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SMURF-projekt

• Syfte: 

– ”Projektet syfte är att tillvarata och 
kommersialisera de erfarenheter och den kunskap 
SLU ́s forskarteam utvecklat kring Barnkartor i GIS, 
för att bredda användning och tillämpning. Den 
tekniklösning som projektet syftar att ta fram ska 
vara lätt att administrera, lätt att använda och 
utga ̊ ifrån samt ta till vara pa ̊ den arbetsmetodik 
som utvecklats av forskarteamet. ”



Förutsättningar

• 10 års forskning och metodutveckling inom SLU, 
med mycket erfarenhet kring vad som fungerat 
och inte fungerat

• Tre tidigare versioner av applikationen:
1. Enkät skapad i ArcView 3.x med Avenue

2. Enkät-del i ArcGIS 8.x samt webbaserad 
administrationsdel i Coldfusion

3. Webbaserad lösning utan administrationsgränssnitt, 
med omfattande krav på manuella arbetsinsatser för 
anpassning och uppsättning



Viktiga aspekter inför utvecklingen av 
version 4 av barnkartor i GIS:

• Koppling mellan administrationen av projekten och inmatade data
• Kunna styra gränssnittet genom administrationsparametrar 

(styrfiler/GUI)
– Lätt att ändra på frågor (attribut &/eller geometri inkl. symbologi)
– Val av bakgrundskarta (WMS)
– Projektparametrar, handledare, tidsperiod, skolor etc.

• Öppen anpassningsbar datamodell
• Säkerställda inmatningar - avbrottshantering 

(Offlineläge/serverkontakt?)
• Handledaradministration – stöd hantering av elevlistor för uppföljning
• Avidentifierade data, men med möjlighet att avbryta/återuppta 

inmatning
• Nedladdning av färdiga data/klass i shp-format
• HTML5 och responsive design, dvs. fungerar på ”alla” plattformar



Demo

















































Gränssnittet styrs av config-
filer/tabeller



Projektparametrar



Enkätstruktur



En specifik enkät, med antal användare



Plats/skola



Kartinställningar för bakgrundskarta



Konfigurationsfilerna/tabellerna är 
förberedda för att fungera ihop med 

ett webb-gränssnitt

Ett enklare admin-gränssnitt finns 
redan för handledare



Användarinställningar



Inställningar för en specifik enkät, med 
nedladdning av resultatdata i form av 
Shape-filer per fråga



Administration av enkät-användare
Lägga till nya, samt kontroll av vilka 
som är färdiga



Slut på demo



Erfarenheter från projektet

• SMURF: 
– Roligt och stimulerande att arbeta i ett utvecklingsprojekt med 

forskare från universitetsvärlden! Mkt kunskap!!!
– Väldigt mkt lärande
– Väldigt tight utvecklingsbudget = stor egen investering

• Utvecklingen:
– Svårt att få till ett logiskt och självinstruerande arbetsflöde, där du kan 

hantera förändringar (lägga till ny, ändra/ta bort befintlig) på ett enkelt 
sätt.

– Svårt att nyttja touch-gränssnittet för redigering geodata.. Cutting-
edgemkt tid att fixa till koden (open source)

– Rita-funktionen inte självklar på touch-skärmar
– Bakåt-kompatibilitet – svårt mkt att testa (gammal Android, 

förändringar i ”touch event”-hanteringen)



Kommande utveckling & vad som 
kommer härnäst

– Datahomogenisering (importera gamla data till ny 
datamodell)

– Förvaltningsmodell för FOMA-data

– Administrationsgränssnitt – SaaS, fristående 
molntjänst

– Förstudie visualiseringsfrågor – tekniklösning för 
visualisering av insamlade data



Utöver barnkartor…

• Denna plattform är framtagen och anpassad för 
metoden ”Barnkartor i GIS”, men är gjort på ett 
sådant generellt sätt att den är väldigt lätt att 
anpassa mot andra användningsområden, så som 
tex:
– Äldre/handikapp/trygghets-kartor
– Insamling av synpunkter och förslag kring 

boendemiljön i bostadsområden
– Insamling av all slags geo-statistik 
– Remisskarta för myndigheter
– Etc…



Kontakt:

• Innehåll & metod:
– Kerstin Nordin, kerstin.nordin@slu.se

Tel 018- 67 20 87

• Projektledning och kravspecifikation:
– Mikael Schröder, 

mikael.schroder@gisgruppen.se
Tel 070-315 50 56

• Utveckling:
– Tom Blackmore, 

tom.blackmore@arctictiger.se
Tel 073-841 34 56

mailto:kerstin.nordin@slu.se
mailto:mikael.schroder@gisgruppen.se
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• Bakgrund syfte

• Erfarenheter från tidigare projekt

• Presentationsmöjligheter och vad man kan 
göra med informationen

• Forskningsresultat

• Barnkartor v. 4, ny systemlösning

• Kommande utveckling & vad som kommer 
härnäst


