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Sammanfattning 

Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges 

vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå 

temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. Det finns 

mätstationer som mäter vägväder längs de vägar där det är störst risk för halka och snödrev. En 

mjukvara används för övervakning av väderstationerna och kvalitetskontroll av avvikelser i 

vägväderdatat. Trafikverket vill byta ut befintligt system för kvalitetskontroll mot ett mer 

användarvänligt system. I detta examensarbete skapades en prototyp till ett nytt 

användargränssnitt för kvalitetskontroll. Gränssnittet utvecklades i enlighet med aspekter för 

användbar webbdesign samt kriterier som togs fram i förstudien vid utvärdering av den 

befintliga kvalitetskontrollen. Det nya användargränssnittet visar avvikelser som 

geovisualiseringar och det utvecklades med mjukvarorna PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, 

OpenLayers samt GeoExt. Användargränssnittets användbarhet utvärderades med en heuristisk 

utvärdering av målgruppen som det är designat för. Utvärderingen bestod av användartest samt 

frågeformulär. Resultatet från utvärderingen visade att deltagarnas nöjdhet med gränssnittets 

design varierade. Slutsatsen var att användargränssnittets användbarhet är godtagbar men att 

gränssnittet har förbättringspotential. 

Nyckelord: geovisualisering, användbarhetstest, heuristisk utvärdering, mänsklig 

datorinteraktion, mjukvaruutveckling.  

 

 

Abstract 

The Swedish Transport Administration is accountable for the long-term planning and 

management of the Swedish road infrastructure. An important factor for the safety on our roads 

is the weather. By predicting the weather it is possible to reduce the risk for accidents. There 

are stations that measure weather conditions along the roads with the greatest risk of 

slipperiness and snow drift. Monitoring of these weather station is executed with a  software 

for quality control of data deviations. The Swedish Transport Administration wants to replace 

the present interface for quality control with a more user-friendly system. In this thesis, a 

prototype for a new interface for quality control was created. The interface was developed in 

accordance with aspects for useful web design and criterias produced in the preliminary study 

which evaluated the present interface. The new interface displays data deviations as 

geovisualizations. The interface was developed by using the PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, 

OpenLayers and GeoExt softwares. The usability of the interface was evaluated by the target 

audience it is designed for. The evaluation consisted of a heuristic evaluation with user tests 

and questionnaires. The outcome revealed that participants' satisfaction varied. The conclusion 

was that the usability of the interface is acceptable but that it has potential for improvement. 

Keywords: geovisualization, usability testing, heuristic evaluation, human computer 

interaction, software engineering.  
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1 INLEDNING 

Detta kapitel avser att förklara varför projektet genomförs genom att beskriva bakgrund till 

arbetet samt syfte, frågeställningar och projektets avgränsning.  

1.1 BAKGRUND 

I början av förra seklet skapades enkla visualiseringar för att förmedla geometrisk 

kartinformation till den breda allmänheten [1]. I dag är situationen mer komplex. Behovet av 

kartinformation till allmänheten kvarstår men nu sker kontinuerlig insamling av stora 

mängder data även utan ett specifikt syfte för att informationen eventuellt kan komma till 

användning senare. All data som är insamlad kan innehålla värdefull information. Analyser 

behövs för att kunna lyfta fram den värdefulla informationen men det kan vara svårt att utföra 

analyserna och finna intressanta mönster i datat [2]. Visualisering är ett redskap för att 

presentera stora datamängder eller komplex information [3]. Informationen kan presenteras i 

form av tabeller, kartor, diagram eller med mer avancerade tredimensionella (3D) 

visualiseringsmetoder eller yttäckande visualiseringar [4]. Om data presenteras i tabellformat 

går bara en mindre del av datamängderna att visualisera. Detta medför att mycket av den 

information som skulle kunna vara av intresse går förlorad och bara lagras i databaser [5]. 

Genom att omvandla tabelldata till något visuellt kan människan finna nya mönster även i 

stora datamängder och detta har visats sig vara ett effektivt verktyg vid dataanalyser. En 

annan fördel med att göra om textdata till visuella data är att användaren inte behöver ha full 

förståelse för de komplexa matematiska funktioner som datorer använder när de gör svåra 

statistiska analyser eller använder maskinlärning, så kallad i automatisk datamining [5]. 

Visualiseringen medför att fördelning av numeriska värden kan förstås snabbare och att mer 

information kan presenteras på mindre yta. Detta innebär att förståelse för informationen kan 

uppnås på kortare tid och tolkningen är alltså effektivare. Studier har visat att visuella 

egenskaper som färger och förhållanden uppfattas på mycket kort tid och det medför att 

visualiseringar kan användas för att på ett tidseffektivt sätt presentera och belysa viktig 

information. All form av visualisering innebär dock inte att informationen kan analyseras mer 

effektivt. Studier har påvisat att information presenterad i 3D är svårare att förstå än 2D och 

att tolkningen av visualiseringarna blir mindre effektiv. För att visualiseringarna ska vara 

effektiva måste de innehålla nödvändig information och upplevas som praktiska. För att 
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bedöma hur väl visualiseringarna fungerar är det vanligt att visualiseringar utvärderas av den 

målgrupp som ska använda dem innan de tas i bruk [6]. 

Visualiseringar kan användas inom många olika områden. I Geografiska informationssystem 

(GIS), används geometriska egenskaper som kan mätas. Position, yta, längd och form är 

exempel på detta och de har stor betydelse för geografiska data. Med geografiska data menas 

data som beskriver vår omgivning så bra som möjligt genom att dela upp verkligheten i olika 

tematiska delar. Det kan till exempel vara temperaturer, jordarter och markanvändning [4]. 

GIS har traditionellt används för hantering av geografiska data inom en arbetsgrupp men idag 

används GIS som ett avancerat verktyg för att analysera och hantera data. Idag är det vanligt 

att GIS-information integreras på websidor. Detta kallas för Web-GIS [7]. Exempel på 

organisationer som använder Web-GIS är Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut 

(SMHI) [8] och Trafikverket [9]. SMHI har använt GIS sedan 1983. Användandet har sedan 

dess utvecklas till att SMHI idag använder GIS inom bland annat webapplikationer och 

avancerade presentationer [8]. SMHI levererar en del av sin insamlade data till Trafikverket 

som använder datan i sina geodatatjänster [10]. Trafikverket har enligt uppdrag från 

regeringen ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen för bland annat vägtrafik samt 

byggande och drift av Sveriges vägar [11]. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är 

vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska 

risker i trafiken. Trafikverket har idag 775 mätstationer utplacerade längs de vägar där det är 

störst risk för halka och snödrev. Väderstationerna mäter vägbanans temperatur, 

lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördstyp, nederbördsmängd samt vindens riktning och 

hastighet. Dessa data kallas för vägväder. Delar av vägväderdatat går att se på Trafikverkets 

Väg Väder Informationssystem (VVis) [10].  

Trafikverket har ett system för övervakning av avvikelsedata från vägväderstationer som 

kallas för Kvalitetskontrollen. Detta system kommer att försvinna om några år. Ett nytt system 

behöver därför tas fram åt förvaltningen i Gävle som ansvarar för övervakning av 

vägväderstationerna. Arbetsmomenten som måste följas för att kontrollera dessa avvikelser 

kan uppfattas som omständiga för förvaltarna då data i systemet visas i olika tabeller. Om det 

till exempel är en station som visar en stor temperaturskillnad jämfört med intilliggande 

mätstationer skickas en avvikelserapport till Kvalitetskontrollen. I Kvalitetskontrollen 

visualiseras avvikelserna i en tabell. För att kontrollera inkommande avvikelser från 

väderstationerna måste förvaltarna av systemet gå igenom tabellen och ta ut felkoder som 

sedan ska jämföras mot en annan tabell som beskriver felkodernas innebörd. Detta kan vara 
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en tidskrävande process och det finns risk för att fel inträffar när flera olika tabeller måste 

avstämmas. Felen kan till exempel vara att fel rader läses ut ur en tabell vilket kan leda till att 

fel person får information om avvikande stationer. Arbetet kanske kan bli mer 

användarvänligt om avvikelsedatat visualiserades på ett annat sätt än vad som görs idag.  

I detta examensarbete kommer förslag till en prototyp av avvikelserna att presenteras och 

utvärderas. I teoretiskt ramverk beskrivs att bedömning av visualiseringarnas användbarhet 

beror på användarens personliga erfarenheter. Med anledning av detta kommer prototypens 

användbarhet att subjektivt bedömas av förvaltare från Trafikverket eftersom det är de som 

ska använda slutprodukten. 

1.2 SYFTE 

Det här examensarbetet hade som syfte att skapa geo-visualiseringar av avvikelser i 

väderdata. En prototyp till ett användargränssnitt som visar upp geovisualiseringarna skulle 

skapas. Prototypen bedömdes utefter användbarhet.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur påverkas användbarheten i ett nytt system jämfört med befintligt system för 

förvaltning av avvikelser i vägväderdata?  

2. Hur kan användbarhet uppnås i ett nytt användargränssnitt med hjälp av 

geovisualisering för förvaltning av avvikelser i vägväderdata? 

1.4 AVGRÄNSNING 

Inom examensarbetets tidsram finns inte möjlighet att utveckla ett helt nytt system för 

förvaltningen. Detta arbete kan därför ses som ett steg i processen mot att möjliggöra nya sätt 

att visualisera deras data i ett framtida system för att kontrollera avvikelser i data.  
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2 TEORETISKT RAMVERK 

Detta kapitel ska fördjupa kunskapen om projektet genom att beskriva tidigare studier, valda 

metoder samt globala mål för hållbar utveckling och klargöra etiska överväganden. 

2.1 TIDIGARE STUDIER 

I dagens samhälle samlas och lagras mängder av information. Vår möjlighet att analysera data 

utvecklas dock inte i samma takt som vi lagrar informationen. Med anledning av detta har 

flera studier utförts för att undersöka metoder för att presentera och analysera data på ett mer 

lätthanterligt vis. I [12] har forskarna tagit fram ett användargränssnitt med namnet Polaris för 

att visualisera data från tabeller i relationsdatabaser. Systemet kan visa data på många olika 

sätt med hjälp av visualisering. Detta ger användaren fler möjligheter att analysera datan [12]. 

I [13] har forskarna i samarbete med SMHI samt Trafikverket utvecklat ett system som kan 

visa väderdata för riskbedömning. Detta system kallas för RoadVis och lämpar sig bra för att 

förutspå risker på svenska vägar. Användaren kan välja mellan olika vägväder från 

mätstationer och få prognoser för vald mätstation [13]. I studie [14], som också är ifrån 

Sverige, används informationsvisualisering för att lättare finna mätstationer som visar 

felaktiga värden [14]. I studierna [14][6] undersöks tekniker för informationsvisualisering, 

som kan användas för yrkesverksamma som arbetar med väderdata. Trots att många websidor 

innehåller väderdata finns det få studier som undersökt användbarheten hos webbsidor med 

visualisering av väderdata [15].  

2.2 ATT SKAPA ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

En programvaras livscykel startar med planering för arbetet. Sedan utförs utvecklingen av 

programvaran och därefter testas programvaran och förändras enligt testresultaten. Efter dessa 

moment implementeras programvaran och kan börja användas i sin avsedda miljö. Därefter 

tar slutfasen vid med kontinuerligt underhåll av programvaran [16]. 

Jakob Nielsen beskriver i [17] hur webmaterial ska presenteras för att vara inbjudande och 

lättförståeligt. Det är viktigt att utvecklaren tar hänsyn till dessa aspekter när webmaterialet 

skapas[17]. Den viktigaste aspekten är en välfungerande navigering så länkar och knappar ska 

ha ett kort namn som hänvisar till den underordnade plats som knapptryckningen leder till. 

Länkar kan visas med två färger, en för när knappen används och en för när den inte används. 

En viktig aspekt i designen är att det huvudsakliga innehållet visas på mer än halva sidan, men 
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gärna upp till så mycket som 80% av vyn. Övrig vy ska bestå av navigering. En annan viktig 

designaspekt är att text har hög kontrast mot bakgrunden så att den går lätt att läsa. Det 

viktigaste är att designen är okomplicerad så att strukturen och navigeringen är enkel att förstå 

samt använda. Det är viktigt att applikationen utför önskade uppgifter snabbt eftersom 

personen som använder gränssnittet behåller uppmärksamheten i högst tio sekunder [17].   

För att skapa webapplikationer med geospatial data krävs mjukvaror, hårdvara samt kod. Val 

av hårdvara, mjukvaror och kod ska anpassas efter datat samt syftet med produkten som ska 

skapas [18]. PostgreSQL en mjukvara som är kompatibel med många olika operativsystem 

och har stöd för flera programmeringsspråk. PostgreSQL bygger på öppen källkod och har 

funnits i mer än 15 år. PostgreSQL är ett kraftfullt verktyg som har stöd för stora datamängder 

[19]. Även PostGIS är en mjukvara som bygger på öppen källkod. Mjukvaran följer Open 

Geospatial Consortium (OGC) som är en organisation som skapar öppna standarder för 

geospatiala datahanteringar [20]. PostGIS kan användas som ett tillägg till PostgreSQL för att 

utöka stödet för geografiska objekt och för att få stöd för både spatiala samt icke spatiala data. 

Användning av PostgreSQL samt PostGIS kan även kombineras med mjukvaran Geoserver 

[18] som är ett kraftfullt webverktyg för att hantera, lagra och presentera geospatial 

information på webben [21][18]. Syftet med Geoserver är att generera kartbilder utifrån 

geospatial data [18]. GeoServer möjliggör för användare att dela med sig av geospatiala data 

och bygger på öppen källkod. GeoServer är kompatibel med OGC:s öppna standarder som 

Web Map Service (WMS) och Web Feature Service (WFS) [22].  

JavaScript biblioteket OpenLayers kan användas för att skapa dynamiska kartor på webben. 

OpenLayers bygger på öppen källkod och syftet med biblioteket är att möjliggöra en bättre 

användning av geografisk information. Användare kan med hjälp av OpenLayers enkelt 

bygga upp egna kartor med olika kontroller från grunden [23]. Som tillägg till JavaScript 

biblioteket kan mjukvaran GeoExt användas eftersom det är ett ramverk som används för att 

utöka mjukvarans funktioner. PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, OpenLayers samt GeoExt 

[18] respektive GeoServer, PostGIS och OpenLayers [7] har tidigare kombinerats vid 

utveckling av webbapplikationer för geospatial data. 

Vid visualisering av vägväderdata har val av färger stor betydelse för hur visualiseringarna 

uppfattas och tolkas. Människans färgseende är mycket avancerat och hjälper oss att förstå 

omgivningen. Vissa färger är förknippade med känslor då exempelvis rött ofta uppfattas som 

varning eller stopp [4]. Det är viktigt att ta hänsyn till färgblindhet vid val av färgpalett. 

Personer med nedsatt färgseende har ofta svårt att särskilja rött eller orange kombinerat med 
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grönt och dessa kombinationer ska därför undvikas. Funktionalitet är det viktigaste kriteriet 

vid val av färgpalett och det ska alltid prioriteras högre än användarens uppfattning om vilka 

färger personen föredrar. Det finns färgkombinationer som ofta föredras alternativt ogillas. En 

blålila eller grönlila färgpalett uppskattas vanligen. Kombinationer av grått alternativt rött, 

orange och gult eller rosa, gult och grönt uppskattas oftast inte [24]. Det finns olika metoder 

för att skapa färg. Med metoden som kallas rött, grönt och blått (RGB) skapas färg genom att 

dessa färger belyser en vit yta. Färgerna samspelar och skapar på så vis ett stort färgspektrum 

med många olika nyanser [4]. RGB används i det webbaserade verktyget Colorgorical. Med 

detta verktyg skapas tydligt urskiljbara samt estetiskt tilltalande färgpaletter som grundas på 

vetenskapligt vetande och kan användas vid informationsvisualisering [25]. 

Det finns fler färgsystem än Colorgorical. Ett system som utvecklats i Sverige är Natural 

Color System (NCS) [26]. Systemet baseras på hur vi människor uppfattar färger, vilket är en 

kombination av det vi ser samt sinnesintrycket som färgen ger [27]. Enligt NCS finns det sex 

grundläggande färger som kallas naturliga färger. Dessa färger är gul, röd, blå, grön samt vit 

och svart [26]. Övriga färger kan beskrivas genom sin likhet med de naturliga färgerna [26] 

och färgernas egenskaper beskrivs som färgton, mättnadsgrad samt ljushet. De naturliga 

färgerna är ett kognitivt referenssystem som vi, inom oss, jämför alla andra färger med. De 

naturliga färgerna har ingen likhet med varandra, medan alla övriga färger innehar likhet med 

två, tre eller fyra av de naturliga färgerna. Färgernas egenskaper färgton, mättnadsgrad och 

ljushet varierar kontinuerligt från den ena naturliga färgen till nästa och studier har visat att vi 

kan särskilja färger även om de baseras på samma grundfärg [28]. Nyanser av samma 

grundfärg som har olika ljushet har mest distinkt skillnad, och upplevs därför som enklast att 

skilja från varandra [29]. Det är inte bara färger som är viktiga när något ska visualiseras. 

Storleken på objekt i kartan påverkar hur snabbt de går att urskilja ur kartan. Genom att 

variera storleken utifrån någon parameter kan man framhäva dess synlighet i kartan. Till 

exempel kan prickar på en karta motsvara befolkningstäthet där de prickar som har större 

befolkningstäthet visualiseras som större prickar [4]. Geografiska data som innehåller latitud 

och longitud går att visualisera utifrån sin position. När positionsbestämd data ska visualiseras 

bör det vara avstånd mellan mätpunkterna eftersom det är svårt att särskilja olika platserna om 

de befinner sig för tätt inpå varandra [5]. 
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2.3 ANVÄNDARGRÄNSSNITTS ANVÄNDBARHET 

För att utvärdera om designen är lämplig bör webmaterialet utvärderas av målgruppen som 

det är designat för. Vid utvärderingen bedöms användargränssnittets användbarhet [30]. 

Användbarhet definieras som ett kvalitetsmått på hur enkelt ett användargränssnitt är att 

använda. Kvalitetsmåttet innefattar bedömning av hur lång tid det tar att lära sig använda 

websidan, hur många misstag användaren utför och hur nöjd användaren är med websidans 

design [31]. 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Målet med intervjuer är att samla mer detaljerad information från ett mindre antal människor 

[32]. Det finns två inriktningar på intervjuer. Den kvantitativa intervjun består av frågor 

inriktade på siffor, längd och antal och målet är att kunna ange frekvenser. Den kvalitativa 

intervjuns syfte är att förstå en djupare mening och resonemang om ett fenomen. I praktiken 

har de flesta intervjuer en kvantitativ- eller kvalitativ huvudinriktning men även om 

huvudinriktningen är kvantitativ kan intervjun bestå av både kvantitativa och kvalitativa 

frågor [33]. 

Utförandet av en intervju kan ske med varierande grad av strukturering. Hög grad av 

strukturering innebär att intervjufrågorna har fasta svarsalternativ och låg grad innebär att 

svarsmöjligheterna är öppna [33]. En intervju som baseras på en färdig lista med 

intervjufrågor men där frågorna ställs i olika ordning, baserat på hur samtalet fortgår, kallas 

för en semistrukturerad intervju. Frågorna ska vara formulerade så att den som besvarar 

intervjun kan berätta utförligt om sina tankar [32]. I en kvalitativ intervju ska intervjuguiden 

bestå av några få frågeområden. Den som intervjuar ska vara väl inläst på ämnesområdet och 

ha ett tydligt syfte med intervjun [33]. För att minnas vad som sades måste intervjun 

dokumenteras genom anteckningar, ljud- eller videoupptagningar. Inspelning är fördelaktigt 

eftersom allt som sades sparas och blir en del av resultatet. Att intervjun spelas in kan göra 

intervjupersonen obekväm men de flesta slappnar av efter en liten stund. En videoupptagning 

påverkar intervjumiljön mer än ljudupptagning. Om intervjupersonen inte vill spelas in måste 

dokumentationen enbart bestå av anteckningar. Det mest fördelaktiga är att kombinera 

anteckningar och inspelning eftersom anteckningarna kompletterar inspelningen med 

information om ickeverbal kommunikation som kan underlätta tolkning av intervjun [32]. 

Det finns flera aspekter som är viktiga att tänka på för att intervjun ska bli så bra som möjligt. 

För att spara tid ska intervjun inte vara onödigt lång men ändå samla in tillräckligt med 
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information för att besvara studiens syfte. Intervjuaren ska ha lagom med ögonkontakt med 

den som intervjuas, vara uppmärksam och lyhörd och ska låta det vara tyst ibland under 

samtalet. Det är viktigt att den som intervjuas inte får några dömande kommentarer, men 

däremot får följdfrågor som fördjupar och driver samtalet framåt. Exempel på följdfrågor är 

att be intervjupersonen om ett exempel, klargörande eller fler detaljer alternativt att 

sammanfatta det som sagts och fråga om det uppfattats korrekt. Intervjun ska inledas med att 

intervjuaren beskriver syftet med intervjun samt frågar om tillåtelse att spela in samtalet [32]. 

Efter att intervjuerna utförts så ska materialet analyseras och tolkas. Analysen och tolkningen 

påbörjas under intervjun när anteckningar skrivs men merparten av analysen ska utföras i 

efterhand [33]. Analysen kan utföras genom att intervjuerna transkriberas, skriftligt 

dokumenteras, alternativt att inspelningarna avlyssnas flertalet gånger. Båda dessa metoder är 

mycket tidskrävande [32]. För att spara tid kan analysen istället utföras genom att 

inspelningen lyssnas igenom samtidigt som minnesanteckningar skrivs. Dessa 

minnesanteckningar och anteckningarna från intervjun sammanfattas enligt samma struktur 

som intervjuguiden. Fördelen med denna metod är att oväsentligheter som inte har direkt 

samband med studien tas bort. Nackdelen är att delar av materialet utesluts. Att materialet blir 

lätthanterligt överväger dock denna nackdel eftersom en stor datamängd gör materialet 

ohanterligt vilket medför att viktig information ändå missas på grund av den stora mängden 

information. Det är viktigt att innehållsanalysen utförs av den som genomförde intervjun 

eftersom exempelvis sinnesstämning under intervjun kan bidra med viktig information. När 

intervjuerna har sammanfattats tolkas materialet och liknande mönster från intervjuerna 

sammanfogas till kategorier. I rapporten ska en beskrivning av hur kategorierna skapades 

redovisas. Redovisningen sker genom att uttalanden och situationer som varit underlag för 

kategorierna beskrivs. Oftast behövs bara övergripande beskrivningar eftersom ordagranna 

citat endast ska finnas med om exakt ordföljd och formulering är viktigt för resultatet. 

Beskrivningen av innehållsanalys och tolkning ska vara tydlig så att läsaren förstår hur arbetet 

utförts. Att läsaren förstår tolkningsprocessen ökar materialets trovärdighet [33]. 

Det finns fyra metoder för utvärdering av användargränssnitts användbarhet. Dessa metoder 

är formell utvärdering med en analysteknik, automatisk utvärdering med en datoriserad 

process, empirisk utvärdering med experiment och heuristisk utvärdering när användaren 

visuellt bedömer användargränssnittet och redovisar sin uppfattning om det [34].  
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2.3.2 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärderingsmetod är den utvärderingsmetod som är det mest välbeprövade 

tillvägagångssättet för bedömning av användbarhet inom webforskning [15] [35]. Metoden är 

tids- samt kostnadseffektiv och ska användas för bedömning av användbarhet tidigt i 

designprocessen. Innan användargränssnittet tas i bruk ska det anpassas enligt resultaten från 

den heuristiska utvärderingen, samt utvärderas ytterligare med mer avancerade 

bedömningsmetoder [35]. Hollingshed och Novick [35] beskriver att heuristisk utvärdering 

innebär att en grupp, på 3-5 deltagare, bedömer en websidas användargränssnitt. 

Bedömningen utförs genom att deltagarna betraktar användargränssnittet och noterar sin 

uppfattning om användbarheten [35]. Utvärderingen ska beskriva både för- och nackdelar 

med designen och kritiken ska vara så detaljerad som möjligt [34]. Deltagarna som utför 

utvärderingen ska ha erfarenhet av den typ av användargränssnitt som används [35]. När 

deltagarna har utfört sin enskilda bedömning av användargränssnittet ska resultaten 

kombineras till en sammanställning av för- och nackdelar med visualiseringarna [30].  

Målet med frågeformulär är att samla information som är kortfattad och enkel. Informationen 

kan baseras på fakta eller åsikter. Faktabaserad information kräver endast att respondenten 

lämnar information om exempelvis ålder och är därför enkla att konstruera och besvara. 

Frågor om åsikter kräver att den som besvarar frågorna funderar och är därför mer 

tidskrävande. De flesta frågeformulär innehåller både fakta- och åsiktsfrågor. En fördel med 

frågeformulär är att de på ett relativt enkelt sätt samlar in mycket information. En nackdel kan 

vara att frågornas formulering kan medföra att svaren snedvrids till att spegla forskarens 

uppfattning om en fråga, istället för att enbart beskriva åsikten hos den som besvarar 

formuläret [32]. Frågeformulär besvaras oftast bara en gång och det är därför viktigt att de 

planeras noggrant så att frågorna är enkla att förstå, men samtidigt ger svar på det som 

forskaren undersöker. Frågeformuläret ska vara så kort som möjligt och bara innehålla frågor 

som är avgörande för studiens syfte. Ett formulär kan innehålla båda öppna frågor där 

respondenten själv får skriva ett svar och fasta frågor med färdiga svarsalternativ. 

Frågeformuläret ska inledas med en informationstext om syftet med frågeformuläret samt 

information om att det är frivilligt att besvara frågorna och avslutas med ett tack till den som 

tagit sig tid att besvara frågorna [32].  
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2.4 FÖRENTA NATIONERNAS GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Trafikverkets arbete är del av FN:s 13:e mål för hållbar utveckling som berör 

klimatförändringar på jorden och hur det påverkar oss människor. Temperaturen har ökat på 

jorden och är historiskt som högst nu. År 2015 skrev länder på ett avtal för att minska den 

globala temperaturökningen så den inte stiger med mer än två grader [36]. Senast år 2045 ska 

Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser enligt klimatlagen som trädde i kraft 1 

januari 2018 och för att detta ska uppfyllas måste transportsektorn bidra vilket Trafikverket 

arbetar efter [37]. I examensarbetet kommer visualiseringar skapas av avvikelsedata från 

Trafikverkets mätstationer. Visualiseringarna kan komma att användas i ett framtida system 

vilket gör att detta arbete berör frågor relaterade till FN:s 13:e mål. 

2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Forskningsetiska överväganden görs för att säkerställa att deltagarnas intressen skyddas, att 

deltagande är helt frivilligt, att deltagarnas integritet skyddas samt att inga oriktiga 

framställningar görs och att forskningen följer nationell lagstiftning [32]. Deltagande i studien 

var helt frivilligt. Alla deltagare tillfrågades om de ville vara med och de kunde när som helst 

tacka nej och avbryta sitt deltagande utan att förklara varför. De som tackade ja till deltagande 

informerades om att de kunde avstå från att svara på frågor som de inte ville eller inte kunde 

svara på. Deltagare tillfrågades om godkännande om att intervjun spelades in på mobiltelefon 

och de fick information om att den eventuella inspelningen raderas efter att resultatet 

sammanställts. Frågeformulär om demografiska data och dokumentation från utvärderingarna 

kommer att lagras så att ingen obehörig har tillgång till dem. Samtliga resultat från intervjuer 

och utvärderingar sammanställdes objektivt. Detta medför att kraven för integritet, beskrivna 

av Denscombe [32], är uppfyllda. Deltagarna visste att de deltog i en studie och vad syftet 

med studien är vilket innebär att oriktiga framställningar ej förekommit. Allt arbete med 

projektplan och examensarbete har utförts i enlighet med svensk lagstiftning. Arbetet utfördes 

således i enlighet med Denscombes [32] beskrivning av forskningsetiska överväganden. 

Denscombe [32] skriver att innan en studie kan genomföras behövs oftast ett godkännande 

från etisk kommitté. Det finns dock studier som undantas från denna regel. För 

undersökningar som använder data som inte kan härledas till individer samt utvärderingar av 

tjänster och funktioner behövs ingen etikansökan [32]. Studiens upplägg motsvarade dessa 

undantag. Med anledning av ovanstående anses att kraven för forskningsetiska överväganden 

är uppfyllda och att ansökan till etisk kommitté inte behövdes. 
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3 METOD 

I detta kapitel förklaras hur projektet genomfördes genom att beskriva hur befintlig 

kvalitetskontroll utvärderades samt förklara tillvägagångssätt och hur det nya 

användargränssnittet utvecklades och utvärderades.  

Studien är en jämförande studie som genomfördes i tre steg. Första steget var förstudie som 

bestod av att utvärdera befintligt system för kvalitetskontroll med kvalitativ metod bestående 

av en intervju. Därefter skapades det nya användargränssnittet. Den sista delen var att 

utvärdera det nya användargränssnittet för att bedöma användargränssnittets användbarhet.  

3.1 FÖRSTUDIE AV BEFINTLIG KVALITETSKONTROLL  

För att skapa en djupare förståelse för användbarheten hos nuvarande kvalitetskontroll 

utfördes en intervju med kvalitativ huvudinriktning [33]. Den 23 april 2018 genomförde vi en 

intervju med Viktoria Moberg. För sammanställning av intervju till förstudie se bilaga 1.  

Intervjuguiden bestod av en färdig lista med frågor men frågornas ordningsföljd anpassades 

och intervjupersonen fick tala utförligt om de ämnen som togs upp. Intervjun hade därför en 

låg grad av strukturering [33] och kan kallas för semistrukturerad [32]. Intervjun tog 34 

minuter. Under intervjun användes de viktiga aspekter som beskrivs i avsnittet teoretiskt 

ramverk. Intervjun dokumenterades, efter godkännande från Victoria, med ljudinspelning på 

mobiltelefon samt anteckningar. Under intervjun var en av oss ansvarig för att föra 

anteckningar och den andra ansvarade för att ställa frågor enligt intervjuguiden. Vi bestämde 

innan intervjun vem som skulle ha vilken roll. Vi båda ställde kompletterande följdfrågor för 

att Viktoria skulle förtydliga eller fördjupa sitt resonemang. 

Målet med intervjun var att skapa förståelse för befintlig kvalitetskontroll därför att 

Trafikverket anser att kvalitetskontrollen bör förändras. Eftersom den intervjuade är specialist 

inom området antogs bedömningar och förslag som trovärdiga. Med anledning av detta ansåg 

vi att hon var lämpad att bedöma användbarhet i befintligt system samt ge förbättringsförslag.  

Konkreta fakta från intervjun sammanställdes och låg sedan till grund för utvecklandet av det 

nya användargränssnittet. Efter att intervjun genomförts lyssnade vi enskilt på intervjun och 

skrev ner minnesanteckningar. Det innehåll från intervjun som vi båda noterat samt 

anteckningar som skrivits under intervjuförfarandet sammanfattades enligt struktur från 

intervjuguiden. Tolkning av resultatet utfördes därefter.  
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3.2 SKAPANDE AV NYTT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Vi läste igenom intervjusammanställningen gemensamt och utformade en lista med kriterier 

att beakta vid skapandet av ett nytt användargränssnitt. Följande kriterier utformades. 

• Automatisera hantering för att minska fel. 

• Passande färgval för visualisering av data.  

• Samla data på ett och samma ställe. 

Viktorias resonemang om att vissa delar i systemet skulle kunna automatiseras för att 

underlätta arbetet och att rapporter ibland skickas till fel person låg till grund för skapandet av 

det första kriteriet. Uttalanden om att en enkel design är att föredra samt att fler färger skulle 

tydliggöra vilka stationer som har många fel föranledde det andra kriteriet. Viktorias 

funderingar om att det är negativt, och tidsslöseri, att flera steg måste genomföras vid dagens 

avvikelsekontroll skapade det tredje kriteriet. Användargränssnittet skapades i enlighet med 

ovanstående kriterier samt aspekter för användbar webbdesign som beskrivits i teoretiskt 

ramverk. Målsättningen med användargränssnittets design var att innehållet skulle upplevas 

som användarvänligt samt att det skulle vara lätt att navigera i gränssnittet. Nielsen 

rekommenderar att länkar ska visas med två färger [17] och vi valde därför att länken är grön 

när den inte används, medan den är röd när muspekaren är över länken. Kartan visas på 

merparten av sidan eftersom systemets syfte är att visa avvikelser. Bakgrund och kartan är i 

gråskala för att text samt stationer ska ha hög kontrast mot bakgrunden och synas bra [17].  

För att åstadkomma det första kriteriet, att automatisera 

hantering för att minska fel och öka användbarheten, 

effektiviserades en viss del så att det nya systemet kan 

arbeta av sig själv och därigenom enklare kunna skicka 

mail och undvika att de sänds till fel mottagare. De 

knappar som skapades benämndes ”skicka 

stationsstatus”, ”multirapport”, ”välj region”, ”visa alla” 

och ”?”. Alla knappar visas i applikationens 

navigationsfönster, se figur 1. Knappen ”skicka 

stationsstatus” möjliggör att skicka rapport till berörd 

person och ”multirapport” skickar en rapport om 

samtliga stationer i en region till berörd person. Valet 

”välj region” filtrerar ut alla stationer som hör till en Figur 1 - Navigeringsmeny i applikationen 
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region och ”visa alla” visar alla stationer på kartan. Syftet med knapparna är att minska risken 

att fel kan göras av användaren för att uppfylla det första kriteriet. Knappen ”?” lades till för 

att kunna visa instruktioner för hur webbapplikationen ska användas. 

Stationerna visualiserades som punkter i kart-vyn. Punkterna visualiseras i olika 

färgintervaller beroende på hur många fel som stationerna har. Detta har gjorts för att det ska 

vara lättare att se vilka stationer som har rapporterat flest fel. Bra färgval var det andra 

kriteriet från förstudien så därför prioriterades detta. När vi började skapa 

användargränssnittet var färgerna för de olika punkterna utvalda med hjälp av webbverktyget 

Colorgorical som är framtaget för att generera bra färgpaletter för informationsvisualisering 

[25]. Punkternas färger valdes för att de skulle uppfattas som behagliga.  

I enlighet med [24] prioriterade vi funktionalitet framför utseende och färgkombinationer som 

vanligtvis inte uppskattas valdes bort. Vi ansåg dock att färgernas budskap inte var tydligt 

med de färger som valts enligt Colorgorical. Vi ändrade därför design och valde färger enligt 

NCS med naturliga färger [28]. Att använda en röd färg för att visa upp avvikelser ansåg vi 

vara bra då rött kan uppfattas som en varning för oss människor [4] I enlighet med detta 

färgsystem [38] valde vi S 3060-Y90R, S 2060-Y90R och S 0560-Y90R vilket motsvarar 

”179,71,71”, ”204,82,82”, ” 242, 97, 97” i RGB [39].  ”179,71,71” som har högst 

mättnadsgrad av de tre symboliserar de stationer som har rapporterat mer än 31 fel, ” 242, 97, 

97” symboliserar de stationer 

som har mindre än 17 fel och 

”204,82,82” motsvara de 

stationer som ligger mellan de 

tidigare nämnda felnivåerna. För 

att förstärka skillnaderna mellan 

de olika intervallen valde vi 

även att ha olika diameter på 

punkterna baserat på antal fel i 

stationerna. De stationer som 

ligger i det intervall med flest fel 

fick störst diameter, se figur 2.  

Figur 2 - stationer i kart-vyn 



 

14 

 

Datat som innehöll mätstationernas id, namn, longitud och latitud var i formatet CSV och 

storleken var på 76,4 kB. Datat bearbetades i programvaran QGIS och konverterades till en 

shapefil för att kunna importeras i PostgreSQL och bygga upp en databas. En till datamängd 

användes, vilken innehöll avvikelsedata från mätstationerna. Avvikelsedatat var lagrat i ett 

Excelark på storleken 23 kB och detta lades till i databasen. Datan hämtades sedan med hjälp 

av geoservern och presenterades med OpenLayers. Databasen skapades för att samla data på 

ett och samma ställe, eftersom detta var det tredje kriteriet från förstudien.  

PostgreSQL laddades ner med en interaktiv installer från EnterpriseDB. Programvarorna 

StackBuilder och PostGIS som bygger på PostgreSQL installerades. Efter detta öppnades 

pgAdmin och kopplades upp mot den lokala servern så att databaser kunde skapas och 

scheman samt tabeller kunde läggas till.  

De tabeller som skapades i databasen var errorcodes, stations, stations_error och regions. 

Errorcodes innehåller beteckningar för alla felkoder som kan skickas från mätstationerna. 

Station_errors innehåller avvikelsedata från stationerna som visas i webapplikationen. 

Stations innehåller mätstationernas namn, longitude, latitude och stations-id. För att visa upp 

de stationer som innehöll avvikelser användes en SQL-sats i Geoservern. SQL-satsen kopplar 

samman avvikelsen med rätt station. En SQL-vy lades till i Geoservern som ett lager som 

sedan anropas för att visa data i webapplikationen.  

GeoEXT och OpenLayers användes tillsammans för att bygga upp ett grafiskt gränssnitt 

(GUI). GUI:t består av fyra paneler, varav tre ligger på varandra till vänster i vyn. De tre 

panelerna till vänster håller knapparna. Panelerna har följande funktioner. Den första håller 

fyra knappar längst upp till vänster i vyn. Den andra panelen visar information om de olika 

stationerna. Den tredje panelen visar information om vald station i listan samt håller knapp för 

att skicka vald station. Den fjärde panelen är merparten av vyn och den innehåller kartan. 

3.3 ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS ANVÄNDBARHET 

Vår handledare på Högskolan i Gävle testade och utvärderade en preliminär version av 

användargränssnittet dagen innan användargränssnittets användbarhet utvärderades av 

medarbetare på Trafikverket. Vi förändrade användargränssnittets design samt förtydligade 

och ändrade ordning på frågor i frågeformuläret enligt rekommendation från handledaren.  

Det nya användargränssnittets användbarhet utvärderades enligt rekommendation från [6] [30] 

av målgruppen det är designat för. För att samla in data om visualiseringarnas användbarhet 
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utfördes bedömning av användargränssnittet med heuristisk utvärdering. Visualiseringarna 

som skapades kommer inte att publiceras för allmänheten, utan de är förslag för vidare 

bearbetning. Med anledning av detta bedömdes heuristisk utvärdering vara en lämplig metod 

för kvalitetsbedömning. Den heuristiska utvärderingen innebar att för- och nackdelar med 

visualiseringarna bedömdes och dokumenterades med frågeformulär. Deltagarna som 

genomförde den heuristiska utvärderingen utsågs genom snöbollsurval. Snöbollsurval innebär 

att en deltagare väljs ut för att utföra första utvärderingen. Denna person rekommenderar 

sedan nästa deltagare som ska erbjudas att utföra utvärderingen [32]. Snöbolls- och 

bekvämlighetsurval kan användas vid mindre kvalitativa studier med begränsad tidsram [32] 

och med anledning av detta användes denna urvalsmetod. 

Den första deltagaren var vår kontaktperson på Trafikverket. Victoria Moberg erbjöds att 

utföra utvärderingen på grund av bekvämlighet. Snöbollsurvalet fortgick till dess att tre 

utvärderingar utförts vilket överrensstämmer med rekommendation från [35]  om att tre till 

fem deltagare kan utvärdera användargränssnittet och notera sin uppfattning om 

användbarheten. Deltagarna var två kvinnor och en man i åldrarna 25 till 58 år. En deltagare 

arbetar på Trafikverkets kontor i Gävle och två arbetar i Borlänge. Alla deltagarna har 

kunskap inom väderdata samt presentation av sådant material. Deltagare ett arbetar som 

projektingenjör med förvaltningsstöd till VVis. Hon arbetar med befintlig kvalitetskontroll 

och har gjort detta dagligen i nio månader och hon utvärderade befintlig kvalitetskontroll 

under intervjun i examensarbetets förstudie. Deltagare två arbetar som testledare för 

applikationer som stödjer avvikelser för väderdata. Hon har en masterutbildning inom GIS 

och har arbetat med kartjänster sedan år 2002. Den tredje deltagaren arbetar med IT-

projektledning för VVis men arbetar inte med befintlig kvalitetskontroll.   

Utvärderingen innebar att deltagarna fick skriftlig instruktion att utföra sju uppgifter i det 

framtagna användargränssnittet för kvalitetskontroll av väderdata. Efter detta besvarade 

deltagarna i studien ett frågeformulär om bakgrundsinformation samt utvärdering av 

användargränssnittets användbarhet. De demografiska frågorna utformades enligt 

rekommendationer från Statistiska Centralbyrån [40]. Demografisk information från 

formulären användes endast som bakgrundsinformation och analyserades eller tolkades ej. 

Frågor om användargränssnittets användbarhet utformades enligt riktlinjer som beskrivits i 

teoretiskt ramverk. För frågeformulär till examensarbete se bilaga 2.  

De skriftliga bedömningarna av användargränssnittet kombinerades till en sammanställning 

av för- och nackdelar med visualiseringarna som redovisas under resultat. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel beskrivs vad arbetet resulterade i genom att redovisa det nya 

användargränssnittet samt bedömning av dess användbarhet och därigenom besvara projektets 

syfte och frågeställningar.  

Nedan följer redovisning av bedömning av användargränssnittets användbarhet. 

Redovisningen sker i enlighet med definition av användbarhet.  

Utvärderingen innehöll bedömning av hur lång tid det tar att lära sig använda gränssnittet. 

Deltagarna ansåg att användargränssnittet var enkelt att använda. Två av deltagarna ansåg att 

det tog förväntad tid att lära sig använda användargränssnittet men en deltagare ansåg att det 

tog längre tid än han förväntat sig. Användarmanualen, det vill säga hjälpikonen ”?”, 

bedömdes av deltagarna som svår att hitta samt förstå och att detta medförde att inlärningen 

tog längre tid.   

Utvärderingen innehöll bedömning av hur många misstag användaren utför. Antalet misstag 

under testet varierade mellan deltagarna. Variationen var från inget upp till fem fel. Felen 

inkluderade osäkerhet kring gränssnittets funktioner. Utvärderingen innehöll bedömning av 

hur nöjd användaren var med gränssnittets design. Deltagarnas nöjdhet med gränssnittets 

design varierade. En deltagare var inte alls nöjd, en deltagare ansåg att användbarheten 

motsvarade hennes förväntningar och en deltagare var väldigt nöjd. Deltagaren som inte alls 

var nöjd ansåg att färgval samt knapparnas funktioner kan förbättras. Deltagaren som var nöjd 

med användbarheten menade att design och information var bra. Förbättringsförslag var att 

gränssnittet skulle innehålla mailbekräftelse samt att kartan kan innehålla en legend med 

beskrivning av symbolernas innebörd. Deltagaren som var väldigt nöjd ansåg att 

användargränssnittet sammantaget fungerade bra men hade några förbättringsförslag kring 

funktionalitet. 
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Användargränssnittet som skapades för att kontrollera avvikelser från trafikverkets 

vägväderstationer har följande design, se figur 3.  

 

Figur 3 - Slutgiltigt användargränssnitt 

 

Nedan följer en sammanställning av svar på frågor om användargränssnittet. 

Beskriv din upplevelse av användning av användargränssnittet. 

Yrkestitel Svar 

Projektingenjör 

 

• Enkel att använda 

• Lätt att se vilken station som har flest fel, vad det är 

för fel och se vart på kartan stationen ligger. 

• Smart att kunna skicka multirapport till berörda 

(något som saknas idag). 

• Tog ett tag att förstå att frågetecknet var 

användarmanualen.  

• Bra att pricken blev gul i kartan när man valde en 

station.   

Testledare Bra grund. I test var fokus på flikarna och den funktionallitet 

som fanns där. Ren och fin design. Tydlig info. 

Projektledare Grafiskt snyggt. 
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Hur lång tid det tog att lära dig använda användargränssnittet? 

Yrkestitel Svar 

Projektingenjör Det tog förväntad tid.  

Gick snabbt att lära sig använda gränssnittet, det var bara 

användarmanualen som tog tid.  

Testledare Det tog förväntad tid.  

Bra. 

Projektledare Det tog längre tid än jag väntat mig. 

Har inte jobbat i dagens verktyg så förväntan kommer mer 

utifrån vad jag ”tycker” det ska vara. 

 

 

Hur många misstag du gjorde när du testade användargränssnittet? 

Yrkestitel Svar 

Projektingenjör Jag gjorde två fel. 

Testledare Jag gjorde inget, ett eller två fel. 

Projektledare Jag gjorde tre, fyra eller fem fel.  

Om man med misstag inkluderar onödig tvekan och 

osäkerhet.  

 

 

Hur nöjd är du med användargränssnittets användbarhet? 

Yrkestitel Svar 

Projektingenjör Väldigt nöjd, användbarheten var bättre än jag förväntat 

mig.  

Väldigt nöjd, några förbättringsförslag bara. 

Testledare Användbarheten motsvarade mina förväntningar. 

Projektledare Inte alls nöjd, användbarheten var sämre än jag väntat mig.  
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Förbättringsförslag? 

Yrkestitel Svar 

Projektingenjör • Skulle vara bra att ha en kolumn till där det står vad 

det är för typ av fel.  

• Kunna välja skicka multirapport och 

stationsinformation till vissa stationer.  

• Vara bra med stationsnamn också med den gula 

pricken. 

Testledare • Bekräftelse till användare när mail har skickats.  

• Utforma text (tags, hjälp) mer specifik, med färre ord 

och med enhetliga begrepp.  

• Kartan saknar legend. Förklara gula och röda punkter 

samt storlek på punkterna.  

Projektledare • Tror ett upplägg med flikar vore bättre om man 

t.ex.väljer region kommer en ruta där man väljer men 

sedan försvinner info om vad man valt.  

• Knapp som hovrar rött signalerar fel! Byt färg.  

• ”Visa alla” oklart vad alla innebär, bättre kanske 

”alla regioner”   

• Ologiskt med knappen ”skicka stationsstatus” längst 

ner och ”multirapport” högst upp. 

• Hjälptexten har inte någon tydlig sekvens. Man 

förstår inte intutivt hur de olika delarna hänger ihop.  

 

5 DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel analyseras projektets resultat och det beskrivs hur valda metoder 

medförde fördelar samt begränsningar i studiens genomförande. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

5.1 RESULTATDISKUSSION 

Vi anser att studiens syfte besvaras genom att en prototyp till ett användargränssnitt som visar 

geovisualiseringar har skapats och prototypens användbarhet har bedömts. Vi anser att 

frågeställning 1, om hur användbarheten i ett nytt system påverkas jämfört med befintligt 

system, besvarades eftersom en specialist inom området utvärderade befintlig 

kvalitetskontroll i förstudien och därefter utvärderade det nya användargränssnittet med 

frågeformulär. Specialisten ansåg att den befintliga kvalitetskontrollen var pålitlig men att 
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användbarheten kunde förbättras. Specialisten var väldigt nöjd med användbarheten i det nya 

användargränssnittet. Vi anser att frågeställning 2, om hur användbarhet kan uppnås med 

hjälp av geovisualisering, besvarades genom den feedback samt de förbättringsförslag som 

deltagarna uppgav i frågeformulären.  

De som deltog i utvärderingen av det nya systemet hade åsikter om att användarmanualen var 

svår att förstå och hitta. En orsak kan ha varit att den i testuppgifterna kallades 

användarmanual, men i användargränssnittet benämns den enbart med ”?”. Detta kan ha 

orsakat missförstånd eftersom att använda olika ord som betyder samma sak kan förvirra 

användaren och försämra förståelsen för funktioner [41]. För att en användarmanual ska vara 

lätt att förstå ska den vara kortfattad, uppgiftsorienterad och steg för steg förklara hur 

användargränssnittet fungerar [42] så när prototypen vidareutvecklas bör även 

användarmanualen förbättras.  

Deltagarna ansåg att det tog förväntad eller längre tid än förväntat att lära sig 

användargränssnittet. Detta baseras på deltagarens egen uppfattning. Bedömning av hur lång 

tid det tar att lära sig använda användargränssnittet hade istället kunnat mätas genom 

observationer eftersom den metoden ger en djupare förståelse för fenomenet som undersöks 

[43]. Med observationer hade tidsåtgång kunnat mätas [43], istället för att skattas av 

användaren, vilket hade gett ett mer precist resultat. Eftersom detta metodval kan komplettera 

våra egna metoder anser vi att observationer eventuellt kan användas vid utvärdering av 

användargränssnittet efter att det vidareutvecklas för användning på Trafikverket.  Även [15] 

menar att tidsåtgång bör mätas. De har undersökt användbarhet hos en websida med 

visualisering av väderdata genom test av om användaren kunde utföra specifika uppgifter, hur 

lång tid utförandet tog samt subjektiv bedömning av websidans användbarhet [15]. 

I utvärderingen av vårt användargränssnitt gjorde deltagarna misstag under testet på grund av 

osäkerhet kring gränssnittets funktioner. Funktionaliteten bör förbättras eftersom Nielsen [42] 

beskriver att det är viktigt att gränssnittets funktioner är enkla att förstå så att användaren inte 

behöver tveka över dess ändamål. I användargränssnittet visas bekräftelsebegäran för att 

undvika att användaren skickar rapporter av misstag. Detta följer Nielsens rekommendation 

att användargränssnittet ska minska risken för fel genom att användaren måste bekräfta 

åtgärder innan de genomförs [42].   

Deltagarna hade skilda åsikter om användargränssnittets design. Förbättringsförlsag var att 

färgval samt knapparnas funktioner kan förbättras. Vid skapande av användargränssnittet tog 
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vi hänsyn till aspekter som medför att webmaterial upplevs som inbjudande och lättförståeligt 

[17]. Storleken på kartan är cirka 80% av visningsvyn enligt rekomendation från [17]. Vi 

följde även rekommendation från [5] om att det bör vara avstånd mellan mätpunkterna 

eftersom det är svårt att särskilja olika platserna om de befinner sig för tätt inpå varandra [5]. 

Angående färgval började vi med Colorgoricals färgpalett [25] men övergick sedan till NCS 

[28]. Vi gjorde denna förändring, trots att det var tidskrävande, eftersom vi ansåg att 

användargränssnittets funktionalitet var högsta prioritet. Om utseendet upplevts som otydligt 

ansåg vi att det kunde försämra användargränssnittet. Vi utgick från grundfärgerna i NCS och 

valde färgvariationerna rött, ljusrött och ljusljusrött eftersom nyanser av samma grundfärg 

som har olika ljushet upplevs som enklast att skilja från varandra [29]. Vi valde rött för att 

visa felkoder eftersom rött ofta uppfattas som varning [4] och vi menar att det därför är enkelt 

att förstå att stationer som lyser i denna färg signalerar om problem. För att användaren lättare 

ska förstå vilken knapp som är under musknappen valde vi att knappen byter färg till rött när 

muspekaren är över den. En deltagare påpekade att detta uppfattas som en felsignal och att 

färgen därför bör bytas ut. Vi håller med om detta förbättringsförslag.  

I resultatet framkom förbättringsförslag gällande antal stationer med felkodsinformation som 

kan skickas samtidigt. I användargränssnittet går det att skicka en station åt gången eller alla 

stationer från en region åt gången. Förbättringsförslaget var att kunna välja ut till exempel tre 

av fem stationer. Innan utvärderingen försökte vi implementera detta i användargränssnittet 

men det visade sig vara svårt och tidskrävande att skapa denna funktion. Vi hittade inte någon 

lösning för hur detta görs i GeoExt och därför fanns inte funktionen i användargränssnittet.  

Heuristisk utvärdering ska utföras av personer som har erfarenhet av den typ av 

användargränssnitt som används [35]. Deltagaren som var mest kritisk till det nya 

användargränssnittet arbetar inte med befintlig kvalitetskontroll. Deltagrens 

förbättringsförslag berörde design samt att knapparna ska ha mer enhetliga namn och placeras 

bredvid varandra. Förslagen kan medföra att användargränssnittet är lättare att använda första 

gången. Vi anser att förbättringsförslagen är värda att ta i beaktning men att de endast 

påverkar inlärningstiden eftersom följande gånger användargränssnittet används så har 

användaren lärt sig knapparnas funktioner. Denna deltagare har kunskap om väderdata men 

inte om användargränssnitt för kvalitetskontroll. Detta kan ha medfört att personens 

förväntningar på användargränssnittet inte hade överensstämmelse med önskemål om 

funktionalitet som togs fram vid förstudien eftersom kriterierna i förstudien baserades på 

kunskap från specialist som arbetar med kvalitetskontrollen dagligen.  
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5.2 METODDISKUSSION 

En programvaras livscykel beskrivs i teoretiskt ramverk. I detta examensarbete har vi 

genomfört halva livscykeln genom att planera, utveckla och testa en programvara. 

I förstudien genomfördes en semistrukturerad [32] intervju. Enligt rekommendation från [33] 

var vi väl inlästa på ämnesområdet och intervjun hade ett tydligt syfte som vi förklarade innan 

intervjun började [32]. Intervjun dokumenterades med anteckningar samt ljudupptagning 

enligt rekommendation från [32]. Vi saknade erfarenhet av att utföra intervjuer sedan tidigare 

men vi hade viktiga aspekter [29] i åtanke under samtalet. Om vi hade haft erfarenhet av 

intervjustudier hade vi varit mer avslappnade vilket eventuellt medfört att intervjupersonen 

delat med sig av mer information. Analys av intervjun utfördes enligt metod från [33] som 

kan användas vid studien med en begränsad tidsram.  Vi ansåg att det var väsentligt att 

förstudien genomfördes omgående eftersom analysen behövdes för att skapandet av 

användargränssnittet skulle kunna påbörjas. Med anledning av detta valdes denna 

analysmetod trots att det finns andra metoder som är mer noggranna [33]. 

De mjukvaror som användes vid skapande av användargränssnittet valdes därför att studier 

visat att de kan kombineras vid utveckling av webbapplikationer för geospatial data [7] [18]. 

Flera av mjukvarorna följer OGC-standard [20] vilket vi ansåg var en fördel eftersom dessa 

mjukvaror är välbeprövade. I det nya användargränssnittet visualiserades tabelldata som 

bilder för att visualiseringar kan användas för att på ett tidseffektivt sätt presentera och belysa 

viktig information [6]. Kartbilden är i 2D eftersom studier har påvisat att information 

presenterad i 2D är enklare att förstå än om den visas i 3D [6].  

Datat som användargränssnittet baserades på kommer från Trafikverket. Datat är inte korrekt 

felkodsdata. Anledningen till detta är att Trafikverket tyvärr inte kunde tillhandahålla korrekta 

uppgifter inom projektets tidsram. Vi har fått godkännande från handledare samt ansvarig på 

Trafikverket att använda dessa data.  

Utvärdering av användargränssnittet utfördes med frågeformulär. Kvalitativa intervjuer kan 

ge mer djupgående information än frågeformulär [33] och eventuellt hade denna 

utvärderingsmetod gett mer information. Frågeformuläret utformades med syfte att detaljerat 

beskriva både för- och nackdelar med designen [34] för att säkerställa att 

utvärderingsmetoden skulle vara så informativ som möjligt. Det finns risk att frågor i ett 

formulär kan vara snedvridna [32] och vi har ingen tidigare erfarenhet av att skapa 

frågeformulär varför formulärets trovärdighet kan bedömas som låg. Vi ansåg dock att vi ville 
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skapa ett eget formulär ändå eftersom vi ville få svar på specifika frågeställningar om 

användargränssnittet och detta kunde inte uppnås med ett tidigare testat och mer allmängiltigt 

frågeformulär. 

Vår handledare på Högskolan testade användargränssnittet samt frågeformuläret innan vi 

utförde den heuristiska utvärderingen. Detta gjordes eftersom [43] beskriver att 

användargränssnittet kan utvärderas, och testas, av en person innan en större utvärdering 

utförs. Deltagarna som utförde den heuristiska utvärderingen valdes med snöbolls- och 

bekvämlighetsurval. Andra urvalsmetoder är mer omfattande och ger mindre risk för 

snedvridning av urvalet [32] men denna metod valdes för att det är en liten studie med 

begränsad tidsram. Urvalsmetoden är även passande eftersom [35] beskriver att deltagarna 

ska ha erfarenhet av den typ av användargränssnitt som utvärderas och detta kunde 

säkerställas med denna urvalsmetod. Uppfattningarna som framkom i den heuristiska 

utvärderingen var motsägelsefulla. Anledningen kan vara att utvärderingen genomfördes av 

för få deltagare, eftersom fler deltagare och fler frågor i frågeformuläret kan leda till ett mer 

representativt resultat [44].  

5.3 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis tolkar vi utvärderingarna som att användargränssnittets användbarhet var 

godtagbar enligt Trafikverket och har förbättringspotential. Vi är nöjda med detta resultat 

eftersom detta motsvarar våra förväntningar och studiens frågeställningar besvaras. 

Prototypen kan vidareutvecklas i enlighet med förbättringsförslag och sedan utvärderas igen 

innan det tas i bruk av Trafikverket, och på så vis fortsätta följa en programvaras livscykel 

[16]. 
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BILAGA 1 

Sammanställning av intervju till förstudie.  

Intervju med Viktoria Moberg 23 april om befintlig kvalitetskontroll.  

Beskriv din övergripande upplevelse av kvalitetskontrollen. 

Flera steg måste genomföras vid avvikelsekontroller. Först öppnar man Kvalitetskontrollen 

för att se om det finns några fel. Om det gör det tittar vi i felkodslista för att se vad det är för 

fel för att sedan skicka dessa avvikelser till den projektledare eller byggledare som ansvarar 

för stationen det är fel på. Ibland kan mindre analyser göras då man till exempel jämför med 

Vvis. Om det till exempel är ett vägarbete på platsen som varnar för avvikande 

vägbanetemperatur kan det vara orsaken till höga vägtemperaturer.  

Beskriv positiva aspekter med kvalitetskontrollen. 

Att det går att upptäcka fel på stationerna i tid för att säkra vägar i Sverige. Att den har en 

enkel design och att det finns en viss färgkodning för att kunna se vad som är fel på 

stationerna. 

Beskriv det du tycker kan förbättras med kvalitetskontrollen. 

Om allt data var samlat på ett ställe när man ska analysera det eftersom det tar tid att hoppa 

mellan olika listor. Det skulle även vara bra om fler färger användes för att tydliggöra vilka 

stationer som har många fel inrapporterade.   

Beskriv hur du upplever designen på kvalitetskontrollen. 

Enkel design. Datat presenteras i en tabell. Det gör att det kan vara svårt att se om stationen 

har larmat tidigare ifall det är mycket data i tabellen. Det kan även vara svårt att se hur stora 

avvikelserna är i en tabell. Den kan upplevas omständig då man måste titta i flera olika listor 

när man ska rapportera avvikelser.  

Beskriv dina tankar om att använda kvalitetskontrollen i ditt dagliga arbete. 

Det bästa med Kvalitetskontrollen är att det går att finna fel som inte går att se i Vvis. Att 

samma station visas upp flera gånger i tabellen gör datat onödigt stort. Vissa delar skulle 

kanske kunna automatiseras för att underlätta arbetet då vi kontrollerar detta varje dag.  

Vilka fel kan uppstå när kvalitetskontrollen ska avläsas? 

Det kan hända att man läser av fel i en tabell och på så vis mailar fel projektledare om en 

station som har larmat. Om det är samma station som har larmat flera gånger kan det också 

försvåra kontrollerna då tabellen som innehåller avvikelser blir svår att läsa av.  

Upplever du kvalitetskontrollen som pålitlig? 

- Om ja, beskriv varför 

-Om nej, beskriv varför 

Ja, det tycker jag. Vi har bra utvecklare av sytemet som har utformat pålitliga algoritmer för 

att beräkna om det finns avvikelser från stationerna.  

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

BILAGA 2 

Frågeformulär till examensarbete 

Du erbjuds deltagande i ett test som är en del av ett examensarbete på Högskolan i Gävle. 

Examensarbetet handlar om kvalitetskontroll av avvikelser i väderdata.  

 

Trafikverkets kvalitetskontroll av avvikelser i väderdata visas idag i tabeller vilket gör 

datainnehållet svårtolkat. Vi vill därför undersöka om avvikelsedata från mätstationerna kan 

visualiseras på ett mer användarvänligt sätt. 

I examensarbetet ska en prototyp av användargränssnitt för att visualisera avvikelserna skapas 

och utvärderas. Prototypens användbarhet ska bedömas av medarbetare från Trafikverket 

eftersom det är de som ska använda slutprodukten. 

Användbarhet definieras som ett kvalitetsmått på hur enkelt ett användargränssnitt är att 

använda. Kvalitetsmåttet innefattar bedömning av hur lång tid det tar att lära sig använda 

gränssnittet, hur många misstag användaren utför och hur nöjd användaren är med 

gränssnittets design*. 

Ditt deltagande innebär att du testar användargränssnittet samt att du besvarar ett 

frågeformulär om din upplevelse av användargränssnittets användbarhet.  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Om du vill kan du tacka nej till deltagande nu eller när som 

helst medan utvärderingen pågår. Du behöver inte ange någon anledning till varför du inte vill 

vara med. Även om du deltar i utvärderingen kan du avstå från att besvara frågor som du inte 

vill eller inte kan besvara.  

 

 

Lycka till! 

/Johan Manberger och Alexander Mogren  

IT-GIS HiG 

 

 

 

 

 

 
 

 

*J. Nielsen, “Usability 101: Introduction to Usability,” 2012. [Online]. Available: 

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/  



 

 

 
 

Utför följande uppgifter i användargränssnittet  

 

1) Läs manual om användargränssnittet 

 

2) Välj region norr och den station med flest fel. Skicka sedan mail med felrapport 

angånde denna station. 

 

 

3) Skicka mail till alla stationer i region mitt med hjälp av multiskicka-knappen  

 

4) Skicka mail angående station Kjula i region Stockholm Öst 

 

 

 

5) Kontrollera vem som är ansvarig för station Alsterbo 

 

 

6) Välj att visa alla stationer samtidigt 

 

 

7) Kontrollera vilket/vilka fel som är i Östraby 

 

 

 

Efter att du utfört uppgifterna kan du besvara frågeformuläret på följande sidor,  

  



 

 

 
 

Frågor om bakgrundsinformation 

 

Namn_____________________________________________________________  

Redovisas ej i rapporten 

 

Vilket år är du född? 

 

 

Är du man eller kvinna? 

□ Man 

□ Kvinna 

 

Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete?  

Försök att lämna en så deltaljerad yrkesbeskrivning som möjligt. Här följer några exempel. 

Skriv istället för assistent t.ex. inköpsassistens, redovisningsassistent. Skriv istället för lärare 

t.ex. förkollärare, lågstadielärare, textillärare. Var god texta! 

Exempel: 

B U S S C H A U F F Ö R         

 

Yrke: 

                    

 

 

Beskriv även dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du t.ex. är projektledare eller liknande 

skriv då vad du gör, exempelvis ”är ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i åldringsvården”. 

Är du t.ex. fabriksarbetare skriv då vad du gör/tillverkar.  

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Arbetar, eller har du arbetat, med kvalitetskontroll och avvikelser av väderdata? 

 

 

Om ja, beskriv vilken erfarenhet du har av kvalitetskontrollerna. T.ex. hur länge och hur 

frekvent du har arbetat med detta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Arbetar, eller har du arbetat, med karttjänster? 

 

 

Om ja, beskriv vilken erfarenhet du har av karttjänster. T.ex. hur länge och hur frekvent du 

har arbetat med detta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

  

JA NEJ 

JA NEJ 



 

 

 
 

Frågor om användargränssnittet 

 

Beskriv din upplevelse av användning av användargränssnittet. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hur lång tid det tog att lära dig använda användargränssnittet. 

Det gick snabbare än jag förväntat mig  

Det tog förväntad tid  

Det tog längre tid än jag förväntat mig  

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 



 

 

 
 

Hur många misstag du gjorde när du testade användargränssnittet? 

Jag gjorde inget, ett eller två fel 

Jag gjorde tre, fyra eller fem fel 

Jag gjorde mer än fem fel 

Kommentarer:_______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur nöjd är du med användargränssnittets användbarhet? 

Inte alls nöjd, användbarheten var sämre än jag förväntat mig 

Användbarheten motsvarade mina förväntningar 

Väldigt nöjd, användbarheten var bättre än jag förväntat mig 

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Förbättringsförslag? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Stort tack för att du genomförde testet och besvarade frågorna 

Johan Manberger och Alexander Mogren, IT-GIS HiG 

 

 

 

 

 

 


