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Skolatlas, 1873



Sansad kartografi

1916



Har du fått frågan: 

”Kan du göra en karta? Jag behöver den 
tills imorgon?”



Och svaret blir då: 

”Kartografi är ett hantverk. 
Det är lättare idag och vi har många 
hjälpmedel men hur lång tid det tar beror på 
vad det är vi ska visualisera och hur.”



Planera Data Symbolsättning Layout Resultat

Förenklat säger vi att arbetsflödet är så här



Men i verkligheten ser det lite mer ut så här 
som inom systemutveckling, där talar vi om 
UX/UI 
User Experiense och User Interface



1. Bakgrundskartan (Simplify, Make it 
Accessable, Make it Sustainable)

Vad är det du ska visa?
◦ Naturfenomen, fysiska objekt, objekt skapade av människan
◦ Topografi eller terräng 

◦ Statistik, mängder, tidsserier, händelser
◦ Neutral färg, få detaljer



Bakgrundskartan



Bakgrundskartan
INVERTERAD 
FÄRGSKALA FÖR MÖRK 
BAKGRUND



2. Färg (Validate It!, Keep it Familiar, Be Clear, 
Keep It Simple) 

Vad ska du visa? 

Rött och blått , varmt till kallt vanligt 

MEN

Testa andra färgskalor - färgblindhet

Om du är osäker testa - ta hjälp av Smart Mapping



3. Lyft fram mönster ur brus (Be Preparede, 
Validate It, Empathize, Be a User Advocate) 

Välj färg och symbolstorlek med omsorg

Testa olika sätt att gruppera och klassificera

Överdriv om det behövs

Uteliggare (Outliers)



Symbolsättning

En symbol Unika värden Stegvisa färger Stegvisa symboler Proportionella symboler

Punkttäthet Relationsmönster



4. Kantlinjer (Simplify, Keep Evolving, Be Clear, 
Design Collaboratively)

Titta en linje…. 

Använd ljusare eller mörkare nyans

Använd transparens på kantlinjerna



5. Transparens (Emphazie, Simplify, Be a User
Advocate)

Betona mönster i data

Attributvärden för att sätta transparens



Mapping Corona virus



Demo



Bild på ArcGIS Pro











Boken med stort K – som i kartografi
Cartography av Kenneth Field

MOOC – Cartography, 
https://www.esri.com/training/catalog/596e584bb826875993
ba4ebf/cartography./

Esri Blog:
https://www.esri.com/arcgis-blog/overview/

Följ: 
Kenneth Field, https://twitter.com/kennethfield
John Nelson, https://twitter.com/John_M_Nelson

Maps We Love:
https://www.esri.com/en-us/maps-we-love/overview

https://www.esri.com/training/catalog/596e584bb826875993ba4ebf/cartography./
https://www.esri.com/arcgis-blog/overview/
https://twitter.com/kennethfield
https://twitter.com/John_M_Nelson
https://www.esri.com/en-us/maps-we-love/overview


Och glöm inte!

Fortsätt att utvecklas
(Keep Evolving)

Samarbeta
(Design Collaboratively)

Hållbarhet
(Make It Sustainable)
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