckling handlar mycket 
om att bara få det att fungera, men när det väl gör det så finns det nu stora möjligheter att 
genom möjligheten att interaktivt påverka kartan åstadkomma upplevelser för kartläsaren 
som överträffar den analoga kartans begränsningar. 

9.2 Praktiskt 
Syftet har även varit att undersöka Styled Layer Descriptor och hur denna teknik kan användas 
för att definiera utseendet på en skärmkarta och göra den kartografiskt tilltalande. 

Genomgången av specifikationen (Appendix A) har tydliggjort strukturen på hur själva 
SLD-filen ska vara utformad samt visat på dess aktiva beståndsdelar. Att skriva denna 
XML-kod på egen hand och få rätt på alla taggar är inte lätt, utan en editor som den i uDig 
är att föredra. Det har varit svårt att skapa de mer komplicerade SLD-filerna, detta då 
antalet exempel i specifikationen och på Internet har varit få. Samt intresset från 
utvecklarna både på uDig och GeoServer att svara på frågor om SLD har även varit litet. 

SLD är den metod som OGC angivit för att möjliggöra för användaren att stilsätta WMS-
kartor, men behovet av kompetenta editorer som kan mer visuellt och automatiskt generera 
önskade SLD-filer är nödvändigt. De i arbetet framtagna SLD-filerna uppfyller de krav 
som uppsatts. De filtrerar det urval av objekt som specificerats, samt använder de färger 
och de symboler som angivits. Tekniken har stora möjligheter, bara ett fåtal har använts 
här. I en mer avancerad WMS-tjänst skulle en annan generalisering kunnat användas 
beroende på vilket skalläge kartan visas i.  

En slutsats är att tekniken kan möjliggöra utformningen av god kartografi, men att ett 
grafiskt gränssnitt är nödvändigt om personer utan god insikt i specifikationen ska lyckas 
skapa något. 
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Appendix A SLD-specifikationen 

 
Figur A.21 GeoTools bild av SLD-strukturen 

A.1 NamedLayer 
<xsd:element name="NamedLayer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Name" />  
   <xsd:element ref="sld:LayerFeatureConstraints" minOccurs="0" />  
   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xsd:element ref="sld:NamedStyle" />  
    <xsd:element ref="sld:UserStyle" />  
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

NamedLayer kan anses som roten till själva kartan. Under denna definieras olika kartmaner i 
en hierarkisk ordning. Elementet Name är obligatoriskt och ska överensstämma med namnet 
på det lager den ska layouta. Elementet LayerFeatureConstraints är inte obligatoriskt, men 
har till uppgift att specificera begränsningar av vilka objekt av vilka objektklasser som ska 
beröras av detta NamedLayer. Elementet Choice innebär att endast ett av de två alternativen 
går att välja, det vill säga vi får här välja antingen NamedStyle eller UserStyle. Det kan finnas 
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noll eller oändligt många Style-objekt, men då bara av en sort. Saknas Style-objekt så 
används standardstilmallen för lagret.  

A.2 UserLayer 
<xsd:element name="UserLayer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Name" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:RemoteOWS" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:LayerFeatureConstraints" />  
   <xsd:element ref="sld:UserStyle" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

UserLayer är användardefinierade och kan bestå av en eller flera UserStyle. UserLayer kan 
även vara ett sätt använda resurser utanför den egna serven. 

A.3 NamedStyle 
<xsd:element name="NamedStyle"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Name" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

NamedStyle används helt enkelt för att hänvisa till ett stil-mall som har ett namn i WMS. 

A.4 UserStyle 
<xsd:element name="UserStyle"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Name" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Title" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Abstract" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:IsDefault" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:FeatureTypeStyle" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

UserStyle ger möjlighet för användaren att påverka layouten. Name, Title och Abstract 
används för att lättare identifiera respektive mall. Name används av WMS för att externt 
hänvisa till stil-mallen. Title är en kort beskrivning som kan användas för att i en GUI 
förklara för oss människor vad det är för mall. Abstract är en längre beskrivning för samma 
ändamål. IsDefault anger om stil-mallen är standard eller inte, 1 för ja och 0 för nej vilket 
även är standard. UserStyle kan innehålla flera FeatureTypeStyle och det är här själva stil-
sättningen sker. 

A.5 FeatureTypeStyle 
<xsd:element name="FeatureTypeStyle"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Name" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Title" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Abstract" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:FeatureTypeName" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:SemanticTypeIdentifier" minOccurs="0"    
       maxOccurs="unbounded" />  
   <xsd:element ref="sld:Rule" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
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Det är på denna nivå och i FeatureTypeStyle som skillnaden görs mellan hur lager och 
objekt ska hanteras. Lagerhantering är specifikt för WMS och SLD, medan objekthantering 
används mer generellt så som i WFS och GML. Denna skillnad är viktig att ha klar för sig. 
Precis som tidigare element så kan FeatureTypeStyle ha Name, Title och Abstract. Name kan 
finnas men har ingen större betydelse på denna nivå då val sker på högre nivå. Title och 
Abstract finns för ökad mänsklig läsbarhet.  

A.6 Rules  
<xsd:element name="Rule"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Name" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Title" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Abstract" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:LegendGraphic" minOccurs="0" />  
   <xsd:choice minOccurs="0"> 
    <xsd:element ref="ogc:Filter" />  
    <xsd:element ref="sld:ElseFilter" />  
   </xsd:choice> 
   <xsd:element ref="sld:MinScaleDenominator" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:MaxScaleDenominator" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Symbolizer" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Ett lager kan innehålla flera olika objekt-typer, för att skilja dem åt kan regler användas. 
Med Rule kan grupperingar göras utifrån objektvärden och skalområden, och utifrån detta 
kan rätt stilsättning Symbolizer väljas. Även i Rules kan Name, Title och Abstract sättas på 
samma sätt som tidigare. Ordningen på de olika reglerna kan vara lite svårt att få rätt på. Å 
ena sidan bör de komma i prioriteringsordning, samtidigt som ”Painters rule” gäller så att 
saker ritas ut i den ordning de kommer. 

A.7 Feature Filtering  
Med hjälp av Filter och ElseFilter har vi möjlighet att välja hur olika lager och objekt ska 
stilsättas beroende på objektvärden och attribut. Hur filtreringen sker är ganska uppenbart 
tack vare den relativt tydliga syntaxen. Denna syntax är specificerad i specifikationen för 
WFS och erbjuder både attribut och spatial filtrering. De attributoperatorer som finns att 
välja mellan är:  
PropertyIsEqualTo,  
PropertyIsNotEqualTo,  
PropertyIsLessThan,  
PropertyIsGreaterThan,  
PropertyIsLessThanOrEqualTo,  
PropertyIsGreaterThanOrEqualTo, 
PropertyIsLike,  
PropertyIsNull,  
PropertyIsBetween  
 

Ett exempel på hur detta kan fungera är om vi vill plocka fram vägar som har fyra körfält. 
<ogc:Filter> 
 <ogc:PropertyIsEqualTo> 
  <ogc:PropertyName>num_lanes</ogc:PropertyName> 
  <ogc:Literal>4</ogc:Literal> 
 </ogc:PropertyIsEqualTo> 
</ogc:Filter> 
 

De spatiala operatorer som finns att välja mellan är: Equals, Disjoint, Touches, Within, 
Overlaps, Crosses, Intersects, Contains, DWithin, Beyond, BBOX  

Samt de logiska operatorerna And, Or, Not kan också användas. 
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Mer om syntaxen för dessa operatorer finns i  
http://schemas.opengis.net/filter/1.0.0/filter.xsd 

Det är möjligt att ha flera operatorer i samma Filter. Till exempel kan man ha flera 
PropertyIsEqualTo och dessa skiljs åt av en logisk operator. Flera regler kan även överlappa 
varandra. Detta kan vara av värde då en företeelse ska ritas på ett visst sätt och delmängder 
av denna företeelse ska ha något tillägg. Risken finns dock att om ordningen på filtren är fel 
kan rendering också bli fel.  

Utöver Filter finns även ElseFilter som definierar hur objekt som inte lyfts fram av 
tidigare Filter ska stilsättas. Om inte en ElseFilter finns så ritas helt enkelt inte de objekt 
som inte berörs av Filter ut. 

A.8 Symbolizer  
Nu kommer vi till själva stilsättningen. Det är valet av Symbolizer som avgör hur 
kartobjekten ska ritas ut. Symbolizer bestämmer inte bara formen på det som ska ritas ut, 
utan även färg och mättnad. För tillfället finns det fem typer av Symbolizer definierade: 
LineSymbolizer, PolygonSymbolizer, PointSymbolizer, TextSymbolizer och RasterSymbolizer. 

a. LineSymbolizer  
<xsd:element name="LineSymbolizer" substitutionGroup="sld:Symbolizer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Geometry" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Stroke" minOccurs="0" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

LineSymbolizer används för att rita upp linjegeometriska objekt. Geometry anger vilken 
geometrisk utformning som ska användas och Stroke anger hur linjen ska ritas ut. Mer om 
Geometry och Stroke i A.9. 

Hur linjen ska ritas ut styrs med CSS-parametrar, mer om CSS senare. De parametrar vi har 
att välja bland är stroke, stroke-opacity, stroke-width, stroke-linejoin, stroke-linecap, 
stroke-dasharray och stroke-dashoffset. 

b. PolygonSymbolizer  
<xsd:element name="PolygonSymbolizer" substitutionGroup="sld:Symbolizer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="sld:SymbolizerType"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element ref="sld:Geometry" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Fill" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Stroke" minOccurs="0" />  
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

PolygonSymbolizer används för att rendera polygoner eller andra area-geometrier. Vi kan 
definiera hur innehållet ska renderas samt hur kantlinjen ska renderas. För detta använder 
vi Geometry, Fill och Stroke.  

Ordningen på elementen är naturligt även den ordning respektive lager kommer att 
renderas, dvs enligt ”Painters rule”. Först fylls polygonen och sen ritas kantlinjen ut. 
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c. PointSymbolizer  
<xsd:element name="PointSymbolizer" substitutionGroup="sld:Symbolizer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="sld:SymbolizerType"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element ref="sld:Geometry" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Graphic" minOccurs="0" />  
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

PointSymbolizer används för att rendera punkter. Antingen kan ett antal förbestämda 
grafiska symboler användas; square, circle, triangle, star, cross och x. Eller så kan det 
länkas till andra symboler, ExternalGraphic, mer om detta i A.9. 

d. TextSymbolizer  
<xsd:element name="TextSymbolizer" substitutionGroup="sld:Symbolizer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="sld:SymbolizerType"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element ref="sld:Geometry" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Label" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Font" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:LabelPlacement" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Halo" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Fill" minOccurs="0" />  
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

TextSymbolizer används för att rendera text och här kan teckensnitt, storlek och färg på 
texten bestämmas.  

e. RasterSymbolizer 
<xsd:element name="RasterSymbolizer"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:complexContent> 
   <xsd:extension base="sld:SymbolizerType"> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element ref="sld:Geometry" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:Opacity" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:ChannelSelection" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:OverlapBehavior" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:ColorMap" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:ContrastEnhancement" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:ShadedRelief" minOccurs="0" />  
     <xsd:element ref="sld:ImageOutline" minOccurs="0" />  
    </xsd:sequence> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:complexContent> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

RasterSymbolizer beskriver hur man renderar raster/matris-data så som satellitfoton. De 
flesta av dessa element är systemberoende. 
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A.9 Stilelement 

a. Graphic 
<xsd:element name="Graphic"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xsd:element ref="sld:ExternalGraphic" />  
    <xsd:element ref="sld:Mark" />  
   </xsd:choice> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="sld:Opacity" minOccurs="0" />  
    <xsd:element ref="sld:Size" minOccurs="0" />  
    <xsd:element ref="sld:Rotation" minOccurs="0" />  
   </xsd:sequence> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Graphic är en grafisk symbol med en viss form, färg och storlek. Kan informellt definieras 
som en liten bild och kan vara raster eller vektor. Graphic kan antingen referera till en 
extern URL (ExternalGraphic) av standardformat så som GIF eller SVG, eller använda 
förbestämda symboler (Mark). 

Om ingen av dessa definieras så är standard en 50 % grå square med 6 pixlars storlek. 

Opacity anger genomskinligheten. Helt genomskinlig innebär 0.0 och helt solid är 1.0. 
Standard är 1.0.  

Size ger den absoluta höjden av bilden i pixlar. Standardvärden är beroende på 
sammanhanget och negativa värden är inte tillåtna. 

Rotation anger rotationen medsols i decimala grader, 0.0 till 1.0. Negativa värden innebär 
motsols rotering. Standardvärde är 0.0, dvs ingen rotation. 

b. ExternalGraphic 
<xsd:element name="ExternalGraphic"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:OnlineResource" />  
   <xsd:element ref="sld:Format" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

ExternalGraphic ger möjligheten att referera till en extern bild. OnlineResource är själva 
länken och Format anger vilket som förväntas, till exempel GIF. 

c. Mark 
<xsd:element name="Mark"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:WellKnownName" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Fill" minOccurs="0" />  
   <xsd:element ref="sld:Stroke" minOccurs="0" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Mark definierar en färgad väldefinierad figur. Dessa WellKnownName är square, circle, 

triangle, star, cross och x. En kartserver kan dock rita en annan symbol om det är så att 
de saknar någon av dessa. Standard är square. Hur Fill och Stroke fungerar förklaras lite 
senare. 
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Mark fyller två syften. För det första så ger det möjlighet att använda dessa enkla figurer, sen 
kan det användas som en reservsymbolisering om extern URL inte fungerar. 

d. Geometry 
<xsd:element name="Geometry"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="ogc:PropertyName" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Geometry i LineSymbolizer definierar en linje. Om Geometry används för PointSymbolizer så 
kan det anses som en godtyckligt kort linje, med horisontell orientering och som har två 
ändar. Om Geometry används för PolygonSymbolizer renderas en oändlig yttre linje. 

Ett exempel är  
<Geometry> 
 <ogc:PropertyName>centerline</ogc:PropertyLine> 
</Geometry> 

e. Stroke 
<xsd:element name="Stroke"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice minOccurs="0"> 
    <xsd:element ref="sld:GraphicFill" />  
    <xsd:element ref="sld:GraphicStroke" />  
   </xsd:choice> 
   <xsd:element ref="sld:CssParameter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Dessa grafiska parametrar bygger på SVG eller CSS2. Stroke-elementet är valfritt i 
respektive Symbolizer och en avsaknad innebär att ingen linje renderas. Det finns tre typer 
av linjer. GraphicFill som i princip innebär att en liten bild renderas längs linjen. 
GraphicStroke ger möjligheten att en grafisk linje kan böja sig i kurvorna. Om varken 
GraphicFill eller GraphicStroke är angivna används en heldragen enfärgad linje.  

De tillåtna SVG/CSS parametrarna för Stroke som vi kan välja är följande: 

Stroke, anger vilken färg som linjen ska ha och anges i RGB-kod. #ff0000 ger rött som ett 
exempel. Saknas Stroke så anses linjen som svart, #000000. 

Stroke-opacity, anger genomskinligheten på linjen. Helt genomskinlig innebär 0 och helt 
solid är 1. Ska linjen vara 65% genomskinlig så anges 0.65. Standard är 1.0  

Stroke-width, anger bredden på linjen i antal pixlar. Standard är 1.0 

Stroke-linejoin och Stroke-linecap, anger hur linjer ska fogas samman och hur de ska se ut 
i ändarna.  

Stroke-dasharray, anger hur en streckad linje ska se ut. Första talet anger hur långt ett streck 
ska vara, och andra talet anger hur stort mellanrummet ska vara.  Talen ska separeras med 
blanksteg och det ska vara ett jämnt antal tal. 

Stroke-dashoffset, anger avståndet till första strecket på en Storke-dasharray. 
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f. Fill 
<xsd:element name="Fill"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:GraphicFill" />  
   <xsd:element ref="sld:CssParameter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Fill definierar hur en area ska renderas. Det finns två sätt att göra. Antingen GraphicFill 
som innebär i princip att små bilder fyller arean. Eller så används bara en vanlig färg enligt 
CssParameter liknande det som är beskrivet för Stroke. Istället för stroke används fill och 
istället för stroke-opacity används fill-opacity. Övriga parametrar går ej att använda. 
Standardvärdet för färgen är 50 % grå, #808080. 

g. Label 
<xsd:element name="Label" type="sld:ParameterValueType"> 

Anger vad som ska utmärkas. Om Label saknas i en TextSymbolizer utmärks inget. 

h. Font 
<xsd:element name="Font"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:CssParameter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />  
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Font anger hur texten ska se ut. De tillåtna SVG/CSS parametrarna för Font som vi kan 
välja är följande: 

Font-family, anger vilket teckensnitt som ska användas. Tillåtna värden är systemberoende. 

Font-style, anger om normal, italic eller oblique ska användas.  

Font-weight, anger om normal eller bold ska användas. 

Font-size, anger höjden på texten i pixlar. Standard är 10 pixlar.  

i. LabelPlacement 
<xsd:element name="LabelPlacement"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element ref="sld:PointPlacement"/> 
   <xsd:element ref="sld:LinePlacement"/> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

LabelPlacement används för att placera en textetikett relativt till en punkt eller linje. 

j. PointPlacement 
<xsd:element name="PointPlacement"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:AnchorPoint" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="sld:Displacement" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="sld:Rotation" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
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PointPlacement anger hur en textetikett ska renderas relativt till en punkt. Användbart när 
städer och andra punktobjekt ska namnges.  

k. LinePlacement 
<xsd:element name="LinePlacement"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:PerpendicularOffset" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

LinePlacement anger hur en textetikett ska renderas relativt till ett linjeobjekt. Användbart 
när vägar, floder och andra linjeobjekt ska namnges. 

l. AnchorPoint 
<xsd:element name="AnchorPoint"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:AnchorPointX"/> 
   <xsd:element ref="sld:AnchorPointY"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

AnchorPoint anger en punkt i en textetikett som relateras till ett punktobjekt. Ett tal mellan 0 
och 1 används för X respektive Y. (X=0, Y=0) anger nedre vänstra hörnet i etiketten, och 
(X=1, Y=1) anger övre högra hörnet. Standard är (X=0, Y =0.5) vilket innebär mitt på 
vänstra sidan. Detta kan vara något systemberoende hur parametrarna tolkas. 

m. Displacement 
<xsd:element name="Displacement"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:DisplacementX"/> 
   <xsd:element ref="sld:DisplacementY"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Displacement anger förskjutningen i X och Y för textetiketten. 

n. Halo 
<xsd:element name="Halo"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:Radius" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="sld:Fill" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

Halo anger ett område utanför textetiketten som gör att textetiketten framhävs och blir 
lättare att läsa. Radius anger ett absolut antal pixlars radie. Standard är en pixel och negativa 
värden är inte tillåtna. Standard färg om inte annan Fill anges är helt vit (#FFFFFF). Om 
ingen Halo anges renderas ingen sådan. 

o. ChannelSelection 
<xsd:element name="ChannelSelection"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="sld:RedChannel"/> 
    <xsd:element ref="sld:GreenChannel"/> 
    <xsd:element ref="sld:BlueChannel"/> 
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   </xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:GrayChannel"/> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

ChannelSelection, specificerar val av pseudofärg från en multispektral rasterkälla. Om inte 
RGB används så används istället en gråskala. Detta är av intresse vid hantering av 
satellitbilder. 

p. OverlapBehavior 
<xsd:element name="OverlapBehavior"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element ref="sld:LATEST_ON_TOP"/> 
   <xsd:element ref="sld:EARLIEST_ON_TOP"/> 
   <xsd:element ref="sld:AVERAGE"/> 
   <xsd:element ref="sld:RANDOM"/> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

OverlapBehavior anger för systemet hur det ska göra när flera rasterbilder överlappar 
varandra, till exempel sattelitbilder. LATEST_ON_TOP och EARLIEST_ON_TOP refererar till 
tidpunkten då bilden skapades. RANDOM anger att vilken bild som ska ligga överst kan 
slumpas fram, medan AVERAGE ger ett medelvärde av bilderna. Vad som är standard är 
systemberoende. 

q. ColorMap 
<xsd:element name="ColorMap"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
   <xsd:element ref="sld:ColorMapEntry"/> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

ColorMap vilka färger som ska användas vid övergång från numeriska matriser till färgade 
raster. ColorMapEntry har parametrarna color, opacity, quality och label. Kan här ange 
vilken färg som ska användas till vilket värde, till exempel:  
<ColorMapEntry color=”#00ff00” opazity=”1.0” quantity=”-500”/> 

r. ContrastEnhancment 
<xsd:element name="ContrastEnhancement"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:choice minOccurs="0"> 
    <xsd:element ref="sld:Normalize"/> 
    <xsd:element ref="sld:Histogram"/> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:element ref="sld:GammaValue" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

ContrastEnhancment används för att förstärka och förbättra kontrasten och färgen så att 
bilden blir tydligare. Parametern Normalize används för att ändra den mörkaste färgen i 
bilden till svart och den ljusaste till vitt och att mellanliggande färger förändras linjärt. 
Parametern Histogram används för att förändra kontrasten beroende på ljusnivå, vilket kan 
vara användbart för att lyfta fram vissa företeelser. Parametern GammaValue används för att 
ljusa eller mörka bilden, standard är 1.0. Om ingen av parametrarna används sker ingen 
förbättring. 
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s. ShadeRelief 
<xsd:element name="ShadedRelief"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="sld:BrightnessOnly" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element ref="sld:ReliefFactor" minOccurs="0"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

ShadeRelief ger möjlighet till att med skuggor skapa en mer tredimensionell bild och göra 
höjdinformation mer tydlig. Parametern BrightnessOnly kan vara 1 eller 0 och anger om 
skuggning ska användas eller inte, standard är 0. Parametern ReliefFactor anger hur mycket 
höjdinformation ska förstärkas. Värdet 55 ger en vettig förstärkning för en DEM över 
jorden. Standardvärdet är systemberoende. 

t. ImageOutline 
<xsd:element name="ImageOutline"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element ref="sld:LineSymbolizer"/> 
   <xsd:element ref="sld:PolygonSymbolizer"/> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

ImageOutline anger om enskilda raster, i en samling av flera raster så som sattelitbilder, ska 
renderas med LineSymbolizer eller PolygonSymbolizer. 
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Appendix B SLD-filer 

a. floder.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
 xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:LineSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#1F78B4</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>2.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:LineSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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b. ku.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
 xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:LineSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#1F78B4</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>0.75</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:LineSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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c. ls.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
    <sld:LineSymbolizer> 
     <sld:Stroke> 
      <sld:CssParameter name="stroke"> 
       <ogc:Literal>#33A02C</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
       <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
       <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
       <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
       <ogc:Literal>5.0</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
       <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
     </sld:Stroke> 
    </sld:LineSymbolizer> 
    <sld:LineSymbolizer> 
     <sld:Stroke> 
      <sld:CssParameter name="stroke"> 
       <ogc:Literal>#000000</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
       <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
       <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
       <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
       <ogc:Literal>2.0</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
       <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
      </sld:CssParameter> 
      <sld:CssParameter name="stroke-dasharray"> 
       10 10 20 10 
      </sld:CssParameter> 
     </sld:Stroke> 
    </sld:LineSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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d. oar.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <ogc:Filter> 
    <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
     <ogc:PropertyName>PERIMETER</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>2000</ogc:Literal> 
    </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
   </ogc:Filter> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:PolygonSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#1F78B4</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:PolygonSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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e. skog.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <ogc:Filter> 
    <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
     <ogc:PropertyName>PERIMETER</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>20000</ogc:Literal> 
    </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
   </ogc:Filter> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:PolygonSymbolizer> 
    <sld:Fill> 
     <sld:CssParameter name="fill"> 
      <ogc:Literal>#B2DF8A</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="fill-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Fill> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#33A02C</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:PolygonSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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f. storaav.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
 xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
   <ogc:Filter> 
    <ogc:PropertyIsLessThan> 
     <ogc:PropertyName>KKOD</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>5211</ogc:Literal> 
    </ogc:PropertyIsLessThan> 
   </ogc:Filter> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:LineSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#E31A1C</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>5.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:LineSymbolizer> 
   <sld:LineSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#FFFFFF</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>3.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:LineSymbolizer> 
   <sld:LineSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
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     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#E31A1C</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:LineSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
   <ogc:Filter> 
    <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
     <ogc:PropertyName>KKOD</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>5211</ogc:Literal> 
    </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 
   </ogc:Filter> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:LineSymbolizer> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
      <ogc:Literal>#E31A1C</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
      <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
      <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
      <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
      <ogc:Literal>2.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
      <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:LineSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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g. storasjoar.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <ogc:Filter> 
    <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
     <ogc:PropertyName>PERIMETER</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>10000</ogc:Literal> 
    </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
   </ogc:Filter> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:PolygonSymbolizer> 
    <sld:Fill> 
     <sld:CssParameter name="fill"> 
     <ogc:Literal>#A6CEE3</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="fill-opacity"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Fill> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
     <ogc:Literal>#1F78B4</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
     <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
     <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
     <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:PolygonSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 
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h. to.sld 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sld:UserStyle  
 xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"  
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"> 
 <sld:Name>simple</sld:Name> 
 <sld:Title>Default Styler</sld:Title> 
 <sld:Abstract></sld:Abstract> 
 <sld:FeatureTypeStyle> 
  <sld:Name>name</sld:Name> 
  <sld:Title>title</sld:Title> 
  <sld:Abstract>abstract</sld:Abstract> 
  <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName> 
  <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier> 
  <sld:Rule> 
   <sld:Name>name</sld:Name> 
   <sld:Title>title</sld:Title> 
   <ogc:Filter> 
    <ogc:PropertyIsGreaterThan> 
     <ogc:PropertyName>BEF</ogc:PropertyName> 
     <ogc:Literal>1000</ogc:Literal> 
    </ogc:PropertyIsGreaterThan> 
   </ogc:Filter> 
   <sld:MaxScaleDenominator>1.7976931348623157E308</sld:MaxScaleDenominator> 
   <sld:PolygonSymbolizer> 
    <sld:Fill> 
     <sld:CssParameter name="fill"> 
     <ogc:Literal>#FDBF6F</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="fill-opacity"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Fill> 
    <sld:Stroke> 
     <sld:CssParameter name="stroke"> 
     <ogc:Literal>#FF7F00</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linecap"> 
     <ogc:Literal>butt</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-linejoin"> 
     <ogc:Literal>miter</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-opacity"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-width"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="stroke-dashoffset"> 
     <ogc:Literal>0.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Stroke> 
   </sld:PolygonSymbolizer> 
   <sld:TextSymbolizer> 
    <sld:Label> 
     <ogc:PropertyName>NAMN</ogc:PropertyName> 
    </sld:Label> 
    <sld:Font> 
     <sld:CssParameter name="font-family"> 
     <ogc:Literal>Arial</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="font-size"> 
     <ogc:Literal>12.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="font-style"> 
     <ogc:Literal>normal</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="font-weight"> 
     <ogc:Literal>bold</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
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    </sld:Font> 
    <sld:Fill> 
     <sld:CssParameter name="fill"> 
     <ogc:Literal>#000000</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
     <sld:CssParameter name="fill-opacity"> 
     <ogc:Literal>1.0</ogc:Literal> 
     </sld:CssParameter> 
    </sld:Fill> 
   </sld:TextSymbolizer> 
  </sld:Rule> 
 </sld:FeatureTypeStyle> 
</sld:UserStyle> 

 


