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Abstrakt 

På grund av kalhuggning har förutsättningen förändrats för 

hålboende fåglar. Bohålsbristen går att åtgärda med placering av 

nya fågelholkar. Genom att använda GIS går det att strategiskt 

välja de bästa områdena att sätta ut nya fågelholkar. Med hjälp 

av crowdsourcing och mobiltelefoner går det kartlägga holkarna 

som kan användas som underlag för nyplacering eller som hjälp 

för analys som t.ex. arters spridning. Studien visar hur man kan 

erhålla ett system för multikriterieanalys i realtid online för 

mobiltelefoner som utnyttjar crowdsourcing och öppna 

standarder. PostGIS, Leaflet, Geoserver, PyWPS, GRASS GIS har 

använts för att uppfylla kraven på prototypen. Tidsåtgången av 

detta system utvärderades genom att mäta tiden för utförande 

av algoritmen och tiden för förfrågan till utritningen av 

resultatet. Resultatet visar att det är möjligt att utföra 

multikriterieanalyser på kort tid som är acceptabel för 

användare av smarta mobiltelefoner på fält och att det går att 

urskilja närliggande fågelholkar. Denna metod skulle kunna 

anpassas för liknande scenarion. 

Nyckelord: Crowdsourcing, webb-GIS, WPS, MKA, 
fågelholkar, FOSS 
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1 Introduktion 
I det här kapitlet presenteras teknologi, projektets mål och situationen för 

hålboende fåglar i Sverige. 

1.1 Bakgrund 
Det har skett stora förändringar i det svenska skogslandskapet sedan 50-

talet. Det var då kalhuggning blev den dominerande avverkningsformen 

och man började även under samma tidsperiod att utnyttja herbicider för 

att minska spridningen av lövskog. Införandet av produktionsskog har 

gynnat de högproduktiva barrträden. Detta har lett till att antalet grova 

lövträd har minskat [1]. För många arter är lövträd viktiga eftersom de är 

lämpade för bohål. Bristen på bohål leder till bostadsbrist för flera arter 

vilket är den begränsande faktorn för att öka populationen. Bostadsnöden 

kan då delvis motverkas med hjälp av fågelholkar [1]. 

 

Framfarten av webb 2.0 har lett till att allmänheten kan bidra och skapa 

innehåll på internet [2]. Följden av detta har gjort att en betydande del av 

informationen på internet består av användarbidrag. Crowdsourcing blir 

allt vanligare med exempel som Wikipedia-portalen som är en encyklopedi. 

Informationen i denna portal är fri och kommer även ifrån allmänheten. 

Det finns (bland annat) tjänster såsom Wikimapia och OpenStreetmaps 

som erbjuder geografisk data med hjälp av crowdsourcing. I dessa tjänster 

ligger generellt infrastruktur såsom vägnät och byggnader i fokus vilket gör 

dessa olämpliga för specialiserade fall såsom kartläggning av fågelholkar. 

Professor Goodchild nämner i en intervju att han tror att webbkarttjänster 

kommer bli anpassade för specifika ändamål [3].  

 

Redan nu finns det 3,4 miljarder smartphoneabonnenter i världen [4]. En 

typisk smartphone innehåller en GPS-modul, vilket har gett möjligheten 

för privatpersoner att enkelt bestämma mobiltelefonens position. Det stora 

antalet smartphoneabonnenter gör att det finns en stor potential att 

insamla geografisk data. Detta medför att allmänheten har möjlighet att 

bidra med egen data. Det går att ta vara på detta med hjälp av en 

webbapplikation som använder sig av crowdsourcing där varje person har 

möjligheten att nyttja den inbyggda GPS-modulen i mobilen för att 

kartlägga det stora antalet fågelholkar. Eftersom att crowdsourcing 

kommer att användas, så bör användarna av applikationen erbjudas 

möjligheten att korrigera felaktig data på redan kartlagda fågelholkar och 

uppdatera deras nuvarande status. Tillsammans med geografiska 

informationssystem (GIS) kan de kartlagda fågelholkarna visualiseras och 

analyseras för att hitta möjliga positioner för placering av nya fågelholkar. 

Analysen sker med hjälp av en så kallad multikriterieanalys (MKA) som är 

en populär metod att använda i GIS-sammanhang [5]. I 

multikriterieanalysen kan beslutsfattare själva välja kriterier och dess 

vikter [6], vilken är möjlighet som borde gå att göra med applikationen då 

fåglar har flera preferenser som måste vägas samman. Då applikationen 

ska användas ute på fält så bör analysen utföras inom en kortare tid. För 

nuvarande har inga implementationer av MKA som en webbapplikation för 
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mobiler dokumenterats. En undersökning kommer därför att göras för att 

se om detta är möjligt att implementera.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att hjälpa fågelarter som är utsatta för 

bostadsbrist genom att utveckla en prototyp av en webbapplikation för 

mobiltelefoner där allmänheten kan kartlägga fågelholkar både genom att 

registrera befintliga holkar och i samband med nyplacering. Vid 

nyplacering av fågelholkar ska det gå att kunna använda applikationen 

som beslutsunderlag för bestämning av de mest lämpade platserna för de 

nya fågelholkarna. För att ta hänsyn till flera kriterier vid bestämmande av 

lämpliga platser kommer multikriterieanalys att användas. Då holkarnas 

status kan förändras med tiden såsom skick och inneboende art, måste 

även applikationen kunna uppdatera informationen. Projektet kommer att 

använda open source mjukvara för implementeringen av systemet.  

1.3 Frågeställning 
 

1. Hur kan man på en mobiltelefon utföra en multikriterieanalys i 

realtid för att underlätta lokalisering av lämpliga platser, 

exempelvis för nyplacering av fågelholkar? 

 

2. På vilket sätt kan man utföra uppdatering av databasen från en 

mobilenhet med nya fågelholkar från crowdsourcing?  

2 Teoretisk Bakgrund 
I detta kapitel undersöks relaterade arbeten där både tekniska aspekter och 

teoretiska motiv läggs fram. 

2.1 Arbeten om fågelholkar 
I Finland år 2016, pågår en kampanj “En miljon fågelholkar” där man har 

målet att sätta upp en miljon holkar till år 2017. För nuvarande har det 

rapporterats in över 500 000 st holkar. Målet med kampanjen är att belysa 

fågelholksbristen. Till kampanjen har det även skapats en karta som visar 

antalet holkar i varje kommun [7]. Det stora antalet fågelholkar kan göra 

det svårt för en liten arbetsgrupp att kartlägga dessa vilket gör det lämpligt 

för crowdsourcing. The British Trust for Ornithology (BTO) arrangerar det 

årliga projektet Nest Box Challenge [8] där man kartlägger och övervakar 

fågelholkar som finns i medlemmarnas trädgård. Medlemmarna registrerar 

först trädgårdens postnummer sedan noteras fågelholkarna som finns i 

anslutning till trädgården. Detta illustreras sedan i en digital karta som 

visar alla fågelholkar.  

 

På grund av människors inblandning förstördes habitat för fågelarten 

östsialia. För att hjälpa med återställandet av habitatet har ett arbete 

gjorts som analyserar optimala fågelholkspositionen baserat på kriterierna 

avstånd till bebyggelse, avstånd till träd och buskage. I arbetet utnyttjas 

ett geografiskt informationssystem där data har tagits fram genom att göra 

beräkningar på data som sträcker sig över 35 år [9]. 



 

3 

 

2.2 Crowdsourcing 
Jeff Howe introducerade år 2006 [10] termen crowdsourcing. Genom att 

kombinera de engelska orden crowd och outsourcing bildade han 

teleskopordet crowdsourcing. Han skriver om hur företagen upptäckte att 

de kunde minska utgifterna genom att utnyttja folkmassans potential 

genom att “outsourca” uppgifterna till folket. Nuvarande användningen av 

begreppet crowdsourcing syftar till fenomenet där bidrag från allmänheten 

utgör behövd tjänst, ide eller data [11] 

2.3 GIS 
Geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för behandling av 

geografisk information [12]. Harrie et. al definierar GIS som “ett datoriserat 

informationssystem med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, 

analys och visualisering av geografiska data.” [12]. Ett GIS som har 

anpassats för användning på webben kallas för ett webb-GIS. 

Lantmäteriets definition av satellitpostionering är: “Satellitpositionering 

omfattar de metoder och tekniker som används för att bestämma en 

punkts läge genom avståndsmätning mot flera satelliter” [13]. 

Positionbestämningssystem är ett system av satelliter för 

positionsbestämning. Samlingsnamnet för positionbestämningssystem är 

Global Navigation Satellite System (GNSS) där de två systemen GPS och 

GLONASS är viktigast. Dessa två system är militärt utvecklade av USA och 

Ryssland respektive [14]. 

2.4 VGI 
Ökningen av webbtjänster för allmänheten som kan producera geografisk 

data har gjort att Michael Goodchild undersökte fenomenet år 2007 och 

myntade termen volunteered geographical information (VGI) där geografisk 

information skapas av individer och används på internet [2]. Detta kan 

liknas vid crowdsourcing för geografisk information. Newman et. al [15] 

har undersökt hur man designar en användarvänlig webbapplikation för 

interaktiva kartor på internet där allmänheten kan bidra med geografiska 

data.  

2.5 Open source 
Open source är programvara där programmets källkod är fritt 

tillgänglig[16]. Standarden enligt Open Source Initiative [17] definierar 

utöver tillgänglighet av källkoden att följande kriterier för 

distributionsvillkor uppfylls: att fri redistribution är tillåten, att 

modifikationer och deriverade verk är tillåtna, integritet av källkod, ingen 

diskriminering mot personer och grupper eller verksamhetsområden, 

distribution av licens, licensen måste inte vara bunden till en produkt. 

Licensen får inte begränsa annan mjukvara och licensen måste vara 

teknologi-neutral. Wheeler [18] har sammanställt att open source 

mjukvaror kan ha en fördel i pålitlighet, prestanda, säkerhet och kostnad 

även om de inte alltid kanske är bästa tekniska lösningen för en given 

organisation. Steiniger och Hunter [19] visar att ett stort antal open source 

program för GIS finns. Författarna nämner även att det finns även gratis 

program såsom Google Maps som inte är open source. De kan därför inte 

undersökas och modifieras. 
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2.6 Multikriterieanalys 
Multikriterieanalys (MKA) är termen för att analysera flera faktorer som 

kan användas för lokalisering av lämpliga geografiska områden för en viss 

aktivitet genom en kombination av datalager. Genom att sätta olika vikt på 

faktorerna kan ett mer önskvärt resultat uppnås. Olika metoder av 

multikriterieanalys kan resultera i en karta med binära eller kontinuerliga 

värden [20]. MKA har använts av [21] för att hitta lämpliga habitat till 

fågelarterna svartvit flugsnappare, rödstjärt och svamparten ostticka. MKA 

är till nytta i den här studien för att ta hänsyn till olika faktorer som 

representerar fåglars boendepreferenser. Se Figur 1 för ett exempel på hur 

det kan se ut när två stycken 2×2 raster adderas. Det två olika rastren 

skulle kunna representera två olika kriterier där högre värde är bättre. När 

de räknas samman går det att se att rutan med värdet 6 är den med 

högsta värdet alltså är det den som är den bästa i det här scenariot. Om 

två faktorer är olika viktiga går det att vikta kriterierna så vissa raster har 

högre betydelse än de andra som jämförs.  

 
Figur 1. Exempel på MKA där Raster 1 adderas cell för cell med Raster 2 vilket 

resulterar i det slutgiltiga Resultat. 

2.7 OGC-Standarder 
Open Geospatial Consortium (OGC) är en ideell förening beståendes av 

521 universitet, företag och myndigheter. OGC utvecklar standarder inom 

geospatial data för att underlätta interopabilitetet för bland annat webben, 

platsbaserade tjänster och generell IT [22][23]. Web Feature Service (WFS) 

är en webbtjänst för tillgång till geografisk data som tillåter att klienter 

hämtar en efterfrågad delmängd av data [24]. WFS har även en operation 

för transaktion som är frivillig att implementera. Servrar som 

implementerar transaktionsoperationen kallas Transactional WFS (WFS-T). 

Web Processing Service (WPS) är en webbtjänst som möjliggör exekvering 

av beräkningsprocesser dessa kan användas till exempel för att skapa nya 

raster- och vektorlager [25]. För den här studien följs OGC-standarder för 

att öka kompabilitet mellan mjukvarorna. 

2.8 Arkitektur och applikationer 
I artikel [26] har författarna utvecklat en applikation för miljöövervakning 

av ekar som har drabbats av plötslig ekdöd där både myndigheter och 

allmänheten kan bidra med information över dessa fall. Crowdsourcing 

kan tillämpas då en individ upptäcker ett infekterat träd och sedan har 

möjligheten att rapportera in det sjuka trädet från telefonen. 

Webbapplikationen är anpassad efter skrivbordsmiljö och är inte 

mobilanpassad däremot finns en applikation för endast operativsystemet 

iOS. 
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I en artikel av [27] jämförs prestandan i vanliga arkitekturer som används 

av webbsidor. Linux Apache MySQL PHP (LAMP), Windows Apache MySQL 

PHP (WAMP), Windows, IIS server, MySQL, PHP (WIMP), författarna i 

artikeln kom fram till att prestandan i form av responstid till en specifik 

webbapplikation i fallet mellan LAMP och WAMP var likvärdig men WIMP 

hade betydligt längre responstid än de två respektive arkitekturerna med 

apache. Artikeln kan vara av betydelse för att extrahera prestanda vid val 

av arkitektur. 

 

Författarna av [28] föreslår en arkitektur baserad på fri programvara för 

insamling och visning av geografisk data från mobila enheter. Även om 

arkitekturen är bunden till enheter med operativsystemet Android så går 

det använda idén som en riktlinje för implementering av liknande system. 

Författarna i [29] har använt en klient-server arkitektur för Participatory 

GIS (PGIS) där användarna kan kommentera utplacerade punkter. Det 

relevanta för projektet är hantering av Public Participatory GIS (PPGIS) och 

möjligheten att kunna lämna kommentarer på dessa. Författarna i [30] 

beskriver en applikation för mobiltelefoner som kan registrera positioner 

av träd i fält som drabbats av päronpest. Applikationen som är skriven i 

Java följer OGC standarderna Web Feature Service Transactions (WFS-T) 

för dataöverföring och Web Map Service (WMS) för visning av spatial data. 

GeoServer tog emot förfrågningar och lagrade information i den spatiala 

databasen PostGIS. I den här studien skulle en liknande metod kunna 

utnyttjas som del för datatransaktion. 

2.9 Webbprocess 
I [30] har författarna utvecklat en WPS-tjänst som använder det öppna 

GIS-mjuvarupaketet GRASS GIS [31] och testar så att den fungerar med 

att generalisera väglinjer ifrån en vägnätsdatabas på begäran. Artikelns 

vikt i denna studie är att visa ett exempel på hur det går att använda 

GRASS GIS moduler genom WPS-tjänster. Författarna i artikeln [32] har 

utvecklat ett webb-GIS för multikriterieanalys som använder en klient-

server arkitektur där infrastruktur består av komponenterna klient, 

webbserver, databaser, kartserver och en applikationsserver. Där 

applikationsservern som representeras av arcIMS utför bearbetning av 

indata. Författarna nämner att en begränsning med systemet är låg 

prestanda för stora områden. Även om mjukvaran är äldre så kan 

uppbyggnaden av systemet agera som en generell referens till projektets 

serverarkitektur. 

2.10 Programspråk och programbibliotek 
I en prestandajämförelse av de två skriptspråken PHP och JSP nämner 

författarna [33] att JSP presterar bättre medan de presterar likvärdigt vid 

låg belastning. Författarna [33] nämner att andra faktorer som till exempel 

utvecklares vana, säkerhet och underhållning kan vara mer avgörande vid 

närliggande prestanda. I den här studien kan denna information vara till 

användning då applikationen kommer ha viss serverkommunikation då 

servern kommer skapa dynamiska sidor. 

 

Hypertext markup language (HTML) är ett märkspråk som innehåller kod 

som förklarar innehåll och struktur av dokument för webbsidor. Detta 

språk är plattformsoberoende vilket gör att det kan skrivas och visas 
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oavsett plattform, men det är upp till webbläsaren att tolka dokumentet 

och dess språk. HTML5 som är senaste versionen av HTML är tänkt att 

ersätta HTML4 [34]. HTML5 är fortfarande under utvecklingen och 

planeras att vara färdig tidigast 2022 [35]. HTML5 erbjuder avancerade 

applikationer med nästan samma funktionalitet och prestanda som 

plattformsberoende motsvarigheter. Fokus med HTML5 är bland annat 

mobil funktionalitet och multimedia. HTML5 har numera stöd för de 

funktioner som moderna handhållna enheter har såsom platsbaserade 

tjänster och orientering av enhet [36]. En av funktionerna som 

introduceras i HTML5 är geolocation. Geolocation låter användaren att se 

var han befinner sig samt ger möjlighet att dela med sig av sin position. 

Detta är av stort intresse för användare och utvecklare av 

mobilapplikationer [35]. Dessa nya funktioner i HTML5 gör det möjligt att 

implementera funktionalitet i mobiltelefoners webbläsare vilket detta 

arbete kommer att göra.  

 

En utvärdering av ramverk för mobilapplikationer för webben gjordes av 

[37] där jQuery Mobile, Sencha Touch, The-M-Project och Google Web 

Toolkit (med mgwt) jämfördes där författarna kom fram till Sencha Touch 

är fördelaktig att använda för stora och avancerade projekt samtidigt som 

jQuery lämpar sig till användning vid småskaliga applikationer. Den 

insikten kan vara till hjälp för val av ramverk som applikationen kommer 

baseras på.  
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3 Utveckling av webbapplikation 
I denna del beskrivs förberedelse av data samt val av arkitektur och 

klientens uppbyggnad för att kunna skapa ett GIS-system som utgör en 

prototyp av en webbapplikation med geospatial bearbetning som använder 

innefattande GIS-mjukvaror. 

3.1 Omprojicering av Data 
För att kunna utföra en MKA i webbapplikationen behövs geodata som 

underlag och för själva registreringen av fågelholkarna behövs ett 

koordinatsystem för att lagra deras fysiska position. Shape-filerna väg, 

hus, vattendrag, barr- och blandskog och lövskog extraherades ur 

Lantmäteriets GSD-Fastighetskarta [38] och användes sedan för beräkning 

i multikriterieanalysen. Fastighetskartan som används för beräkningar, är 

i vektorformat och täcker ett område över staden Gävle. Referenssystemet 

SWEREF 99 TM (EPSG:3006) är kartans ursprungliga projektion, den 

omprojicerades sedan till Web Mercator (EPSG:3857) för att kunna visas i 

webbläsaren med hjälp av Leaflet. Fågelholksdata lagras i databasen med 

referenssystemet WGS 84 (EPSG:4326) då det är i detta format som 

koordinaterna returneras. Inför visningen på kartan görs även dessa om 

till Web Mercator (EPSG:3857) med Leaflet. 

3.2 Systemarkitektur och programbibliotek 
För att demonstrera uppladdning av fågelholkar och användning av 

multikriterieanalys har en webbapplikation utvecklats som är anpassad för 

smarta mobiltelefoner. Prototypen för fågelholkskartläggning är av en 

klient-server modell som består av två separata delar, en klient och en 

server. Användarna kommer endast i kontakt med klienten under 

användning av applikationen. Det är i klienten fågelholkarnas placering 

ska visualiseras, justering av inställningar för MKA ska ske och 

uppgifterna för uppladdning fyllas i. För att minska prestandabelastningen 

på telefonen samt att alla användare ska kunna komma åt en gemensam 

databas krävs en server. Användaren når servern genom att ladda upp 

data eller att fråga efter analys. Den planerade arkitekturen går att se i 

Figur 2. Interaktionen av beståndsdelarna i arkitekturen går att se i 

sekvensdiagrammet i Figur 3. 
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Figur 2. Uppsättning av arkitektur 

 
Figur 3. Operationsanrop mellan webbapplikationens tjänster och databas 

  

 Server 3.2.1

För att hantera uppladdning av fågelholksinformation och utföra 

beräkningar av data på webben behövs en WPS-tjänst och en spatial 

databas. Eftersom en potentiellt stor mängd fågelholkar kan behöva lagras 

valdes en arkitektur baserad på [39] som innefattar PostgreSQL med 

tillägget PostGIS som även i [28] för användarbidragen data. Som i artikel 

[30] utfördes bearbetning av geografisk information från webben med hjälp 

av GRASS GIS istället för 52°North WPS användes PyWPS 3.2.5 [40] som 

ramverk för databearbetningswebbtjänster. “PyWPS möjliggör integration, 

publicering, och exekvering av Pythonprocesser via WPS-standarden” [41].  

 

Server
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Eftersom geobearbetning är tidskrävande användes en klient-server 

arkitektur där en snabbare dator agerar server och utför geobearbetning 

medan en långsammare klient i form av en mobiltelefon visar resultatet. 

För behandling av HTTP-begäran valdes Apache httpd webserver eftersom 

den är snabbare än IIS [27]. Apache användes för att bidra med 

webbklienten och hantera databasanslutning genom PHP vilket är ett 

skriptspråk för servrar som bland annat möjliggör dynamiska webbsidor 

med server-klient kommunikation. Här användes PHP för lagring av bilder. 

På grund av författarnas vana av PHP valdes detta, vilket stöds av [33] då 

prestanda är likvärdig vid lågbelastning. 

 

Servletmotorn Tomcat användes för tillhandahållande av Javatjänster mot 

webben vilket var Geoserver. Geoserver är en servlet som delar och 

behandlar geospatial data. 

Geoserver valdes eftersom det har stöd för WFS-T som behövs för att 

kunna ladda upp vissa data. Eftersom Geoserver implementerar öppna 

standarder definierade av OGC möjliggörs interoperabilitet mellan olika 

mjukvarumiljöer. PyWPS är en tjänst som följer standarden för WPS som 

OGC har specificerat och är ett medel för att erbjuda bearbetningstjänster 

till webben. På så sätt kan till exempel geografisk analysmjukvara som i 

detta fall är GRASS GIS beräkna analysen. 

 Klient 3.2.2

En klient behövs för att ange parametrar till MKA och visualisera dess 

resultat. En stor dator är dessutom otymplig att ha med sig om man vill 

göra tyngre beräkningar utomhus. Klienten är en webbsida som 

utvecklades för att framförallt användas av webbläsare i mobiltelefoner. 

Klienten är skriven i HTML5, JavaScript och CSS. Då plattformsberoende 

applikationer kan minska räckvidden till potentiella användare valdes 

HTML så att så många enheter som möjlighet ska kunna utnyttja 

applikationen eftersom den ska användas med crowdsourcing. I studien av 

[37] kom man fram till att jQuery mobile var det programramverk som var 

mest lämpat för småskaliga projekt för utveckling av webbapplikationer till 

mobiltelefoner. Med den kunskapen användes jQuery mobile som bas för 

utveckling av det grafiska gränssnittet. Baskartan som används kommer 

från OpenStreetMaps och är designad av Mapbox. Leaflet är ett 

mobilanpassat JavaScripts-bibliotek för interaktiva kartor [42]. Det har 

designats för enkelhet, prestanda och användarvänlighet [42] vilket lämpar 

sig väl för en mobilapplikation. Visualiseringen och interaktiviteten av 

kartrelaterat innehåll görs med hjälp av Leaflet.  

3.3 Fågelholkshantering 
Det här steget behövs för att skapa underlag för mobilhantering av 

fågelholkarna som lagring eller uppdatering av information. Vissa krav 

måste erhållas för att man skall kunna lagra information om 

fågelholkarna, detta lagras sedan som attribut i en databas. Fågelart finns 

med därför att vissa arter föredrar att bo ifrån varandra. Då kan 

användarna se på artattributet i samband av nyplacering för att välja ett 

område där det finns färre fåglar av samma art. Kommentar finns med för 

att möjliggöra kommunikation mellan användare om holken ifråga eller för 

att skriva allmän information om holken som inte finns med men som kan 

vara användbar, t.ex. hålstorlek. Med hjälp av en bild som kan tas på 
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fågelholken av användare som lagras i databasen går det att underlätta 

identifieringen av fågelholken för andra användare. Position lagras för 

själva kartläggningens skull problemet med GPS-koordinater är att det 

sparas i WGS 84 och måste projiceras till kartkoordinater dettas löstes 

med proj4js biblioteket i klienten och de sparas två geometri attribut för 

att olika koordinatsystemen ett för WGS 84 (EPSG:4326) och ett attribut 

för Web Mercator (EPSG:3857) där WGS 84 är ursprungliga kordinater 

från enhetens gps och Web Mercator koordinater används för beräkningar 

för MKA. Till PostgreSQL-databasen skapades en tabell (se Tabell 1) för 

lagring av fågelholksdata. Omprojektionen sker i samband med att 

klienten anropar WFS-T-tjänsten på Geoserver skickas ett förformatterat 

XML-dokument med en operation och de parametrar som återfinns i 

tabellen (Tabell 1) med operationen insert tillåts värdena att sparas i 

PostGIS databasen. Operationen update användes för uppdateringar av 

attributen till fågelholksdata. Operationen bestäms med XML-taggen 

<wfs:Insert> respektive <wfs:Update>. Fågelholkarna hämtades för visning 

med hjälp av Leaflets WMS-funktion. 

 

Tabell 1. Attribut och dess datatyp i databasen för fågelholksdata 

Attribut Datatyp 

Holkid integer 

Art text 

Bild geometry 

Kommentar text 

Position geometry 

Position_wgs84 geometry 

3.4  Utförande av multikriterieanalys 
För att kunna ställa olika kriterier mot varandra används en 

multikriterieanalys som tar hänsyn till flera faktorer representerade av 

olika lager. För att testa multikriterieanalysen på prototypen behövdes 

kriterier. Sex olika kartlager togs fram från Fastighetskartan där 

användaren kan justera parametrarna som består utav avstånd på 

buffertar och vikt utav enskilt lager. Beräkning av en bufferzon är en så 

kallad distansoperation. Denna operation kan användas för att identifiera 

zoner av en viss bredd runt ett objekt Det här kan medföra ett stort antal 

beräkningar vilket leder till att det kan ta lång vid stora datamängder. 

Buffer är polygoner som skapas runt geometriska objekt [43]. Kriterierna 

som användes bestod av väg, hus, vattendrag, barr- och blandskog, 

lövskog och fågelholkspositioner. En sammanställning av lagren och dess 

egenskaper för analysen går att se i Tabell 2. Då det är en endast en 

prototyp som ska testas så har en godtycklig skala för kriterierna använts. 

Ekvation som används vid beräkning av multikriterieanalysen finns 

nedanför (1). 
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1) 𝑏𝑎𝑟𝑟 + 𝑙ö𝑣 + 𝑓å𝑔𝑒𝑙ℎ𝑜𝑙𝑘𝑎𝑟 + ℎ𝑢𝑠𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 ∗ (𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 ∗ 𝑣ä𝑔𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 ∗

ℎ𝑢𝑠𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 

Då olika arter kan ha olika preferenser likaså människor kan ha olika 

uppfattning om vad som är de lämpligaste kriterier för arterna bör dessa 

kunna justeras. För de parametrar som ska kunna justeras kan distans, 

vikt eller bådadera anges direkt i applikationen som utgör värden för 

kriterier i utförande av MKA. Olika fåglar trivs i olika skogstyper, 

exempelvis trivs talgoxen främst i lövskog [44] till skillnad från trädkrypare 

som lever bland barrskog [45] vilket gör att beroende på vilken art 

fågelholken ska sättas upp för så kan man behöva vikta skogstyperna 

olika. Vattendrag och vägbuffer finns med av den anledningen att det inte 

är möjligt att sätta ut holkar på dessa områden. Fågelholkar går att sätta 

rätt intill vattnet däremot för t.ex. knipor medan det kan finnas olika 

toleransnivåer för hur nära vägen fåglar vill vara. Som det går att se i 

studien [9] så bor sparvar i närheten av hus medan östsialior vill bo en bit 

ifrån husen eftersom de aggressiva sparvarna bor i närheten av hus, därför 

går det att justera vikt och distans på buffern av huset. Fåglar har lägre 

häckningsframgång när reviret är för litet på grund av hög 

populationsdensitet av fåglar inom ett område [46] för att undvika att 

inkräkta på andra revir görs en buffer kring andra fågelholkar. Kunskapen 

om fåglars preferenser från de tidigare nämnda artiklarna [9,44,45,46] 

användes för att bilda kriterier för MKA som i detta fall var oföränderliga 

av övriga faktorer som t.ex. årstid och väder. 

 

Tabell 2. Tabellen visar intervallen som vikterna kan vara. Null indikerar att lagret 
hanteras som ett restriktionskriterie. 

Kriterie Distans (m) Vikt 

Barr- och blandskog Nej 0:5 

Lövskog Nej 0:5 

Fågelholkbuffer Ja (-5):0 

Husbuffer Ja (-5):5  

Husrestriktion Nej null 

Vägbufferrestriktion Ja null 

Vattendragrestrikion Nej null 

 

 Algoritm 3.4.1

En WPS-tjänst används för möjligheten att kunna utföra beräkningar 

online på en annan enhet. Det genomförs med hjälp av PyWPS, fördelen 

med PyWPS är att man kan skriva Pythonskript vilket gör det lättarbetat. 

För att kunna utföra WPS-tjänsten utvecklades ett Pythonskript som 

exekverades på servern av PyWPS. När klienter skickar en förfrågan i form 

av ett XML-dokument till servern utförs en algoritm som beräknar 

multikriterieanalys enligt pseudokoden, se Figur 4, med specificerade 
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indata och utdata. Klienten specificerar upplösning och geografiskt område 

beroende på faktorer som inzoomning, skärmupplösning samt 

bildförhållande. Indata hämtas från PostGIS-databasen angivet i 

Pythonskriptet. Skriptet anropar funktionen i GRASS GIS som skapar en 

buffer till de kriterier där det är aktuellt. Sedan anges 

rasteriseringsstorleken till klientens angivna storlek. Efter detta 

rasteriseras alla lager och GRASS GIS funktion för kartalgebra beräknar 

produkten av restriktionskriterier och faktorer. Kartan färgsätts med en 

gradient innan exporteringen. För bästa möjliga tillgänglighet har en 

gradient valts som består av färgerna grön och lila enligt 

rekommendationer för färgblindhet av typen röd-grönblindhet[47]. 

Slutligen exporteras resultatet som en Base64-kodad bild i formatet PNG 

och returneras till klienten. Eftersom PyWPS kodar utgående binärdata till 

text med metoden Base64 måste detta avkodas. Genom att specificera ett 

URL-schema kan webbläsaren avkoda inbäddad Base64-data. För 

avkodningen användes kodstycket 'data:image/png;base64,' + bilddata. 

Klienten tar emot svar på anropet i form av ett XML-meddelande. Där efter 

parsas innehållet för att erhålla kartbildsdata, där den Base64-kodade 

bilden avkodas och läggs till som ett bildlager i klienten. 

 

 

 
Figur 4. Pseudokod för multikriterieanalys 
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3.5 Visning och interaktion 
Klienten behöver ett användargränssnitt som tillåter användaren att 

interagera och visualisera information på klient. Detta möjliggör 

funktionalitet såsom att ange parametrar till MKA, visualisera dess 

resultat och att uppdatera fågelholkarna. Eftersom applikationen ska 

kunna användas ute på fält så utgör smartphones en lämplig plattform. 

Därför har applikationen designats för smartphones främst. Ett problem 

med mobiltelefoner är den begränsade storleken på skärm [48]. 

Gränssnittet har designats för att ta minimalt med plats då telefoner har 

en mindre skärm samtidigt som kartan inte ska döljas av UI (user 

interface)-element. För att dölja UI-elementen såsom sliders och textfält 

från kartvyn så kommer gränssnittet att använda sig av UX (user 

experience)-mönstret traymenu för mobiler enligt [49] för att ge plats för 

inställningar av MKA och verktyg för uppladdning av fågelholkar. 

Författaren menar att mönstret lämpas sig väl för för visning av 

inställningar och användarverktyg. Genom att dölja verktygen med en 

traymenu frigörs skärmutrymme för kartan. 

 

Klienten är uppdelad i tre stycken vyer där varje vy har en tänkt 

huvudfunktion. Dessa funktioner är visualisering av kartan, uppladdning 

av ny data samt inställningar för MKA.  

Visualiseringen kommer att ske i grundvyn skall bestå av en baskarta där 

det går att se fågelholkarnas position och sin egen samt resultatet av 

multikriterieanalysen. Grundvyn syns när webbsidan startas och de två 

andra nås med knapparna som finns placerade i vardera övre hörn på 

applikationen. 

  

Genom att trycka på knappen för “MKA” visas en meny med flera 

skjutreglage där det går att justera kriterierna som används för 

multikriterieanalysen (se Figur 5). När justeringarna är gjorda skickas ett 

WPS-anrop till servern för beräkning. När analysen är avklarad visas 

resultatet som överlagring på baskartan. 
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Figur 5. Skjutreglage för justering av kriterier 

 

Den andra knappen används för uppladdningsmenyn. I den här menyn 

väljer användaren information som ska skickas till servern om nyplacerade 

eller odokumenterade holkar till databasen. I menyn finns ett antal textfält 

för art, kommentar och kontakt. Möjligheten att ta en bild med kameran 

på fågelholken finns också. Position tas från användarens mobiltelefon 

med hjälp av HTML5-funktionen geolocation som är programmerad att 

anropas automatiskt innan data skickas till servern. När all data har 

bestämts klickar användaren på skicka-knappen för att överföra med ett 

WFS-T-anrop till servern. För aktivering av högprecisionsläge för 

positionering på enheten sattes variabeln enableHighAccuracy till true. 

3.6 Testscenario 
Prototypen testades på en server som körs i en virtuell maskin med 

Ubuntu Server 16.04 på processorn AMD FX-8350 med nominell frekvens 

4 GHz, 8 GiB RAM-minne med 10 GiB tilldelat lagringsutrymme. 

Mjukvaran på servern bestod av Apache 2.4 http server, PHP 7, Apache 

Tomcat 8, Geoserver 2.8.3, PyWPS 3.2.5 och GRASS GIS 7. För hantering 

av data användes databasen PostgreSQL med tillägget PostGIS för spatial 

data. Tidsåtgången mättes på två sätt genom webbläsaren där allt testades 

från början till slut och ett annat där enbart tiden för multikriterieanalysen 

mättes från loggen på serven som utförde analysen. För att mäta den 

upplevda tidsåtgången användes javascriptsfunktionen getTime före anrop 

och vid svar av anrop på så sätt räknades skillnad för tid i klienten likt 

författarna i [50]. För att simulera ett användningsfall skapades totalt 500 

slumpmässiga punkter inom två utvalda områden. Kompatibilitet testades 

på Firefox och Google Chrome på en Sony Xperia Z3 D6603 med Android 

6.01 som operativsystem.   
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4 Resultat 
I detta kapitel visas applikationsprototypen och en utvärdering av 

tidsåtgången för multikriterieanalysen redogörs.  

4.1 Applikationsprototypen 
En resultatprototyp i form av en webbsida som är anpassad för 

mobiltelefoner har tagits fram. Fågelholkarna är utsatta som markörer på 

kartan när användaren klickar på markören dyker det upp en popup-text 

där det går att redigera informationen om fågelholken. Lagret med 

multikriterieanalys visas med transparens och uppdateras vid dragning 

och ändring av skala. Det finns även typiska knappar för en webbkarta 

med zoomning och spårning av den egna positionen. Den har möjlighet att 

beräkna MKA online med valbara parametervärden genom en förfrågan till 

en server som utför beräkningarna. Det går även att visa närliggande 

holkar och att ladda upp nya till servern. När webbapplikationen startar 

visas en karta med holkar representerade som markörer och två stycken 

menyval i vardera övre hörn (se Figur 6).  

 

 
Figur 6. Startsida visar registrerade fågelholkar och menyval för MKA och 

registrering av holk 

En ny holkposition laddas upp med hjälp av menyn “Ny Holk”. Fälten fylls 

i av användaren och utgör information om fågelholken genom att trycka på 

“Skicka” laddas data upp till servern med ifyllda data (se Figur 7). För att 



 

16 

 

redigera en holk går det att klicka på en holkmarkör på kartan. Samma 

meny som finns för uppladdning dyker upp i mobilen med de nuvarande 

uppgifterna tagna från databasen ifyllda som sedan går att redigera. När 

redigeringen är klar klickar användaren på “Skicka” för uppdatering av 

uppgifterna. Vem som helst kan skicka data till databasen så länge man 

har en webbläsare som klarar av det. Databasen uppdateras kontinuerligt, 

varje gång en användare registrerar en ny fågelholk eller redigerar en 

befintlig så uppdateras databasen med de senaste uppgifterna. Eftersom 

det är crowdsourcedata så skickas det till en gemensam databas för att 

alla användare ska kunna komma åt och dela all data med varandra. 

 

 
Figur 7. Registreringsformulär visar fält för uppladdning och redigering. 

  

Från huvudmenyn går det att välja menyn “MKA” som visar inställningar 

som är möjliga att göra i applikationen. I menyn finns skjutreglage som 

bestämmer avstånd i meter och viktning för parametrar till 

multikriterieanalys (se Figur 8). Det finns även en knapp där det går att 

stänga av eller sätta på MKA. När en multikriterieanalys utförs visas 

resultatet i samma upplösning och geografiska omfattning som hos en 

klient. Resultat visualiseras i en grön-lila skala där ju mörkare grön det är 

desto mer fördelaktig är det och ju mörkare lila desto sämre är 

förutsättningarna. Svart innebär att området är oanvändbart. När gränsen 

(bounds) för kartvyn täcker ett större område visas en analys med mindre 

detaljnivå medan när gränserna täcker ett mindre område så visas 

resultatet av analysen i högre detaljnivå genom att samma upplösning 
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används för ett mindre geografiskt område. I Figur 9 syns en karta med 

utförd analys över ett större område och i Figur 10 visas en utförd analys 

och dess karta över ett mindre område. 

 

 
Figur 8. Inställningar för MKA med parametrar som ingår i MKA valda 

 

 
Figur 10. Karta med analys i stor skala 

  

  

Figur 9. Karta med analys i liten 
skala 
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Med den här prototypen har målet med den tänkta funktionaliteten och 

designen uppnåtts. Användargränssnittet ser ut och fungerar som det var 

tänkt och har förmågan att visualisera resultatet som returneras från 

servern.  

4.2 Utvärdering 
Ett test har gjorts i syfte att undersöka tidsåtgången för användning av 

MKA. Testet går till så att 500 fågelholkar finns på kartan utritade 

tillsammans med övriga parametrar som buffrar. Parametrarna som 

testades visas i Tabell 3. Tidsåtgången räknas på två sätt, den ena är tiden 

för exekveringen av processen som utför multikriterieanalysen på servern. 

Den andra är på den totala tiden mätt på klienten som inkluderar 

bandbredd, svarstid och rendering. Målet är att tiden ska vara under åtta 

sekunder och helst även under fyra sekunder eftersom det är vid den 

fördröjningen användare får en bättre attityd till webbsidan enligt artikel 

[51]. Tester har gjorts över två områden över Gävle. Ett där större delen av 

staden är synlig på skärmen (se Figur 11). På bilden över Gävle testas det 

hur bra applikationen fungerar över större ytor. Det andra området som är 

mindre är över naturområdet Valls Hage som testats då det är ett mer 

realistiskt användningsfall för den typiske användaren (se Figur 12). På 

båda områdena jämfördes skillnaden i upplösning av meter per pixel (se 

Tabell 4). För att testa lägre upplösning efterfrågas halva upplösningen i 

varje dimension. Som det går att se i resultat så har meter per pixel en 

inverkan på beräkningstiden. Vid en högre kartupplösning är bufferzonen 

mer synlig medan vid lägre är den mindre synlig. Större område har även 

viss påverkan också då det finns fler objekt. Som kan konstateras är 

tidsåtgång av beräkningen under 6 sekunder för mindre områden, det är 

dessa som man troligen kommer att använda applikationen till. Resultatet 

av testerna går det att se i tabellen över resultat (se Tabell 5). 

 

Tabell 3. Vald distans för inställda parametrar för multikriterieanalys 

Kriterie  Distans (m) 

Husbuffer 15m 

Fågelholksbuffer 25m 

Vägbufferrestriktion 10m 
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Tabell 4. Tidsåtgång för beräkning av multikriterieanalys inklusive uppladdning och 
nerladdning i parkmiljö 

Område Gävle lägre Gävle Valls Hage lägre Valls Hage 

Kartupplösning (m/px) 38 19 4 2 

Bildstorlek (bytes) 10721 26126 3454 7603 

Tidsåtgång serverlogg (ms) 2964 3545 2912 3415 

Tidsåtgång webb (ms) 3297 4416 3354 3782 

  

Figur 11. Resultat av större 
testområde 

Figur 12. Resultat av mindre 
testområde 
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5 Diskussion 
Som resultatet visar är det fullt möjligt att göra en multikriterieanalys på 

mobiltelefoner på webben gjort på open source, som (utnyttjar 

crowdsourcing) med hjälp av en databas där en gemensam databas 

används. Genom att ha abstraherat processen för multikriterieanalysen 

med hjälp av ett enkelt användargränssnitt på webbläsarna kan amatörer 

som saknar GIS-kunskaper ta del av multikriterieanalysen och hjälpa till 

med att bidra med ny data samt hjälpa till med eventuell nyplacering av 

fågelholkar. Med hjälp av den gemensamma databasen för fågelholkar som 

togs fram med crowdsourcing kan användarna alltid använda den senaste 

informationen direkt på plats. Resultatet visar att multikriterieanalysen 

sker inom rimlig tid, som är på cirka fyra sekunder. Som [51] nämner ska 

svarstiden för en webbsida helst vara under åtta sekunder för att behålla 

en positiv attityd hos användarna. Eftersom svarstiden för webbtjänsten 

var under tröskelvärdet kan risken ha minskats för att en användare till 

exempel avbryter sin användning av webbapplikationen om fördröjningen 

är för lång. 

 

Beräkningen av rasteroperationer skulle kunna snabbas upp med hjälp av 

att parallellisera GRASS GIS-moduler genom att skapa och kompilera 

dessa med OpenMP [52] som är ett API för flertrådning av applikationer. 

Genom att utföra GRASS-moduler skrivna med ett API som OpenCL eller 

CUDA för att använda grafikprocessorer [53][54] kan en del 

rasteroperationer utföras betydligt snabbare. Webbapplikationen var 

uppsatt på en persondator som agerat server. Uppsättningen gav en viss 

tidsåtgång den skulle kunna förbättras genom att använda sig av 

molnteknologi. Med den finns det möjlighet att skala prestandan med 

antalet användare eller förbättra prestandan ytterligare genom att utnyttja 

servrar som har större beräkningskapacitet.  

 

En vidareutveckling av det här arbetet är att låta användare av 

applikationen ta del av expertkunskaper som delas med hjälp av 

crowdsourcing. Det skulle kunna gå att göra genom att låta användare 

med expertkunskaper skapa förkonfigurerade profiler med kriterier 

anpassade för olika arter som sedan lagras i den gemensamma databasen. 

Ute på fält kan sedan andra användare kunna söka på fågelarter de är 

intresserade av att sätta upp fågelholkar för. När profilen för en viss 

fågelart hittas med hjälp av sökningen ska den automatiskt ställa in de 

förkonfigurerade kriterierna för multikriterieanalysen. På så sätt kan 

entusiaster med lägre kunskapsnivå ta del av experters kunnande för att 

få bättre vikt på kriterierna. Det skulle kunna gå att göra genom att låta 

användare med expertkunskaper skapa förkonfigurerade profiler med 

kriterier anpassade för olika arter som sedan lagras i databasen. Ute på 

fält kan sedan andra användare kunna söka på fågelarter de är 

intresserade av att sätta upp fågelholkar för. När profilen för en viss 

fågelart hittas med hjälp av sökningen ska den automatiskt ställa in de 

förkonfigurerade kriterierna för multikriterieanalysen. På så sätt kan 

entusiaster med lägre kunskapsnivå ta del av experters kunnande för att 

få bättre vikt på kriterierna.  
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En faktor som inte tas i hänsyn för den befintliga multikriterieanalysen är 

prioritering av kriterier. Eftersom alla kriterier har lika stor prioritet i 

nuvarande MKA kan det resultera i ett annat resultat än om den skulle 

utförts med prioritering av kriterier. En påbyggnad skulle då kunna göras 

på multikriterieanalysen genom att använda sig av Analytic Hierarchy 

Process (AHP) [55] som tar hänsyn till dess faktorer. Att införa detta skulle 

förmodligen göra det svårhanterligt att använda på mobilen ute fält med 

alla värden som måste räknas ut i förväg och ska fyllas. För att underlätta 

går det att utveckla applikationen med utökad funktionalitet för 

skrivbordsdatorer där det går att göra beräkningar i förväg och spara 

sedan dessa på servern för att senare hämta ute på fält. Ekvationen för 

kartalgebra för MKA i denna studie är förutbestämd en vidare 

undersökning behövs för hur man kan tillåta allmänheten att även 

förändra ekvationen.  

 

En risk som finns med nuvarande applikation är att illasinnade individer 

såsom äggtjuvar och vandaler kan använda applikationen för missbruk. 

Eventuella åtgärder för motverkan av missbruk av tjänsten kan vara att 

antingen bara tillåta användningen inom en intressegrupp som t.ex. 

Sveriges Ornitologiska Förening eller Naturskyddsföreningen där folk har 

ett genuint intresse för fåglars välbefinnande. Ett annat system skulle 

kunna vara att bara tillåta användare med vissa privilegier att se hotade 

arter. Exempel på privilegier skulle kunna vara att man har varit 

registrerad en viss tid eller att andra medlemmar måste ge tillstånd till den 

nya medlemmen. En nackdel med detta är det försvårar för nya användare 

att komma igång med användningen. 

 

För nuvarande finns det inget program som fyller samma funktionalitet 

som webbapplikationsprototypen som utvecklades för det här arbetet. 

Däremot har ett webbaserat ramverk tagits fram (Agrisuit) [56] som har en 

del likheter. Det har gjorts en lämplighetsvärdering för lantbruk med hjälp 

av MKA online på fjärranalysdata. Tillvägagångssättet skiljer åt då man 

har valt använda Google Earth Engine (GEE) istället för en WPS med 

GRASS GIS. GEE är däremot anpassat för fjärranalys och dessutom får 

endast tillåtna testare och partners använda det vilket kan vara en 

nackdel om man vill använda sig av crowdsourcing. Webbsidan som 

används för deras MKA är inte anpassad för mobilen vilket är något 

skaparna önskar.  

6 Slutsats 
Från en webbapplikation i en webbläsare på en mobiltelefon går det att 

anropa en WPS-tjänst som utför en MKA med hjälp av en WPS-tjänst. 

WPS-tjänsten utför förprogrammerade script med beräkningar med hjälp 

av GIS-mjukvaror såsom GRASS GIS som hämtar senaste information om 

fågelholkars positioner i en databas. Resultatet visas sedan och 

visualiseras på en användares skärm. 

 

Genom att ha ett webbgränssnitt kan användare skicka upp data från 

mobilenhet till en gemensam databas. På så sätt kan vem som helst skicka 

data till databasen. Varje gång en användare registrerar en ny fågelholk 
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eller redigerar en befintlig så uppdateras databasen med de senaste 

uppgifterna. 

7 Tack 
Ett stort tack till vår handledare Julia Åhlén för hjälpen under projektets 

gång. 

Tack även till nära och kära för stödet under tiden. 
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