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Vad betyder generalisering i kartsammanhang? 

• ”Varje karta,  
 inom ett särskilt skalområde,  
 kräver sin egen detaljeringsgrad  
 beroende på sitt syfte.” 
 
”Processen att reducera mängden detaljer i en karta  
 på ett meningsfullt sätt kallas generalisering.” 
 
 

• Definition enligt International Cartographic Association (ICA):  
 
”The selection and simplified representation of details  
 appropriate to scale  
and/or the purpose of a map.” 

 

 

 



Varför behövs generalisering? 

Generalisering behövs om den ursprungliga datamängden/kartan är 
 

• för detaljerad och/eller  

• för komplex 

• för svårtolkad 

 

Detta är vanligt när geografiska data ska redovisas  

över ett större geografiskt område. 
 

– Då skalan går ifrån större till mindre 
(t.ex. 1:10 000 -> 1:50 000) 

 

Generalisering kan göras både av rasterdata och vektordata.  

Denna introduktion behandlar generalisering av vektordata. 

 



Två typer av generalisering 

Generalisering brukar delas upp i: 

 

• Datageneralisering (eller Modellgeneralisering) 
 

• Kartografisk generalisering (eller grafisk generalisering) 

 

 

Detta görs utifrån olika syften och mål med generaliseringen. 

 

MEN exakt var gränsen går mellan den ena och den andra typen 
är inte alltid så lätt att avgöra… 

 



Datageneralisering 

Syfte: 

 

• Snabba upp bearbetning och analyser av data 

• Minska behovet av lagringsutrymme 

• Göra så att datamängden går snabbare att  
transportera i nätverk 

 

Mål: 
  

• Förenklad datamodell 

• Reducerad datamängd 

 



Kartografisk generalisering 

Syfte: 
 

• Öka möjligheterna att tolka informationen i kartan rätt 

• Snabba upp kartläsningen 

 

Mål: 
 

• En karta som innehåller så få grafiska konflikter som  
möjligt, d.v.s. detaljerna i kartan syns och går att tolka korrekt 

• En karta med bättre kartografi, d.v.s. 

– Viktiga detaljer framhävs 

– Mindre viktiga detaljer görs mindre dominerande 

– De minst viktiga detaljerna utelämnas 

 



Datageneralisering 

 

• Digital Landscape Model (DLM) är en datamodell  
med fokus på data - inte presentation. 

 

• Datageneralisering av en DLM resulterar i en ny DLM  
som är mindre detaljerad och mindre komplex än ursprunget.  

 

• Tumregel:  
Datageneraliseringen är oberoende av: 

– manérsättning  (symbolisering) 

– behov av mellanrum mellan geoobjekten i databasen 

– kartografi 

 

 



Kartografisk generalisering 

 

• Digital Cartographic Model (DCM) är en  
datamodell med huvudfokus på presentation. 

 

• Kartografisk generalisering av en DLM resulterar i en DCM 
som är anpassad för en viss produkt (med ett visst utseende och 
i en viss skala).  

 

• Tumregel: Vid Kartografisk generaliseringen utgår man ifrån ett 
visst bestämt manér och minimiavstånd mellan detaljer i kartan. 
(Även direkta förbättringar av hur kartbilden upplevs ingår – 
t.ex. att göra naturliga linjer mjukare). 

 

Detta medför att olika kartografiska produkter i samma 
skalområde, men med olika symbolisering, kan behöva olika 
kartografisk generalisering. 

 

 



Generalisering temavis eller mellan olika teman 

• Ett fåtal generaliseringsmoment kan utföras på enskilda geoobjekt utan 
hänsyn till några andra geoobjekt. 

 

• Vanligare är att man måste ta hänsyn till flera geoobjekt på en gång. 

 

• I början av den automatiska generaliseringens historia utfördes den 
mesta av generaliseringen inom ett tema/skikt i taget. 
 

• MEN: Ofta har geoobjekt i olika teman/skikt viktiga relationer och 
beroenden till varandra och dessa måste bevaras genom hela 
generaliseringen för att slutresultatet ska bli acceptabelt. 
 

– Närhet/avstånd     T.ex. att en byggnad måste ligga minst 150 m 
   ifrån en vägs mittlinje för att synas  

 

– Topologi      => (nästa sida) 



Topologi m.m. 

1) När man ställer upp krav på en digital karta som ska generaliseras är 

     det viktigt att bestämma om slutresultatet behöver uppfylla krav på  
     topologisk datastruktur eller något annat krav på datastrukturen, t.ex.: 
 

• Måste vägarna hänga ihop i nätverk? 

• Får ett ytskikt (t.ex. markslag) innehålla tomma ytor (glapp) eller 
inte? 

 

2) Dessutom måste vissa topologiska relationer bevaras vid 
    generaliseringen (och detta är inte alltid så lätt att garantera). 
 

     Exempel: 

• En byggnad på en sida om en väg måste ligga på samma sida vägen 
även efter generalisering 
 

• En byggnad på en ö får inte ligga i vattnet efter generaliseringen.  
(som en följd av att bara ön generaliseras bort) 

 



Landskapskaraktärer 

• Alla typer av geoobjekt med en viss geometrityp, punkt, linje 
eller yta, kan inte generaliseras på samma sätt. 
 

– Exempel: Karaktären av ett vägnät, ett hydronätverk och ett 
järnvägsnät (alla består av linjeobjekt) är ofta så olika att man 
behöver använda olika metoder. 

 

• Även olika typer av landskap kan kräva olika typer av 
generalisering. 
 

– Exempel: De flesta av Hollands vattendrag är konstruerade diken och 
kanaler, medan de flesta av Sveriges och Norges vattendrag är 
naturligt skapade. 
 

• Olika landskapstyper kan även förekomma inom det området 
som ska generaliseras. Olika faktorer kan påverka som t.ex. 
olika grad av människopåverkan, höjdskillnader och geologi. 
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Generaliseringsoperatorer 

• En generaliseringsoperator är en allmän beskrivning av  
”en typ av förändring av geografiska data” som resulterar i 
generalisering av ett eller flera geoobjekt, t.ex. 
 

– Geometrisk förändring 

– Förändring av attribut 

– Reducering av antalet geoobjekt 

 

• Generaliseringsoperatorer används för att beskriva olika typer av 
generalisering. 

 

• Operatorer anger INTE vilken algoritm som ska användas, utan 
mer vad man vill uppnå i ett visst generaliseringsmoment. 

 

 



Generaliseringsoperatorer, lista med exempel 

Datageneralisering Kartografisk generalisering 

Klassificering Symbolisering 

Upplösning / Sammanslagning Överdrift 

Snappning Förstärkning 

Aggregering Utjämning 

Kollaps Erosion 

Eliminering (ink. Enkel E.) Deformation 

Selektion – Utelämnande Undanhållning 

Selektion - Typifiering Linjerättning 

Förenkling 
 

OBS! Både antalet operatorer och vad de kallas för varierar en 
del i litteraturen.  
 
OBS! Operatorernas indelningen i de för datageneralisering 
och de för kartografisk generalisering är inte heller självklar  
alla gånger. 

 



Operatorer för datageneralisering 



(Om-) Klassificering 
 
Eng. (Re-) Classification 

Geoobjekt överförs ifrån ett klassificeringsschema till ett annat. 

 

• I databasvärlden innebär detta en s.k. schema-transformation 
mellan olika datascheman / datamodeller. 

 

• Innebär bl.a.: 

– Gruppering i nya kategorier 

– Omkodning (till nya objekttyper) 

– Anpassning till ny attributuppsättning enligt fastställda regler 

– Oftast en övergång till en  
förenklad klassificeringsmodell 

 

Exempel:  

Gruppering i nya kategorier. 

 

 

 



Upplösning / Sammanslagning 
 
Eng. Dissolve / Merge 

• Två eller flera geoobjekt sammanfogas till ett geoobjekt. 

Detta görs bara om geoobjekten har samma värden på vissa 
utvalda attribut.  

 

1. Ofta krävs att geoobjekten gränsar till varandra för att de ska 
sammanfogas (i detta fall brukar man prata om upplösning). 
 

2. Om de inte gränsar till varandra kan de istället: 

• Upplösas så att de bildar ett flerdelat geoobjekt  
(multi-part feature). 

• Slås ihop geometriskt till ett geoobjekt (single-part feature) 
om de ligger närmare varandra än ett visst maxavstånd.  



Exempel: Upplösning 
 
Eng. Dissolve 

Exempel linjeobjekt: 
Två linjeobjekt med samma 
kodning som delar en 
ändpunkt löses upp 
(single-part feature). 

Exempel ytobjekt*: 
Ett antal ytobjekt med olika 
kodning  (symboliserade 
med olika färger) löses upp. 

Exempel linjeobjekt: 
Två linjeobjekt (ett blått och ett grönt) 
med samma kodning med ett avstånd 
emellan sig löses upp i ett flerdelat 
geoobjekt (multi-part feature). 



Merge i ArcGIS 
 

Exempel på att vissa termer används lite olika  
i olika sammanhang:  
 

• I ArcGIS används termen Merge för att kombinera geoobjekt 
(ofta ifrån olika data källor) till en gemensam datamängd. 

 

 

En variant av Merge i ArcGIS: 

 

• Här sammanfogas geometrierna  
när de löper nära intill varandra. 

 

 

 

 



Aggregering 
 
Eng. Aggregation 

• Gruppera ett antal liknande geoobjekt, ofta närliggande, och 
ersätt dem med ett nytt geoobjekt (nästan alltid ett ytobjekt). 

 

Exempel 1: 

 

 

 

 

 

Ett antal punktobjekt aggregeras till ett omslutande ytobjekt. 

 



Aggregering, fortsättning 
 
Eng. Aggregation 

Exempel 2: 

 

 

 

Ett antal byggnader bildar en bebyggelseyta. 

 

Exempel 3: 

 

 

 

 

Gruvor som ligger tätt ersätts med två gruvområden. 

 



Aggregering, fortsättning 
 
Eng. Aggregation 

Exempel 4: 

 

 

 

 

 

 

Aggregering av två typer av ytobjekt i ArcGIS: 

• Naturliga ytobjekt (t.ex. sankmarker) 

• Konstruerade geoobjekt (t.ex. byggnader) 



Kollaps 
 
Eng. Collapse 

Ersätt ett geoobjekt med ett annat geoobjekt med en lägre 
geometrisk dimension:  
 

– Yta  ->  Linje   (dimension:  2 => 1) 

– Yta  ->  Punkt (dimension:  2 => 0) 

– Linje  ->  Punkt (dimension:  2 => 0) 

– (Linjer  ->  Linje)* ((dimension: 2 => 1)) 

 

 



Kollaps, fortsättning 
 
Eng. Collapse 

Exempel 1: 

 

 

 

 

Ett ytobjekt (geometrisk dimension 2) ersätts med  

ett punktobjekt (geometrisk dimension 0).  

 
Exemplet visar en liten skog på en åker som kollapsas till ett  
punktobjekt som representerar en skogsdunge 
(”ströskogstecken”). 

 



Kollaps, fortsättning 
 
Eng. Collapse 

Till Kollaps räknas normalt även att ersätta kantlinjer som 
representerar en företeelse med en enkel mittlinje, t.ex. att 
omvandla en väg som redovisas med kantlinjer, oftast parallella, 
till en enkel mittlinje.  
Tolkning: Dubbellinjerna kan då ses som kanterna på en yta. 
 

Exempel 2 och 3: Kollaps av vägnät. 

 
 

 

 

Vägar som redovisas med dubbla geometrier (kantlinjer) kan 
kollapsas till en geometri (en mittlinje).  



• OBS! ArcGIS använder en lite annan definition här. I ESRI-
Världen är Collapse en slags förenkling av ett linjenätverk där 
små delar som komplicerar det huvudsakliga linjemönstret, t.ex. 
rondeller, förenklas.   

Kollaps, fortsättning 
 
Eng. Collapse 



Urval: Enkel Eliminering (eller Enkelt urval) 
 
Eng. Simple Elimination (Simple Selection) 

• Att ur en större mängd geoobjekt välja ut en mindre mängd  
beroende på objekttyp och andra attributvärden. 

 

Exempel: 

 

 

 

 

 

Till höger har bara de största vägarna behållits. 

De mindre vägarna har valts bort t.ex. utifrån linjeobjektens 
objekttyper. 

 

 



Urval: Eliminering 
 
Eng. Elimination 

• Radera geoobjekt som blir för små, för  
korta eller för smala för att redovisas.  

 

• Vilka geoobjekt som tas bort  
beror på geoobjektens geometrier. 

 

Exempel 1: 

 

 

 

 

 

Små byggnader och korta vägar elimineras. 

 



Urval: Eliminering, fortsättning 
 
Eng. Elimination 

Exempel 2: 

 

 

 

 

 

Smala ytobjekt elimineras (och fylls därefter igen  
med omgivande objekt). 

 



Urval: Selektion - Utelämnande 
 
Eng. Selection - Refinement 

• Urval där de viktigaste geoobjekten behålls och de mindre viktiga 
tas bort när inte utrymmet räcker till.  
Urvalet är här baserat på mer än bara objekttyp och attribut, t.ex. 
hur många geoobjekt som finns i omgivningen och hur de ligger i 
förhållande till varandra. 

 

Exempel 1: Alla byggnader har samma attributuppsättningar, liksom 
alla vägar. 

 

 

 
 

Här har vissa hus och vissa vägar utelämnats i den högra delen av 
figuren för att skapa mer plats. 

OBS! Inga vägar eller hus har flyttats! 

 

 

 



Urval: Selektion - Utelämnande, fortsättning 
 
Eng. Selection - Refinement 

Exempel 2: I ArcGIS (Tool: Thin Road Network) 

 

 

 

 

 

 

 

Här har vissa mindre vägar utelämnats, men de viktigaste är kvar 
med samma geometri som innan. 

 



Urval: Selektion – Typifiering 
 
Eng. Selection - Typification 

• Om utrymmet inte räcker till tas vissa geoobjekt bort, medan 
övriga flyttas/anpassas så att det typiska mönstret som 
geoobjekten bildar kan bibehållas.  
Här förändras alltså vissa geoobjekts geometrier. 
 

Exempel 1: 

 

 

 

 

Här har också ett antal byggnader och vägar tagits bort, medan de 
kvarvarande geoobjekten har flyttas så att byggnaderna hamnar 
med ungefär lika avstånd ifrån varandra, precis som i indata (trots 
att antalet byggnader nu är färre). 

 



Utelämnande / Typifiering - skillnad 

Utelämnande 

 

     Inga geoobjekt är flyttade  
     (bara uteslutna). 

 

 

 

Typifiering 

 

     Här är även vissa 
      geoobjekt flyttade 
     (alt. ersatta av nya). 



Urval: 
Eliminering och Selektering  

Vanligt är att gruppera ihop de fyra urvalsoperatorerna till följande 
två grupper: 

 

• Eliminering 

– Enkel Eliminering 

– Eliminering 
 

• Selektion 

– Typifiering 

– Utelämnande 
 

Skillnaden här är att: 

• Vid Eliminering finns det inga geoobjekt kvar som representerar de 
borttagna geoobjekten. Elimineringen sker oberoende av omgivande 
geoobjekt.  

• Selektering görs framför allt för att alla geoobjekt inte får plats inom ett 
visst område. Ibland får andra kvarvarande geoobjekt representera även 
de borttagna geoobjekten på något sätt. 



Förenkling 
 
Eng. Simplification 

Reducera antalet brytpunkter samtidigt som de som är mest 
representativa för linjens form behålls. 

 

Exempel 1: 

 

 

 

Förenkling av linjeobjekt. En välkänd algoritm för förenkling är 
Douglas-Peucker. Den är ofta bra, men inte alltid bäst. 

 

Exempel 2:   Både ytobjekt och  
    linjeobjekt kan förenklas. 



Förenkling, fortsättning 
 
Eng. Simplification 

Exempel 3: 

 

   Förenkling av linjer i ArcGIS med två olika  

   alternativ (olika algoritmer),  
   Point Remove och Bend Simplify.  

 

 

Exempel 4:   

   Speciell hänsyn till geoobjektets form  
   måste tas vid förenkling av konstruerade 
   formationer, t.ex. vid förenkling av  
   byggnader. 



Operatorer för kartografisk generalisering 



Symbolisering 
 
Eng. Symbolisation 

• En del av symboliseringen (manérsättningen) räknas ibland till 
generaliseringsoperatorerna.  

• Här förbättras läsbarheten genom att välja en lämpligare 
symbolisering.  

 

Exempel: 

De allmänna vägarna i Lantmäteriets Fastighetskartan och 
Terrängkartan: 

• redovisas med en tunn svart mittlinje och en transparent brun 
kantlinje 

• då behövs inte lika mycket undanhållning eftersom detaljer som 
hamnar under kantlinjen inte behöver flyttas ut p.g.a. att de 
syns genom manéret. 

 

 



Symbolisering, fortsättning 
 
Eng. Symbolisation 

Exempel, forts.: 

 

 

 

• Till vänster en väg med ett klassiskt vägmanér och en byggnad 
som måste flyttas bort ifrån vägen för att synas. 
  

• I mitten visas samma väg och samma byggnad med en 
symbolisering (av Lantmäteriet-typ) som gör att byggnaden i 
detta fall inte behöver flyttas ut för att synas.  



Överdrift 
 
Eng. Exaggeration 

• Storleken på små geoobjekt, eller på små delar av större 
geoobjekt, ökas för att de ska bli tydligare.  

 

Exempel 1 och 2: 

 

    Sjön görs större för att synas  
    bättre (sjön buffras). 

 

 

 

    Udden görs bredare för 
    att den ska synas. 

 

 

 



Förstärkning 
 
Eng. Enhancement 

• Geoobjekt förstärks genom att förtydliga en del av deras 
karaktär. Här förändras oftast någon karakteristisk del av  
geoobjektets geometri.  

 

• Överdrift och Förstärkning kan ibland vara svåra att skilja åt. 
 

Exempel 1: 

 

 

 

 

Tunnlar och underfarter förstärks ofta för att  
framträda tydligare. 

 

 



Förstärkning, fortsättning 
 
Eng. Enhancement 

Exempel 2: 

 

 

 

 

 

En mycket kurvig serpentinväg: 

• I originalskalan till vänster  

• Ogeneraliserad i målskalan i mitten  

• Förstärkt till höger 

 

Här tas vissa kurvor bort medan andra förstärks. 

 

 

 

 

 

   



Utjämning 
 
Eng. Smoothing 

• Förändra linjeobjektens (eller ytbegränsningslinjernas) 
uppsättningar brytpunkter för att göra linjerna mjukare.  

• Ofta resulterar detta i fler brytpunkter, men linjeobjektens 
huvudsakliga sträckningar ska vara desamma.  

• Det är vanligt att utjämna naturliga linjeobjekt, men inte 
konstruerade eftersom dessa lätt tappar sin karakteristiska form  
vid utjämning (de har ofta få brytpunkter och räta eller spetsiga 
vinklar) . 

 

Exempel 1: 

 

 

 

Ett linjeobjekt med ett antal brytpunkter utjämnas till en mjukare 
form. 

 



Utjämning, fortsättning 
 
Eng. Smoothing 

Exempel 2: 

 

 

 

 

 

 

Resultatet ger oftast ett mer tilltalande utseende för naturliga 
geoobjekt som t.ex. bäckar. 

 



Undanhållning 
 
Eng. Displacement 

• Flytta geoobjekt, eller delar av geoobjekt, som kommer för nära 
varandra, bort ifrån varandra för att båda geoobjekten ska synas. 

– För två geoobjekt kommer för nära varandra finns alternativen att 
flytta ett eller båda geoobjekten. 

 

Exempel 1: 

 

 

 

 

 

Här har vägen flyttats i förhållande till sjöarna och parkerings-
symbolen i förhållande till vägen (och sjön). 

 

 

 



Undanhållning, fortsättning 
 
Eng. Displacement 

Exempel 2: 

 

 

 

 

 
I detta exempel ser det nästan ut som om både väg, byggnader 
och strandlinjen har flyttats.  
 
Vi på Lantmäteriet försöker normalt att hålla strandlinjen stilla och 
flytta på övriga objekt. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Undanhållning, fortsättning 
 
Eng. Displacement 

Exempel 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Parallella vägar hamnar ibland för tätt vilket går att åtgärda med 
undanhållning. 



Undanhållning 
 
Eng. Displacement 

Kommentar: Bästa totala undanhållning när flera geoobjekt är 
inblandade kan beräknas genom att omvandla problemet till ett 
optimeringsproblem och lösa detta (t.ex. genom att lösa ett system 

av observationsekvationer med minsta kvadratmetoden).  



Linjerättning 
 
Eng. Alignment 

• Se till att geoobjekt som ska vara i linje blir det.  

• Eller att raka linjer eller ybegränsningslinjer förblir raka. 

 

Exempel 1: 

 

 

 

 

 

I detta exempel rätas byggnader upp efter riktningen på vägar, 
järnväg och vattendrag. 

 

Exempel 2: Att se till att raka vägar, järnvägar och kraftledningar 
förblir raka tillhör också ”linjerättning”. 


