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1. Revision 

1.1. Av insticksprogrammet 
Datum Version Av Vad 

2018-09-18 1.9.0 Axel H. Första beta versionen släppt! 

2018-09-25 1.9.1 Axel H. Rapport per fält finns nu med. 

2018-09-27 1.9.2 Axel H. Löste buggar i samband med inläsning av skördefiler. 

2018-09-28 1.9.3 Axel H. Löste problem med analys av endast sätt och skörd data. 

2018-09-29 1.9.4 Axel H. Ändrade datatyp från polygon till multipoygon, fixade mindre buggar i ”tabell 
editorn” och ”geoanalys delen”. 

2018-09-30 1.9.5 Axel H. Numera är visas alla lager med mindre än 20 distinkta värden som kategoriserad 
data. 
Man får nu välja vilka lager man ska ladda in från varje fält. 

2018-10-06 1.9.6 Axel H. Löst en del mindre buggar. 

2018-10-07 1.9.7 Axel H. Ändrat så att man inte får upp en varning om att data kommer att gå förlorad om 
man stänger projektet efter att man har lagt till ett fält. 

2018-10-11 2.0.0 Axel H. Mindre uppdateringar gällande dokumentation och översättning 

 

1.2. Av denna manual 
Datum Av Vad 

2018-09-18 Axel H. Första versionen av denna manual släpps. 

2018-09-26 Axel H. Adderade en beskrivning hur man skapar ”hål” i fält. 

2018-10-07 Axel H. Uppdaterat språket och uppdaterat beskrivningarna efter de senaste uppdateringarna i 
programmet. 

2018-10-12 Axel H. Uppdatering gällande installation av pluginet som nu inte längre installeras som en ZIP 
fil utan direkt från QGIS plugin server. 

 

2. Bakgrund till insticksprogrammet 

2.1. Vem är jag som har skapat programmet 
Mitt namn är Axel Hörteborn och har utvecklat detta program sedan 2015. Jag är uppväxt på en 

potatisgård i södra Skåne men har en civilingenjör utbildning i riskhantering. När jag började arbeta 

som riskanalytiker kom jag i kontakt med OpenSource programmet QGIS för att hantera kartor och 

geospatial information. Att skriva små egna program till QGIS visade sig vara ganska enkelt och därav 

blev QGIS den naturliga valet av plattform för GeoDataFarm.  

2.2. Målet med GeoDataFarm 
Målet med GeoDataFarm är att det ska vara ett gratis program som förenklar vardagen för 

lantbrukaren. I programmet ska det vara enkelt att logga vilka insatser som man gör på fälten. I de fall 

du som lantbrukare har maskiner som loggar data med GPS positioner ska du kunna läsa in dessa i de 

fall du inte har det ska du på ett enkelt sätt kunna logga vad som du har gjort på respektive fält. 

Från början utvecklades GeoDataFarm enbart för att kunna visualisera data från en potatissättare och 

potatisupptagare. Tanken var att visa hur inställningarna som kunde göras på sättaren påverkade 

skörden. Verkligheten visade sig ganska snabbt att det finns mängder med andra parametrar förutom 

inställningar på sättaren som påverkade skörden. Numera går det att addera flera typer av data, 

jordkartering, bevattningsloggar, loggfiler från gödningsspridare m.m. I samband med att förståelsen 

för vilka insatser som ger en ökad skörd uppstod behovet av att skapa så kallade styrfiler, vilket nu är 

inkluderat i programmet. 



2.3. Språk och rapportering av fel 
Både QGIS och GeoDataFarm är skrivna på engelska i grunden, men för att öka användarvänligheten 

är både QGIS och GeoDataFarm översatt till svenska. Ibland haltar översättningen och ibland fungerar 

inte programmet som är tänkt, om du stöter på något som bör åtgärdas eller har ett förslag på 

förbättringar skicka gärna ett mail till geodatafarm@gmail.com 

 



  

3. Installation av QGIS och av GeoDataFarm 
För att kunna använda GeoDataFarm behöver du installera OpenSource GIS1 programmet QGIS. Att det 

är Open Source innebär att det är gratis och att källkoden för programmet är tillgänglig för den som 

önskar.  

3.1.  Så här laddar du ner QGIS: 
Gå till qgis.com eller qgis.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du har tryckt på Download Now får du en del olika val på vad du kan ladda ner, välj Network 

Installer: 

 

Öppna och starta den nerladdade filen 

- När du startar filen kan du antingen välja att installera den med express varianten eller med 

advanced installation (om du vill ha mer kontroll var den sparar filer etc.) 

-  

Väljer du express installationen får du eventuellt välja var du ska ladda ner ifrån, välj att installera QGIS, 

GDAL och GRASS GIS när du får den möjligheten och när sedan installationen påbörjas måste 

användaravtalet godkännas. 

  

                                                           
1 Geographic information system 

file://///sspa.local/gbg/gemensam/axa/QGIS3/qgis.com
file://///sspa.local/gbg/gemensam/axa/QGIS3/qgis.org


4. Grundläggande inställningar av QGIS 
När installationen av QGIS är klar är det bara att starta upp det (sök på qgis I Windows start menyn 

om du inte fick någon skrivbordssymbol). 

4.1. Ändra språk 
QGIS använder sig av din dators systemspråk, för att följa med nedan kan det vara bra att byta språk 

om du har den på svenska, vilket du gör så här: 

Inställningar/Alternativ 

  

 

Lokalisering (se till så att Forcera systemlokalisering är ikryssad) välj English i menyn. 

 

Sen krävs det en omstart av QGIS. 

4.2. Installera GeoDataFarm 
För att installera GeoDataFarm går du till insticksprogram och Hantera och installera insticksprogram 

 

För att hitta den senaste versionen av GeoDataFarm är det bara att söka bland alla plugin och välja 

GeoDataFarm. Tryck sedan på installera när GeoDataFarm är markerat så kommer det att installera 

det och ett par andra delar som behövs.  

När du vill uppdatera pluginet (om en ny version är släppt) är det hit du går och då kan du välja 

uppgradera istället för att installera. 



4.3. Starta GeoDataFarm 

För att starta GeoDataFarm tryck på iconen  eller via insticksprogram och sedan GeoFarm. 

 

Första gången man klickar på ikonen får man upp en informationsruta att man inte har skapat någon 

gård (i framtiden kommer man få en fråga direkt om man vill skapa en gård där). Nu får man klicka på 

”Create new farm” för att göra det. 

  



5. GeoDataFarm manual 
Insticksprogrammet GeoDataFarm ser ut såhär: 

 

Figur 1 Vy1 i GeoDataFarm 

5.1. Skapa en ny gård och anslut till en befintlig gård 
Trycker du på Skapa en ny gård eller Anslut till en befintlig gård kommer du få upp ett fönster likt 

Figur 2. 

 

Figur 2 Skapa en ny gård 

Här väljer du vilket namn gården ska ha i programmet, ditt användarnamn och lösenord. Detta sparas 

(krypterat) på din dator och du behöver bara fylla i det en gång sedan kommer programmet ihåg det. 

Första året används ur planeringssynvinkel och välj gärna minst 5 år tillbaka i tiden. 



5.2. Lägg till fält 
För att lägga till fält trycker du på Lägg till fält då får du upp en dialog ruta som Figur 3. 

 

Figur 3 Lägg till ett fält dialog 

Börja med att fylla i ett fältnamn och välj sedan Välj utsträckning, en världskarta(Google satellit) 

kommer nu laddas i QGIS. För att zooma tryck på förstoringsglaset och sedan håll inne vänster 

musknapp och markera ett område på kartan för att zooma. Zoomverktygen finner du högst upp i 

menyn (1. i Figur 4). 

 

Figur 4 Zooma till din gård 

När du har en bra överblick över din gård byter du från zoom knapparna till lägg till polygonobjekt (2. 

I Figur 4). Börja med att vänsterklicka i ena hörnan av ditt fält, du får nu en linje, flytta markören till 

nästa hörna och vänsterklicka på den, nu skapas en polygon, fortsätt sedan runt fältet (se Figur 5), när 

hela fältet är inringat kan du högerklicka var som på fältet. (Fältet får nu en solid färg). Återgå till lägg 

till fält dialogen (Figur 3) och välj Spara fält, fortsätt sedan och spara nästa fält tills du har ritat ut alla 

dina fält, när du har gjort det tryck på Klar. 



 

Figur 5 Rita ut ditt fält på kartan 

5.2.1. Skapa ett hål i ditt fält 
Om du har ett hål i fältet som i Figur 6, kan du göra klart ytterkanterna och högerklicka så att hela fältet 

täcks. Sedan högerklickar du på fältet i menyn till vänster och väljer Properties../Egenskaper. 

 

Figur 6 Hur man skapar "hål" i fältet. 

Under egenskaper kan du göra mängder med inställningar men just nu ska vi sätta en transparens på 

fältet eller rättare sagt sänka Opaciteten på fältet så vi kan se bakgrunden lite. Så under Symbologi 

finner ni Opacitetsinställningarna (se Figur 7) och sätt denna till 50%. 



 

Figur 7 Opacitets inställningar. 

 

Figur 8 Avancerad digitalisering. 

Nu kan vi se genom fältet igen och se vart hållet som vi vill göra är. Så ska vi ”tända” panelen avancerad 

digitalisering, det gör du under Visa/verktygsfält -> Avancerad digitalisering (se Figur 8). Då får vi en 

ny panel med knappen Lägg till hål . 

När du har tryckt på Lägg till hål ska du vänsterklicka i hörnorna på hålet följt av ett högerklick, precis 

som när du gjorde kanterna på fältet. Om du vill ändra på en hörna gör du det med Brytpunktsverktyg, 

vilket är något överkurs men du hittar denna ikonen . När du känner dig nöjd 

med fältet går du tillbaka till dialogrutan (se Figur 3) och trycker på Spara fält. 

 

Figur 9 Exempel på hål i fält. 

5.3. Lägg till gröda 
För att lägga till en gröda, fyller du in namnet på grödan i rutan över Lägg till gröda och trycker sedan 

på knappen Lägg till gröda. 



5.4. Lägg till data 
Innan du börjar med detta steg se till så att du har sparat åtminstone ett fält och en gröda. För att lägga 

till data byter du till nästa flik i GeoDataFarm (Lägg till data), då ska du få fram en vy likt Figur 10. Här 

finns 10 flikar med olika data som du kan spara olika typer av data på. I denna guiden visas hur data 

över sådd sparas, övriga flikar har liknande möjligheter.  

 

Figur 10 GeoDataFarm dialog för att lägga till data. 

Har du GPS på din traktor och/eller maskiner som kan spara loggar (med GPS positioner) kan du 

importera dessa till programmet, annars kan du spara manuellt genom att fylla i (önskade/relevanta) 

data till höger och trycka på Spara data. 

5.5. Lägg till data från text fil 
Börja med att välja fil typ och tryck sedan på Öppna och spara data från fil (just nu fungerar bara text 

filer). Nu ska du få upp en dialog ruta liknande Figur 11. 



 

Figur 11 Lägg text data 

1. Indata fil: Här väljer du vilken fil som du ska läsa in till GeoDataFarm, när du har valt fil kommer en 

del av fälten att fyllas i likt Figur 11. 

2. Välj vilket fält som datan som du vill importera är över, det är viktigt att du väljer rätt enbart data 

som ryms inom fältet kommer att sparas. 

3. Välj vilken gröda. 

4. Koordinatsystem, importerar du data som är generad med GPS behöver du inte byta från 4326 

(som är WGS 84 och hanterar latitud och longitud), importerar du jord kartering etc. kan denna 

data vara angiven i ett annat koordinatsystem och då behöver du ange det här (SWEREF 3021 är 

ett vanligt koordinatsystem som Hushållningssällskapet använder sig av). 

5. Separator, om tabellen under ser konstig ut kan du behöva byta här, men förhoppningsvis löser 

programmet detta själv. 

6. Tabell som visar första och andra raden i filen du valde samt en uppskattning av vilken datatyp som 

den är av, ögna igenom listan och se till så det stämmer. 

7. Markera en rad i tabellen till vänster som kan vara intressant att analysera och tryck på pilarna för 

att flytta de till den högra tabellen. 

8. Här ska du samla de kolumnerna i din text fil som du vill kunna analysera/bygga vidare på (det går 

att lägga till och plocka bort senare med men det är enklast att göra det direkt) 

9. Välj i vilka kolumner som du har northing/easting kolumnerna (programmet kommer själv att 

försöka gissa detta och antagligen väljer den rätt själv) 



10. Fyll i vilken kolumn som attributen har (för sådd filer kommer den fråga efter ”Varerity”) välj ett 

av följande tre alternativ (1.) Finns ibland kolumnerna, (2.) om du vill specificera ett värde för alla 

värden i textfilen, (3.) kryssa i rutan Nott applicable om du inte vet/tycker att det är ointressant. 

11. Välj datum, antingen väljer du ett datum för alla rader eller väljer du i en kolumn som innehåller 

datumet (och då måste du även välja i vilket format som det är sparat i). 

12. Tryck på Spara data för att börja inladdningen av data, beroende på hur mycket data du försöker 

läsa in kan detta ta lite tid. 

När du är klar kommer ditt fält att färgläggas, varje kolumn som valde att analysera kommer laddas in 

i QGIS som ett ”lager” som tex. Figur 12. 

  

Figur 12 Exempel på en visualisering av textdata. 

5.6. GeoSpatiala analyser och editering av data 
Under GeoSpatiala analyser finner du vyn motsvarande Figur 13, här kan du göra tre saker, editera 

data, ladda in den till kartan och göra ”geo spatiala analyser” (i nuläget endast för den data som du har 

laddat in med koordinater). För att ladda in data till kartan, väljer du först vilken data du vill visa i 

tabellerna och sedan trycker du på Lägg till data till kartan. 



 

Figur 13 GeoSpatiala analyser och editering av data. 

5.6.1. Editera en inläst lista 
För att editera listorna trycker du på Editera data listor, då kommer du få upp en dialog som Figur 14. 

 

Figur 14 Editera data. 

1. Välj vilken lista du vill ändra på (genom att sätta en bock i rutan). 

2. Tryck på Editera om du vill ändra något i listan 

3. Välj vilka attribut som ska laddas till kartan eller analyseras (sätt en bock i rutan) 



4. Tryck här om du byta namn på en vald parameter. 

5. När du har gjort ändringarna i listan tryck på Spara 

6. Tryck här om du vill du ändra namn på listan. 

7. Har du flera delar av samma fält i flera filer kan du kombinera dem här, välj typ av data och 

ett nytt namn (bör användas med försiktighet) 

8. Tryck här om du vill ta bort en lista. 

5.6.2. Genomför en geospatial analys 
Om du vill göra geospatiala analyser, dvs. analysera vad som har påverkat skörden på olika delar av 

fältet markerar du de tabellerna som du vill analysera och trycker du på Kör geospatial analys. Du 

måste välja minst en skörde lista och någon annan lista datan måste även vara från samma fält samt 

från samma år (undantaget jordlistan). Det kan ta lite tid att ladda men efter ett tag bör du få fram en 

dialog likt Figur 15 

 

Figur 15 Exempel på GeoSpatial analys. 

1. Här kan du se hur skörden varierar mot en vald parameter, i Figur 15 visas skörden kopplat till 

mullhalt (humus content) 

2. Denna tabell visar diagrammet i siffror samt hur många yield samples (dvs. antalet 

skördepunkter) som genomsnittsskörden är baserat på.  

3. Den gröna linjen i diagrammet visar skörden. 

4. Om du har väldigt få skördepunkter där du får väldigt avvikande värde kan det var bra och sålla 

bort dessa genom att höja tröskeln och kräva att fler skördepunkter styrker resultatet. 

5. Med knappen längst till vänster väljer du vad du vill visa på x-axeln i diagrammet. 

6. Vill du begränsa någon parameter till analysen? Här är tanken att du ska kunna dra slutsatser 

för framtiden, säg att du vet att nästa år har du ett fält med väldigt hög mullhalt och funderar 

vilket sättavstånd som gav högst skörd. I det fallet kanske du ta bort de mätningarna som 

skedde i områden med låg mullhalt etc. 

7. För att uppdatera bilden trycker du på Uppdatera. 



8. Rutan längst till höger visar vilken data som finns i diagrammet och tabllen. 

5.7. Skapa styrfiler 
För att skapa en styrfil går du till första fliken (se Figur 1) och trycker på Skapa styrfil, då får du upp 

en dialog som ser ut som Figur 16. 

 

Figur 16 Skapa styfil dialog. 

1. Starta med att välj vilken data du ska bygga din styrfil på. 

2. Välj vilka(et) attribut som ska du ska använda för att räkna ut givan. När detta är gjort ska du 

ha en eller ett par attribut i den högra listan med namn och [nummer] som tex clay [0]. 

3. Ända ekvationen till höger (default 100 +[0] *2, där [0] syftar till attributet i listan intil), som 

den ser ut nu kommer din styrfil att beräknas som 100 + clay * 5 – rx_rate/10 *1.25 

4. Tryck på uppdatera för att se hur max och min värdena ändras, ändra ekvationen tills du är 

nöjd. 

5. Beroende på din maskin (som du ska använda styrfilen till) ska du ändra mellan heltal och 

decimaltal. 

6. Välj attributnamn,  

7. Välj ett filnamn (vad din styrfil kommer döpas till) 

8. Välj var filen ska sparas. 

9. Cell storleken, är hur stora celler som du vill att styrfilen ska ha. 

10. EPSG är vilket koordinat system, låt det vara 4326 om du är osäker! 

11. Vill du kan du även välja att rotera rutnätet 

12. Till sist är det bara att trycka Skapa styrfil 

5.8. Editera styrfilen 
För att ändra något värde i styrfilen går du till fliken Kartinställningar där du finner du knappen Editera 

följande lager i kartan, men innan du trycker på den se till så att du har laddat in styrfilen och att den 

är markerad i listan till vänster (se Figur 17). Du ska även välja vilka områden du vill ändra värde på 

innan du klickar på att editera följande lager knappen.  



 

Figur 17 Rätt lager markerad 

För att markera en ruta i ditt rutnät väljer du  bland knapparna i menyn och klickar på en ruta 

(den blir då gul). För att markera flera kan du antingen hålla nere vänsterknappen och ”dra” eller hålla 

ner ctrl knappen på tangentbordet och klicka på önskade rutor. När detta är gjort är det dags att klicka 

på Editera följande lager i kartan för att få upp dialogen i Figur 18. 

 

Figur 18 Editera lager dialog 

Välj det attributet som du vill ändra (troligen finns det bara det som du namngav i punkt 6) och vilka 

nya värde som de ska få. 

5.9. Genera rapporter 
Detta är något som jag precis har lagt till och just nu kan du bara generera en typ av rapporter, de ser 

ut ungefär som Figur 19. I dessa kommer data oavsett om man lägger in data med textfiler eller 

manuellt (det är bara lite test data som jag har matat in).  

 



 

Figur 19 Exempel på rapport 

Här behöver jag mycket input på vad som man vill få ut av programmet . 

5.10. Planering framåt 
Här finns ett utkast på hur en sådan funktionalitet skulle kunna se ut. Välj Uppdatera fält och grödor 

för att ladda dina fält och grödor, välj sedan vilka grödor du vill så på vilka fält och spara planering. Du 

kan sen Uppdatera summering för att uppdatera rutan till vänster med kommande år (årets) plan. 

Väljer du år kan du Se årets planering på kartan då laddas fälten till QGIS och färgläggs med respektive 

gröda. 



 

Figur 20 Planering framåt 


