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Abstrakt  

Denna studie har undersökt vilka användbarhetsfaktorer och funktioner som 

gör att en karttjänst får hög användbarhet och ökad tillgänglighet till 

allmänheten. En karttjänst utvecklades som utgångspunkt i studien. 

Karttjänsten kan lagra aktuella positionsdata för vägbommar. Karttjänsten 

användes i samband med användbarhetstester för att evaluera användbarheten. 

Resultaten från användbarhetsundersökningen avhandlar 

användbarhetsfaktorer i användargränssnittet. Crowdsourcing antogs som 

förutsättning och användes som underlag i utformningen av 

användbarhetsundersökningen.  
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1 Inledning 

Lantmäteriet är en förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning, om 

grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, om inskrivning 

enligt jordabalken och om geodetiska referenssystem. Myndigheten har också ett 

nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och 

utveckling inom geodataområdet. Under en lång tidsperiod (fram till 2007) 

insamlades geografisk information med hjälp av flygbilder och fältarbete. Flygbilder 

används fortfarande men fältarbetet har ersatts av informationsinsamling via 

samverkan med framförallt kommuner. Men en del information har visat sig svåra 

att ajourhålla utan fältarbete. Några exempel på sådan information är stigar, 

traktorvägar och vägbommar. Således finns det ett behov av mer fältarbete och LM 

(Lantmäteriet) har utformat en uppdragsbeskrivning som ligger till grund för detta 

examensarbete. LM vill undersöka om allmänheten kan användas till att bidra med 

uppdatering av aktuell geografisk information, se figur 1 i bilaga D. 

För att skapa möjligheten för allmänheten att bidra med geografisk information 

krävs någon form av applikation. Denna studie har valt att skapa en applikation i 

from av en karttjänst. LM:s primära krav på en applikation som karttjänst är att det 

grafiska användargränssnittet är användarvänligt. En karttjänst utvecklades utefter 

LM:s krav för insamling av geodata. 

Inriktningen på detta arbete blev således att utveckla en karttjänst som har 

potentialen att locka till sig en stor grupp användare. Enligt (Nielsen, 2010) anses en 

produkt vara användbar då användare utrycker en vilja av att fortsätta använda 

produkten. (Faulkner, 2000) skriver även att användarens lust att förlänga 

användandet är en huvudsaklig beståndsdel i den formella definitionen av 

användbarhet. Karttjänsten utvecklades efter formella standarder för användbarhet 

och karttjänsten verifierades med hjälp av en användbarhetsundersökning. 

Funktionaliteten för karttjänsten går att dela upp i följande punkter och grundar 

studiens problemformulering:  

1. Karttjänsten kan ta emot rapporter om geodataobjekt. Varje rapport är 
utformad efter LM:s krav på information. Varje inrapportering ger 
användaren möjligheten att lämna ett foto av geodataobjektet. 

2. Användaren kan navigera i redan existerande data och tillgodo göra sig 
informationen. Funktionen underlättar för användarens att göra en 
bedömning om en rapport behövs.  
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3. Positionshantering finns och användaren får sin aktuella position från en 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) – mottagare (om den finns). 
Detta underlättar navigering i fält och ger användaren en utgångsposition 
i förhållande till geodataobjektet. GPS (Global Position System) är det 
bäst kända exemplet på ett positioneringssystem och ingår i 
benämningen GNSS enligt (LM, 2017).  

I skrivande stund finns det liknande karttjänster som är utvecklade i andra länder 

som exempelvis ”Rett i kartet” (Kertverket, 2017) som utvecklats av norska 

kartverket och ”Verbeter de kaart” (Kadaster, 2017)  utvecklat av nederländska 

myndigheter. Båda dessa system ger användaren möjlighet att inrapportera 

information utan avgränsade anvisningar. Informationen utvärderas i efterhand av en 

handläggare vid den berörda myndigheten eller verket. Handläggaren avgöra hur 

den inrapporterad informationen ska hanteras. Kartjänsten i denna studie är av 

liknande karaktär och fick arbetsnamnet Duria. Duria skiljer sig något från liknande 

karttjänster eftersom Duria hanterar specifika inrapporteringar om enbart 

vägbommar.   

Andra företag (som exempelvis Google och Bing) har också utvecklat liknande 

funktioner för inrapportering om geospatial data i deras egna kartapplikationer för 

mobila enheter. Dessa tjänster erbjuder inbäddade poängsystem som medför en viss 

prestige vid en lyckad rapportering – alltså en form av spelifiering (översatt från 

engelskans ”Gamification”).  

Tidigare studier om spelifiering visar att detta är ett sätt att uppmuntra användare 

till att delta i aktiviteter för insamling av geografisk information. Utmaningen med 

spelifiering är dock att det väldigt snabbt blir ett väldigt komplext system som 

kräver mycket tid och resurser för utveckling. Duria är utvecklat för att i framtiden 

projekt kunna fungera inom ett system som tillämpar spelifiering. 

Examensarbetet avhandlar hur utformningen av användargränssnittet påverkar 

användare att delta i aktiviteter. Användbarhetsundersökningen verifierar 

karttjänsten som kan hantera tidsaktuella data. Resultaten från denna studie visar 

vilka användbarhetsfaktorer som bidrar till att höja användbarheten i en karttjänst 

som ämnar att höja den kartografiska kvalitén. Eftersom karttjänsten är ämnad för 

allmänheten så bidrar denna form av insamling till en kostnadseffektiv lösning som i 

slutändan är ämnad att gynna både stora organisationer så väl som enskilda 

användare. 
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Tidigare forskning (Heipke, 2010) om crowdsourcing är inte någonting som är 

enbart kopplat till Internet och webbtekniker. Innan den digitala eran fanns det 

exempel där diverse organisationer anordnade tävlingar med syftet att få deltagare 

att lösa problem. Därmed går det alltså att dekonstruera begreppet crowdsourcing 

som ett samlingsord för problemlösningar som outsourcas till allmänheten. 

Crowdsourcing har blivit en populär metod inom området för geografisk 

information vilket avhandlas av (Heipke, 2010). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla en karttjänst som kan möjliggöra insamling 

av vägbommar. Allmänheten skall ha möjligheten att registrera information om 

vägbommar och informationen lagras i en databas som kan hantera spatialdata. 

En studie om användbarhet skall utföras med karttjänsten som huvudsaklig resurs. 

Användbarhetsundersökningen har som syfte att undersöka karttjänstens inverkan på 

användbarhet. Karttjänsten kommer implicit att tillämpa crowdsourcing konceptet.  

1.2 Mål 

Följande lista över mål förtydligar syftet med denna studie: 

• Utveckla en webbaserad karttjänsten. 

• Använda kodbibliotek som har öppen källkod.  

• Publicera koden för allmänheten.  

• Utforma ett lätthanterligt gränssnitt. 

• Utföra en användbarhetsundersökning m.h.a testgrupp.  

• Användbarhetstesterna ska utföras i fält för att simulera en verklig miljö. 

• Som komplement kan tester vid en stationär dator inomhus tillämpas. 

1.3 Frågeställning 

• Hur påverkas användbarheten för i en karttjänst beroende på skillnader i 
användargränssnittet? 

• Är det möjligt att utveckla en användarvänlig karttjänst för allmänheten för 
inrapportering av specifika geodataobjekt med explicita krav?  

• Vilken användbarhetsfaktor är viktigast att ta i beaktande vid utvecklandet av 
en karttjänst?  
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att innefatta följande avgränsningar: 

• Utvecklingsarbetet kommer att resultera i en karttjänst som innehåller 
specificerade funktioner.  

• Ingen testning av karttjänstens prestanda kommer att ske. 

• Transferering mellan ny och gammal geodata kommer inte heller att 
hanteras.  

• Dialogutbyte mellan användare eller liknande sociala interaktioner kommer 
inte heller att implementeras. 
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2 Teoretisk bakgrund 

LM har sedan 1930-talet kartlagt Sverige med hjälp av flygfotografier. Flygbilderna 

har sedan använts tillsammans med fältarbete för att skapa kartor som exempelvis 

Terrängkartan (Lantmäteriet, 2017).  

Kartorna som är producerade med hjälp av flygfotografier innehåller bland annat 

stigar, traktorvägar och vägbommar som samlades in via fältarbete. Redovisningen 

av dessa objekt är inte längre aktuell eftersom de inte samlas in via samverkan och 

det inte är möjligt att tillförlitligt tolka dem i flygbilder. Saknaden av uppdaterad 

information om vägbommar i kartan påverkar blåljusmyndigheterna då de inte kan 

genomföra en fullständig analys av framkomligheten utan vägbommar. 

2.1 Karttjänster 

Webbaserade karttjänster kan nyttjats som verktyg för att visualisera geografisk 

information. (Bollvik, 2004) utvecklade kartvisningstjänst för att åskådliggöra 

geografiska och infrastrukturella förändringar över tiden. (Bollvik, 2004) utvecklade 

karttjänsten genom att tillämpa David Siegels modell (Siegel, 1997). Siegels modell 

är ett verktyg för bättre webbutveckling. I studien av (Bollvik, 2004) används 

licenserad programvara från Microsoft för att utveckla karttjänsten. 

(Kumlin & Edmark, 2011) avhandlar faktorer som ställer till problem vid 

kartläggning och positionering i en webbaserad karttjänst som används i stadsmiljö. 

(Kumlin & Edmark, 2011) karttjänst är uppbyggd med PostGIS (databashanterare), 

GeoServer (kartserver) och OpenLayers (kartapplikation) dessa tre komponenter 

utgör en uppsättning verktyg för att utveckling av en karttjänst med hjälp av 

kodbibliotek med öppen källkod (översatt från engelskans Open Source).  

(Bollvik, 2004) använder sig av licenserad programvara medans (Kumlin & Edmark, 

2011) använder sig av öppen källkod. Karttjänsternas kvalitet är jämförbara således 

kan det leda i bevis att utveckling av en karttjänst med öppna kodbibliotek är att 

föredra.  

LM:s norska motsvarighet Statens kartverk (även känt som Kartverket) har 

publicerat delar av sin kartdatabas på webbplatsen Rett i kartet (Kertverket, 2017). 

En av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen är en karttjänst som gör det möjligt för 

allmänheten att lägga till bland annat vandringsleder och skidspår på kartan. 

ESRI:s applikation Collector for ArcGIS (ESRI, 2017) är en applikation för 

fältarbete som finns tillgänglig för iOS-, Android- och Windowsenheter, 

Applikationen erbjuder fältarbetare att samla in och uppdatera information som kan 

behandlas med ESRI:s ArcGIS-programvara. 
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2.2 Användbarhet 

Användbarhet preciseras enligt International Organization for Standardization (ISO) 

9241–11 (1998) som ”Den grad i vilken användare i givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 

användaren tillfredställande sätt”. Det finns inte någon generell metod som på ett 

enkelt sätt tillåter alla produkter att få hög användbarhet, eftersom alla produkter är 

olika i sin utformning vilket medför olika krav. Det som finns är generella riktlinjer 

som går att anpassa efter produkt för att höja produktens användbarhet. 

Den historiska bakgrunden för ämnet användbarhet började då flera ledande företag 

inom mjukvaruutveckling började ta design och utveckling av användargränssnitt på 

allvar (Battleson, Booth, & Weintrop, 2001). Betraktat som forskningsområde, 

ingår användbarhet inom tvärvetenskapen för människa-datorinteraktion (MDI). 

MDI är en del av området för HCI som på svenska kan översättas till människa-

maskin-interaktion (MMI). Den tekniska tillämpningen av användbarhet grundar sig 

i studier av hur enkel en produkt är att använda och omfattas inom det studieområde 

som kallas ”Human Computer Interaction” (HCI). HCI går ut på att studera hur 

interaktionen mellan människa och en produkt kan effektiviseras. Ändamålet med 

att tillämpa studier om användbarhet är för att förbättra produkten och användarens 

upplevelse vid användning enligt (Nielsen, 2010).  

Noterbara studier inom användbarhet utfördes av forskaren Jakob Nielsen. En av 

Jakob Nielsen tidigare arbeten inom användarbarhet var ett resultat från ett 

samarbete med Rolf Molich. Studien innehöll en uppsättning riktlinjer för 

användbarhet. Utgåvan från 1995 (Nielsen, 1995) slutfördes av Jakob Nielsen och är 

en form av heuristik för användbarhet. Dessa riktlinjer går att sammanfatta på 

följande sätt: 

• Systemets status är synlig. Detta innebär att systemet alltid skall 
informera användaren om vad som pågår genom att ange lämplig 
återkoppling inom en rimlig tidsperiod. 

• Systemet skall stämma överens med den verkliga världen. Detta 
innebär att systemet skall använda samma språk som användaren istället för 
att använda språk som är mer kopplat till systemutveckling. Slutligen skall 
systemet följa de konventioner som finns i den riktiga världen genom att 
ordna information på ett logiskt och naturligt sätt.  

• Användarens kontroll och användarfrihet. Primärt hanteras det av 
”att ångra”- och ”att göra om”- funktionalitet eftersom användare tenderar att 
trycka på fel knappar och bör inte bli låsta i en meny vid inlärning av 
systemet.  

• Konsistens och standarder. Användaren skall inte behöva undra om 
olika ord, situationer eller handlingar syftar till samma sak – istället bör 
systemet följa så kallade plattformskonventioner.  
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• Felhantering. Ett bättre val än att använda felmeddelanden är att designa 
systemet på ett sådant sätt att användaren inte hamnar i en situation där ett 
felmeddelande uppkommer frekvent. Användaren skall inte behöva minnas 
instruktioner från felmeddelandet, utan istället bör instruktioner för att 
undvika uppkomsten av felet finnas lättillgängliga i systemet.  

• Estetisk och minimalistisk design. Informationshanteringen av text bör 
vara sparsmakad och bespara användaren från irrelevant information som 
sällan behövs. Varje informationstext tävlar om användarens 
uppmärksamhet. Således får relevant text eller funktionalitet mindre 
uppmärksamhet om för mycket irrelevant text finns.  

• Användaren skall kunna känna igen, diagnostisera och återhämta 
sig från fel. Felmeddelanden skall endast innehålla text, inga koder. Texten 
ska ange precis vad som är fel och förslå en lösning som åtgärdar felet. 

• Hjälp och dokumentation. Det är alltid bättre att försöka utveckla ett 
system som är oberoende av dokumentation – men det är alltid bra att 
tillhandahålla någon form av manual till användaren. Sådan information skall 
vara enkel att använda, sökbar och fokuserad på användaren genom att ange 
en lista med steg för att utföra en arbetsuppgift som samtidigt inte är för 
stor. 

2 standarder som är relaterade till denna studie är: ISO 9241–11 (1998) och ISO 

9241–210 (2010). ISO 9241–11 (1998) med titeln ”Riktlinjer för användbarhet” 

definierar användbarhet som en grad för vilka specifika användare kan använda en 

produkt eller uppnå ett syfte på ett tillfredställande sätt i en självklar kontext enligt 

(Bevan, Carter, & Harker, 2015).  

ISO 9241–210 (2010) (tidigare ISO 13407 (1999)) avhandlar användarcentrerad 

utveckling för interaktiva system. Denna standard beskriver ett verktyg som leder 

designprocessen och erbjuder riktlinjer som är relevanta för en användarorienterad 

design vilket används av (Thomas, Christian, & Oliver, 2017). Standardens riktlinjer 

tar upp ett antal användarcentrerade designaktiviteter: 

• Begripa och förteckna användningssammanhanget. Detta 
inbegriper följande punkter:  

o Den tilltänkta användarens karaktär. 
o Användarens arbetsuppgifter. 

o Miljön där användaren skall utföra tilltänkta arbetsuppgifter. 

• Ange användarens krav. Detta innebär att ställa användarens och 
institutionens krav i relation i förbindelse till varandra:  

o Dokumentation av utvecklingen. 
o Innefatta rekommenderade krav. 

o Ett godkännande från användare eller liknande parter som företräder 
deras intressen. 

o Utveckla mätbara mål som kan testat på framtagen design. 

o Prioritera efter krav.  
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o Skapa tydliga mål för användarcentrerad design.  

o Framställa en tydlig bild av de användare och parter som kommer att 
förevara av designen.  

• Utveckla en lösning som möter användarnas krav. Således att 
producera en designlösning kan bestå utav följande punkter:  

o Utveckla huvuddragen i förslaget genom att inhämta data från flera 
olika källor. 

o Skapa en simulering eller modell som realiserar designlösningen.  

o Låta användaren testa prototypen genom att utföra några 
arbetsuppgifter.  

o Upprepa procedur tills målen och kraven är uppfyllda. 

• Evaluera lösningar gentemot krav. Detta innebär att låta användaren få 
möjligheten att lämna feedback som kan förbättra designen. Detta går att 
implementera med ett antal olika metoder med varierande grad av 
formalitet. Utvärderingsmetoder kan vara kostsamma och svåra att 
administrera – oftast kan en tredje part eller specialist behövas för att få en 
oberoende evaluering av designen. 

I en artikel av (Nielsen, 1993) återges en redogörelse över en iterativ process som 

tillämpas för att fullända användbarhetsmål. I stora drag kan metoden beskrivas som 

att produkten är under ständig utveckling. Fördelen med att iterera igenom 

produkten via kontinuerlig utvärdering är att öka användbarheten. Figur 1 är en 

modell över en iterationscykel för användarcentrerad design som är baserad på 

tidigare forskning av (Nielsen, 1993). 

 

Figur 1. Iterationscykel för användarcentrerad design. 
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2.2.1 Karttjänster 

Det finns ett antal tidigare studier om användbarheten i en webbaserad karttjänst. 

(Ali & Shah, 2011) fokuserar primärt på att undersöka hur användbarheten påverkas 

i en karttjänst som är tillgänglig både på stationära och mobila enhet, medan (Khan 

& Adnan, 2010) undersöker främst funktioner och hur användbarheten påverkas vid 

användningen av olika karttjänster.  

En karttjänst som innehåller följande komponenter kan även betraktas som en Web-

GIS (översatt från den engelska termen ”Web Geographical Information System”, 

Web-GIS) lösning enligt (Ali & Shah, 2011) och (Khan & Adnan, 2010): 

• Lagerhantering. Skiljer på olika lager. 

• In- och ut-zooming. Hanterar kartans upplösning dvs. skala.   

• Navigering. Positionssök med fria händer. 

• Adress sökning. Positionssök med sökfält  

Tidigare studier påvisar främst att generell användbarhet är svår att uppnå även vid 

utvecklandet av en webbaserad karttjänst enligt (Ali & Shah, 2011). Den främsta 

metoden är att simulera en miljö där karttjänsten används och testa hur en 

användare interagerar med karttjänsten. Detta är en sådan metod är kostsam enligt 

(Khan & Adnan, 2010) eftersom det kräver mycket resurser. Trotts detta ligger det 

mycket värde i att mäta hur användbart en karttjänst enligt (Khan & Adnan, 2010). 

Då karttjänsten är ämnad att användas av användare som inte har någon formell 

utbildning inom GIS. Således behöver karttjänsten vara lättanvänd, tillgänglig för alla 

och ha en hög grad av användbarhet.  

En karttjänsten som förena olika användargrupper till att vilja använda samma 

applikation kan uppnå hög användbarhet oberoende från enhet eller förkunskap – 

vilket är ett önskemål som kan vara svårt att uppnå enligt (Lee, Moon, Kim, & Yi, 

2015). 

2.2.2 Användbarhetstester 

Ett användbarhetstest är en strukturerad och systematisk process som regleras 

utifrån en uppsättning riktlinjer enligt (Battleson et al., 2001). En uppsättning mål 

kan underlätta definitionen för användbarhet och på så sätt hjälpa till vid 

utformningen av ett användbarhetstest skriver (Battleson et al., 2001). Resultaten 

från ett användbarhetstest användas för att förbättra produkten. Ett 

användbarhetstest kan också indikera vilka delar i designen som fungerar. 
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Användbarhetstester är en teknik där empiriska data samlas in i samband med att en 

användare använder sig av en produkt. Vid testtillfället observerar testledaren 

testpersonen. Användbarhetstest kan delas upp i två kategorier: formella och 

informella användbarhetstest. Formella användbarhetstest är att utföra ett 

experiment vars resultat påvisar en hypotes. Informella användbarhetstest är en 

iterativ process och används som ett sätt att ständigt förbättra produkten – detta 

genom att ständigt mäta användbarheten och på så sätt hitta fel i produkten. 

Användbarhetsfaktorer kan vara svåra att mäta – exempelvis om produkten är 

tillfredställande och anpassningsbar eftersom dessa är subjektiva bedömningar. 

Däremot går det att mäta hur användbar, verksam, effektiv och lätt att lära sig en 

produkt är med hjälp av ett antal olika metoder. 

I denna studie användes användbarhetstester men poängen med att lista alternativa 

metoder är för att kontextualisera hur omfattande användbarhet är vid utvecklingen 

av en produkt. I optimala förhållanden används en mängd olika tester i olika faser av 

produktutvecklingen enligt (ChanLin & Hung, 2016):  

• Etnografiska studier.  

• Kollektiv design.  

• Fokusgrupp.  

• Enkäter.  

• Genomgångar.  

• ”Öppna”- och ”stängda”-kortsortering.  

• Test på pappersprototyp.  

• Heuristisk utvärdering av expert.  

• Användbarhetstester.    

• Uppföljning. 

Incitamenten hos stora företag är främst ekonomiska och ett gediget arbete med 

användbarhet kan ge god avkastning i längden enligt (Battleson et al., 2001).Val av 

test är inte avgörande för att uppnå hög användbarhet i en produkt. Följande 

punkter generaliserar alla former av tester och fastställer en uppsättning 

gemensamma mål enligt (ChanLin & Hung, 2016):  

• Utforma en forskningsfråga eller ett mål med testet istället för en hypotes.  

• Använd en representativ användargrupp.  

• Utför testet i avsedda miljön.  

• Observera hur användaren använder produkten.  

• Om det går utför gärna en mer djupgående intervju med testpersonen.  

• Samla in både kvalitativa och kvantitativa data vid utförandet av testet.  

• Ge användaren möjlighet att föreslå förbättringar. 
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Användbarhetstester har till syfte att höja användbarheten i en produkt eftersom det 

inte finns produkter som har fullständig användbarhet enligt (Lee et al., 2015). 

Nedan följer en lista med anledningar till varför användbarhetstester inte kan 

garantera fullständig användbarhet enligt (Lee et al., 2015):  

a) Tester är artificiella konstruktioner. Även om ett test utförs i avsedd 
miljö så kan det aldrig uppnå exakt autenticitet. Testpersonen kommer bli 
påverkad av en rad faktorer. Någonting som en användare inte är när den är 
själv och använder produkten.  

b) Testresultat behöver inte påvisa att en produkt fungerar. Även om 
resultaten är statistiskt säkerhetsställda så är det inte en garanti på att det 
stämmer överens med verkligheten. Oftast garanteras endast en hög 
sannolikhetsgrad för användarvänlighet.  

c) Testpersoner representerar sällan en fullständig folkmängd. En 
folkmängd kan regleras utifrån några faktorer som exempelvis 
könsuppdelning, yrke eller ålder. Variationen kring användarvänlighet är på 
individnivå väldigt stor eftersom uppfattningen om användarvänlighet är 
baserad på subjektiv input. Därför går det aldrig att uppnå fullständig 
representation av en användargrupp. 

d) Användbarhetstester behöver inte vara rätt teknik. I många fall kan 
man lösa uppenbara problem med hjälp av experter inom området – dels 
med personer som har mycket erfarenhet sedan tidigare men också om det 
finns forskningsarbeten som gjort uppenbara upptäckter. En stor mängd 
användare som gör ett användbarhetstest behöver alltså inte vara den enda 
vägen för att uppnå hög användbarhet i en produkt. 

Trots att det finns många begränsningar med användbarhetstester så är det ändå en 

metod att föredra eftersom det ger en struktur under produktutvecklingen enligt 

(Lee et al., 2015). Kontinuerliga användbarhetstest under produktutvecklingen 

bidrar till att höja användbarheten och därmed förhöja användarens upplevelse vid 

användning av produkten enligt (Lee et al., 2015). 

2.2.3 Mobila enheter 

Användbarheten hos mobila enheter skiljer sig inte avsevärt från de generella 

riktlinjerna för användbarhet. Däremot finns det skillnader i vilka riktlinjer som bör 

följas för att uppnå hög användbarhet för mobila enheter. Användbarheten i mobila 

produkter är extremt aktuellt eftersom andelen mobila enheterna är många fler än 

stationära enheter (ChanLin & Hung, 2016). Vidare skriver (Lee et al., 2015) att 

framgången för en mobilapplikation ligger i hur väl användargränssnittet är 

utformat.  
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En av anledningarna till att andelen mobila enheter ökat är att dessa är mer 

tillgängliga i vardagen än vad stationära enheter är (Harrison, Flood, & Duce, 2013). 

Den ökade tillgängligheten av digitala tjänster via mobila applikationer ställer andra 

typer av krav på användbarhet i användargränssnittet. Stationära enheter ger 

användaren möjligheten att ta sig tid för att lära sig hur ett system fungerar. 

Användare ställer högre krav på användargränssnitt i mobila enheter vilket resulterar 

i att användbarheten ökar om användarens inlärning sker snabbt enligt (Inostroza, 

Rusu, Roncagliolo, Rusu, & Collazos, 2016). (Lee et al., 2015) argumenterar för att 

lyckas i en marknad med många liknande applikationer så når den applikation med 

hög användbarhet i användargränssnittet den största kommersiella framgången.  

För att uppnå hög användbarhet för mobila produkter så har tidigare forskning tagit 

fram en uppsättning riktlinjer som kallas för SMASH (SMArtphone’s uSability 

Heuristics). 10 av dessa 12 riktlinjer går att härleda direkt från Jakobs Nielsens 

tidigare arbete medan två nya punkter har tillkommit från studien genomförd av 

(Inostroza et al., 2016). Dessa två punkter kompletterar Jakob Nielsens lista och 

sammanställer SMASH: 

• Möjligheten för anpassning och funktionalitet finns för att skapa 
genvägar. Den mobila enheten skall erbjuda möjligheten att anpassa 
utformningen av gränssnittet. Bästa sättet är genom att erbjuda funktionalitet 
för att skapa genvägar till de mest använda funktionerna och applikationer. 

• Fysisk interaktion och ergonomi. Enheten skall vara utformad för att 
kunna användas och placeras i en hand. Alla knappar skall vara lätt att nå med 
fingrarna och dess position skall vara logisk och lätta känna igen samt 
använda. 

Tidigare forskning inom området för användbarhet för mobila enheter har påvisat 

tyngden av fysisk interaktion och ergonomi av (Mi, Cavuoto, Benson, Smith-

Jackson, & Nussbaum, 2014), samt att hur viktigt det är att erbjuda möjligheten för 

anpassning (Mi et al., 2014).  

2.3 Begrepp 

2.3.1 Crowdsourcing 

Crowdsourcing är enligt Merriam-Webster ett praktiskt sätt att från en stor grupp 

av människor som inte kommer från traditionella arbetsgivare eller leverantörer 

utan snarare från online-gemenskapen erhålla önskade tjänster och medel genom 

bidrag (Merriam-Webster, 2017).  
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2.3.2 GIS 

Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem och är med enkla ord ett 

sätt att elektroniskt hantera en kombination av kartor. Ett GIS-system kan användas 

för många olika typer av dataanalys som exempelvis distansberäkningar mellan två 

eller flera punkter och multikriterieanalyser för diverse projekt som hanterar 

spatiala data enligt (Harrie, 2013).  

2.3.3 Vägbom 

Lantmäteriets definition av vägbom exkluderar vägbommar på vägar inom 

bebyggelseområden och vägar som är kortare än 250 meter samt exkluderar också 

grindar vid viltstängsel. Denna studie har valt att definiera objekttypen vägbom som 

ett vägblockerande hinder vilket går att öppna för genomfart av exempelvis 

utryckningsfordon som ambulanser och/eller brandbilar. Definitionen innebär att 

fasta hinder som inte går att öppna utan destruktiv förstörelse av hindret (som 

exempelvis icke öppningsbara cykelfållor och ev. betongsuggor) ingår inte. 
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3 Metod 

3.1 Karttjänsten 

Karttjänsten är webbaserad och utvecklad för användning i en webbläsare på en 

stationär eller mobil enhet. Användargränssnittet är utformad för att anpassa sig till 

skärmstorleken. 

Karttjänsten består av två huvudsakliga delar - ett visningsfönster och en 

inrapporteringstjänst. En manual (se bilaga E) finns inbyggd i karttjänsten som 

förklarar hur visningsfönstret och inrapporteringstjänsten ska användas. 

Karttjänsten är uppbyggd m.h.a följande programvaror och material: 

• OpenLayers, ett JavaScript-bibliotek för webbaserade kartapplikationer. 

• GeoServer, en serverprogramvara för hantering av geospatial information. 

• Node.js, ett JavaScript bibliotek som användes för att utveckla en web 
applikationer. 

• Visningstjänster för ortofoto och topografisk webbkarta från LM. 

• Google Formulär, ett webbaserat program för hantering av 
undersökningsformulär. 

I bilagan B finns en mer ingående och teknisk beskrivning över infrastrukturen för 

utvecklingsmiljön, algoritmer, säkerhet och versionshantering.  

Ett av kraven från uppdragsgivaren var att användaren endast skulle kunna 

inrapportera vissa data om vägbommen. Det andra kravet var att data skulle lagras i 

databasen. Dessa krav sammanställdes till en definition för valideringsmetoden se 

tabell 1.  

Tabell 1. Valideringsmetoden av status utifrån krav. 

 

Valideringsmetoden bekräftar om vägbommen finns i verkligheten och vägbommens 

tillstånd i kartunderlaget. Statusen är utformad för administratören av kartan och 

vägbommens status hänvisar till hur data ska hanteras. 

3.2 Användbarhetstest 

Användbarhetstestet bestod av fyra olika uppgifter. Ett flödesschema över den 

processen att utföra en uppgift återges i figur 2.  

Typ Karta Verklighet Status 

Vägbom 0 Nej Nej - 

Vägbom 1 Ja Nej Ta bort 

Vägbom 2 Nej Ja Lägg till 

Vägbom 3 Ja Ja Bekräftad 
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Figur 2. Flödesschema för en uppgift i användbarhetsundersökningarna  

Tidmätning utfördes av testledaren med hjälp av en timer applikation i en Android 

smarttelefon. Totalt utförde testpersonen 4 uppgifter. En övergripande beskrivning 

är att testpersonen utförde en serie av 2 uppgifter 2 gånger och detta var för att 

undersöka om karttjänsten var lätt att lära sig. Följande uppgifter utfördes av 

testpersoner:  

1. Navigera till en inrapporterad vägbom och hämta information om den 
vägbommen. 

2. Rapportera in vägbommen. 
3. Navigera till sin befintliga position.  
4. Rapportera in en vägbom i den nuvarande positionen.  
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3.3 Genomförande 

3.3.1 Karttjänsten 

Karttjänsten har ett visningsfönster som erbjuder användaren möjlighet att se en 

karta som innehåller vägbommarna i Lantmäteriets geodata och förslagen på 

ändringar i förteckningen som har inrapporterats av andra användare. 

Bakgrundskartan i visningsfönstret är från LM och kan ställas in på olika sätt: 

• I standardläget visas Topografisk webbkarta Visning. Det är en topografisk karta 
som innehåller bland annat markörer för vägbommar. 

• Det går genom menyn Lagerhanteraren i visningsfönstrets övre vänstra hörn 
göra den topografiska kartan delvis genomskinlig och visa Ortofoto Visning i 
bakgrunden. Genomskinligheten för den topografiska kartan ställs in av 
användaren. 

• Användaren har också möjligheten i menyn Lagerhanteraren att enbart visa 
ortofoto som bakgrundskarta. 

Användaren har möjlighet att visa sin position i kartan med hjälp av GNSS-

mottagare. Positioneringstjänsten är inaktiverad som standard, men kan aktiveras 

genom att trycka på knappen Min position i den övre menyn. Knappen Min position 

kan också ändra kartans centrumpunkt till användarens position. 

Menyn Lagerhanteraren som kan öppnas genom att trycka på knappen i 

visningsfönstrets övre vänstra hörn innehåller ett flertal inställningar som berör 

visningsfönstret och är ändringsbara av användaren. Inställningarna finns tydligt 

beskrivna i karttjänstens manual se bilaga E. 

Användaren kan se en lista över inrapporterade ändringsförslag från samtliga 

användare sorterade enligt tidpunkten för inlämningen genom att klicka på knappen 

Senaste i visningsfönstrets övre högra hörn. 

Inrapporteringstjänsten erbjuder användaren möjlighet att rapportera förslag på 

ändringar i förteckningen över vägbommar. En ändring i förteckningen kan vara av 

olika typer: 

• En vägbom kan finnas representerad i Lantmäteriets geodata men saknad i 
verkligheten. Den föreslagna ändringen i detta fall är att ta bort den specifika 
vägbommen från Lantmäteriets geodata. 

• En vägbom kan finnas representerad i verkligheten men saknad i 
Lantmäteriets geodata. Den föreslagna ändringen i detta fall är att lägga till 
den specifika vägbommen till Lantmäteriets geodata. 

• En vägbom kan finnas representerad både i Lantmäteriets geodata och i 
verkligheten. Den föreslagna ändringen i detta fall är att göra en notering i 
Lantmäteriets geodata om att den specifika vägbommen existerade i 
verkligheten vid tidpunkten för rapporteringen. 
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Användaren har även möjlighet att bifoga en bild till ändringsförslaget för att bevisa 

vägbommens existens (eller ickeexistens) på platsen. Bilden tas inuti karttjänsten 

med hjälp av enhetens kamera (om det finns en kamera kopplad till enheten). 

Det är inte helt oproblematiskt att låta en novis användare bidra med geografisk 

information till ett system som skall användas av yrkesverksamma kartografer. Detta 

fenomen att tekniker inom geografiska informationssystem görs tillgängliga för 

allmänheten benämns som neogeografi. Om neogeografi skriver (Heipke, 2010) hur 

viktigt det är att informationen som samlas in uppfyller några kvalitetsparametrar. 

Karttjänsten stärker kvaliteten av data på följande sätt:  

• Aktualitet: En kvalitetsparameter som indikerar att informationen är 
relevant. Därför lagras både tiden och datum för varje rapport. Även en bild 
av platsen förstärker aktualitet för informationen. 

• Fullständighet. Förutom positionsdata så lagars även GNSS-mottagarens 
noggrannhet i databasen som en indikator på om rapporten lämnats i fält 
eller inte.  

• Korrekt attributdata. Informationen kring varje objekt är inlåst och följer 
kraven för den specifikation som uppdragsgivaren har gett. Således kan 
attributdata inte påverkas av användaren vilket bör höja kvaliteten för 
informationen. 

Ovan nämnda kvalitetsparametrar kan specificeras utifrån utvalda parametrar från 

LM:s arbete med kvalitetssäkring av geodata på följande sätt: 

• Lägesosäkerhet: Osäkerhet i position med följande kvalitetsparametrar: 

o Absolut lägesosäkerhet i förhållande till referenssystemet. 
o Relativ lägesosäkerhet i förhållande till närliggande objekt. 

• Tematisk osäkerhet: Osäkerhet hos kvantitativa attribut och hur vida 
kvalitativa attribut och klassificeringar är korrekta: 

o Klassificeringsosäkerhet korrekthet beträffande objekttyp 

o Tematisk osäkerhet kvalitativa attribut som inte är mätbara. 
o Tematisk osäkerhet kvantitativa attribut som är mätbara. 

• Temporal osäkerhet: Osäkerhet för temporala (tidsmässiga) attribut och 
temporala förhållanden mellan objekt. 

o Tidsosäkerhet dvs. osäkerhet i tidsangivelse. 

o Temporal konsistens dvs. korrekthet i tidsordning. 
o Temporal validitet dvs. tidsuppgifters giltighet, till exempel att 

datum skrivs på angiven form. 

LM:s definition är lämpad som produktionsduglig specifikation för en karttjänst. 

LM:s underlag har anpassats i denna studie till en egen uppsättning punkter för 

kvalitetssäkring.  
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3.3.2 Användbarhetstest 

10 stycken användartest utförandes i samband med denna studie och resultaten finns 

att läsa i bilagan A. Testpersonerna förblir anonyma och ingen personlig data 

sparades i samband med användbarhetsundersökningen. 

Som hjälpmedel användes Google Formulär (Google, 2018) en onlinetjänst för att 

spara data vid testtillfället se bilaga C formulärbeskrivning. 10 testpersoner fick 

använda sin privata enhet vid testtillfället. 4 testpersoner valde att utföra 

användbarhetsundersökningen med sina mobila enheter. 6 testpersoner valde att 

inrapportera från sin stationära enhet. En testledare dvs. studiens författare fanns 

närvarade under testtillfället. Efter att testpersonen utfört navigering och 

rapportering 2 gånger så blev den intervjuad och besvarade några frågor samt ge 

feedback på vad som skulle kunna förbättras. 
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4 Resultat 

4.1 Karttjänsten 

Karttjänsten går under arbetsnamnet Duria har funktionaliteten att ta emot aktuella 

data i form av en inrapportering om en vägbom. Det grafiska användargränssnittet är 

anpassningsbart och disponeras efter skärmstorleken. Kartunderlaget och 

flygbilderna tillhandahålls av LM. Karttjänsten kan handskas med geografisk 

information om aktuell position för enheten. 

Karttjänstens funktioner är följande:  

• Ta emot rapporter. Urvalet föll på vägbommar och en inrapportering 
består av positionsdata, klassning och bild. 

• Kopplad till geodataspecifikation. Varje rapport är kopplad till en 
geodataspecifikation.  

• Hämtar aktuell position. Användaren har möjligheten att identifiera sin 
position i förhållande till vägbommens position.  

• Relevant kartunderlag. Användaren har möjlighet att jämföra 
verkligheten med nuvarande kartunderlag och senaste flygbilderna för att 
identifiera status för vägbom. 

Karttjänsten har en manual och första gången som användaren kör karttjänsten får 

den en kortare instruktion. Karttjänsten hanterar automatisk panorering vilket 

underlättar för användaren att navigera. Exempelvis kan den aktuella positionen 

centreras automatiskt då användaren kopplar upp sig till ett GNSS. Karttjänsten 

underlättar för användaren att navigeras automatiskt till det objekt som den själv valt 

i listan över alla inrapporterade objekt.  

4.1.1 Klassifikation 

Karttjänsten bearbetar aktuella inrapporteringar och klassificerar inrapporteringar. 

Olika klassningar innebär följande:  

• Vägbom saknas och bör läggas till kartunderlaget. 

• Vägbom ska tas bort från kartunderlag.  

• Vägbom finns och kan behållas i befintligt kartunderlag.  

Figur 3 visar hur en vägbom visualiseras i karttjänsten. Ikonens färg indikerar 

vägbommens klass.  
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Figur 3. Ikonförteckning A – saknas, B – ta bort och C – finns 

4.1.2 Gränssnitt 

Användargränssnittet går att använda utan några förkunskaper inom GIS eller 

inmätning av geografisk information se figur 4.  

 

Figur 4. Kartjänst visning för allmän användare med stationär dator 

Användargränssnittet är anpassat för GIS specialister se figur 5. 

 

Figur 5. Karttjänst visning för avancerad användare med stationär dator 
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Användargränssnittets anpassar sig efter skärmstorleken se figur 6 – 7. 

 

 

Figur 6. Karttjänst i smarttelefon 

 

 

Figur 7. Karttjänst i surftplatta 

  

4.1.3 Inrapportering 

En inrapportering består av att användaren besvarar två ”Ja/Nej”-frågor se figur 8.  

 

Figur 8. Rapportering av objekt. 

Utöver det finns det möjlighet att koppla en bild till varje rapport (vilket inte är 

obligatoriskt). Om användaren uppfyller de efterföljande valideringskraven, laddas 

rapporten in i en databas och karttjänsten startas om. 
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4.1.4 Validering 

Validering sker i samband med inrapporteringen då användaren måste försäkra en 

extra gång att rapporten stämmer. Figur 9 visar hur validering ser ut då användaren 

skickar in en rapport.  

 

Figur 9. Validering med intyg. 

4.1.5 Position 

Stöd för uppkoppling till GNSS utifrån enhetens IP-adress (Internet Protocol) finns 

se figur 10.  

 

Figur 10. Min position aktiverad. 

Noggrannheten representeras som en cirkel och går även att utläsa som ett värde i 

menyn ”GPS Egenskaper”. Denna funktion underlättar för användaren se sin egen 

position i förhållande till vägbommen. Karttjänstens vy uppdateras efter att 

positionsdata uppdateras. Detta medför att användaren endast behöver aktivera ”Min 

position” en gång och effekten blir att användaren får en uppdaterad vy över sin 

nuvarande position. Om användaren vill stänga av informationen kring sin aktuella 

position så är det möjligt att göra via lagerhanteraren.  
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4.1.6 Navigering 

Karttjänstens navigeringssystem klarar av basala kartfunktioner så som panorering, 

in- och ut-zooming samt rotation. Stöd finns för pekskärmar samt datormus med 

skrollhjul och tangentbord. Figur 11 uppvisas hur stödet för rotation visualiseras via 

en pil symbol längst upp i högra hörnet. 

 

Figur 11. Stöd för rotation. 

4.1.7 Urval 

Karttjänsten stöder även automatisk placering av informationsrutan, även kallad 

popupfönster se figur 12.  

 

Figur 12. Automatisk placering. 
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Automatisk placering aktiveras även vid inrapportering för att underlätta för 

användare med små skärmar. Popupfönstret placeras automatiskt i en position för 

att öka dess synlighet. 

4.1.8 Lager 

Lager hanteras i lagerhanteraren och är en funktion som underlättar att sortera 

mellan olika lager. Denna funktionalitet är ämnad för att underlätta hanteringen av 

olika lager se figur 13. Varje lager har två basfunktioner en av och på knapp och en 

transparensinmatare. Lagret ”Webbkartan” består av flygfoton och terrängkartan 

som hämtas från LM geodatatjänster via 2 WMS (översatt från engelskans Web Map 

Service) anrop. Karttjänsten sammanfogar 2 WMS anrop till ett lager. 

Transparensparametern kan exempelvis underlätta inspektionen och jämförelsen 

mellan flygfoto och terrängkartan. Figur 13 demonstreras användningsområdet för 

ändrad transparens. 

 

Figur 13. Transparens och lagerhanteraren. 

4.1.9 Flöde 

Den andra funktionen är fönstret som uppvisar ett flöde av senast inrapporterade 

vägbommar se figur 14.  
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Figur 14. Senaste rapporter  

Rapporterna ordnas i kronologisk ordning och varje sida innehåller tre rapporter. 

Varje rapport är klickbar och karttjänsten panorerar automatiskt till dess position. 

Figur 14 visar hur karttjänstens användargränssnitt uppträder då användaren klickar 

på en rapport i ”Senaste”-fönstret. 

4.1.10 Dokumentation 

Karttjänsten har dokumentationen inbyggd i en manual. I manualen finns 

beskrivningar om varje knapp och dess funktion. Manualen finns där som extra stöd 

se figur 15.  

 

Figur 15. Manualen 

Fler bilder och mer ingående beskrivningar finns att läsa i bilagan E 

manualbeskrivning. 

4.1.11 Administration 

Den geografiska informationen om vägbommar kan administreras via program som 

klarar av att hantera geodata exempelvis QGIS eller ArcMap. Eftersom karttjänsten 

lagrar informationen i en databas. Vilket möjliggör bearbetning och analys av data se 

Figur 16.  
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Figur 16. QGIS hantering av geodata 

4.2 Användbarhetstest 

Totalt deltog 10 testpersoner vid användbarhetstesterna. Karttjänsten var ämnad att 

användas av alla så ett försök gjordes att få en så stor spridning bland testpersoner 

vid urvalet av ålder, yrke och tidigare erfarenhet av karttjänster. Alla personer som 

deltog i användbarhetstestet är bekanta med studiens författare, vilket kan betraktas 

som en parameter som påverkat resultaten. Däremot är det svårt att utvärdera på 

vilket sett denna inverkan haft på resultatet.  

Testformuläret med frågorna som administrerats av testledaren var konstruerade på 

ett sätt för att mäta ändamålsenlighet, effektiviteten, lätt att lära sig och 

tillfredställelse: fyra faktorer som utgör ett användbarhetstest. Liknande studier har 

gjorts av (Boström, 2016) som avhandlar och presenterar resultaten från sin 

fallstudie på liknande sätt. Alla data från användbarhetstestet finns tillgängliga i 

bilaga A. 

4.2.1 Ändamålsenlighet 

Varje gång ett fel uppstod i samband med testet så skrev testledaren ner det och 

resultaten visar att medelvärdet på antalet fel var 1.7 se tabell 2. Medelvärdet är ett 

aritmetiskt värde av det totala antalet fel.  
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Tabell 2. Tabell över antal fel och medelvärde 

 

4.2.2 Felbeskrivning 

Detta avsnitt avser att ge en mer detaljerad beskrivning på fel som testpersonerna 

upplevde i samband med användbarhetstestet. Detta avsnitt avser att presentera 

dessa fel som resultat.  

GNSS mottagaren fungerar dåligt 

Många testpersoner som utförde testet i fält upplevde att GNSS signalen inte var 

tillräckligt bra. I vissa fall var noggrannheten uppe på runt 200 meter och en 

anledning kan vara att vägbommens position är i ett område som är omgivet av tät 

skog med höga träd.  

Min position 

Testpersoner som inte befann sig i fält men som istället kände till vägbommens 

position via en adress uppgav att de saknade en sökfunktion för adresser. En 

sökfunktion hade underlättat navigeringen framförallt för personer som använder 

karttjänsten vid en stationär enhet.    

Behörighet för kamera o GNSS-mottagare 

När karttjänsten initieras får användaren ange om den vill ge karttjänsten behörighet 

för att använda enhetens kamera och GNSS-mottagare. Några användare uppgav 

detta som någonting främmande att de skulle behöva ge befogenheter innan de ens 

har fått testa karttjänsten. Ett problem som dök upp i ett av testen var att det inte 

gick att få tillbaka förfrågningen om användaren spontant klickat i nej.  

Automatisk placering av popupfönstret  

Testperson Antal fel 

1 1 

2 3 

3 1 

4 2 

5 0 

6 2 

7 1 

8 3 

9 1 

10 3 

Medelvärde 1.7 
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Majoriteten av testpersoner med små skärmar reagerade positivt till denna funktion. 

Däremot är algoritmen i den här kartjänsten inte fullständig eftersom karttjänsten är 

en prototyp. För användare med större skärmar och stationära enheter så placerades 

popupfönstret på helt fel position, vilket i vissa fall upplevdes som störande 

framförallt på medelstora mobila enheter. 

För små bilder 

Under användbarhetstestet togs det väldigt få bilder. Och anledningen kan ha varit 

för att bildhanteringsgränssnittets storlek var för liten. Många testpersoner hade 

önskat att bilden gick att förstora. Samtidigt tyckte en del användare att hela 

karttjänsten skulle vara mer som bildapplikation där användaren först knäpper en 

bild och sedan får upp sin position i en karta. 

För liten text 

Generellt reagerade många på att texten var för liten i deras mobila enheter. Deras 

reaktion var att det var svårt att läsa informationen ute i fält. Information om 

objektet borde ta upp hela skärmen och samma åsikt gäller för bilder i karttjänsten.  

Solen 

Karttjänsten fungerar inte alls när solen står i zenit. En undersökning om 

färgsättningen av användargränssnittet i kartjänsten som används i fält skulle 

möjligen kunna åtgärda detta problem.  

Lagerfunktioner  

GIS funktionaliteten och framförallt lagerhanteraren upplevdes som gömda. Många 

testpersoner använde sig aldrig utav transparensfunktionen utan att testledaren givit 

de explicita instruktionerna. Detta gäller framförallt testpersoner som använde 

mobila enheter. 

4.2.3 Effektivitet 

Mätning av effektivitet gjordes genom att mäta hur lång tid det tog för användaren 

att utföra en uppgift se tabell 3. Genom att kvantifiera tidsparametern så finns det 

data evaluera. Användbarhetstestet som utfördes är av kvalitativ karaktär eftersom 

endast 10 användare kunde ställa upp. Därför går det inte att dra några statistiska 

slutsatser utifrån dessa resultat.  
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Tabell 3. Tabell över tidsresultatet. Tidsformatet är minuter, sekunder och hundradelssekunder. 

 

4.2.4 Lätt att lära sig 

Utifrån resultaten av tidmätningen går det ändå att se en indikation på att 

karttjänsten var relativt lätt att lära sig eftersom medelvärdet av tiden sjönk och 

uppgift 1 och 3 var i princip samma uppgift lika gäller uppgift 2 och 4 se tabell 3.  

Många deltagare tog till sig informationen som visas upp i samband med att en 

rapport skapas första gången. Den instruktionen skapade förutsättningar för 

användarna att lämna en rapport snabbare andra gången. Intyget däremot om 

rapporten verkligen stämde mottogs inte lika positivt eftersom användare ansåg att 

det mer var en tidstjuv än en funktion för att säkerställa eller validera data.  

Manualen var en funktion som endast 30% av alla användare använde sig utav medan 

resterande 70% behövde inte den se bilaga A. Det indikerar att användargränssnittet 

går att använda utan manual. 

4.2.5 Tillfredställelse 

Efter att testpersonerna avslutat sina uppgifter fick de möjligheten att besvara några 

frågor kring karttjänsten samt att lämna feedback på vad som kunde förbättras. 

Anledningen till detta var för att få mer input från användare hur de upplevde att 

karttjänsten fungerar se Tabell 4. 

Testperson Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 

0 01:27:00 01:50:00 00:46:00 00:37:00 

1 01:15:00 01:45:00 00:33:00 00:43:00 

2 01:01:00 01:04:00 00:28:00 00:59:00 

3 01:26:00 01:00:00 01:00:00 01:36:00 

4 01:07:00 01:04:00 00:47:00 00:39:00 

5 01:20:00 01:43:00 00:32:00 00:48:00 

6 01:29:00 01:06:00 00:56:00 00:29:00 

7 01:02:00 01:45:00 00:56:00 00:51:00 

8 01:21:00 00:57:00 00:40:00 00:29:00 

9 01:21:00 01:49:00 00:52:00 00:56:00 

Medelvärde 01:16:54 01:24:18 00:45:00 00:48:42 
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Tabell 4. Antalet ja- och nej-svar 

 

Frågorna var formulerade på ett sådant sätt att ett ja svar indikerar hög 

tillfredställelse. Under testets gång uppmuntrades användare att lyfta fram 

subjektiva åsikter. Testpersonerna blev informerade om att kritik är mer relevant 

eftersom det kan i slutändan bidra till en bättre karttjänsten. 

Tabellen visar att undersökningen resulterade i 53 av totalt 100 möjliga ja; således 

53% av alla svar övervägande positiva och pekar åt viss tillfredställelse hos 

användare. Medan 47 % av svaren indikerar att testpersonerna inte blev 

tillfredsställda. Däremot måste det poängteras att det är en för liten 

populationsmängd för att kunna dra några statistiskt säkerställda slutsatser. I stora 

drag kan man säga att lite mindre än hälften av användarna inte var tillfredsställda 

med karttjänsten.     

4.2.6 Övriga kommentarer 

Slutliga utfallet från resultaten visar att språket var lätt att förstå och att användare 

upplevde att de skulle kunna tänka sig att göra detta igen. Resultaten visar även att 

ikonerna var lätta att förstå och att användarna upplevde det som givande att bidra 

med information.  

Sedan blev utfallet att karttjänsten inte uppträdde som förväntat lägre och att alla 

knappar eller fönster är positionerade på rätt plats samt att karttjänsten är 

ergonomiskt också lägre se tabell 4. Detta kan bero på att popupfönstret skapar en 

viss förvirring hos användare och bör inte användas vid inrapportering. Överlag 

antas tillfredställdheten vara godkänd. Detta utifrån de övriga kommentarerna som 

testpersonerna lämnat i samband med studien samt det engagemang som användarna 

uppvisade.  

Fråga Ja Nej 

Var ikonerna lätta att förstå? 6 4 

Var språket lätt att förstå? 7 3 

Uppträder karttjänsten så som du förväntade dig? 4 6 

Använde du dig av manualen? 5 5 

Är alla knappar eller fönster positionerade på rätt plats? 4 6 

Att rapporteringen inte skedde automatisk, upplevde du 

som positivt? 

5 5 

Ser allting bra ut i karttjänsten? 5 5 

Är karttjänsten ergonomisk? 4 6 

Skulle du kunna tänka dig att göra detta igen? 7 3 

Upplever du att det är givande att bidra med information? 6 4 

Totalt 53 47 
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5 Diskussion 

5.1 Karttjänsten 

Karttjänstens essentiella funktion är inrapportering om aktuell status för en vägbom. 

Implementationen av denna funktion skiljer sig från befintliga karttjänster som ”Rett 

i kartet” och ”Verbeter de kaart”. I liknande karttjänster överlämnas ansvaret för 

utformningen av rapporten till användaren. Karttjänstens användargränssnitt hade 

till syfte att locka oerfarna användare av kartapplikationer och med det i åtanke var 

ett strukturerat sätt för inrapportering en vägledande faktor. 

Prioritering i utformningen har legat främst på användargränssnittet och en djupare 

diskussion kring hanteringen av användargenererade data har förbisetts. Frågor som 

exempelvis: Hur kan användare interagera med varandra, kan vara en faktor i att 

uppmuntra allmänheten till att delta? Uppmuntras användaren att vilja fortsätta 

använda karttjänsten om det finns det någon belöning?  

Ett framtida tillvägagångssätt till att nå ut till allmänheten är att inleda samarbeten 

med näringsidkare som har någon användning av informationen. Ett exempel från 

egna erfarenheter är att postbilar kan optimera sin rutt om de vet att en vägbom är 

öppen eller stängd. Ett annat exempel är att rapportera in hinder vid flytt då 

servicetjänster exempel inom äldrevården kan få tillgång till data vid planering av 

transporter och upphämtning. Aktuell geografisk information kan helt klart bidra att 

öka kvalitén för diverse tjänster i samhället. Ett annat potentiellt 

användningsområde är att skapa en plattform som är kopplade till sociala medier att 

annonsera exempelvis rabatter och förmåner till användare eller bara uppmuntra 

uppskattning av information, vilket skulle möjligtvis bidra mer till att en stor grupp 

användare skulle vilja delta. 

Således är gränssnittets utformning en del i att uppmuntra användare att använda 

karttjänsten. Alla användare har inte samma relation till spatialdata, alltså bör 

inrapporteringsuppgiften vara inbakad eller gömd i en annan funktion. Exempelvis, 

en insamlingstjänst som samlar in eller streamar data vid önskvärda områden eller 

platser skulle kunna vara ett alternativ för att uppmuntra användning och tilltala 

allmänheten. 

Framtida studier inom datavetenskap kan förenas med beteendevetare eller liknande 

parter som representerar användargruppens önskemål på funktionalitet. Det bör 

även tilläggas att denna studie endast undersökt användbarheten i ett 

användargränssnitt. Framtida studier kan använda sig utav denna 

uppdragsbeskrivning se bilaga D som underlag vid utformandet av ett 

insamlingssystem.   
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Slutligen finns det en stor potential inom området att förena crowdsourcing med 

insamling av information om geografiska objekt. Eftersom utbytet av aktuella data 

kan gynna många i samhället och sammanföra olika grupper till implicit samverkan. 

Aktuella geodata behöver inte bara gynna organisationer som förvaltar geodata utan 

kan också användas av andra parter. Eftersom uppdaterade kartor ökar kvalitén i 

vardagen.  

5.2 Användbarhet 

Hög användbarheten i en produkt kommer från att produktionen skett i en riktning 

som tilltalar avsedd användargrupp. Tidigare har detta tagits upp att definitionen av 

användare var något bred, vilket har påverkat utfallet i användbarhetstesterna och 

utformningen av karttjänsten. En viktig aspekt i hög användbarhet är även estetik 

som dessvärre inte har avhandlats i någon större grad i denna studie. Karttjänsten 

förlitar sig enbart på standardinställningarna som ges utav OL (Open Layers) 

biblioteket och BS (BootStrap) biblioteket. En undersökning kring karttjänstens 

estetiska profil borde tagits fram. En estetiskprofil hade möjligen minskat antalet fel 

och uppdagat andra felformuleringar i karttjänsten. 

Kartjänsten är ämnad att användas ute i fält så det bör tilläggas att primärt skall en 

inrapportering avläggas vid en fysisk plats. Användbarhetstesterna som utfördes vid 

stationär dator är mindre relevanta än data för de undersökningar som skett i fält. 

Mer omfattande undersökningar i fält kan utgöra föremål för ytterligare studier 

inom området. 

5.2.1 Ändamålriktighet 

Karttjänsten är begränsad av en del mindre buggar som kan åtgärdas med fler 

användarundersökningar. Arbetet med en funktion slutförs och testas av användare 

flera gånger innan slutliga användbarhetsundersökningen. En mindre användargrupp 

som simulerar målgruppen av ungefär 5 testpersoner hade varit en faktor som 

förhöjt ändamålsriktigheten genom fler mindre användbarhetstest.  

5.2.2 Vanliga fel 

GNSS  
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Att GNSS mottagaren inte är hundraprocentig i fält var känt på förhand men det 

diskuterades aldrig om det fanns ett bättre alternativ eller lösning. GNSS-

mottagarens noggrannhet är beroende på terräng och omgivning. Således var det 

inte ett föremål att undersöka närmare i detta arbete, dock var noggrannheten 

tillräcklig genom att uppvisa den aktuella GNSS-mottagarens noggrannhet i meter 

per sekund. Föremål för ytterligare studier är utvecklingen av en historik funktion 

där användaren kan se sin signal så länge noggrannheten inte avviker. Eller möjligtvis 

efterforskningar i om referenspunkter eller ett rutnät kan användas för att minska 

signalens avvikelse i fält m.h.a. cacheminnet. 

Min position 

Många användare uppgav att de saknade en sökfunktion för adress och plats. 

Någonting som skulle komplettera “min position” funktionen i karttjänsten. I 

framtida fallstudier så kanske det finns ett register med alla vägbommar som 

förutom position även innehåller metadata, eller om rapporteringen av objekt skulle 

acceptera metadatahantering för att uppmuntra andra användare: exempelvis, om 

det funnits ett register på antalet vägbommar på en väg och en uppdragsbeskrivning 

till användaren att ”hitta alla vägbommar” inom ett område. Sedan kan kartan 

användas för att verifiera positionen och statusen för aktuell vägbom. 

Behörighet för kamera o GNSS-mottagare 

Om karttjänsten gick att installera på sin mobila enhet då skulle användaren 

godkänna karttjänstens rättigheter i samband med installationen. Det finns 

visserligen fördelar med att karttjänsten fungerar i webbläsaren och det är att fler 

enheter kan få tillgång till karttjänsten dvs. det ökar plattformsoberoendet. 

Stationära enheter har oftast högre beräkningskapacitet än mobila enheter för analys 

av geografisk information. Tillgängligheten av att köra karttjänsten i en webbläsare 

har dock en kostnad i form av att användare måste tillåta behörigheter innan 

användning. Den kostanden kan reduceras m.h.a att lagra behörighetsinformation i 

cacheminnet men användaren kommer ändå behöva uppge eller validera 

rättigheterna då cacheminnet töms. Samtidigt finns det en fördel för användare som 

känner till information kring en vägbom och kan rapportera den från exempelvis en 

stationär enhet.  

Automatisk placering av popupfönstret 
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Denna funktion finns i andra JavaScript bibliotek. Denna funktion ingick inte i den 

stabila upplagan av OL biblioteket under utvecklingsfasen. Det hade varit på sin plats 

med en diskussion med diverse handledare om val utav kodbibliotek. Istället för att 

koda och fixa så hade det varit på sin plats att diskutera och ställa frågan: Varför ska 

just OL biblioteket användas? Motiveringar kring val blev väldigt snabbt 

undangömda och självmotiverade eftersom utvecklingen av karttjänsten skedde av 

en person och under tidspress.  

För små bilder 

Valet av att hantera interaktionen via poppuppfönster var inte riktigt genomarbetat. 

Det var en idé som bara antogs utan vidare diskussion. Idén var att spara plats och att 

ge användaren möjligheten att få så mycket information så möjligt via så få 

knapptryckningar eller steg. Men istället blev bilderna i popupfönstret för små och 

svåra att urskilja speciellt i fält.    

För liten text 

Det blev för mycket information på en för liten yta. Här finns det också mer arbete 

att göra i form av att skapa anpassningsfunktioner för användaren. Beroende på 

användargrupp så skulle mängden information kunna anpassas antingen av 

karttjänsten direkt eller av användaren genom att ange vad den vill kunna se.  

Solen 

Miljön påverkar karttjänsten även fast det är mer eller mindre självklart att 

användare mycket hellre är ute och rapporterar i soligt väder än i regn. Det finns en 

aspekt att ta i beaktning och även just faktorn att vara ute i naturen. Hur påverkas 

användargränssnittet i fält? Detta är ett föremål för ytterligare studier i kombination 

med att analysera en specifik enhet exempelvis mobiltelefoner med mindre skärmar.  

Lagerfunktioner  

Idén var att lagerfunktionen skulle vara ämnad för avancerade användare. Under 

användbarhetsundersökningarna uppvisade användare vid stationära enheter större 

vilja att använda lagerfunktionen än vad testpersoner med mobila enheter oavsett 

förkunskaper av kartapplikationer.  
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5.2.3 Effektivitet 

Karttjänsten uppvisade god effektivitet. Detta beror på att antalet uppgifterna samt 

deras karaktär dvs. de var likartade och strikt avgränsade. Osäkra användare hade 

utöver rigorösa instruktioner även tillgång till en manual och automatiska tips 

generades varje gång användaren tillämpade diverse funktioner. Dessa faktorer ger 

goda resultat i ett test som mäter effektiveten men det påvisar inte effektiviteten 

över tid dvs. efter längre användning. Således går det att dra slutsatsen att 

effektiviteten kommer det säkerligen att påverka då användaren får chansen att 

nyttja karttjänsten över en längre tid och utan instruktioner. 

5.2.4 Lätt att lära sig 

Utifrån resultaten av tidmätningen går det ändå att se en indikation på att 

karttjänsten var relativt lätt att lära sig eftersom medelvärdet av tiden sjönk och 

uppgift 1 och 3 var i princip samma uppgift lika gäller uppgift 2 och 4. Karttjänsten 

återställdes mellan uppgift 2 och 3. Detta var ett positivt tillägg till 

användbarhetstestet eftersom användaren fick upprepa exakt samma uppgift då 

karttjänsten var helt återställd. Däremot avviker det från målet att simulera 

inrapportering i en miljö som liknar verkliga omständigheter. Men eftersom 

karttjänsten inte är en produktionsduglig upplaga så visar ändå dessa resultat att 

flödet för inrapportering är i rätt riktning och kan användas som utgångspunkt vid 

utvecklingen av en produktionsduglig upplaga. 

Användbarhetstestet gav positiva resultat i hur lätt karttjänsten var att lära sig 

eftersom tiden minskade för alla användare. Att hålla användaren i handen ger 

positiv effekt i ett användbarhetstest men avviker en aning för simulering av 

användning över tid. Mer studier kring hur intuitivt gränssnittet är över tid hade 

varit på sin plats, eftersom målet med hög användbarhet anses vara då användaren 

inte behöver få någonting förklarat för sig utan kan på egen hand uppnå de mål som 

karttjänsten är ämnad för. 

5.2.5 Tillfredställelse 

Resultaten ur användbarhetsunderökningen visar att det är ungefär hälften som 

upplevde en viss tillfredställelse vid användning av karttjänsten. Men det är extremt 

svårt att mäta mer noggrant med enbart de metoder som presenteras i denna studie. 

Istället bör en mätning om tillfredställelse ske utan att användaren är medveten om 

det istället för ett formellt test. Detta eftersom testsituationen påverkar användaren 

av exempelvis testledarens närvaro och skapar ett socialt filter som reflekteras av 

användarens upplevda tillfredställelse av karttjänsten.  
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5.3 Redogörelse 

Detta avsnitt avser att redogöra och diskutera studiens forskningsfrågor och fungera 

som explikation för studien.  

Hur påverkas användbarheten för en karttjänst beroende på skillnader 

i användargränssnittet?  

Resultaten från denna studie pekar på att användbarheten inte påverkas utifrån 

skillnader i användargränssnittet. Detta är utifrån att resultaten inte skiljer sig för 

användare med mobila samt stationär enheter, eftersom 

användbarhetsundersökningen antog data gällande skärmstorleken för varje enhet se 

bilaga A.  

Samtidigt testades endast ett anpassningsbart användargränssnitt. Olika utseenden på 

själva gränssnittet testades aldrig däremot kan framtida studier innefatta en 

undersökning på användbarheten där användaren själv får möjligheten att bestämma 

positionen för olika verktyg i användargränssnittet. 

Endast 4 användare var ute i fält medan 6 testpersoner gjorde undersökningen vid en 

stationär enhet. Kanske finns det skillnader på individuellnivå att användare upplever 

karttjänsten som mer tilltalande i fält? Men några djupare studier inom detta område 

genomfördes inte. Ett förslag är att göra en kvalitetsstudie med en testperson som 

kan utföra samma uppgift i fält och sen vid en stationär enhet.  

Eftersom den totala populationen av testpersoner endast uppgår till totalt 10 

personer så går det heller inte att dra några statistiska slutsatser kring hur användare 

påverkades av skillnader i användargränssnittet.  

Är det möjligt att utveckla en användarvänlig karttjänst för 

allmänheten för inrapportering av specifika geodata objekt med 

explicita krav?  

Det går definitivt att utveckla en karttjänst för allmänheten men hur användarvänligt 

det anses vara beror på vem som gör den subjektiva bedömningen. Ett stort 

genomslag är svårt att förespå efter en given metod eftersom det är för många 

parametrar som inverkar på vad som tilltalar allmänheten. Utifrån denna studie är 

det helt klart bättre att fokusera på endast en grupp och sedan bygga ut karttjänsten 

för att tilltala andra.  
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Utöver explicita krav krävs även ett system för användaren att ingå i dvs. mödan för 

sina insatser bör belönas i någon form. Om systemet skall följa en spelifiering 

struktur eller någonting annat? Ett system bör först vara på sin plats med en tydlig 

struktur för hantering av data och interaktionen mellan användare och organisation. 

Genom att först utarbeta en tydlig process så kan användbarheten i ett 

användargränssnitt senare evalueras om det bidrar eller höjer allmänhetens vilja för 

användning. 

Vilken användbarhetsfaktor är viktigast att ta i beaktning vid 

utvecklandet av en karttjänst?  

Nedan följer en lista med de parametrar som anses vara viktigast: 

• Ändamålsenlighet. Att karttjänsten utför sin uppgift utan allt för många 
fel.   

• Effektivitet. Att användarna upplever att uppgifterna löses på ett effektivt 
sätt.  

• Lätt att lära sig. Att karttjänsten inte är för svår att lära sig utan att 
gränssnittet är intuitivt. 
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6 Slutsats 

Karttjänstens kod finns att hämta på GitHub se bilaga B. Karttjänsten är konstruerad 

m.h.a öppen källkod och går att reproducera samt vidareutveckla. Kartjänsten klarar 

av att hämta och visualisera relevanta data om vägbommar och av den anledning 

tillgodoses uppdragsgivarens krav. 

Användargränssnitt har evaluerats med hjälp av en användbarhetsundersökning. 

Användbarhetsundersökningen har lyftt fram funktioner som användare upplever 

som lätta att använda se bilaga A.  

Resultaten för ändamålsenligheten är låga och resultaten visar att lite mer än hälften 

är tillfredsställda vid användning. Effektiviteten och lätt att lära sig resultaten är goda 

och får anses hålla en kvalité som höjer användbarheten i karttjänsten.  
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Bilaga A – Användbarhetstest 

Grafiska figurer 

 

Figur 1. Könsrepresentation. 

 

Figur 2. Åldersfördelning. 
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Figur 3. Yrkesfördelning. 

 

Figur 4. Erfarenhetsfördelning. 
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Figur 5. Skärmstorleksfördelning. 

 

Figur 6. Tidfördelning. 
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Figur 7. Svarsalternativ kring figurer.  

 

Figur 8. Svarsalternativ kring språket.  
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Figur 9. Svarsalternativ kring förväntningar.  

 

 

Figur 10. Svarsalternativ kring manualen.  
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Figur 11. Svarsalternativ kring knappar och dess position.  

 

Figur 12. Svarsalternativ kring automatisk placering.  
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Figur 13. Svarsalternativ kring vilja att delta. 

 

Figur 14. Svarsalternativ kring vilja att delta annan formulering. 
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Figur 15. Svarsalternativ för övriga kommentarer. 

Tabeller 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Information om testpersoner.  

Kön Ålder Yrke Tidigare erfarenhet av kartapplikationer Skärmstorlek 

Man 32 Skatteinspektör Rutinerad 1080 x 1920 

Kvinna 28 Monteringsarbetare Nybörjare 1440 x 2560 

Man 37 Jägmästare Expert 320 x 480 

Man 42 Universitetslärare Rutinerad 1920x1080 

Man 29 Tolk Nybörjare 1920x1080 

Kvinna 27 Förvaltningskonsult Rutinerad 2560 x 1440 

Man 52 Låtskrivare Nybörjare 1366x768 

Kvinna 52 Forskare Nybörjare 1440x900 

Man 32 Systemutvecklare Expert 1080 x 1920 

Man 34 Läkare Expert 1440 x 2560 
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Tabell 2. Tidmätningar för uppgift 1 anges i minuters, sekunder och hundradelar av en sekund 

Uppgift 1. Navigera till en inrapporterad vägbom och hämta information om den vägbommen 

01:27:00 

01:15:00 

01:01:00 

01:26:00 

01:07:00 

01:20:00 

01:29:00 

01:02:00 

01:21:00 

01:21:00 

Tabell 3. Tidmätningar för uppgift 4 anges i minuters, sekunder och hundradelar av en sekund och svaret på fråga 1. 

Uppgift 4.  Rapportera in om vägbommen finns i din nuvarande position. Var ikonerna lätta att förstå? 

00:37:00 Nej 

00:43:00 Ja 

00:59:00 Nej 

01:36:00 Nej 

00:39:00 Nej 

00:48:00 Ja 

00:29:00 Nej 

00:51:00 Nej 

00:29:00 Nej 

00:56:00 Nej 

Tabell 4. Tidmätningar för uppgift 2 och uppgift 3 i minuters, sekunder och hundradelar av en sekund.   

Uppgift 2. Rapportera in vägbommen dvs. skapa en klon. Uppgift 3. Navigera till din egen position. 

01:50:00 00:46:00 

01:45:00 00:33:00 

01:04:00 00:28:00 

01:00:00 01:00:00 

01:04:00 00:47:00 

01:43:00 00:32:00 

01:06:00 00:56:00 

01:45:00 00:56:00 

00:57:00 00:40:00 

01:49:00 00:52:00 
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Tabell 5. Svar för fråga 2 och fråga 3. 

Var språket lätt att förstå? Uppträde applikationen så som du förväntade dig? 

Nej Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Nej Ja 

Nej Nej 

Ja Ja 

Ja Nej 

Ja Ja 

Nej Nej 

Tabell 6. Svar för fråga 4 och fråga 5. 

Använde du dig av manualen? Är alla knappar eller fönster positionerade på rätt plats? 

Nej Ja 

Nej Nej 

Nej Nej 

Ja Nej 

Nej Nej 

Ja Ja 

Nej Ja 

Ja Nej 

Nej Nej 

Nej Ja 



 

 
A11 

 

 

 

Tabell 7. Svar för fråga 6 och fråga 7. 

Att rapporteringen inte skedde automatisk, upplevde du som positivt?  Ser allting bra ut i applikationen? 

Ja Ja 

Nej Nej 

Ja Ja 

Ja Ja 

Nej Nej 

Nej Ja 

Nej Nej 

Nej Nej 

Ja Ja 

Ja Nej 

Tabell 8. Svar för fråga 8 och fråga 9. 

Är applikationen ergonomisk? Skulle du kunna tänka dig att göra detta igen? 

Nej Ja 

Nej Ja 

Ja Nej 

Nej Nej 

Ja Ja 

Nej Ja 

Nej Ja 

Nej Ja 

Nej Ja 

Ja Nej 
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Tabell 9. Svar för fråga 10. 

Upplever du att det är givande att bidra med information? 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Jas 

Nej 

Nej 

Nej 

Tabell 10. Svar för fråga 11. 

Fråga 8. Övriga Kommentarer 
Antal 

fel 

Skulle det inte vara enklare att ta en bild först och sedan få position i kartan?  1 

Popup-fönstret är för litet svårt att se när solen ligger på. GPS signalen stämde inte alls ute i skogen.  3 

Lite små buggar här och där men jag förstår principen. Saknar respons vid inrapportering. 1 

Ser väldigt professionellt ut. Önskar att kunna ladda upp bild istället för att använda kamera. 2 

 0 

Lite svårt att komma igång för mycket information och för lite frihet. Kul och bra jobbat! 2 

Lätt att använda men svårt att veta om man gör rätt. Kul APP hoppas det går bra!  1 

Spännande att få delta i en undersökning men inte den mest tilltalande arbetsuppgiften. 3 

För många steg eller klick i rapporteringen skulle behöva optimeras. 1 

Förväntade mig en Pokémon efter att jag rapporterat. Kul applikation och bra jobbat! Det är svårt att göra 
en så här tråkig uppgift populär.  3 
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Bilaga B - Detaljbeskrivning 

Programutvecklingsmetoden 

Karttjänsten är webbaserad och är uppbyggd med hjälp av HTML (Hypertext Markup Language), 

CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, Java och SQL (Structured Query Language). Frontend-

utvecklingen har primärt skett i HTML, CSS och JavaScript. Backend-utvecklingen har primärt skett 

i SQL och Java. Hela karttjänsten består av ett antal olika stackar och är skrivna av en utvecklare s.k. 

fullstack-utvecklare se tabell 1.  

Tabell 1. Specifikationer för Stack 0 -2. 

 

PostgreSQL är det primära databasspråket för hantering av geografisk information 

och beskrivs i detalj senare i rapporten.  Node.js är ett språk som bygger på Googles 

V8-motor som skrivet i C++. Node.js består av JavaScript och har möjligheten att 

lagra paket med hjälp av pakethanteraren NPM (Node.js package manager). 

Fördelen med Node.js är att det finns färdiga packet som går att lägga till sitt projekt 

för att underlätta utvecklingen. Ett exempel på ett sådant paket är Express.js.  

Express.js underlättar konfigureringen av en karttjänst. Med hjälp av detta projekt 

kan man skapa nya projekt med fördefinierad arkitektur av filer. Detta är mycket 

fördelaktigt eftersom det blir lättare att hålla isär olika delar av programmet. 

Förfrågningar skickas i en ”pipe” till webbservern, detta innebär att ordningen spelar 

roll. Fördelen med detta är att det är mycket enkelt att implementera och skapa 

relativt simpla webbaplikationer som till största del gör beräkningar i frontend-

koden.  

OpenLayers, JQuery och BootStrap är tre kodbibliotek som används vid 

utvecklingen av denna karttjänst. OpenLayers används primärt för att hantera 

kartans användargränssnitt och funktioner. JQuery är en informell standard inom 

JavaScript som gör koden kortare och simplifierar JavaScript-kod. BootStrap är mer 

eller mindre en informell standard vid utvecklingen av webbaplikationer. Det finns 

helt klart andra alternativ, men fördelen med BootStrap är att all design sker på ett 

ställe och med hjälp av ett språk (HTML) 

Front-End Stack 0: 

Windows 10 

Back-End Stack 1:  

Ubuntu 16.04 LTS 

Back-End Stack 2:  

Mac Mini OS X El Capitan 

10.11.6 

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL 

Express.js Apache 2 TomCat 8.5.15 

Jade / PUG Pm2.js Geoserver 2.11.1 

Node.js Node.js  
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I det här projektet har inte en enda rad HTML-kod skrivits, vilket kanske låter 

konstigt med tanke på användningen av BootStrap. All HTML-kod har istället 

skrivits med hjälp av modulen Jade som nyligen har döpts om till PUG. Denna 

modul underlättar komponeringen av HTML-koden eftersom det är en 

preprocessor. Istället för att skriva ut HTML-kod uttryckligen så möjliggör Jade en 

kortare version samt att det går att integrera logik som loopar i Jade-koden. Detta 

medför att utvecklingen av en karttjänst blir mycket smidigare.  

Apache2 och TomCat är två program som är utvecklade av Apache och är till för att 

underlätta driften av en webbserver. Apache2 användes på den dator som kör 

karttjänsten eller frontend-skalet med hjälp av paketet PM2 som är ett 

processverktyg som hanterar körningen av Express.js och Apache2 samtidigt. 

Modulen PM2 har också till uppgift att starta om karttjänsten om den skulle sluta 

fungera. GeoServer installerades under TomCat-instansen med hjälp av en WAR-fil 

(Web Application Resource). Geoserverns främsta uppgift är att skicka kartunderlag 

från LM till karttjänsten. TomCat-instansens uppgift är att skydda transfereringen 

samt att möjliggöra access till GeoServer se figur 1. 

 

Figur 1. Modell över infrastrukturen.  
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Under arbetets gång har koden regelbundet blivit uppladdad till GitHub. Detta har 

varit ett verktyg för att underlätta versionshantering samt agerat backup-plattform. 

GitHub underlättar versionshantering samt kollaborering med andra. IntellJ IDEA 

2017.1.4 har använts som integrerad utvecklingsmiljö. Fördelen med IntellJ är att 

den supportrar GitHub och har en mycket funktionell pakethanterare som stödjer 

olika packet som finns tillgängliga via NPM. 

Köpet av ett domännamn och SSL-certifikat (Secure Socket Layers) skedde hos 

Loopia. Via Loopias användargränssnitt går det att ändra A-pekaren till en önskvärd 

IP-adress. Under detta projekt använde utvecklaren en privat IP-adress som 

levereras av Bredbandsbolaget. Det finns även gratisalternativ och tjänster som är 

billigare, men valet föll på Loopia på grund av rekommendationer från IIS 

(Internetstiftelsen i Sverige).  

För administrering av databasen användes programmet PGAdmin i version 3. QGIS 

version 2.18 användes för att testa uppkopplingen till databasen och GeoServer. 

RealVNC version 6 användes för att administrera och konfigurera andra maskiner i 

samband med karttjänstsutvecklingen. VNC (Virtual Network Computing) tillåter 

delning av det grafiska användargränssnittet som brukar kallas för skrivbordet. 

RealVNC användes mycket i början av projekttiden men i slutet blev Putty det 

primära verktyget för underhållning och administration vid drift av olika maskiner. 

Putty använder ett textbaserat användargränssnitt och är inte direkt användarvänligt 

men mycket effektivt då användaren vet exakt vad den ska göra.  

Programutvecklingsmetoden kan beskrivas som en livscykel som består utav fyra 

steg – liknande metodik används av (ChanLin & Hung, 2016). Metoden liknar ISO 

9241–210 (2010) (tidigare ISO 13407 (1999)) som avhandlar användarcentrerad 

utvecklig som nämndes tidigare i den teoretiska bakgrunden kring användbarhet. De 

fyra stegen som följdes vid utveckling av denna karttjänst: 

• Analys. Studera krav och efterforska om tidigare och liknande lösningar.  

• Design. Utforma en egen lösning som möter krav.  

• Implementation. Utveckla eller realisera lösningen.  

• Test. Testa lösningen och leta efter buggar.  

Denna rapport presenterar resultatet av denna metodik genom att lägga fram 

problemformulering i inledningen och i den teoretiska bakgrunden. Designdelen 

avhandlas i detta avsnitt. Implementation avhandlas i avsnittet om karttjänstens 

funktionalitet. Test avhandlas genom att beskriva analys från de resultat som 

framkommit via användbarhetstester. Kontentan av denna fallstudie kommer 

resultera i rekommendationer och förbättringar till efterföljande produkter och 

lösningar.  
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Automatisk placering 

Centrering av popupfönster är en viktig funktion för enheter med mindre skärmar. 

Det är en viktig funktion för alla mobila enheter men användare med mindre 

skärmar uppskattar det mycket mer. Funktionen nedan i figur 2 visar hur den 

horisontella marginalen är uträknad. Liknande funktion finns för vertikala 

marginaler men blev aldrig implementerade eller testade.  

 

Figur 2. Kod för automatisk placering 

 

SQL-sats och JSON 

Figur 3 visar den SQL sats som omvandlar flödande data från databasen till ett 

JSON-format (JavaScript Object Notation) av typen Feature Collection. Ett format 

som är enkelt att använda vid test och utveckling av produkter. Ett alternativ var att 

arbeta med XML (eXtensive Markup Language), men valet föll på JSON eftersom 

det är så smidigt att arbeta med samma språk i så stor utsträckning så möjligt. SQL-

satsen i figur 40 används sedan av Express.js-biblioteket för att hämta data till en 

specifik URL-adress (Uniform Resource Locator).  

 

Figur 3. Kod för att hämta data som JSON-objekt. 
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Sortering av objekt 

Varje gång karttjänsten startar hämtar den alla punkter från databasen. Figur 4 visar 

hur data från databasen sorteras och lagars i variabeln features. Därefter skapas en 

s.k. ”mediabok”. En bok består av sidor och varje sida innehåller ett antal objekt. 

Maxantalet är avgränsat till ett fast värde men skulle kunna regleras dynamiskt 

beroende på skärmstorlek.  

 

Figur 4. Skapa och sortera databasobjekt 
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Säkerhet 

Ett av kraven från uppdragsgivaren var att karttjänsten skulle gå att köra ute i fält. 

Användaren skulle ha möjlighet att aktivera GNSS-mottagaren i sin enhet och kunna 

ha möjlighet att få tillgång till enhetens kamera. Samt att karttjänsten skulle använda 

sig utav kartunderlag från LM via deras WMS-tjänst (Web Map Service). Alla dessa 

funktioner kräver en säker anslutning och hantering av data. WMS är en standard för 

att transferera kartunderlag över HTTP (Hypertext Transfer Protocol) där säker 

anslutning är inte ett krav från användning enligt standarden. En säker anslutning är 

dock ett krav från LM som inte vill att deras data ska serveras på en osäker 

anslutning.  

Därför köptes ett SSL-certifikat från Loopia i samband med detta examensarbete. 

Det finns återigen gratis alternativ men dessa upptäcktes långt efter att karttjänsten 

redan var i drift. SSL-certifikatet är knutet till domänen ”duria.se” som användes i 

samband med detta examensarbete. SSL-certifikatet är ett intyg eller försäkran från 

en CA (Certificate Authority) att domänen är tillåten att använda sig utav HTTPS 

(Hypertext Transfer Protocol Secure). I praktiken får du som utvecklare tillgång till 

tre filer eller certifikat av formatet PEM (Privacy-Enhanced Electronic Mail) vilket 

visas i figur 5 nedan.  

 

Figur 5. Ett PEM-certifikat. 

Av dess tre filer så är en fil din publika nyckel, en fil är din privata nyckel och den 

sista filen är ett s.k. intermedium som kan användas för att bekräfta äkthet. Dessa tre 

filer användes både i stack 1 och i stack 2 vid implementering av HTTPS. 
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HTTPS är ett protokoll som bland annat Google vill göra till en standard bland annat 

genom att öka sökträffar för webbsidor som använder sig utav HTTPS. Detta 

protokoll syftar främst till användning vid överföring av data som kan uppfattas som 

känslig. Ett klassiskt exempel är bankuppgifter i GIS-sammanhang så är det 

positionsdata och kartunderlag från myndigheter som kan innehålla känsliga data.  

En varning med användning av HTTPS är att det inte garanterar hundra procent 

säkerhet för karttjänsten eller för transfereringen mellan data. Det är mer en åtgärd 

för karttjänsten inte skall vara för skyddslös emot attacker men HTTPS är långt ifrån 

den enda säkerhetsåtgärden som behövs för en karttjänst.   

Versionshanering 

Projektet använde sig av git för att hantera versionshantering och kodupdatering. All 

kod finns att hämta på https://github.com/daGoloubev/duria 
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Bilaga C - Formulärbeskrivning 

 

Figur 1. Registrering avsnittet i formuläret. 



 

C2 

 
 

 

Figur 3. Uppgifter avsnittet i formuläret. 
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Figur 3. Frågor avsnittet i formuläret. 
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Bilaga D - Uppdragsbeskrivning 

 

Figur 1. Uppdragsbeskrivningen 

 



 

 
 

Bilaga E - Manualbeskrivning 

 

Figur 1. Manualen vid fullständig aktivering. 

 

Figur 2. Manualen beskriver navigation vid fullständig aktiverad. 



 

 
 

 

Figur 3. Manualen beskriver kartan vid fullständig aktiverad. 

 

Figur 4. Manualen beskriver subgrupper till kartvy vid fullständig aktiverad. 



 

 
 

  

Figur 5. Manualen beskriver subgrupper till kartfunktioner vid fullständig aktiverad. 
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