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Förord 
Det här examensarbetet har utförts på Högskolan i Gävle och omfattar 7,5 hp. Det är gjort 
inom Geomatikprogrammet och är en avslutning på en examen som högskoletekniker inom 
Geomatik.  

Examensarbetet görs på uppdrag av Högskolan i Gävle, där en grundkurs inom geografisk 
informationsteknik skall uppdateras till att hantera den senaste versionen av ArcGIS 10.  

Jag vill tacka min handledare, Jenny Pettersson för alla hjälp och stöd vid framtagandet av  
det här examensarbetet och under hela arbetsgången.  

Josefina Hedin 
 
Gävle, juni 2011 
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Sammanfattning 
På Högskolan i Gävle ges kursen Geografisk Informationsteknik І med laborationer som 
utförs i bl.a. programmen ArcGIS 9.2, 9.3 och i ArcView 3.3. Syftet med detta arbete har varit 
att uppdatera dessa laborationers handledningar och anpassa dem till den nya versionen 
ArcGIS 10.  

I sex av sju laborationer har handledningarna uppdaterats från ArcMap 9.2 och 9.3, och den 
sjunde har i stort sett helt skrivits om från ArcView 3.3. De tidigare handledningarna har 
använts som vägledning för att producera de nya handledningarna. I kursen finns ett antal 
kursmål som ska ingå i laborationerna som även har varit riktlinjer för handledningarna. 

I arbetet beskrivs också förändringar och uppdateringar som skett i ArcGIS 10. Den nya 
versionen av ArcGIS har bl.a. fått ett uppdaterat användargränssnitt. Tillgängligheten är en 
stor förändring i form av utökad möjlighet att använda programvaran. Det är möjligt att 
använda programvaran via webben och ute i fält samt genom mobilen.   

Resultatet består av de sju uppdaterade handledningarna och kommentarer till förändringar 
som gjorts i dem. Slutsatsen som kan dras av arbetet är att alla handledningar är kompletta 
och genomförbara med godkänt resultat. 

 

Nyckelord: ArcGIS, Laboration, Handledning, Uppdatering, Kursplan 
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Abstract 
At the University of Gävle the course Geographic Information І is given with practicals 
performed in the software ArcGIS 9.2, 9.3 and ArcView 3.3. The purpose of this work has 
been to update these tutorials and adapt them to the new version ArcGIS 10. 

Six of seven practical manuals have been updated from ArcMap 9.2 and 9.3, and the seventh 
has been almost totally rewritten from ArcView 3.3. The earlier guides have been used as a 
guide to produce the new guides. The syllabus has also been used to ensure that all objectives 
are met in the practicals. These goals have been the guidelines for the guides. 

The work describes the changes and updates in ArcGIS. One of the changes in the new 
version of ArcGIS is the updated interface. Accessibility is a major change in the form of 
increased availability. It is possible to use the software virtually anywhere, by the web, in the 
field and by mobile. 

The result consists of the seven updated tutorials and comments for changes made to them. 
The conclusion from the work is that all the manuals are complete and workable with 
approved results. 

 

Keywords: ArcGIS, Laboratory manuals, Tutorials, Update, Syllabus 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Programvaran ArcGIS 9.3 har sedan april 2009 varit den senaste versionen av ArcGIS men i 
juni 2010 lanserades versionen ArcGIS 10. På Högskolan i Gävle ges kursen Geografisk 
Informationsteknik І som innehåller laborationer i ArcGIS. Handledningarna till dessa har 
tidigare varit anpassade efter ArcGIS 9.2 och 9.3 samt ArcView 3.3 och behöver nu 
uppdateras och anpassas till ArcGIS 10. 

Kursen innehåller åtta laborationer och ska utökas med ytterligare en. Sex av de befintliga 
laborationerna, samt den nya hanteras i detta arbete, medan två av dem inte har bearbetats här, 
eftersom de behandlar andra programvaror. I kursen Geografisk Informationsteknik І finns en 
kursplan som har ett antal mål som studenten skall uppfylla för att klara kursen (bilaga 1). 
Laborationernas innehåll ska tillsammans motsvara kursmålen.  

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att ta reda på och beskriva vilka uppdateringar som har skett i den 
nya versionen av ArcGIS och anpassa handledningarna därefter. Licensering av nya 
programvaror gör att kursen måste uppdateras för att kunna erbjuda de senaste 
uppdateringarna till studenterna.    

Målet med arbetet är att uppdatera handledningarna på ett pedagogiskt sätt så att de blir 
praktiskt genomförbara. Kursen Geografisk Informationsteknik І är en grundkurs som i 
praktiken innebär att en person utan några större kunskaper inom området ska klara av att 
genomföra kursen. Detta gör att handledningarna måste var utformade därefter.  

Ett annat mål med detta arbete är att ta reda på uppdateringar som har gjorts i programvaran 
ArcGIS 10 och därmed jämföra ArcGIS 9.3 (som var den senaste versionen) med ArcGIS 10.  

1.3 Programvaror 

I huvudsak är det programvaran ArcGIS 10 som har använts i det här examensarbetet, men 
även äldre versioner som ArcGIS 9.1, 9.2 och 9.3 har tillämpats och jämförts med varandra. 
Även MapPoint 2006, MapPoint 2009 och ArcView 3.3 har använts då en av laborationerna 
tidigare genomfördes i den programvaran.  

 

 

 

 



 
 

2 

 

2 Förändringar och uppdateringar i ArcGIS 10 
ArcGIS 10 har många uppdateringar jämfört med versionen ArcGIS 9.3. Programmet har 
utvecklats så att det finns möjlighet för flera att använda programmet både ute i fält och över 
webben (ESRI Sverige AB, u.å. a.).  

I själva programvaran har skaparförmågan förbättrats och blivit mer tillgänglig. Visningen har 
blivit snabbare, navigeringen har blivit mer lätthanterlig och geobearbetning går att köra i 
bakgrunden av programmet (ESRI Sverige AB, u.å. a.). 

2.1 Översiktliga förändringar 

Geobearbetningen är uppdaterad i ArcGIS 10 och det är möjligt att arbeta med något annat i 
programmet samtidigt som geobearbetningen pågår. När processen är klar visas en ruta i 
fönstret som meddelar resultatet av bearbetningen (Jansson Cecilia, ESRI Sverige, 
föredragshållare om "Ökad produktivitet och effektivitet med ArcGIS desktop 10" (föreläsning 
2011-05-05)).   

Tidsvisualisering är en ny funktion som finns i ArcMap 10. Inom ett valt område kan olika 
företeelser som t.ex. brott eller olyckor visas och spelas upp över tid. I attributtabellen finns 
en "time"-kolumn med information om när företeelserna ägde rum (Jansson Cecilia, ESRI 
Sverige, föredragshållare om "Ökad produktivitet och effektivitet med ArcGIS desktop 10". 
(föreläsning 2011-05-05)). 

Sökfunktionerna har blivit bättre och det har blivit enklare att t.ex. hitta ett verktyg genom att 
söka efter det (figur 1). Programmet tar då fram verktyget åt dig och visar även var verktyget 
ligger i programmet. Det går även att starta verktyget direkt i sökfönstret (Jansson Cecilia, 
ESRI Sverige, föredragshållare om "Ökad produktivitet och effektivitet med ArcGIS desktop 
10". (föreläsning 2011-05-05). 

 
Figur 1. Sökverktyg i ArcGIS 10. 

Genom ArcGIS Online har det blivit möjligt att integrera och samarbeta med andra 
programvaror på ett effektivare sätt jämfört med tidigare version. I ArcGIS Server finns en ny 
söktjänst som organiserar geografisk data och det finns möjlighet att distribuera och skapa 
projekt med innehåll som lager, kartor, diagram och annan information (ESRI Sverige AB, 
u.å. a.).   

Uppdateringar har gjort det möjlighet att arbeta med ArcGIS direkt ute i fält genom 
applikationen ArcGIS Mobile. Denna applikation kan enkelt spridas med Mobile Projekt 
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Center och på det sättet kan kartor, bilder och annan information bli tillgänglig på plats (ESRI 
Sverige AB, u.å. b.). 

Att få licens på ArcGIS Desktop har blivit enklare, både vad gäller installering och hantering. 
En tillfällig licensering av programmet går att låna för att ha till gång till ArcGIS Desktop 
utanför arbetsplatsen och ArcGIS-användningen kan spridas i stort sett överallt via webben, 
allt för en mer flexibel användning. Det är möjligt att vara både online och offline vid 
tillämpningen av programmet vilket gör att användandet av programmet blir smidigare (ESRI 
Sverige AB, u.å. a.).    

ArcGlobe är ny applikation i ArcGIS 10 som är ett tredimensionellt verktyg för att analysera 
jordklotet (figur 2). Det som tidigare har varit möjligt att genomföra i 2D-miljö, dvs. analys, 
redigering, visualisering och modellering, går nu även att göra i 3D (ESRI Sverige AB, u.å. 
a.).  

 
Figur 2.  Printscreen över ArcGlobe (ESRI Sverige AB, u.å. b.). 

Anledningen till de flesta av uppdateringarna i ArcGIS 10 är att göra programmet mer 
användarvänligt, då användarna vill kunna vara mer flexibla i användandet av programvaran. 
I och med den här uppdateringen kan programmet användas i stort sett var som helst, både 
online och offline. Med detta uppfyller ArcGIS 10 ett av de största behoven som många 
kräver idag, nämligen tillgängligheten. 

2.2 Redigering 

Nyheterna i den uppdaterade programvaran är framför allt användargränssnittet som har fått 
en ny prägel och en modernare stil. Alla fönster som öppnas i programmet kan dockas i 
kanterna och även döljas i kanterna. Flera attributtabeller kan vara aktiva samtidigt och kan 
visas parallellt eller läggas upp som flikar. I innehållsförteckningen finns två nya ikoner; 
"synlighets"- och "urvals"- ikonerna som visar vilka lager som är synliga respektive vilka som 
är valbara och ej valbara (Jansson Cecilia, ESRI Sverige, föredragshållare om "Ökad 
produktivitet och effektivitet med ArcGIS desktop 10". (föreläsning 2011-05-05)).      

Redigeringen i programmet har förbättrats. "Snapping"-verktyget har utvecklats (figur 3) bl.a. 
genom att programmet informerar om vilket objekt som användaren snappar mot. Den nya 
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funktionen "korsning" snappar i korsningar mellan olika objekt. Att spåra valda objekt har 
blivit enklare då programmet inte behöver upplysas före en spårning om vilka objekt som 
skall spåras. Alla befintliga objekt som finns i layouten går att spåra. Det går även att använda 
klassisk snappning ifall de nya funktionerna inte vill tillämpas (Jansson Cecilia, ESRI 
Sverige, föredragshållare om "Ökad produktivitet och effektivitet med ArcGIS desktop 10". 
(föreläsning 2011-05-05)).   

 
Figur 3. Snapping-verktyget i ArcGIS 10.  

Det går även att lägga till data direkt från Catalog-fönstret som finns tillgänglig i den nya 
layouten. ArcCatalog är integrerat i ArcMap för att undvika eventuella låsningar som tidigare 
uppkom mellan ArcCatalog och ArcMap. I ArcCatalog-fönstret har även två nya flikar 
tillkommit; "Home" och "Default", för att lättare komma åt data (figur 4) (Jansson Cecilia, 
ESRI Sverige, föredragshållare om "Ökad produktivitet och effektivitet med ArcGIS desktop 
10". (föreläsning 2011-05-05)). 

 
Figur 4. Catalog-fönstret i ArcGIS 10. 

ArcGIS 10 finns även färdiga baskartor tillgängliga för användaren (figur 5). Via internet kan 
dessa kartor sedan sparas och finns då tillgängliga för andra användare. Det finns även 
möjlighet att skapa grupper som gör att tillgängligheten av kartorna kan begränsas (ESRI 
(u.å.)).     
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Figur 5. Baskartor i ArcGIS 10. 

I karthanteringen har det blivit möjligt att skapa kartserier med Map Books. Ett valt objekt 
kan då delas upp i t.ex. ett rutnät där varje ruta är en serie som tillsammans bildar en kartserie. 
Detta för att underlätta karthanteringen och ge enklare och snabbare kartutskrifter (Jansson 
Cecilia, ESRI Sverige, föredragshållare om "Ökad produktivitet och effektivitet med ArcGIS 
desktop 10". (föreläsning 2011-05-05)). 

Rasterhanteringen har också förändrats i ArcMap 10. I den nya versionen går det att skapa 
mosaikdataset som innebär snabbare katalogiseringar, ingen dubbellagring, tillgänglighet i 
alla ArcGIS-applikationer och möjlighet att ha överlappande bilder (ArcGIS Resource Center. 
(u.å.)). 

3 Genomförande  
De tidigare laborationerna har använts som mall till de nya handledningarna och mycket av 
det som fanns i dessa laborationer finns kvar i de nya.  

Till att börja med genomfördes de tidigare laborationerna i respektive äldre version för att se 
hur de tidigare var utformade och hur slutresultatet blev. Detta var sedan en stor hjälp då 
laborationerna skulle göras i ArcGIS 10. En del funktioner och verktyg var likvärdiga i alla 
ArcGIS versionerna, men en del hade bytt namn, ändrat plats eller ersatts. Genom att prova 
olika funktioner och se olika resultat har tillslut det korrekta resultatet uppnåtts.      

Den stora delen i arbetet har bestått i att använda programvaran praktiskt och sedan uppdatera 
handledningarna som idag används som kursmaterial. Den huvudsakliga metoden i detta 
arbete består främst av att prova olika funktioner i programvaran och använda programmet 
ArcGIS 10 så mycket som möjligt för att på så vis hitta uppdateringar och förändringar i 
programvaran.  
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4 Resultat 
Resultatet består av sex handledningar som har uppdaterats från ArcGIS 9.2 och 9.3 och en ny 
som tidigare behandlades i ArcView 3.3 till. Alla laborationer genomförs nu i programvaran 
ArcGIS 10. De är även kompletta och ger de resultat som de är tänkta att ge. Handledningarna 
finns i bilaga 2 - 8. 

4.1 Modul 1 

Den första modulen (bilaga 2) ger en introduktion till ArcGIS 10 och visar bl.a. hur 
hjälpfunktionerna i programmet fungerar. Här har en del förändringar skett i båda menyerna 
"ArcGIS Desktop Help" och "ArcGIS Desktop Resource Center". Många hjälpfunktioner har 
bytt namn, bytt plats och vissa funktioner har tagits bort och ersatts med nyare funktioner. Ett 
exempel på detta är att i ArcGIS 9.3 finns fliken "Elements of geographic information" som 
en flik under "ArcGIS Desktop Help". I ArcGIS 10 har fliken utvecklats och finns med fyra 
underrubriker (figur 6). Annars är det framför allt i användargränssnittet som de flesta 
förändringarna har gjorts.  

 
Figur 6. ArcGIS Desktop Help i ArcGIS 9.3 respektive ArcGIS 10. 

4.2 Modul 2 

Den andra modulen riktar in sig mot datainsamling och kartografisk visualisering (bilaga 3). 
"Snapping"-verktyget har en del förändringar (2.2) och även Editerings-verktyget ser lite 
annorlunda ut jämfört med tidigare (figur 7). Tidigare meddelades programmet med "Start 
Editing" och "Stop Editing" i början och slutet av användandet av funktionen. Detta är 
borttaget och det är möjligt att använda Editing-verktyget utan att meddela programmet.  
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Figur 7. Editor-verktyget i ArcGIS 9.3 respektive ArcGIS 10. 

4.3 Modul 3 

Modul tre handlar om urval och sökning i databaser med hjälp av SQL (Structured Query 
Language) (bilaga 4). Även här är det Editerings-verktyget som uppdaterats genom att 
verktyget inte behöver aktiveras och avaktiveras. 

4.4 Modul 4 

I den fjärde modulen består laborationen av en nätverksanalys (bilaga 5). Denna laboration 
utförs delvis i MapPoint 2006 som också har uppdaterats till MapPoint 2009. Den största 
förändringen i MapPoint 2009 var "drawing"-verktyget som såg annorlunda ut. I ArcGIS 10 
fanns inga större förändringar (figur 8). 

 
Figur 8. Nätverksanalys i ArcGIS 9.3 respektive ArcGIS 10. 

4.5 Modul 5 

Rasteranalys behandlas i den femte modulen (bilaga 6). Den största förändringen i modulen är 
att när ett raster skapas som ett resultat av en analys så skapas ett permanent raster direkt. 
Tidigare skapades ett temporärt raster som gjordes om till ett permanent. Detta led har nu 
tagits bort i ArcGIS 10. 
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4.6 Modul 7 

Den sjätte modulen går in på digitala höjdmodeller (bilaga 7), och det gjordes inga större 
förändringar i den handledningen, trots att den tidigare handledningen var anpassad efter 
ArcMap 9.2. Mindre ändringar med operationer som bytt plats och bytt namn gjordes.  

4.7 Modul 9 

Den sista modulen har varit den mest omfattande då den tidigare handledningen var avsedd 
för ArcView 3.3. I denna modul har en multikriterieanalys gjorts med hjälp av bl.a. 
buffertzoner. Många operationer som har utförs i ArcView 3.3 ser inte lika ut i ArcGIS 10 
(figur 9), men arbetsgången har i stort sett hållit samma ordning som tidigare. Resultaten av 
olika operationer har inte blivit exakt lika som i ArcView 3.3, men det slutgiltiga resultatet är 
detsamma.   

 
Figur 9. Gränsavsnittet i ArcGIS 9.3 respektive ArcGIS 10. 

I alla handledningar har figurerna bytts ut för att överensstämma med den nya versionen. 

4.8 Mål enligt kursplanen 

Enligt kursplanen finns ett antal mål som måste uppfyllas i laborationerna (bilaga 1). Det 
finns två laborationer i kursen som inte finns med i detta arbete. Dessa två kan inte uteslutas 
helt ur arbetet eftersom de tillhör kursen och de uppfyller vissa mål som ingår i kursplanen. 

Det första målet innebär att studenten skall förstå hur geografiska informationssystem 
fungerar. Detta mål uppfylls i alla laborationer då de på olika sätt behandlar geografiska 
informationssystem. Vidare står det att studenten ska kunna beskriva skillnaden mellan 
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rasterdata och vektordata och även kunna bedöma vilken typ av data som är att föredra vid 
olika situationer. Detta beskrivs bra i Bilaga 2 (Modul 1, sid 2-3) och uppfyller målet.  

Det tredje målet kräver att studenten ska förstå hur geografisk data samlas in, lagras och söks 
ut i geografiska databaser. Detta mål uppfylls i Bilaga 4 (Modul 3) som handlar om urval och 
sökning.   

Det fjärde målet säger att studenten skall ha kunskap om olika användningsområden för GIS 
och uppfylls i alla laborationer då de var och en visar ett visst användningsområde för hur GIS 
kan användas. Studenten ska även ha kunskap om kartografisk visualisering och det uppfylls i 
Bilaga 3 (Modul 2). Det sista målet uppfylls av de två moduler som inte finns med i detta 
arbete. Studenten ska då känna till grundprinciperna för geografiska tekniker som fjärranalys 
och marknadsföring.   

Med detta har alla krav som finns i kursplanen uppnåtts och laborationerna tillsammans 
uppfyller målen för kursen (tabell 1). 

TABELL 1. Kursmål som uppfylls i respektive laboration. 
Mål Laboration: 

Efter kursen skall studenten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- förstå hur geografiska informationssystem 
fungerar 

X X X X X X X X X 

- kunna beskriva skillnaden mellan raster- 
och vektordata och kunna bedöma när vilken 
typ av format är att föredra 

X    X     

- förstå hur geografisk data samlas in, lagras 
och söks ut i geografiska databaser 

  X   X    

- ha kunskap om olika användningsområden 
för GIS 

X X X X X X X X X 

- ha kunskap om kartografisk visualisering  X        

- känna till grundprinciperna för geografiska 
tekniker som fjärranalys eller 
marknadsföring 

     X  X  
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5 Diskussion och slutsats 
Det finns många uppdateringar och nyheter i ArcGIS 10 och alla finns kanske inte med i det 
här arbetet, då det är  många detaljer och små funktioner som har ändrats. De förändringar 
som har tagits med i det här arbetet är relaterade till laborationerna.   

Tidsvisualisering är en nyhet i ArcGIS 10 som skulle kunna finnas med i en framtida 
laboration eller eventuellt i en ny laboration. Med tidvisualisering kan olika händelser över ett 
specifikt område spelas upp över tid och kan vara ett intressant inslag att ha med i en 
laboration. (Jansson Cecilia, ESRI Sverige, föredragshållare om "Ökad produktivitet och 
effektivitet med ArcGIS desktop 10". (föreläsning 2011-05-05)).  

En annan nyhet i ArcGIS 10 är applikationen ArcGlobe som gör att hela jordklotet kan visas 
tredimensionellt. Detta borde förslagsvis tas med i någon av de befintliga laborationerna, 
exempelvis Modul 4 (nätverksanalys). Denna modul tar upp ruttoptimering och här skulle på 
något sätt en form av ruttoptimering även kunna genomföras i ArcGlobe. Alternativt så skulle 
en helt ny laboration kunna göras för att belysa applikationen och på något sätt kanske belysa 
det visuella som programmet har att erbjuda. Även om inte en hel laboration skulle behandla 
ArcGlobe så kan det iallafall var intressant att ta upp det i någon laboration bara för att visa 
att det finns (ESRI Sverige AB, u.å. b.). 

Referenserna i arbetet har varit begränsat och relativt få källor har använts. Nästan alla källor 
kommer från ESRI då ArcGIS är deras egna produkt vilket gör att källorna är entydiga.  

Resultatet av arbetet blev lyckat och alla laborationer går att genomföra på ett pedagogiskt 
sett med hjälp av de nya handledningarna. Laborationerna uppfyller även kursplanens alla 
mål. 
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Bilaga 1 

Institutionen för teknik byggd och miljö 
Department of Technology and Built Environment  

 

 
 
 

Geografisk informationsteknik, 7.5 hp 
Geographical information technology, 7.5 credits  

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö 
den 2007-09-26  

 
Gäller fr.o.m. 2007-11-05 

 

 
 

 
 

 

Mål Efter kursen skall studenten: 
- förstå hur geografiska informationssystem fungerar 
- kunna beskriva skillnaden mellan raster- och vektordata och kunna bedöma 
när vilken typ av format är att föredra 
- förstå hur geografisk data samlas in, lagras och söks ut i geografiska 
databaser 
- ha kunskap om olika användningsområden för GIS 
- ha kunskap om kartograf isk visualisering 
- känna till grundprinciperna för geografiska tekniker som fjärranalys eller 
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marknadsföring 

Kursens 
innehåll 

- geografiska data och databaser 
- analys i raster- och vektormiljöer i GIS 
- kartografisk presentationsteknik 
- ekonomiska och organisatoriska aspekter 
- referenssystem och kartprojektioner 
- skapande av kartor för tryck eller digital publicering 
- topologi 
- fjärranalys 
- GIS i marknadsföring 

Undervisning 
Föreläsningar, övningar och egna studier. 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet  

Examination 
Skriftlig tentamen 3,5 hp 
Godkända övningar 4 hp 
Studenten ska ha godkänd skriftlig tentamen, samt godkända övningar  

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F  

Övriga 
föreskrifter 

Kursbevis ges endast på hel, avslutad kurs och endast på begäran av 
studenten. 

Kurslitteratur Eklundh, L. (red.) (Senaste upplagan). Geografisk Informationsbehandling – 
metoder och tillämpningar Stockholm: Formas (Svensk version av kursen) 
Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S. (Latest edition). An Introduction to 
Geographical Information Systems Harlow, England: Pearson Education 
Limited (English version of the course) 

 
Miljömärkning 

Kursen har inslag av miljö/hållbar utveckling 

 


