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SAMMANFATT NING
Vi har i denna uppsats gjort en landskapsanalys. Genom att utföra överlagringsanalyser, på
det från Länsstyrelsen inhämtade materialet, samt interpolering på de av oss med GPS inmätta
koordinaterna har vi studerat möjligheterna som GIS ger vid problemställningar som våra.
Genom GIS kan man lätt överblicka en stor mängd information men även utföra analyser. I
GIS delas all information upp i teman och man kan alltså kombinera olika teman med
varandra utifrån de frågeställningar man har. Våra frågeställningar har handlat om varför
markstrukturen mellan Hagby och Bläsinge byars sjömarker skiljer sig åt samt om man kan se
någon förklaring till varför det finns så betydligt fler fornlämningar på Hagbys sjömarker
jämfört med Bläsinges.
Sjömarkerna i Hagby och Bläsinge har under alla tider utnyttjats av människan utifrån de
naturliga förutsättningarna. M ed hjälp av de teman som vi har haft tillgång till: jordartskartan,
fastighetskartan,

fornlämningsregistret,

höjddatabasen,

vegetationstyperna,

samt

markanvändningen, kan vi se att de naturliga förutsättningarna har legat till grund för den
förhistoriska människans val av boplats men även för det markutnyttjande som vi ser idag.
Studien visar att fornlämningarna inom det aktuella området uteslutande ligger på upphöjda
torra ytor det vill säga sand- och grusdyner. M ed GPS och interpolering har vi ringat in den
fuktigare ytan i området som förekommer runt den lagun som finns där. Troligtvis har
sjömarkerna kontinuerligt nyttjats för bete därav det idag orörda landskapet.
Utifrån studien kan vi konstatera att GIS lämpar sig mycket väl för landskapsanalyser av det
slag som vi har utfört. M ed en god grundkunskap fungerar GIS som ett redskap både för att
skapa överblick men även för att underlätta analyser.
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INLEDNING
Vad är GIS ?
GIS är ett system för insamling, lagring, bearbetning och analys samt presentation av
geografisk information (Nilsson 1/11-04).
M ed hjälp av GIS skapas en representativ bild av verkligheten. Det är dock svårt att ge en helt
komplett bild av verkligheten med all den oändliga rumsliga variation som finns. Idag krävs i
allt högre grad tillgång till geografisk information, även kallad rumslig information, för att
möjliggöra analyser, i det här fallet ur en kulturhistorisk synvinkel (Eklundh 2003:11). Inom
GIS representeras omvärlden med objekt eller kontinuerliga ytor. En lyktstolpe kan lagras
som en punkt, en väg som en linje och en sjö som en yta. Topografin är dock inte lika lätt att
definiera som ett objekt. Den betraktas snarare som en kontinuerlig yta. Likaså gör andra
naturliga element, som temperatur och fuktighet. Kontinuerliga ytor kan också representera
olika samhällsfenomen som till exempel befolkningstäthet (aa.17ff). Den rumsliga
informationen kan alltså lagras enligt två huvudsakliga principer, vektorstruktur och
rasterstruktur. I vektorstrukturen lagras de individuella objekten som ordnade par av
koordinater antingen som punkter, linjer eller ytor. Det är lätt att knyta attribut till de enskilda
objekten genom att varje objekt har ett eget ID-nummer. Även topologiska relationer mellan
objekten kan på detta vis analyseras. Rasterstrukturen grundar sig på rutnät och den yta som
ska representeras delas in i ett antal rutor/celler där cellen är koordinat givare. Varje cell i
rastret tilldelas ett värde vilket motsvarar ytan den representerar och som visas i kartfönstret
som färger, exempelvis 1= grön=skog och 2=blå=sjö (aa. 103, 96, Nilsson 15/11-04).
Fördelen med ett geografiskt informationssystem GIS, det vill säga att bland annat ha kartor
som har bearbetats och finns digitalt, är att man på ett smidigt sätt kan överblicka information
och göra analyser. M an delar upp informationen i olika lager, teman eller skikt.
Struktureringen innebär exempelvis att alla hus, vägar, vatten och markanvändning ligger
åtskilda (Nilsson 1/11-04). Uppdelningen skapar möjlighet för specialstudier av den
information som man för tillfället är intresserad av genom valfriheten att kombinera olika
lager. Till de lägesbundna objekten som man ser i kartfönstret kan man sedan koppla attribut i
tabellform genom text och/eller siffror som beskriver de olika objekten, exempelvis
koordinater, ägare och area.
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Ämnesval
Vår inriktning i analysavsnittet är arkeografi, det vill säga arkeologi och kulturgeografi, med
fokus på markstruktur och fornlämningar vid sjömarkerna.
Rapporten behandlar hur man kan analysera kulturlandskapet och dess fornlämningar vid
Hagby och Bläsinge sjömarker med hjälp av GIS. Sjömarkerna brukar man kalla landremsan
mellan den odlade jorden och stranden längs Ölands östra och sydvästra kust. Dessa marker
har främst använts för bete. De områden som ligger närmast strandlinjen brukar med jämna
mellanrum svämmas över av vatten och är alltså ganska fuktiga. Bredden på sjömarkerna kan
variera mellan ett par hundra meter till två kilometer. Ölänningarna har haft sina betesdjur på
sjömarken sedan äldre järnåldern vilket flera stora stensträngsystem med tillhörande
husgrunder och gravar visar (Lager, M oreau m.fl. 2001:79).
Målgrupp
Denna rapport vänder sig till alla som är intresserade av vad GIS är och hur man kan använda
sig av digital information i en GIS-applikation. Utöver detta vänder vi oss till alla som bor i
Hagby och Bläsinge samt till dom som tycker att det är intressant att studera hur naturen kan
påverka men även styra vår kultur. Det vi ser idag kan oftast spåras långt tillbaka i tiden.
S yfte
Det främsta syftet med rapporten är att vi vill visa på hur GIS kan användas för att studera hur
de naturliga förutsättningarna styr människans verksamhet i landskapet. Genom att skapa flera
olika applikationer vill vi se vilka möjligheter detta program ger inför vårt kommande
verksamma yrkesliv. I applikationerna kommer vi att integrera olika teman för att visa på de
funktioner och instrument som bland annat finns tillgängliga inom GIS.
Utifrån applikationen vill vi kritiskt granska hur man kan använda sig av GIS i
landskapsanalyser. I det här fallet är syftet att analysera varför Hagby och Bläsinge ser ut som
de gör när det gäller markstrukturen vid sjömarkerna, samt vilka processer som har legat till
grund för denna utveckling. Orsakerna till våra funderingar är att när vi studerade
fastighetskartan inför den här studien upptäckte vi att oavsett bygränsen så finns det en tydlig
gräns mellan byarna. Ä gostrukturen i Bläsinges sjömarker ligger i nord-sydlig riktning medan
ägorna i Hagby ligger i öst-västlig riktning. Här finns alltså två olika typer av ägostrukturer.
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Problemformulering
För GIS-applikationen:
•

Vilka möjligheter finns det i GIS för landskapsanalyser?

•

Hur tydliggör man på bästa sätt det nutida landskapet i förhållande till det dåtida?

För studien om Hagby och Bläsinge sjömarker:
•

Varför skiljer sig markstrukturen mellan Hagby och Bläsinge byars sjömarker?

•

Kan man se någon förklaring till varför det finns så betydligt fler fornlämningar på
Hagbys sjömarker jämfört med Bläsinges?

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR GIS IDAG
Idag arbetar kulturgeografer och arkeologer, när det gäller analyser av rumslig information,
ofta med hjälp av ett GIS program, exempelvis ArcView. Detta på grund av smidighet bland
annat när det gäller att överblicka informationen. Tidsvinsten genom att slippa arbeta med
analogt material är heller inte att förakta. Vad som till stor del ligger till grund för
möjligheterna att arbeta i GIS är digitaliseringsprojektet som lantmäteriet bedriver. Genom att
få historiska kartor i digital form och georeferera dem till rikets nät kan de till exempel
användas i utredningar inför exploateringar av vägbyggen men även vid landskapsanalyser av
olika karaktär. M öjligheterna är många. När det gäller uppdragsverksamheten inom
arkeologin börjar många institutioner allt mer använda sig av GIS-programmet Intrasis.
Intrasis står för Intra-site information system och är ett arkeologiskt informationssystem för
fältbruk som utvecklats av arkeologer för arkeologer inom Riksantikvarieämbetet,
avdelningen för arkeologiska undersökningar (UV). Intrasis-konceptet baseras på erfarenheter
från mer än 600 undersökningar och tio års utveckling av arkeologiska informationssystem.
Systemet kan exempelvis användas inom fornminnesinventering, provtagningsdokumentation,
fyndinsamling, terrängmodellering, kartering och boplatsundersökningar. Intrasis bygger på
att man redan vid inmätningen kodar objektet vilket underlättar när man sedan ska lagra,
hantera och presentera resultatet. Inmätningarna kan exempelvis göras med totalstationer,
GPS, fotogrammetri etc. I programmet kan man sedan bearbeta materialet genom att de
importeras, redigeras och registreras. I både Intrasis och ArcView finns potentialen att
konstruera 3D modeller över områden. Tack vare detta kan man bygga upp modeller för att se
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olika vattennivåer, landformationer, men även för att se det historiska landskapet innan
människan började göra större ingrepp, exempelvis sjösänkningar och utdikningar, i
landskapet. Intrasis är ett tillägg till ArcView GIS, vilket innebär att man i form av teman och
tabeller kan ladda ner data från databasen till ArcView och sedan använda ArcView för att
analysera och presentera materialet (www.raa.se).

METOD
När det gäller det digitala materialet som vi har att använt oss av i vår applikation bygger det
främst på material som vi har fått tillgång till från Länsstyrelsen i Kalmar län. Först försökte
vi använda oss av det material som finns på deras hemsida, men detta material, som omfattade
hela Kalmar län, bestod till stor del av data som inte var relevant för vårt arbete. Vi har alltså
fått vårt material direkt från Länsstyrelsen. M aterialet omfattar bland annat fastighetskartan,
fornlämningskartan, markanvändningen i området, jordartskartan från SGU samt den
grusinventering som Länsstyrelsen själva har utfört. Inför arbetet utfördes en okulär
besiktning av platsen. Vid detta tillfälle fotograferades området. Vi använde oss också av GPS
för att mäta in koordinatpunkter vilka avgränsar ett större mycket blött område. Utgångspunkt
för inmätningarna med GPS var den fix som Lantmäteriet har på den östra delen av den södra
kajen vid hamnen i Bläsinge (Johansson, M etria). Genom att mäta in denna fix kunde vi räkna
ut felmarginalen på våra koordinater. Inmätningarna borde dock vara ganska tillförlitliga i och
med att vi nästan vid varje inmätning hade kontakt med minst fem satelliter. M an måste dock
trots detta vara medveten om att GPS´n har en felmarginal på mellan 15-20 meter.
Datafångsten har alltså främst fokuserats på färdigproducerat material men även på egna
inmätningar i området.

För vidare analys av applikationen har vi genomfört kartstudier utifrån digitalt material som
finns tillgängliga på Lantmäteriets hemsida under historiska kartor. Lantmäteriet har under en
tid bedrivit ett projekt som går ut på att alla de historiska kartorna ska skannas in och bli
tillgängliga i digital form för att därmed minska slitaget i analog form. Här har vi främst
använt oss av storskifteskartorna och laga skifteskartorna över de båda byarna. Vi har även i
analysen använt oss av det attributmaterial som finns kopplat till Länsstyrelsens databas. När
det gäller geologin i området så har vi haft stor nytta av SGU´s (Sveriges Geologiska
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Undersökningar) hemsida. Här har vi hittat mycket material som berör de naturliga
förutsättningarna, exempelvis jordarter. Anders Jägryd vid Institutionen för humaniora och
samhällsvetenskap på Högskolan i Kalmar samt Lars Rudmark vid SGU har varit oss
behjälpliga vid tolkningen av detta material. Vi har också pratat med bybon Anders Johnsson
som väl känner till brukningsförhållanderna när det gäller sjömarkerna. En litteraturstudie har
utförts av relevant litteratur angående jordbrukshistoria för att se markutnyttjande.
Utifrån de data som har funnits tillgängliga har vi studerat problemställningen med hjälp av
ett GIS program, ArcM ap. Våra analyser i GIS applikationen har baserats på överlagringar
samt interpolering för att visa på hur markstrukturen ser ut i landskapet. Överlagring innebär
att man slår samman information/data från flera olika lager och jämför dessa med varandra
utifrån den frågeställning man har. Genom interpolering skapas ytor utifrån punkter och linjer.
Det ger möjligheter att strukturera och generalisera data för att få fram samband i det område
man studerar. I båda analysmetoderna används nästan enbart vektorer. Jordartskartan från
SGU är den enda rasterkartan som har använts i applikationen. Några av de teman som vi har
använt oss av har vi skapat själva.

Fig.1. Markeringen visar var på Öland vår studie utförs, dvs. Bläsinges och Hagbys sjömarker.
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REDOGÖRELSE FÖR STUDIEN
Vi började applikationsskapandet med att lägga in alla teman som vi hade fått från
Länsstyrelsen i ArcM ap. Flera av de teman som vi hade mottagit från Länsstyrelsen låg inom
en symbol. Vi fick därför börja med att dela upp dem i enskilda objekt. Dock fick vi göra en
utsortering eftersom det fanns en mängd data som inte berörde vårt område. Därefter började
vi gå igenom varje tema för sig. Vi gick igenom alla teman i vektorformat för att få bästa
färgskala. Färger ändrades bland annat på temat för de olika vegetationstyperna samt
markanvändningen för att de skulle passa bättre in på vår studie samtidigt som vi fick en
tydligare kartbild. Endast ett av våra teman var i rasterformat, jordartskartan, och den använde
vi i ursprungligt skick.
För att få en bild av var de registrerade fornlämningarna är belägna i landskapet samt vilket
förhållande de har till jordarterna skapade vi fig.2. I och med att jordartskartan är inskannad

Fig.2. Jordartskartan visar det berörda o mrådet med teman för registrerad e fornlämningar samt
stensträngsystemen tända.
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och i rasterformat finns det inte några attribut kopplat till de olika symbolerna. Emellertid har
vi fått teckenförklaringen i analog form vilket var nödvändigt för att göra den begriplig.
Generellt ser vi att fornlämningarna är belägna på de orange områdena vilka består av grusigt
material. Inom området har Länsstyrelsen utfört en grusinventering där resultatet visas i fig.3.

Fig.3. Här visas attributtabellen över grustillgången inom området i förhållande till fornlämningarna samt
jordartskartan.

Syftet med analysen var att studera ägostrukturen över Bläsinge och Hagbys sjömarker och i
fig. 4. lade vi på fastighetskartan på jordartskartan samt behöll temat för fornlämningarna
tända. Jordartskartan är en generalisering av verkligheten vilket vi även märkte vid den
okulära besiktningen. Terrängen på Hagbys sjömarker består till stor del av sand- och
grusdyner vilka bildats allt eftersom landhöjningen har pågått. M ellersta Öland höjer sig ca
0,6 mm om året och har gjort så sedan Kristi födelse. Höjningen har medfört att ett flertal
strandvallar bildats men även slagits sönder på grund av stormar, erosion, högvatten samt
andra processer (muntlig uppgift Lars Rudmark). På fig.4 visar jordartskartan att byarnas
bebyggelse ligger på Litorinavallen samt att stora vägen går på Ancylusvallen. Dessa
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strandvallar är markerade med orange. M an ser även att strandvallarna korsar varandra ett
stycke norr om byarna men även söder om byarna. När det gäller ägostrukturen i byarna har
bygränsen markerats med en blå linje.

Fig.4. Jordartskartan och fastighetskartan tända. Här ser man tydligt att byarnas bebyggelse ligger på
Litorinavallen samt att stora vägen går på Ancylusvallen. Här ser man även att Bläsinges ägostruktur skiljer sig
markant från Hagbys. Bygränsen på sjömarkerna är markerad med en blå linje.

I fig.5. ligger temat för de olika vegetationstyperna som grund med fastighetskartan,
höjdkurvan samt fornlämningarna tända. Här ser vi ägostrukturen i förhållande till
vegetationen, men även fornlämningarna i förhållande till höjdkurvan och dagens vegetation.
M arkanvändningen idag bör ju vara kopplad till ägostrukturen och speciellt eftersom
ägostrukturen skiljer sig åt mellan Bläsinge och Hagby. På layouten fig.6. kan vi studera
dagens markanvändning, fornlämningarna samt fastighetskartan.
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Fig.5. Vegetationstyperna i förhållande till fornlämningarnas placering i landskapet med fastighetskartan samt
höjdkurvorna tända.

Eftersom vi upplever att en bild säger mer än tusen ord ville vi lägga in några av de
fotografier som togs i fält. Detta för att ge studien ytterligare en dimension. Vi började med
att skapa en ny shapefil fotografier i ArcCatalog, som är en databas till ArcM ap, där vi även
bestämde att det skulle vara i punktform samt i koordinatsystemen RT 90 2.5 gon W. Därpå
drog vi in detta nya tema i ArcM ap. Vi placerade ut punkterna för var fotografierna är tagna
och sparade redigeringen. Attributtabellen för temat öppnades, och för att aktivera
hyperlänken till objekten skapade vi ett fält i attributtabellen där vi skrev in sökvägen till
fotografierna. Verktyget hyperlink hämtades in under layer properties. Det var dock inte det
lättaste att få denna funktion att fungera. Efter många ihärdiga försök både av oss och av vår
lärare visade det sig att datorn inte visste vilket program den skulle öppna bilderna i, utan man
var tvungen att bestämma detta för datorn. När vi väl hade knäckt detta så gick det utmärkt att
länka bilderna, se fig.7.
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Fig.6. Layout över markanvändningen idag med registrerade fornlämningar samt ägostrukturen.

Fig.7. En av de länkade bilderna som visar Bläsinge och Hagby sjömarker från den nuvarande hamnen, dvs. mot
NV.
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GPS punkterna som mättes in i fält lade vi in i vår applikation genom att först fylla i
koordinaterna för dem i en Exceltabell som sparades i vår personliga mapp som en dbf fil.
Tabellen importerades sen till ArcM ap genom Tools och Add XY Data. Eftersom ArcView är
ett amerikanskt program var vi tvungna att skifta vad som skulle vara X- och Y koordinater.
Här satte vi även georeferensen till RT 90 2.5 gon W. Alla punkterna visade sig stämma
någorlunda förutom en som verkar ligga för långt norrut, ca 90 meter. Utifrån GPS punkterna
genomförde vi en interpolering, det vill säga skapade en yta för att visar utsträckningen över
ett fuktigt och ganska vattensjukt område. Polygonen skapades genom att vi skapade en ny
shape fil i ArcCatalog i polygonformat som sedan exporterades till ArcM ap. Detta tema
ställdes sedan i redigerbart läge och en ny polygon skapades genom att vi band ihop de
inmätta GPS-koordinaterna. Den koordinat som blivit fel och som ligger uppe på det torra
friska ängsmarken utelämnades. För att visa på vegetationen i området som var fuktigt fick
detta tema vara skrafferat (se fig.8.). När vi jämförde vår GPS inmätning med Lantmäteriets
fix i hamnen visade sig felmarginalen vara fem meter i X-led och två meter i Y-led.

Fig.8. Ovanpå vegetationstyperna s er vi temat för fornlämningarna men även d et med GPS inmätta fuktiga
området samt polygonen som sammanbinder d essa punkter. Även attributtabellen till GPS-inmätningarna är
tänd.
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RESULTAT
Analysresultat
Utifrån fig.2. ser vi att fornlämningarna i området generellt ligger placerade på områden med
stora inslag av grus och sand. Orsaken till detta bör vara att dessa områden är torra och
väldränerade och blir därför strategiskt mycket lämpliga för exempelvis boende men även
som kommunikationsleder. Att placera sitt boende samt kommunikationsleder på torra
dränerade marker anammade man redan under förhistorien och det ser vi likaså idag
(Claesson & M ikaelsson 2001:22f).
Stenmurar användes och används än idag främst för att markera ägogränser men även som
gräns mellan markslag samt olika jordarter (M agnusson 2003:8). När det gäller stenmurarna
som finns inom sjömarkerna idag syns två olika strukturer. På Hagbys marker löper
stenmurarna i öst-västlig riktning och är förhållandevis höga. Dessa linjalraka murar är
troligtvis så kallade skiftesmurar, det vill säga från början av 1800-talet (aa 4). Bläsinges
stenmurar är däremot lägre och löper främst i nord-sydlig riktning. En av orsakerna till denna
skillnad kan vara byarnas struktur. Hagby är en ganska typisk radby där gårdarna ligger längs
bygatan. Delar av gårdarnas ägor sträcker sig sedan i rader över s jömarkerna ner till kusten. I
Bläsinge ligger gårdarna betydligt mer utspritt. De följer en slingrande bygata men ger inte
alls samma uppradade intryck. Detta speglas även på ägostrukturen när det gäller byns
sjömarker (se fig.4.).
På fig.5. syns att fornlämningarna på sjömarkerna uteslutande ligger på torra ytor samt på
upphöjda ytor, något som vi också kunde konstatera vid den okulära besiktningen av platsen. I
det här fallet visar höjdkurvorna i applikationen att förhöjningen i landskapet, där
fornlämningarna ligger sträcker sig västerut ner mot vattnet. Utifrån fig.6. ser vi hur den
öppna marken dominerar landskapet. Fornlämningarna finns enbart inom denna yta. Att inga
fornlämningar finns på den odlade marken kan te sig självklart efter de vid det här laget borde
vara bortodlade. Det finns alltså inget som utesluter att det även här kan ha funnits spår från
förhistoriska aktiviteter.
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Den utbredda fuktigheten men även den stora yta som är vattensjuk under hösten samt visar
lagunens största utsträckning illustreras av fig. 8. Inom denna yta finns inte några
fornlämningar och den lämpar sig heller inte för odling utan främst för bete.

SLUTSATSER
Diskussion
Vi kan efter

genomförd studie konstatera att GIS lämpar sig mycket väl för

landskapsanalyser. Utan svårigheter kan man utföra bra och tydliga analyser genom
möjligheterna att använda olika teman och kombinera dessa utifrån de problemställningar
man har ställt upp. Har du en god grundkunskap, exempelvis inom kulturgeografi och/eller
arkeologi blir GIS som en hjälpreda tack vare den överblick applikationerna skapar. Ju mer
data som blir tillgänglig i digital form desto lättare blir det att arbeta i GIS. M ed historiska
kartor i samma skala som fornlämningsregister, markanvändning etc. finns stora potentialer
att se det dåtida landskapet i det nutida. När man kombinerar teman faller pusselbitarna på
plats.
Av de historiska kartorna över byarna Hagby och Bläsinge är det först laga skifteskartorna
som visar på någon form av indelning av sjömarkerna. Det behöver dock inte innebära att
stenmurarna inte existerade tidigare. Äldre kartmaterial förefaller snarare koncentrera sig på
själva bykärnorna. Något som vi spekulerar kring är ifall de nord-sydliga stenmurarna på
Bläsinges sjömarker kan vara en rest från en ägostruktur innan man skiftade markerna på
Öland.
De naturliga förutsättningarna inom området ligger till grund både för den förhistoriska och
den nutida markanvändningen. Sett till den något generaliserade jordartskartan, höjdkurvorna
samt vår egna okulära besiktning av platsen ligger fornlämningarna generellt på upphöjda
torra ytor det vill säga sand- och grusdyner. Denna företeelse syns ännu tydligare på
vegetationskartan (se fig.5.) där fornlämningarna uteslutande ligger på torra och upphöjda
ytor. M änniskor har i alla tider valt plats för sitt boende på lämpliga ytor, det vill säga på
väldränerade torra platser. Förbindelselänken ner mot vattnet är naturlig genom att man lätt
kan ta sig torrskodd dit.
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Bläsinges marker är betydligt fuktigare och ligger lägre i förhållande till Hagbys sjömarker
vilket syns genom interpoleringsanalysen. Fornlämningarnas placering blir ur denna
synvinkel ganska självklar eftersom människorna då, precis som idag, väljer det bästa läget att
bo och leva på. Genom interpoleringsanalysen av GPS koordinaterna ser vi att den blöta och
fuktiga ytan inom området är väldigt utbredd och ligger till största del på Bläsinges marker.
Resultatet är inte förvånande i och med att denna yta ligger lägre i terrängen och utgör en
naturlig del av lagunen.
Allämna reflektioner
En stor fördel med GIS är att man kan erbjuda kommande generationer möjligheten att
omvärdera och omtolka resultat från tidigare analyser. Dagens slutsatser kan redan efter ett
par år framstå som ålderdomliga, beroende på alla vetenskapliga framsteg som görs. M ed
hjälp av GIS kan man göra om samma analyser, men få fram nya slutresultat utifrån det
rådande forskningsläget.
Genom GIS kan man på ett mycket smidigt sätt arbeta med geografiska objekt och företeelser
för att göra analyser av många olika slag. Det finns dock nackdelar, främst när det gäller den
nödvändiga datafångsten, vilka man också måste vara medveten om.
•

Det är dyrt att hämta hem data som kan användas i en GIS-applikation om man inte
arbetar på en institution eller en organisation som har speciella avtal med
”tillverkaren”. Detta innebär alltså att det kan bli dyrt att vara amatörforskare.

•

Vissa data, exempelvis fartighetskartan, är inte tillgängliga för allmänheten vilket
försvårar analyser.

•

De historiska kartorna är ganska dyra att få tillgång till i digital form från
Lantmäteriet. För att få en av dessa kartor på CD, i tif eller jpg format, bör man räkna
med att få betala minst 400 kr. Detta blir en betydande bromskloss för amatörforskare.
För institutioner kanske detta inte är av någon större betydelse i och med de kan skriva
avtal med Lantmäteriet. Vi trodde dock att syftet med digitaliseringsprocessen av de
historiska kartorna var att tillgängliggöra dem.

Något som man ska tänka på när det gäller presentationen av resultatet i GIS är hur man
kombinerar de teman som man jobbar med. Självklart hör detta nära samman med
problemformuleringarna man har ställt upp. För många teman tända samtidigt är inte att
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rekommendera då detta enbart ger ett rörigt och svårövergripligt intryck. Ett alternativ, om
färgskalan inte fungerar ihop eller om flera lager består av täckande ytor, är att redovisa det
ena temat som skrafferat. En av GIS stora fördelar är ju förmågan att redovisa materialet
översiktligt.
Informationsmängden i våra teman har varierat och utifrån detta har vi valt vilka teman som
vi kunnat presentera samtidigt. En annan sak som vi har arbetat mycket med är färgvalet på de
olika objekten. Dessa bör både väljas utifrån vilka färger som passar bra ihop och som ger ett
harmoniskt intryck men även utifrån vad de representerar.
Utveckling av studien
Ju mer vi har arbetat med den här uppsatsen och med materialet som vi har samlat in, desto
mer har vi velat få veta. Det finns flera utvecklande studier eller analyser som man hade
kunnat gå vidare med, exempelvis:
•

3D- modell:

En 3D-modell över området hade varit väldigt spännande att analysera. Här hade man
kunnat lägga in olika vattennivåer, exempelvis för att se förhållandet mellan
fornlämningar - kust eller markutnyttjande - tillgänglig ytor på ett helt annat sätt än i en
vanlig applikation. M an hade kunnat ”leka” lite mer i analysen och testat lite mer.
•

Historiska kartor:

Det hade kunnat bli ett ännu fylligare resultat om vi hade haft tillgång till de historiska
kartorna i digital form som vektorformat,
skärmdigitalisering eller genom digitaliseringsbord.
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