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Abstrakt
Idag
har
blåljusaktörerna
(räddningstjänsten,
polismyndigheten
och
ambulanssjukvården) inte samma kartmaterial att arbeta efter. Detta innebär att de har
olika kartbilder att jobba med. Detta skulle kunna lösas med hjälp av ett gemensamt
kartstöd och en touch av metadata. Metadata är data om data och blir allt vanligare i
datasammanhang. Då data blir mer och mer innehållsrikt och mer komplicerat blir
vikten av metadata större. Metadata kan liknas vid en innehållsförteckning till ett
examensarbete. Utan innehållsförteckning och rubriker skulle arbetet vara svårt att
läsa igenom. Metadata hjälper bl.a. till så vi kan dela datamängder men ser också till
att data hålls uppdaterat. Data och geodata kan användas utan metadata men med den
fås en beskrivning av hur aktuell data är, vilka rättigheter vi har att använda den o.s.v.
Syftet med studien var att få fram det geodata och metadata som blåljusaktörerna har
gemensamt i sin verksamhet. Detta för att underlätta framställandet av en gemensam
blåljuskarta, så att aktörerna kan utföra sina uppdrag på ett så tidseffektivt sätt som
möjligt. Genom intervjuer med de tre blåljusaktörerna fick vi reda på vilka
data/geodata varje aktör har av intresse. Genom att jämföra aktörernas svar med
varandra lyckades gemensamma geodata som cykelbanor och husnummer lokaliseras.
Ur geodata kunde sedan metadata som, uppdatering, entrésida m.fl. extraheras.
Nyckelord: Geodata, Metadata, Data, Blåljusaktörer, Kvalitativa intervjuer

Ordförklaring
MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap
Har till uppgift att stötta de inblandade vid större olyckor men är även med och stöttar i olika
forskningsprojekt [1].
IB – Inre befäl
Person som arbetar inne på brandstationen och fungerar som ett stöd för de utryckande fordonen
vid larm. Hjälper till vid insats med t.ex. färdväg till plats och analysering av risker med objektet
de är utkallade till [2].
LKC – Ledningskommunikationscentral
Denna central fungerar som ett inre stöd för den som arbetar som vakthavande befäl och i yttre
tjänst. Centralen fungerar som ett nav inom polisverksamheten och dirigerar inkommande
händelser till de yttre enheterna i verksamheten [3].
cX-kartan
Är en karta över Gävleborgs län (X) samt Älvkarleby kommun (c) och är framtagen av Gävle
Kommun [4]. Den är sömlös mellan kommungränserna vilket innebär att det går att se alla
kommuner i hela länet på en och samma karta.
KC-karta
En applikation som polisen använder sig av i sitt system där olika lager med kartor finns [5].
Blåljusaktör
En blåljusaktör är t.ex. Räddningstjänsten, Ambulanssjukvården och Polismyndigheten [6].
Blåljuskarta
Ska fungera som gemensamt kartunderlag för blåljusaktörer och är tänkt att innehålla en mängd
gemensam information som blåljusaktörerna behöver [7].
Geodata
Geodata beskriver samma sak som geografiska data. Geografiska data är något som beskriver
objekt och dess position [8].
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1 Inledning
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bra bakgrund till projektet. Vilka problem som finns, syfte, vilka
frågeställningar som ställs, avgränsningar och etik.

1.1 Bakgrund
Genom branden i Sala, Västmanland 2014, erhölls vetskap om att ett blåljusprojekt existerade.
Intresse väcktes och efter att projektet [9] studerats närmare konstaterades att det borde finnas
mer att göra inom området. Efter kontakt med Jesper Paasch, ansvarig för examensarbeten inom
Geodata och informationsförsörjning på LM, konstaterades att det fanns att göra inom området
för blåljusprojektet. Vilken metadata (t.ex. bredden på vägar, uppdatering av data o.s.v.) och
data/geodata är aktörerna intresserad eller inte intresserad av? Genom att komma fram till detta
kan man i framtagandet av blåljuskartan spara både lagringsutrymme och pengar på att endast
ta med det data som de inblandade organisationerna tycker är bra.
Metadata är en viktig komponent i datasammanhang. Men även inom andra ämnen, t.ex. i
biblioteksvärlden och e-detaljhandeln är detta viktigt. Geodata går att använda utan metadata,
men med den kan vi få en förståelse för hur tillförlitlig den är, hur färsk den är, vilka rättigheter
vi har att använda den o.s.v. Vissa går så långt att de menar att data blir oanvändbart utan
metadata [10]. Det finns många definitioner av vad metadata är då alla kan tolka innebörden av
det på olika vis [11]. Något Schottlaender [11] säger är att då data blir mer och mer innehållsrikt
och komplicerat blir vikten av metadata större. Metadata är av yttersta vikt för att kunna dela
datamängder och som hjälpmedel för att hålla data uppdaterat [12].
1.2 Problem
Idag finns det inget gemensamt kartstöd som är lika för alla inblandade blåljusorganisationer i
Sverige. Konsekvenserna av detta blir att de inte kan samverka på ett optimalt sätt, d.v.s. när de
inte har samma kartunderlag försvårar det den gemensamma orienteringen av området. I tider
när allting centraliseras ökar också behovet att ett gemensamt kartstöd, då det inte går att förlita
sig på lokalkännedom på samma vis som tidigare.
En annan svårighet som finns idag är att många aktörer har inte tillräckligt uppdaterade
kartunderlag. Till exempel kan vägavsnitt saknas vilket gör att ankomsten till olycksplatsen blir
fördröjd.
1.3 Syfte
Syftet med det här arbetet är att få fram data/geodata och metadata som blåljusaktörerna vill ha
i sina verksamheter. Detta för att kunna utföra sina uppdrag på ett mer tidseffektivt sätt och för
att bättre kunna samverka med varandra.
Ett annat syfte är att kunna bidra med information till det pågående blåljusprojektet [9] på LM.
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1.4 Frågeställningar
De frågeställningar som kommer utgöra grunden till detta arbete är:




Vad innebär kvalitet på data/geodata för blåljusaktörer?
Vilka blir konsekvenserna av bristfällig data/geodata för blåljusaktörer?
Vilka data/geodata och metadata har blåljusaktörerna gemensamt som de har eller
saknar?

1.5 Avgränsning
Studien är på lokal nivå då en nationell/internationell studie skulle bli för omfattande för detta
arbete. De lokala myndigheter som det kommer fokuseras på är de tre blåljusaktörerna:
polismyndigheten, räddningstjänsten och ambulanssjukvården. De deltagande myndigheters
systemleverantörer kommer inte att kontaktas.
1.6 Etiska frågor
I arbetet kommer många etiska frågor behöva ställas. Inte minst p.g.a. att kvalitativa intervjuer
med myndighetspersonal ska utföras. Deltagarnas integritet ska behandlas med etiska riktlinjer
för att skydda dem [13]. Detta då det under personliga intervjuer är lätt hänt att
intervjupersonerna yttrar sina egna personliga och politiska åsikter.
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2 Förstudie
I detta kapitel beskrivs tidigare studier, metoder, händelser och arbeten för att styrka detta arbete.

2.1 Blåljusprojektet
Samarbetet med blåljusaktörerna kring deras behov av geodata har pågått i olika former sedan
2009. I samband med branden i Västmanland 2014 fick det blåljusprojekt som då pågick ökad
medvind (Ulrika Johansson, projektledare). Lantmäteriet har tillsammans med, kommuner,
Trafikverket, SOS-alarm, Rikspolisstyrelsen, Ambulanssjukvården och Räddningstjänsten ett
nu pågående projekt, Geodata för Blåljus [9]. Ett av målen med projektet är att komma fram
till en gemensam Blåljuskarta för blåljusaktörerna. I dag får blåljusaktörerna sin geodata från
flera olika leverantörer [14].
En gemensam Blåljuskarta, skulle främja samarbetet mellan aktörerna genom att ha en
gemensam kartbild med aktuellt data [9]. Projektet stöttas/finansieras med statliga medel från
MSB [1].
2.2 Verkliga händelser
Detta kapitel beskriver två händelser, en tragisk händelse och en solskenshistoria. Syftet med
dessa är att styrka behovet av denna studie.
2.2.1 Branden i Västmanland

Branden i Västmanland är den olycka som ligger närmast till hands när det gäller olycka där
positionering och kartdata har påverkat den initiala insatstiden. Av maskinföraren som ringde
in om branden fick SOS-alarm en positionering. En del i att branden blev fördröjd var att någon,
oklart om vem, lade in en andra positionering för branden. Denna visade sig vara felaktig och
fördröjde insatsen då de brandbilar som blev utskickade till den positionen och fick vända om.
En annan stor bidragande faktor att insatsen blev fördröjd med ungefär 40 minuter, är att det
saknades vägavsnitt i brandbilarnas GPS-navigatorer. Det saknades även en väg och vändplats
som
i
form
av
en skogsbilväg skapad av markägaren själv.
[15]
Huruvida brandens utbredning och omfattning påverkades av den fördröjda insatsen går att
diskutera. Denna stora skogsbrand visar på vikten av att data/metadata är korrekt inlagt i kartor
och framförallt att de är uppdaterade. Man kan spekulera i om brandens utbredning kunnat vara
avsevärt mindre om GPS-navigatorerna varit uppdaterade i fordonen samt om det fanns lagkrav
på, att vägar skapade av markägare för privat bruk, ska registreras och läggas in i kartorna som
blåljusaktörer använder.
2.2.2 Dieselutsläpp 2014

En trailer lastad med vindkraftverk rullar från Gävle hamn. Den är fulltankad med 1000 liter
diesel. Trailern styrs med två enheter, en i fram och en i bak. I höjd med Hamnleden vid
Näringen i Gävle blir det ett tekniskt fel som gör att trailern välter och det 140 ton tunga
fordonet åker av vägen. Oturligt nog slås tanklocket av och 1000 liter diesel rinner ut.
Räddningstjänsten blir inkallad och begränsar skadan men dieseln har redan åkt ned i marken.
Det var bara 700 meter till dricksvattenintaget som Gestrikevatten skötte om. Det viktigaste i
den situationen var att de agerade snabbt. Gestrikevatten, räddningstjänsten, och markbyggare
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(hantverkare åt Gävle kommun) men även flera försäkringsbolag var snabbt ute.
Räddningstjänsten begränsade skadan men risken fanns att dieseln skulle komma in i
dricksvattnet p.g.a. att utsläppet var så nära dricksvattenintaget. Skulle dieseln komma till
intaget av dricksvatten skulle det slå ut hela systemet. För att förhindra att det hände så gällde
det att de grävde snabbt för att hindra detta från att ske. I denna situation kunde de inte vänta
på att ta beslut om de kunde gräva i marken eller inte. Men med hjälp av bra kontakt och bra
kartunderlag kunde beslut fattas snabbt. Gävle Energi kom snabbt ut och markerade i marken
var det fanns ledningar för starkström. Alla var snabbt ute på plats vilket begränsade skadan
väldigt mycket. Kostnaden för denna olycka låg på 5-6 miljoner. Hade det blivit fördröjning
med några timmar och dieseln runnit till dricksvattenintaget skulle kostnaden ökat så pass att
flera nollor skulle kunna läggas till bakom den kostnad det blev. Detta visar att det är av yttersta
vikt att kartunderlag är uppdaterade och att kommunikationen vid olyckor fungerar. (Håkan
Andersson, Avdelningschef på räddningstjänsten i Gävle).
2.3 Utvecklingsmetoden Scrum
Den agila arbetsmetoden Scrum används främst inom systemutveckling [16]. Enligt Pichler och
Schulze [17] är Scrum inte enbart begränsad till systemutvecklingsprojekt. Scrum är
implementerbart i alla typer av större arbeten där en mindre grupp av människor, optimalt
mellan tre till nio personer [18], ska arbeta tillsammans. Användning av Scrum i ett projekt
ökar möjligheten att ändra utförandet efter arbetets gång då arbetet delas in i mindre sprintar.
Att använda sig av Scrum i ett projekt innebär att arbetet delas in i sprintar som oftast är max
30 dagar långa [17]. Vad som ska ingå i en sprint bestämmer den arbetsgrupp som är tilldelad
projektet. Tillsammans utför dessa personer planering av sprinten, hur lång den ska vara samt
vad den ska resultera i [18]. För att följa upp den pågående sprinten genomförs dagliga möten,
Daily Scrums. De dagliga mötena, som oftast bara är runt 15 minuter [19], används för att öka
kommunikationen i teamet som arbetar med aktuell sprint. Under det dagliga mötet går varje
medlem i teamet igenom vad som har utförts sen förra mötet samt vad som är planerat att göras
fram till nästkommande möte [18].
2.4 Kvalitativa intervjuer
Att välja kvalitativa intervjuer framför kvantitativa är något som bevisats vara bättre lämpade
[20] där ett mindre antal personer ska delta. Det är bättre att använda kvalitativa intervjuer där
den intervjuades åsikter och egna tycken är viktiga [21].
I kvalitativa intervjuer används inte enkäter eller frågeformulär som i kvantitativa intervjuer,
utan istället skapas en intervjuguide med olika frågeområden/kategorier. De olika områdena
beslutas dels av arbetets syfte men även av intervjuarnas godtycken för vad som är lämpliga
områden. Efter sammanställning av kvalitativa intervjuer kan den kvantitativa metodens
redovisningssätt, procentsatser och diagram, användas för att demonstrera/visa de
gemensamma åsikterna/tycken hos de intervjuade. [21]
Genom att använda kvalitativa intervjuer för att få fram relevant data att analysera, finns det
några viktiga saker att tänka på [22]. Den som utför en intervju ska vara neutral inför den som
intervjuas. Med neutral menas att den som intervjuar ska visa sig engagerad men inte dömande.
De som intervjuas ska kunna berätta vad som helst utan att det ska framkalla ett gillande eller
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ogillande hos den som intervjuar. Detta för att få den som intervjuas att få en känsla av att den
som intervjuar verkligen bryr sig om vad hen har att berätta [22].
“I cannot be shocked; I cannot be angered; I cannot be embarrassed; I cannot be saddened” [22]
Kvalitativa intervjuer används när det inte finns några andra kända studier som behandlar ämnet
[23]. Intervjuernas sammanställning analyseras på ett induktivt sätt, d.v.s. att utefter händelser
och erfarenhet kunna dra slutsatser. Det sägs att den kvalitativa analysen tar fem gånger så lång
tid att genomföra som den kvantitativa [20].
Induktiva analyser används för att hitta mönster i de rådata som erhålls efter intervjuer [22]. En
fördel med induktiv analys är att kunna gruppera in informationen i olika ämnen och kategorier.
I de data som erhålls ska intervjuaren försöka se mönster och lägga data i rätt kategori [22, 24].
I induktiv analys sammanställs rådata till en mer lätthanterlig massa och ger en mer allmän
beskrivning [23].
De som bearbetar rådata ska analysera och förenkla/korta ned det för att sedan placera data i
den kategori som den tillhör. Resultatets trovärdighet speglar hur bra man lyckats med att få
kategorierna att stämma överens med de data/resultat man placerat där [24]. [23]
I kvantitativa intervjuer använder man sig av deduktiv analys. Kvantitativa intervjuer används
där en redan känd studie i ämnet finns men som ska testas/undersökas från t.ex. en annan vinkel
eller under en annan tidsperiod [22, 23]. I den deduktiva analysen bryts den allmänna
informationen ned till mer specifika områden. Detta görs genom att t.ex. studera tidigare
studier/teorier för att komma fram till en mer specifik teori [23].
2.4.1 Informell konversationsintervju

Denna typ av intervju utförs då spontana frågor ställs. Den som intervjuas uppfattar sällan att
det är en intervju den är med i med denna intervjuteknik [22]. Med denna teknik behövs inga
förskrivna frågor då det är allmän information som efterfrågas.
2.4.2 Semistrukturerade intervjuer

I denna typ av intervjuer används inte detaljerade listor med frågor. Istället används
intervjuguide med olika frågeområden och tillhörande frågor som stöd för intervjun [25].
Genom att göra på detta vis kan samtalet med intervjupersonen bli mer personlig och det är
lättare att få fram deras åsikter. Den mesta informationen från den intervjuade personen ska
komma naturligt utan påverkan av intervjuaren. Intervjupersonen blir på detta vis uppmuntrad
till att utveckla sina egna svar [26]. Den som intervjuar med semi-strukturerade metoden
behöver inte ha mycket kunskap om ämnet [25]. Detta kan med fördel leda till att intervjuaren,
p.g.a. brist på kunskap ställer spontan följdfrågor.
2.4.3 Inför intervju

För att få bättre kvalitet på intervjuerna bör antalet intervjuer enligt [21] vara begränsat till ett
fåtal, fyra till åtta stycken. Medan Edwards och Holland [27] anser att antalet intervjuer inte är
det viktiga utan att det är kvaliteten på den insamlade information som är det viktiga. Om det
är för många intervjuer menar Trost [21] att det finns risk att materialet blir ohanterligt och det
blir svårare att få en överblick över det insamlade materialet. Enligt Bettger [28] så är det
5

fördelaktigt att intervjuaren pratar så lite så möjligt under samtalet för att uppmuntra den som
intervjuas till att prata desto mer. Detta leder enligt Bettger [28] till att denne pratar mer öppet
och delar med sig av sina erfarenheter. När information som tidigare sagts börjar sägas igen ska
intervjun avslutas [27].
2.4.4 Genomförande av kvalitativa intervjuer

Det kan vara praktiskt att dela in arbetet med de kvalitativa intervjuerna i tre steg [21]:





Först samlar man in data, genom kvalitativa intervjuer.
Bearbeta data, läsa igenom intervjusammanställning och tänka efter vad intervjuaren
sett och hört under intervjun. Målet är att korta ned innehållet i texten men behålla
innehållet.
Tolka data. Denna del men även analys av data har oftast redan påbörjats helt
automatiskt redan under intervjun [20].

2.4.5 Sammanställning av intervjuer

Att sammanställa rådata som erhålls under intervjuer och få den att verka begriplig för läsaren
är en av de svåraste sakerna med kvalitativa intervjuer [22]. Kvalitativ dataanalys är enligt [29]
en svår och komplex utmaning.
Efter insamlandet av data är det dags att analysera, bearbeta och tolka materialet från
intervjuerna. Den kvalitativa metoden skiljer sig markant i förhållande till den kvantitativa. För
den kvantitativa metoden finns massor av förslag på hur man kan göra. Till exempel finns olika
statistikprogram finns att ta hjälp av, t.ex. Excel. För den kvalitativa metoden finns det inte
samma förslag att tillgå. Här måste intervjuarnas fantasi och kreativitet flöda i större
utsträckning än för den kvantitativa. [21]
Bearbetning, analys och tolkning görs efter personligt tycke och smak [21]. Det insamlade data
kan enligt Starrin och Svensson [20] tolkas på mer än ett sätt, d.v.s. att den informationen man
har samlat in, kan ha flera sanningar beroende på vem som tolkat informationen. Men är
intervjun inspelad finns fler möjligheter att bearbeta data. Man kan lyssna igenom bandet flera
gånger och skriva ned allt ordagrant, vilket är tidskrävande och kan ta flera veckor. Ett annat
alternativ är att lyssna igenom bandet och göra minnesanteckningar för att sedan skriva en
sammanställning. Enligt Edgley och Ibrahim [30] så är det fördelaktigt att vid sammanställning
av rådata gruppera in materialet i olika kategorier för att få en bra överblick över informationen.
Sammanställningen av data med metoden innehållsanalys utförs med ett flertal olika steg där
man kategoriserar och grupperar data [24, 31, 32]. I den metoden har man också möjlighet att
strukturera om sammanställningen så att strukturen anpassas till intervjuguiden [21]. På detta
vis tas all ointressant data för arbetet bort och all intervjudata får samma struktur och blir lättare
att analysera. Mycket data bort men det som blir kvar blir istället lätthanterligt och lättare att
analysera. Vill man av någon anledning gå tillbaka under arbetets gång finns alltid bandet med
intervjuerna kvar.
Resultatet ska beskriva innehållet av de valda kategorierna [23]. Den kvantitativa delen
redovisas ofta i form av tabeller eller procentsatser. De kvalitativa resultaten är det inte lika
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enkelt med. Här får man gå lite på tycke och smak [21]. Ska ordagrann citering användas, ska
talspråk användas, ska svordomar tas bort o.s.v. [21]. Vad som också är viktigt att ha i åtanke
är att det inte är viktigt för läsaren att veta ordagrant vad som sagts under intervjuerna. Vad som
är viktigt är att ta med tillräckligt med bevis för att belysa själva arbetet och noggrant beskriva
hur man kom fram till dessa bevis. Det är den noggranna beskrivningen som är navet i en
kvalitativ analys [22, 23].
När rapporten skrivs ska man försöka vara så noga som möjlig med att få med sig läsaren på
alla de steg som gjorts på resan för att komma fram till ett resultat. Visa de mönster som trätt
fram i analys av intervjuerna. Läsaren ska ges möjligheten att förstå hela tolkningsprocessen på
ett levande sätt. Har man lyckats få läsaren att visualisera vissa situationer och få dem att känna
att de varit med från planeringsstadiet till den färdiga rapporten har man lyckats riktigt bra [21].
Denna studie om kvalitativa intervjuer visar att i detta arbete är det dessa intervjuer som är bäst
lämpade och att det är fördelaktigt att analysera dessa på ett induktivt sätt.
2.5 Metadata
Metadata beskrivs som ett koncept som funnits så länge människan funnits [33]. Detta på grund
av dess egenskap att kunna beskriva objekt och företeelser. Metadata är data om data. Den
fungerar som en möjliggörare för interoperabiltitet p.g.a. dess egenskap att kunna beskriva
saker om objekt som inte är synliga [34]. Exempel på dessa osynliga detaljer om ett objekt är
när objektet skapades och när uppdaterades objektet senast.
Metadata är bland annat information om innehållet på data [35]. Ett exempel på metadata är en
text/ett examensarbete. Utan rubriker, kapitelindelningar samt innehållsförteckningen skulle
texten bli svåröverskådlig och läsaren skulle troligtvis tappa intresset ganska snabbt. Resultatet
av detta skulle kunna bli att den aktuella texten inte skulle bli använd lika mycket som en text
som har dessa egenskaper. I geodatasammanhang kan det likställas med att om metadata inte
finns, inte är korrekt ifyllt eller är bristfälligt kan det resultera i att de data som finns inte hittas
i sökkatalogen den finns i [8].
I datasammanhang är det metadata som lämnar information om data [34]. Till exempel en väg.
Genom att titta på dess metadata kan man få reda på t.ex. vägens bredd, vägnummer och
hastighetsbegränsning, men även information om när data lades till, uppdaterades, skapades,
vilket referenssystem som används för den datamängden.
Metadata kan av många, som ser sig själva som ”icke dataintresserad”, uppfattas som något
komplicerat och tekniskt. Ett exempel på detta är när människor förväxlar metadata med attribut
(Per Syrén, handledare på Lantmäteriet). En anledning till att metadata inte blir korrekt ifyllt
kan vara på grund av att många standarder är komplexa att fylla i [36].
Det händer att kvaliteten på metadata brister [37] på ett eller annat sätt. Vanligtvis p.g.a. att det
inte finns standarder för vilken information som ska beskrivas och hur den ska beskrivas. Det
kan vara att materialet inte är rätt ifylld eller att det saknas viktigt information. Konsekvenserna
av detta kan bli katastrofala för blåljusaktörer vid utryckning. Resultaten av
bristande/otillräcklig data/metadata kan leda till att släckning av en brand [15] blir fördröjd, en
människas liv är i fara [38] eller att GPS:n visar fel väg [39].
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3 Metod
I detta kapitel redovisas vilka metoder som ska användas under arbetet och varför dessa valts ut. Det
redovisas även hur dessa metoder är planerade att användas och hur man går till väga för att utföra
metoderna.

3.1 Val av metod
För att strukturera upp detta arbete användes den agila utvecklingsmetoden Scrum. Denna
utvecklingsmetod valdes p.g.a. att den har klar och tydlig struktur och att dagliga möten
används för att reflektera över arbetet. Dessa möten kan även hållas vid dagens slut för att
sammanfatta och kontrollera att det som varit inplanerat utförts. Att metodens sprintar ofta är
korta och flexibla var något som också gjorde att denna metod användes. Genom att använda
denna metod kan man snabbt upptäcka problem och justera dessa så de bättre passar in i arbetet.
En annan fördel med denna metod är att strukturera upp varje sprint så att arbetet är bra fördelat
mellan teammedlemmarna. För att planera hela projektet tidsmässigt ska Gantt-schema [40]
användas.
För att styrka arbetets innehåll och ge läsaren en förståelse för forskningsområdet utfördes en
vetenskaplig förstudie. Denna metod (förstudie) valdes för att lära sig mer om och fördjupa sig
i intervjuteknik, metadata, verkliga händelser samt utvecklingsmetoden Scrum.
Intervjumetoden som valdes var semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Detta för att kunna
besvara arbetets frågeställningar och komma fram till svar/förklaringar. Denna metod valdes då
den ger intervjuaren öppna svar på de frågor som ställs, d.v.s. inga frågor som enbart ger svaren
ja och nej. Kvalitativa intervjuer ger svar som återspeglar intervjupersonens egna tycken och
åsikter vilket var väldigt viktigt att få fram i detta arbete.
Informell konversationsintervju ska användas för intervju av Gävle kommun samt
projektledaren för blåljusprojektet på Lantmäteriet. Denna metod valdes då det inte krävs några
förskrivna frågor utan en informell konversation kan föras.
Den största delen av arbetet kommer vara att bearbeta och analysera den rådata som erhålls
efter genomförda intervjuer. Metoden som ska användas för detta ändamål är innehållsanalys.
Att just denna metod för analysering av rådata ska utföras är för att metoden är ett bra
hjälpmedel för att sålla bort data som inte är relevant, vilket gör materialet mer lätthanterligt.
3.2 Beskrivning av metod
En förstudie kommer att utföras för att få en djupare förståelse för problemen som finns idag.
För att hitta relevant litteratur kommer olika databaser användas men även bibliotekskataloger.
Den agila utvecklingsmetoden Scrum kommer att användas som stöd i arbetet för att strukturera
upp och få en tydlig bild över hur arbetet ska genomföras. Inför varje vecka ska sprintar planeras
in. Dessa sprintar kommer att vara mellan 1/2 – 5 dagar långa. Sprintarna ska dokumenteras på
Google Drive för att båda författarna ska kunna läsa och ändra dokumentationen. Varje dag ska
ett morgonmöte och ett eftermiddagsmöte genomföras. På morgonmötet ska dagens inplanerade
arbete delas upp mellan författarna för att få en jämn arbetsbörda. Under både för- och
eftermiddagsmötet skall eventuella förändringar av sprinten dokumenteras. På
eftermiddagsmötet skall dagens arbete granskas och antal timmar arbetade per person ska
8

dokumenteras. Att antal timmar per person ska noteras ska enbart vara för att få en överblick
över den arbetade tiden så att inte arbetet går för långsamt fram. Syftet med att göra på detta
vis är för att författarna ska ha kontroll över arbetets gång på ett enkelt och strukturerat sätt.
Före arbetet inleds skall ett Gantt-schema göras för att se hur tiden bäst ska fördelas.
Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer kommer utföras då den tillåter den som intervjuas att
bli mer personlig under intervjun. En intervjuguide med stödord/stödmeningar inom
ämnet/området används istället för detaljerad lista med frågor. Intervjuguiden gör att intervjun
blir mer öppen vilket leder till att den som intervjuas blir uppmuntrad att utveckla sina egna
svar [26]. Frågeområdena kommer att väljas för att få en inblick i hur det ser ut idag hos varje
aktör.
Författarna kommer aktivt göra valet att inte läsa på så ingående om aktörerna innan studien
började, vilket tidigare studier nämnt som fördelaktigt [25]. Frågeområdena kommer även av
väljas för att få en djupare förståelse för hur myndigheterna arbetar och för att kunna besvara
frågeställningarna.
Intervjuerna kommer, efter samtycke med den som intervjuas, att spelas in med diktafon. På så
vis kan den som intervjuar vara mer närvarade under intervjun och sammanställningen
underlättas. Intervjuerna kommer utföras genom att en gruppmedlem kommer sköta ställandet
av frågorna ur intervjuguiden medan den andra kommer göra löpande anteckningar. Båda ska
ställa spontana frågor så att ingen information missas. Detta leder förhoppningsvis till att den
som intervjuas ska känna sig mer avslappnad om ”grundfrågorna” ställs från samma person.
Blir inte så rörigt.
Informella konversationsintervju kommer att utföras efter de semi-strukturerade intervjuerna.
Syftet med dessa intervjuer var bland annat att få en bredare förståelse för blåljusprojektet som
Lantmäteriet arbetar med och hur projektet har fortgått under de gångna åren.
En första sammanställning kommer göras av intervjuerna genom att lyssna på bandet och skriva
stödord/stödmeningar för att sedan sammanfatta allt i en löpande text. På så vis kommer
intervjun arbetas igenom ytterligare en gång och denna gång med kompletterande personliga
anteckningar som gjorts under intervjun. Resultatet kommer förhoppningsvis bli en mycket
täckande sammanställning av intervjun. Det är denna sammanställning som vidare ska
analyseras djupare med hjälp av innehållsanalys. En innehållsanalys kommer göras för att steg
för steg byta ner innehållet av sammanställd intervjudata. Genom att strukturera om innehållet
och dela in data i olika kategorier (som namnges när mängden data är lätthanterligt) kommer
det bli mer överskådligt och lättare att analysera. Kategoriernas namn ska spegla innehållet.
3.3 Eventuella begränsningar
Det som kan komma att begränsa arbetets gång är att intervjuer, med någon av de tre valda
aktörerna, inte går att genomföra. Konsekvenserna av det skulle kunna blir att resultatet i
studien skulle bli svagare och information som är av vikt kan gå förlorad. Hela studien bygger
på att intervjuerna bli utförda.
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3.4 Etik
De personer som kommer intervjuas ska bli tillfrågade om ljudupptagning med diktafon får tas
under intervjun. De kommer även bli tillfrågade om de vill vara anonyma eller om deras namn
får nämnas i rapporten. Hen kommer att få alternativet att inte behöva svara på frågor som hen
känner att hen inte kan/vill svara på.

4 Genomförande
I detta kapitel beskrivs arbetets genomförande från början till slut.

4.1 Tidsbokning av intervjuer
Tidsbokningen ansågs som det viktigaste steget att utföra först. Anledningen till det var för att
det kunde ta tid att få kontakt med varje aktör och för att utförandet av intervjuerna skulle vara
klara inom en viss tid. Att intervjuerna skulle utföras inom viss utsatt tid var för att det som tar
mest tid med kvalitativa intervjuer är sammanställningen av de data som erhålls under
intervjuerna.
För att få en så bra uppfattning och så breda svar på frågorna som möjligt, bokades tid in med
tre olika befattningar hos varje aktör; Chef, IT-ansvarig och fordonsförare.
4.2 Intervjuguide
Under ett inplanerat möte med Per Syrén (kontaktperson på Lantmäteriet) bollades idéer om
vilka frågeområden som behövde användas för att svara på arbetets frågeställningar. De
områden som beslutades som viktiga för att få fram relevant information var; Källa, Kvalitet,
Tillgänglighet, Pris och Visualisering. Syftet med dessa valda områden kan ses i tabell 1.
Tabell 1, Tabellen beskriver syftet med varje frågeområde

Källa

Kvalitet

Tillgänglighet Pris

Visualisering

En inblick i vart
data kommer ifrån

Förstå vad
aktörerna
anser är
kvalitet

Hur data
erhålls

Veta hur det är
idag

En inblick hur data
används i
verksamheten som
helhet

Uppdatering

Hur mycket styrs
kvaliteten av
priset på
data/geodata

Är aktörerna
nöjda idag?

För varje frågeområde beslutades det att en del fasta stödfrågor/grundfrågor, se bilaga 4, skulle
finnas och som skulle följas vid varje intervju. De frågor som valdes grundades mest på
författarnas tycke och smak, som Trost [21] nämner som vanligt vid denna typ av intervju.
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4.3 Intervjuer
Innan utförandet av intervjuerna påbörjades bestämdes det vem som skulle göra vad. Under
intervjun noterades stödord av det som sades, men även hur personen uppfattades vad gällde
kroppsspråk, t.ex. om personen blev nervös av någon fråga eller om denne var mer/mindre
engagerad i någon fråga. Detta ledde till att det blev tysta stunder [28] vilket många gånger
ledde till att den intervjuade personen hann reflektera över frågan och fortsätta prata om ämnet.
Det bestämdes även i förväg att båda intervjuarna skulle ställa spontana följdfrågor när det
fanns tillfälle för det.
Varje intervju inleddes med en lättare beskrivning av vad Lantmäteriets blåljusprojekt syftar
till samt vad målet med detta arbete är. När detta var gjort ställdes frågor om personens namn,
titel/befattning och hur länge denne jobbat med den titeln/befattningen. Intervjuaren berättade
för intervjupersonen om varför ljudupptagning med diktafon under intervjun skulle vara till en
fördel för sammanställningen efteråt. Intervjupersonen fick därefter frågan om ljudupptagning
fick tas under intervjun. Intervjupersonen fick veta att all ljudupptagning skulle raderas efter att
sammanställningen var klar. Det som var viktigast vid varje intervjustart var att fråga
personerna om de vill svara anonymt eller om de vill framträda med namn. Detta gjordes för
att ge den intervjuade en trygghet i att inget som tas upp kommer att spridas till obehöriga utan
deras godkännande. Alla intervjuade blev erbjudna att ta del av sammanfattningen innan
rapporten slutgiltigt skickades in. Den intervjuade fick godkänna att allt som skrivits var sant
och att inget missuppfattats.
Varje intervju avslutades med en sidofråga om personen hade en historia om något som gått
bra/dåligt där kartan varit inblandad på något sätt. Den intervjuade personen fick ännu en gång
berättat för sig att inget skulle skrivas i rapporten som inte personen godkände.
4.3.1 Blåljusaktörer

På räddningstjänsten intervjuades två personer. Den ena fick intervjuas både i rollen av ITansvarig och fordonsförare. På polismyndigheten var det tänkt att genomföra tre intervjuer, med
chef, IT-ansvarig och fordonsförare. Då svaren från den som intervjuades som IT-ansvarig
behövde styrkas, för att många frågor inte kunde besvara, bokades ytterligare en intervju in.
Denna utfördes med två personer samtidigt. På ambulanssjukvården intervjuades tre personer.
Den sista intervjun blev avbruten p.g.a. utryckning och sista delen av intervjun fick genomföras
via ett telefonmöte några timmar senare.
4.3.2 Blåljusprojektet

Efter att intervjuerna med de berörda myndigheterna var utförda bokades det in ett Skype-möte
med Ulrika Johansson på Lantmäteriet. När intervjun ägde rum blev det utfört med vanligt
telefonsamtal. Ingen intervjuguide följdes då det var allmän information om projektet som var
av intresse. För att stärka det som skrivits om blåljusprojektet skickades det skrivna stycket till
Ulrika innan intervjun så att hon var förberedd.
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4.3.3 Gävle kommun

Gävle kommun kontaktades efter utförda intervjuer då det var av intresse att se hur cX-kartan
var uppbyggd gällande dess attribut och metadata. Vi var även intresserade av att se vilken data
som cX-kartan innehöll och hur den såg ut. Ett möte med en person som arbetar med GISsupport utfördes på dennes kontor. Personen i fråga visade hur det såg ut i dagsläget och svarade
på de spontana frågor författarna ställde. Personen i fråga bad om anonymitet.
4.4 Presentation av intervjupersoner
På räddningstjänsten intervjuades två personer. I rollen av chef intervjuades Håkan Andersson.
Han har jobbat som avdelningschef på räddningsavdelningen i cirka tio år. Erik Klingström
arbetar som brandingenjör och har arbetat sedan 1981 med den titeln/befattningen. Han
intervjuades både i form av IT-ansvarig men även som Fordonsförare.
Hos polismyndigheten intervjuades fem personer. Måns Jennehag arbetar idag som
kommunpolis i lokalpolisområdet Gästrikland. Han intervjuades i roll av sin tidigare befattning,
chef av ordning. Intervjun med IT-ansvarig fick utföras med tre personer. Marie Sahlén har
arbetat som KC-operatör sedan 2007. Louise Sundqvist har arbetat som KC-operatör sedan
2004. Både Louise och Marie har arbetat som STORM-administratörer sedan 2012. Johan
Fredriksson intervjuades i sin nuvarande position som tillförordnad gruppchef för
ledningscentralen. I rollen som fordonsförare intervjuades Mikael Nikolausson. Mikael arbetar
i dag som polisinspektör men intervjuades i sin tidigare roll som yttre befäl.
På ambulanssjukvården intervjuades tre personer. Sara Hassanzadeh arbetar som fordonsförare
i vanliga fall men hade vid intervjutillfället klivit in som tillförordnad verksamhetschef. Hon
intervjuades därför i rollen av chef. Sara har arbetat som fordonsförare i 13 år men vid ordinarie
verksamhetschefs frånvaro har hon vid ett flertal gånger hoppat in som tillförordnad
verksamhetschef. I intervjun med IT-ansvarig intervjuades Göran Rundgren. Göran har arbetat
som fordonsförare sedan 1979 men har sedan tio år tillbaka arbetat som driftansvarig på
stationen i Gävle. Fredrik Leonardsson har arbetat som ambulansförare och kartansvarig sedan
1992 och intervjuades i form av fordonsförare.
För blåljusprojektet intervjuades Ulrika Johansson jobbar på Lantmäteriet som regional
geodatasamordnare och hon är ansvarig projektledare för blåljusprojektet. På Gävle kommun
intervjuades en person som jobbar med GIS-support.
För att få en tydlig överblick över de intervjuade personerna finns de redovisade i tabellen
nedan, se tabell 2.
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Tabell 2, Visar namn, tjänst och aktör på de intervjuade personerna

Blåljusaktör

Titel/befattning

Namn

Räddningstjänsten

Chef

Håkan

IT-ansvarig

Erik

Fordonsförare

Erik (samma som ovan)

Chef

Måns

IT-ansvarig

Johan, Marie och Louise

Fordonsförare

Mikael

Chef

Sara

IT-ansvarig

Göran

Fordonsförare

Fredrik

Blåljusprojektet

Projektledare

Ulrika

Gävle kommun

GIS-support

NN

Polismyndigheten

Ambulanssjukvården

4.5 Sammanställning av intervjuer
När intervjuerna var utförda skulle det insamlade rådata, d.v.s. informationen som erhållits
under intervjuerna, bearbetas. För att göra detta avlyssnades varje ljudupptagning, som gjorts
vid varje intervju. Båda författarna lyssnade och skrev ned stödord om vad som sagts för att
ingen viktig information skulle gå förlorad. Ljudfilerna lyssnades igenom tills författarna kände
att all väsentlig information skrivits ned. Efter denna tidskrävande process sammanställdes båda
författarnas anteckningar till en sammanställning. Sammanställningen gjordes inte i direkt
anslutning till intervjuerna utan dagen efter varje intervju. Detta för att informationen skulle få
sjunka in och reflektering över intervjun kunde ske, vad som sagts o.s.v. Svaren i frågeområdet
pris valdes bort då svaren i detta område var obefintliga eller bristfälliga.
4.6 Innehållsanalys av rådata
Nästa fas i processen var att ta den rådata som sammanställts och bryta ned den successivt tills
enbart information som var svar på frågeställningarna var kvar. Detta utfördes i flera steg för
att undvika att viktig information gick förlorad. Genom att bryta ned materialet i flera etapper
blev det mer lätthanterligt att arbeta med och analysera. Data flyttades till den kategori som den
stämde bäst överens med. Innehållsanalys genomfördes enbart på blåljusaktörernas rådata.
När varje intervjus rådata bearbetats/analyserats med innehållsanalys, jämfördes resultaten
mellan de tre aktörerna. Först jämfördes varje aktörs intervjuer för sig sedan jämfördes
aktörerna med varandra. Under denna process kunde svaren på arbetets frågeställningar hittas
och besvaras.
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5 Resultat
I detta kapitel redovisas arbetets resultat. Först redovisas den totala sammanställningen av varje
enskild aktör, följt av innehållsanalysen av de tre aktörerna. Avslutningsvis besvaras
frågeställningarna.

5.1 Sammanställning av intervjuer
Varje aktörs sammanställning redovisas enligt de frågeområden (källa, kvalitet, tillgänglighet
och visualisering) som finns i intervjuguiden, se bilaga 4.
5.1.1 Räddningstjänsten

Källa
Vid frågan om vilken geodata som de vill ha svarade Håkan Andersson att han är mest
intresserad av att ha data som underlättar vid insatser, men även av data som underlättar för
förberedande arbete. Något han nämnde som nackdel är att brandposter delar kartskikt med
bergvärmebrunnar vilket ibland ställt till det för dem. Andra saker Håkan tog upp som de har
behov av var; sårbarhetskartan, riskobjekt (t.ex. Kemikalieindustrier) och tillfartsvägar.
Sårbarhetskartan är en graderad karta baserat på markens genomsläpplighet. Med
genomsläpplighet menas att olika marktyper lättare släpper igenom vätska, t.ex. vatten, och tar
med sig diverse föroreningar ned till grundvattnet. På frågan om Håkan saknar något i dagsläget
nämner han att han saknar information om vilka ledningar som finns under marken. Han
berättar att han gärna vill ha den informationen som ledningskollen1 har. En annan viktig sak
som Håkan nämnde som saknades var att det idag inte finns insatsplaner för större objekt (t.ex.
Valbo köpcentrum) som ligger i riskområden på sårbarhetskartan, d.v.s. där marken har hög
genomsläpplighet.
Erik Klingström säger att de använder sig av cX-kartan och att de är gynnade av den. Han
nämner ”Samverksanswebb” och att den var tänkt som bred och för alla men alla är inte med
idag vilket var grundtanken. De grunddata som kommunen har är bäst enligt Erik. På frågan
vad deras leverantör levererar för data till dem svarar han att det är mycket men nämner några
stycken; Populärnamn, Brandposter, Fastighetsägare, Väghållare (de som äger vägen och ska
stå för saneringskostnaderna), Hushöjder och sårbarhetskarta. Han säger att de använder sig av
speciella skikt/lager men att de inte behöver lager med trafikljus. Något Erik nämner som
nackdel är att i vissa kommuner ser de inte vilka som är skrivna på en adress. Idag kan de se
husägare men inte vilka som är skrivna där, i Gävle kan de se detta men inte i t.ex. Sandviken.
Erik säger att de idag inte har egen information om ledningar under marken. På frågan om
informationen i utryckningsfordonet inte räcker till svarar han att de uppdaterar de data de har.
Erik säger att de har 38 fordon med samma navigator och att de har som målsättning att
uppdatera dessa en gång per år.
Kvalitet
På frågan vad kvalitet på data betyder för Håkan svarade han att det ska vara uppdaterat och
tillgängligt. Han säger att all data de har inte finns tillgänglig i bilen. Exempel på vad som får
Håkan att känna sig otrygg i bilen är att navigatorn i bilen anger den snabbaste vägen trots att
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han vet att det finns en väg som är snabbare. Han säger att konsekvenserna som kan uppstå för
fordonsförarna om de geodata de har är bristfällig är att det blir ökat stresspåslag, irritation, de
tappar tempo och insatsen kan bli fördröjd. På frågan om vilken geodata han litar mer på svarade
han att han främst litar på sig själv och på sina medarbetare. För att kvalitetssäkra de geodata
de erhåller, säger han att de efter insatser har dialog med varandra för att utvärdera insatsen.
Anledningen till att de utvärderar insatsen är för att få upp saker till ytan som har
fungerat/fungerat mindre bra. Men att det är sällan något sådant som dyker upp. Det som Håkan
tycker försvårar deras arbete är dåliga beslutsunderlag. Vid frågan om vad som är viktigast för
Håkan, visualisering eller kvalitet, svarade han att visualiseringen är viktig. I början av en insats
säger han att visualiseringen är viktigast men sedan tar kvaliteten över. Oftast är det i det skedet
experterna tas in i arbetet.
På frågan var kvalitet på data betyder för Erik svarar han att det ska vara uppdaterat och visuellt
enkelt att läsa av. I fordonen får man enligt Erik ta navigatorns färdväg med en nypa salt. Han
säger att det viktigaste är lokalkännedom då navigatorn inte alltid visar den snabbaste vägen.
Erik föredrar koordinatpar framför adress till olycksplatsen då de kan rita in ett ”geostängsel”
(buffertzon) runt koordinatparet och få information om allt inom en ”förutbestämd radie”
(buffertzon). Vid frågan om vilka geodata han litar mer/mindre på sa han: ”De data vi får är
inte sant förrän vi är framme”. Vissa byggnader har framkörningskort som ibland han vara svåra
att hitta. För att kvalitetssäkra de geodata de erhåller säger han att de gör uppdateringar. På
frågan om vad som är viktigast mellan kvalitet och visualisering svarade Erik att visualiseringen
är viktigare för honom.
Tillgänglighet
Håkan tycker inte att geodata alltid är tillgängligt, med det menar han att den samlade
informationen saknas och att det är något som kan utvecklas. Han vill ha så mycket som möjligt
inom kommunens värld. En önskan från räddningstjänsten är att det ska finnas en
blåljusorganisation med kostnadsfri geodata. Håkan har en önska om att kunna dela teknik och
information så att alla kan samverka. Byggnadsritningar över samhällsviktiga byggnader är
inget de har direkt tillgång till idag men han säger att det skulle underlätta och vara mycket bra
om de hade det. Något Håkan nämnde var att det är viktigt att fastighetsregistret är uppdaterat
och inlagt i systemet.
På frågan om Erik tyckte att den geodata de behöver alltid finns tillgänglig svarade han: ”Ett
hundraprocentigt säkert system skulle vi aldrig haft råd med, inte någon skulle ha råd med det”.
Erik saknar i dagsläget inringarens telefonintervju med SOS så de själva kan se och läsa den. I
dagsläget finns den bara i Daedalos2. Erik säger att de på IB kan se ambulansernas position men
uttrycker en önskan om att även kunna se polisbilarnas position. I dag kan de kommunicera via
kommunikationsverktyget Rakel med både räddningstjänsten och polismyndigheten. På frågan
om det skulle vara bra att ha tillgång till byggnadsritningar svarar han att det skulle kunna vara
svårt för dem att tolka ritningarna. Han anser att nyttan med byggnadsritningar skulle vara lite
begränsad för dem. Erik talade om att drivningsvägar saknas idag på kartan vilket kan göra, att

2

Daedalos är ett av de system räddningstjänsten använder och arbetar med

15

om en markägare råkar starta en brand i en skog, att kommunikationen brister då markägaren
talar om en väg som finns, drivningsväg hen skapat själv, medan räddningstjänsten inte kan se
den vägen utan bara ser GPS ‘ens vägar. Skulle gärna se att det fanns som krav att markägare
måste rapportera in om de skapar drivningsvägar.
Visualisering
Håkan är nöjd med kartan som den ser ut idag. På frågan om vad som är viktigast när det gäller
visualiseringen av geodata svarade Håkan att det är enkelheten. Han skulle vilja att riskobjekt
skulle belysas i kartan. På frågan om kartan är anpassad efter dag/natt och om den är
årstidsanpassad svarar han att den inte är det. Detta är något han tycker skulle vara bra p.g.a.
att olika verksamheter, inklusive räddningstjänsten, har olika mängd aktivitet beroende på om
det är dag eller natt. Verksamheter är aktiva på olika tider, affärer är aktiva dagtid medan krogar
är aktiva nattetid. Skulle de ha mer information om stora samlingslokaler skulle det hjälpa dem
att få förmåga att förstå komplexiteten i hur de ska utrymma t.ex. äldreboende. Hur många finns
där inne? De har bara en känsla för detta idag. Håkan säger att det vore jättebra om det fanns
tydlig information om hur många människor som befinner sig i en byggnad och det skulle
underlätta om de riskklassade dessa byggnader. På frågan om det vore bra att tydliggöra
huskroppars entrésidor svarade Håkan att det vore bra. Om kartan skulle vara årstidsanpassad
till vinter skulle han vilja kunna göra valet att enbart välja allmänna vägar fram till olycksplatsen
för att kunna ta sig fram. När sidofrågan om han hade ett exempel på en solskenshistoria eller
en tråkig händelse där det gått mindre bra delade han med sig av en händelse, se kap. 2.2.2
Dieselutsläpp 2014, som hade kunnat gått fel p.g.a. missad data. I detta exempel betonar han
vikten av att teamagerande är det absolut viktigaste vid olyckor och av att ha bra underlag för
att fatta snabba beslut. Kostnaden kan skilja sig avsevärt beroende på hur snabb insatsen blir.
Det är av den anledningen Håkan vill att det ska finnas riskklasser och göra det objektstyrt. Att
ställa kostnaden för att släcka branden, med de konsekvenserna av att släckvattnet rinner ned i
dricksvattnet, mot konsekvenserna och kostnaderna för att låta objektet brinna upp.
På frågan om byggnaders entrésida skulle kunna tydliggöras svarade Erik att i cX-kartan är
husnumreringen placerad där huskroppens framsida är. Han säger att det är klart att det är bättre
ju tydligare det är. Det får inte röra till det. Han tycker att det fungerar bra att idag förstå var
entrésidan är med numreringen men säger att det kan vara bra att ha en lite tjockare kant vid
entréerna för att förtydliga ingången. Erik säger att proportionerna är viktiga på kartans objekt.
5.1.2 Polismyndigheten

Källa
Några saker som nämndes att de behöver är; vägnät, byggnader av betydelse (t.ex. skolor,
badhus, bibliotek, publika byggnader), samhällsviktiga byggnader och detaljer om byggnader.
Måns säger att det skulle vara ”en dröm” att kunna ha en länk till byggnadsritningar. De jobbar
mest mot server av säkerhetsskäl. När fel med geodata dyker upp kontaktar man idag
Ledningskommunikationscentralen (LKC). LKC kommer att avvecklas och istället kommer de
tillhöra en regionsledningscentral i Uppsala då ”Tekniken bjuder möjligheterna”. På frågan om
vad de gör om informationen i utryckningsfordonen inte räcker till sa Måns att det ska ske
samverkan på plats med räddningstjänsten vad gäller information/data.
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Johan säger att position till händelsen är viktig och att vattenskikt och höjder är viktiga. Viktigt
att de vet vart kraftledningsgatorna är när de är ute i terrängen. Johan tycker det är viktigt med
tydliga kommun- och länsgränser, detta för att kunna se vilken polisstation som har ansvaret
vid t.ex. larm. Att ha nummer och information till inringaren av händelsen är viktigt ifall
kontakten skulle tappas med denne.
Det som Mikael upplever som viktigt är tydlighet i kartan. Han säger att han gärna skulle vilja
ha fler husnummer markerade på kartan. Han säger att det är viktigt att veta var vägbommar
finns även de utan sverigenyckel. Han säger att det idag inte finns några bra papperskartor att
placera ut i bilarna. Har alla samma karta är det enklare, men det har inte alla idag. Mikael
betonar vikten av lokalkännedom, ”utan lokalkännedom är du rökt”. Mycket tack vare
lokalkännedom kan även LKC guida trots felaktig karta. Mikael tror att det kan vara för
informativt med en ny karta med en massa information. Han uttrycker oro över att en sådan
karta skulle kunna användas på ett negativt sätt om den hamnade i fel händer.
Kvalitet
På frågan om vad kvalitet betyder för Måns betonade han att det är viktigt att kartan är anpassad
efter platsen där händelsen skett/ägt rum. I urban miljö behövs det en högdetaljerad
karta/högdetaljsupplösning medan i rural miljö så är terrängkartan viktig som visar höjdkurvor
och de normala förändringarna i terrängen/naturen. I rural miljö är terrängkartan viktig då de
vill veta om det är t.ex. sankmark. Vid eftersök/spaning vill de inta en terräng som är så
fördelaktig som möjligt för dem. Med detta kan de fatta bättre beslut. På frågan om vad som får
Måns att känna sig trygg svarade han att det är viktigt att mängden data är tillräckligt för att
fatta beslut efter vad situationen kräver. Måns tycker att offentliga byggnaders byggritningar
saknas och tycker att det skulle vara en ”höjdare” att kunna använda sig av sådana för att kunna
ligga steget före ”bråkstakar”. Konsekvenser för dem i bilarna om data är bristfälligt är om det
skulle saknas väsentliga ingångsvärden t.ex. position till platsen. Måns tycker att
telefonnummer till inringaren är bra att ha då de kan motringa om det skulle behövas. Han vill
kunna bestämma positionen på utryckningsfordonen i realtid för att kunna lotsa fram dem till
rätt plats. Att kunna se vart bilarna håller hus i realtid upplever Måns som en bra funktion. I
dagsläget uppdateras positionen av fordonen var 20e sekund. Det som kan skapa frustration är
om navigatorn i bilen inte är uppdaterad. Är de i ett nytt område de inte har lokalkännedom om
ökar GPS-beroendet. På frågan om Måns skulle vilja se brandbilar och ambulans i kartan svarar
han att vid samverkan vore det bra att se dem också.
På frågan om vad kvalitet betyder för Johan berättade han att det i första hand är att adress och
adressnummer stämmer. Kvalitet är även att geodata är uppdaterat. Skulle information saknas
i bilarna kan LKC leda bilarna till rätt ställe och ge dem den information de behöver.
Konsekvenser för dem i bilarna om data är bristfälligt är att de inte kommer fram till adressen
eller att de åker till fel adress. Följder av bristfällig data kan handla om liv och död, stora
egendomsskador motsvarande väldigt arga och ledsna människor. På frågan om vilken
information Johan litar mindre på är det rörliga objekts position. Han litar även mindre på att
objekt har rätt innehåll och betonar att det är ytterst viktigt att rätt information är kopplat till
rätt objekt. Till exempel att informationen om vilken inrättning som finns på en viss adress
stämmer och att kontaktuppgifterna dit stämmer. På frågan om vad som får Johan att känna sig
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trygg svarar han att han är osäker på om det ena är tryggare än det andra. Han säger att ”Data
är ju inte bättre än sådan den är tillförd i systemet”. Johan pratade om att det var väldigt viktigt
att objekt av vikt meddelar till polisen om kontaktuppgifter eller adress ändras. Att stora
penninginrättningar som t.ex. banker har rätt information inlagd är viktigt. Johan tycker att det
är extra viktigt att ha aktuell/rätt information på utsatta anläggningar, d.v.s. de som har större
risk att utsättas för brott, bank och offentliga förrättningar, ex. köpcentrum. Han betonar att
kontaktuppgifter är viktiga. De har vid varje utryckning ”mål att göra saker rätt, vara effektiva
och produktiva” för att kunna vara tillgängliga igen. Johan pratar om vikten av att information
är korrekt inlagd och ”så länge de inte vet annat betraktar de den informationen som rätt och
riktig”. På frågan om kvalitet eller visualisering är viktigast för Johan svarade han att ”han vill
ha allt”. Han säger att de i vanliga fall inte behöver gå in så detaljerat på kartan men att det är
viktigare vid t.ex. personförsvinnande då kartans visuella del är extremt viktig.
När Marie & Louise fick frågan om vad kvalitet betyder för dem blev svaret tydlighet. Den
karta de har nu tycker de är betydligt bättre än den förra. Den nya är mer innehållsrik och mer
detaljerad. Något de båda upplever är att gator och adresser är bristfälliga. De använder cXkartan som finns på Gävle kommuns hemsida som referensram då de upplever att den är mest
uppdaterad. Det som de kan bli frustrerade över är när gator och gatunamn inte stämmer.
Information de kan lägga in själva är information om objekt, t.ex. kontaktpersoner på nya
asylboenden. På frågan vad som är viktigast mellan kvalitet och visualisering svarar Marie
spontant kvalitet medan Louise spontant svarar visualisering. Båda betonar dock att
visualiseringen är viktigast.
På frågan vad kvalitet betyder för Mikael säger han att det är att det ska fungera i alla väder och
vara funktionell. Mikael tycker att det är viktigt med papperskarta. Konsekvenserna för dem i
bilarna om data är bristfällig kan bli att utryckningen blir långsammare. På frågan om vad som
är viktigast av kvalitet eller visualisering svarar Mikael: ”Hur ska jag ta mig från a till b?”.
Visualiseringen är viktigast för honom.
Tillgänglighet
På frågan om Måns tyckte att den geodata de behöver alltid finns tillgänglig svarade han att det
var ett ständigt problem. Vid eftersök av person behöver de olika kartbilder över ett visst
område. De har idag problem med att få ut dessa kartbilder då de inte kan dela LKC-kartan vid
sådana händelser. Måns skulle vilja ha kartstöd i bilarna, i alla fall digitalt, för att kunna dela
och samverka. Att tillsammans med kollegor och/eller andra aktörer kunna ta snabba beslut.
Idag får de ofta använda Eniro. I mångt och mycket skulle Måns vilja ha samma information
som militären, d.v.s. militära kartor.
På frågan om Johan tyckte att den geodata de behöver alltid finns tillgänglig svarade han att
han saknar de vägarbeten som är digitalt. Idag får de dessa på papper från Trafikverket och det
är lätt hänt att det pappret faller i glömska. Ibland sträcker sig tidsperioden för ett vägarbete
över flera månader vilket leder till att ett papper hamnar längre och längre bak i en pärm. Johan
tycker att det vore bra att ha de det direkt i systemet. Johan tycker att administreringen och
hanteringen av objekt som utförs idag att det skulle vara bra om de slapp göra detta. På frågan
om han även vill kunna se brandbilar och ambulanser på kartan svarar han att han gärna vill
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kunna det. Detta för att poliserna hela tiden jobbar med mental förberedelse och det skulle
underlätta detta om de visste att de kommer vara de första på plats.
Marie och Louise säger att deras karta uppdateras två gånger per år vilket de upplever som för
sällan. På frågan om de tycker att den geodata de behöver alltid finns tillgänglig svarar de båda
nej. Svaret grundar de i att adresser och nummer inte är tillräckligt uppdaterade och det är inget
de kan justera själva i deras system. Båda uttrycker önskan om att kartan ska uppdateras
oftare/mer frekvent.
För Mikael är det viktigt att kunna se om vägar är avstängda för att kunna ta en annan väg. Han
säger att tillgång till adressnummer och vägar är absolut viktigast och att mer utmärkning av
cykelvägar skulle vara bra. Han vill kunna se formen på huskroppar, stora som små. Det kan
vara avgörande för att täcka ”diagonalen”.
Visualisering
På frågan om Johan är nöjd med kartan idag svarar han att han tror att det är relativt med vad
man har och inte har. Skulle något bättre presenteras kanske de skulle se att det de har inte är
så bra. Han saknar beskrivning av entréer idag på kartan. Alla skulle bättre veta var ingången
var om de såg det på kartan. Polisen arbetar med färgkoder när de arbetar. Johan tycker det
skulle vara fantastiskt om det fanns med på kartan och tycker att det skulle förbättra insatserna.
Johan tycker det kan vara svårt att på kartan se vad som är en farbar väg och vad som är en ”kostig”. Han tycker det är viktigt att veta vägbredden och att farbara vägar visualiseras på annat
sätt mot för ”ko-stigar”. Cykelbommar skulle vara bra att se på kartan var de finns och
förskolor/skolor skulle kunna flaggas i bilen som ”ta det lugnt”. På frågan om kartan är anpassad
efter dag/natt och årstid säger han att det inte är så viktigt för dem.
På frågan om de är nöjda med kartan idag svarar Marie och Louise att de är det. Vad de upplever
som viktigast vad gäller visualisering i kartan säger de båda att färgsättningen och tydligheten
är viktigast. Det de tycker visas tydligt är dels färgerna, gator men även gränser för påfart och
avfart på motorvägar (detta tycker de är tydligare i denna karta än den förra). De säger båda att
det skulle vara möjligt att det skulle vara bra att anpassa kartan efter dag/natt och årstid.
På frågan om Mikael är nöjd med hur kartan ser ut idag svarar han att han är nöjd, ”den är ju
ändå ganska realistisk”. Viktigast att den är tydlig. Han tycker att färgsättningen är viktig och
att siffror ska synas i bakgrunden. Han vill ha så mycket information som möjligt utan att det
blir plottrigt. Detta för att ”i en stressad situation kan information försvinna ur huvudet för befäl
då de även behöver dirigera uppgifter”. Mikael berättar att LKC har ett helt annat behov av
detaljerad karta än vad den operativa polisen har. Det den operativa polisen mest vill ha är vägoch husnummer. LKC har större behållning av kartan än den operativa polisen då de behöver
en mer avancerad karta. Mikael förespråkar en ”rejäl papperskarta” framför digitala kartor. Han
har önskemål om ”en liten tålig och tydlig kartbok som får plats i benfickan. I den ska det finnas
en översiktskarta på vårt polisdistrikt LPO-Gästrikland och några sidor med kartor över orter
som Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Kungsgården, Storvik, Hedesunda, Norrsundet, med
m.m. Kartbokens storlek får vara max A5- format gärna någon cm mindre. Max några m.m.
tjock. 5-6 m.m.”. På frågan om han skulle vilja ha möjligheten att kunna se även brandbilar och
ambulansen svarar han att det kan man önska sig.
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5.1.3 Ambulanssjukvården

Källa
På frågan om vilken geodata som används i fält sa Sara att de använder sig av GPS men att den
oftast väljer en väg som de vet inte är bäst. Hon saknar den kortaste vägen till platsen. Sara
betonar vikten av att ha bra lokalkännedom för att kunna hitta rätt. Hon själv tittar på
papperskarta innan hon åker ut på utryckning då hon inte litar på navigatorer. Ibland får SOSalarm eller stationen guida ambulansen fram till händelsen.
På frågan vilken geodata de behöver i sin kartprodukt säger Göran att det är viktigt med
vägvisning till vägadressen och att huskroppar är tydliga. Vid problem med geodata kontaktar
de leverantören för att höra om det finns någon aktuell uppdatering. Han skulle vilja ha
automatiska uppdateringar. Göran säger att det finns mycket de vill använda men som de inte
får använda p.g.a. sekretess.
På frågan om vilken geodata de använder i fält säger Fredrik att adress och husnummer används.
Fredrik tycker att avfarter på t.ex. motorvägarna skulle behöva betonas bättre i kartan då det
händer att de missar avfarten för att de kör i så hög hastighet. Navigatorn hinner inte ändras lika
snabbt som de kör. Aktuella vägarbeten får de idag via fax från vägverket/trafikverket. I det
nya systemet som är på gång och som ska sitta på väggen på stationen kommer vägarbeten
finnas med och flaggas för. Fredrik säger även att de eventuellt ska in med flaggning om hot
och våld på adresser där det förekommit frekvent. Han säger att det uppdateras kontinuerligt.
Om informationen i utryckningsfordonet inte räcker till eller är inaktuellt, säger Fredrik att de
ringer SOS-alarm som sitter med kartan framför sig där de även ser ambulanserna i realtid. De
har också en papperskarta i bilarna som de kan använda sig av. De kan även ringa
ambulansstationen som kan lotsa dem till platsen. Detta gör de genom att titta på papperskartan.
Alternativt kan de ringa inringaren om det t.ex. är ute på ”vischan”.
Kvalitet
På frågan vad kvalitet betyder för Sara svarade hon att det är att kunna ta sig fram på ett säkert
sätt till platsen där händelsen är - ”Att kunna ta sig från punkt a till punkt b på ett säkert sätt”.
På frågan om vad som får Sara att känna sig trygg svarade hon: ”min trygghet är min egen
erfarenhet”. Vid prio1-larm litar hon aldrig på navigatorn då det är väldigt akut, utan lokaliserar
sig själv med hjälp av papperskarta. Sara önskar att cykelvägar inom bostadsområden skulle
vara bättre markerade så de kan ta den vägen. Vid jobb på annan ort säger Sara att det kan vara
svårt att navigera utan lokalkännedom och då kan man behöva förlita sig på navigatorn. Hon
betonar återigen vikten av att ha bra lokalkännedom. Vissa vägnamn finns i flera städer och vid
utryckning får de dubbelkolla vilken stad det gäller så de inte åker fel. På frågan om hon vill
kunna se de andra aktörerna på kartan svara hon att det lätt kan bli ”för många kockar
inblandade”. Hon säger att SOS idag ser alla aktörer. Här nämnde hon även att de arbetar med
gränslös dirigering, de som är närmast får larmet oavsett om de hör till området eller inte. På
frågan vad de gör för att kvalitetssäkra geodata säger hon att de uppdaterar den. På frågan om
kvalitet eller visualisering är viktigast svarar hon att kvaliteten är viktigast såklart.
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På frågan vad kvalitet betyder för Göran svarade han att det är att de kommer fram till rätt ställe
utan problem. Kommer fram till rätt ställe gör de så länge produkten håller. Störningar med
GPS-positionen kan vara om det felar i rymden. Systemet ska fungera som stöd för
verksamheten och är inte något de ska förlita sig blint på. Konsekvenser av bristfällig data i
bilarna kan enligt Göran leda till fördröjd ankomst. Göran säger att det skulle vara ett bra
alternativ att kunna se flera vägalternativ på navigatorn. På frågan vad som är viktigast mellan
kvalitet och visualisering svarar Göran att kartan ska vara tydlig med olika gränssnitt, ”skit
samma med skogen” men byggnader bör vara tydliga. I ett bostadsområde är det viktigast med
att byggnader står där de ska och husnummer är noterade.
På frågan vad kvalitet betyder för Fredrik svarar han att det är att kunna komma fram till platsen.
Det är inte alltid den närmaste vägen som är den snabbaste vägen. Fredrik berättar att de
försöker hålla sig till större vägar. Han säger även som Sara, att man inte kan lita på
navigatorerna och att det är ovärderligt att titta på papperskartan innan de åker. Han säger att
samma gatunamn kan finnas på flera ställen i en kommun och att SOS kan glömma/missa att
specificera i vilken stad det gäller. Fredrik poängterar att det är meningen att de ska använda
färddator som komplement till den vanliga papperskartan. Konsekvenser för dem i bilarna om
data är bristfälligt kan bli att körningen blir fördröjd. Fredrik vill att den digitala kartan enbart
ska användas som ett komplement till den tryckta kartan. På frågan vad som är viktigast mellan
kvalitet och visualisering svarar Fredrik att han anser att kvalitet och visualisering går hand i
hand och att de är lika viktiga. ”Är kvaliteten 100 % men den visuella är uselt spelar kvaliteten
på data ingen roll. ”
Tillgänglighet
Om det felar med den digitala kartan tar de fram papperskartan. Göran tycker att det skulle vara
bra att få in cX-kartan i systemet. På frågan om Göran tycker att geodata de behöver alltid finns
tillgänglig svarar han att vet man inte vad som finns saknas inget. Han tror att cX-kartan är
bättre och att den verkar uppdateras oftare än den de har idag.
Fredrik säger att de ska använda cX-kartan på det nya systemet som ska sitta på stationen.
Visualisering
På frågan om Sara är nöjd med de data de har idag svarar hon att alla har vi bättre i telefonen.
Sara sa att de hon upplever som viktigast vad gäller visualiseringen av kartan är att det ska vara
verklighetstroget. Kvantiteten är inte viktig men adekvat är bra. Det som Sara skulle önska
fanns är ingångar till är garageområden med t.ex. pilar som visar att det skulle vara möjligt att
köra in över området istället för att behöva köra igenom bostadsområdet. Sara vill att
cykelbanor ska vara medräknade i snabbaste/kortaste vägen. Hon vill gärna ha med vägbulor
och betongsuggor men tror att det är orealistiskt då t.ex. betongsuggor kan flyttas runt. Sara
tycker absolut att kartan kan vara årstidsanpassad. Allmänvägar som inte skottas kan vara en
fördel att se så de kan förvarna de som ska ut på larmet att ”den här vägen skottas inte”.
På frågan om Göran är nöjd med hur kartan ser ut idag svarar han att han är nöjd. Vad gäller
färgsättning säger han att det är ganska bra att kunna urskilja saker med hjälp av färger. Han
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skulle vilja kunna lägga till information om hotfulla platser. Vägbyggen/vägreparationer skulle
vara bra att få in i den digitala kartan. Göran tycker det är ett ”elände med bommar och
betongsuggor”.
På frågan om Fredrik är nöjd med kartan idag svarar han nej. Färdvisaren ändras inte i samma
fart som de har när de är ute på körning. Det leder till att de kan missa avfarter. Betongsuggor
vill han ha med på kartan. De har nyckel till sverigebommar. Han säger att gråsuggor finns på
olämpliga ställen. Markering av entrésida tycker han kan vara bra.
5.1.4 Blåljusprojektet

Ulrika berättade att de i sitt projekt gjort intervjuer med systemleverantörer och blåljusaktörer.
En av frågorna som de har ställt handlar om aktualitet men den har försvunnit i mängden med
deras frågor. Frågan handlar om hur data ska beskrivas, de viktigaste kvalitetsparametrarna.
Ulrika säger att historien bakom blåljusprojektet är lång, ända sedan 2009. Projektet ”kan ses
som ett enda långt projekt” men att det är uppdelat i mindre projekt på årsbasis, där medel söks
för varje år hos MSB.
Parallellt projekt med blåljusprojektet går projektet om blåljuscertifiering. Det projektet handlar
om att förbättra insamlingen av data hos kommunen. En blåljuscertifiering visar på att
kommunen är duktiga på att fylla i de nationella registren. Tanken är att komma igång med
blåljuscertifieringen i år, 2016. Ulrika berättade: ”Våra tankar med blåljusprodukten är att lyfta
dem som har det allra sämst” och att det finns ”så många aktörer och de har löst det på så olika
sätt”. Hon berättade att många inte har tillgång till det som finns och som är bra. På en fråga
om hur framtiden ser ut säger hon att blåljuskartan ska vara klart nästan år. Det kommer inte
vara komplett men tillräckligt för att aktörerna ska kunna utvärdera den så att de kan utveckla
den tillsammans.
5.2 Innehållsanalys av rådata
Det första steget var att ta bort intervjupersonernas personliga åsikter. Resultaten av det andra
steget i innehållsanalysen visas i bilaga 5. I steg två är datamängden mer överskådlig än första
därför ligger den som bilaga. Tredje stadiet i analysen var att anpassa andra stegets data till rätt
kategori. Kategorierna anpassades efter datamängden. Kategorier från intervjuguiden
överensstämde inte med de framtagna data så dessa gjordes om till; data/geodata som behövs,
kvalitet, tillgänglighet och visualisering. I tredje steget kunde svar urskiljas om vad som var
viktigast mellan kvalitet och visualisering för intervjupersonerna, se tabell 3.
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Tabell 3, Intervjupersonernas svar på vad som är viktigast för dem mellan kvalitet och visualisering

Aktör
Räddningstjänsten
Håkan
Erik
Polismyndigheten
Måns
Johan, Marie och Louise
Mikael
Ambulanssjukvården
Sara
Göran
Fredrik

Kvalitet vs. visualisering
Visualisering
Visualisering
Lika viktigt
Visualisering
Visualisering
Kvalitet
Lika viktigt
Lika viktigt

Resultatet på frågan ”vad betyder/är kvalitet på data/geodata för dig?” redovisas i tabell 4.
Dessa svar redovisas för varje intervjuad person.
Tabell 4, Sammanfattning av vad kvalitet betyder/är för intervjupersonerna

Aktör

Vad betyder/är kvalitet på data/geodata för dig?

Räddningstjänst
Håkan

Uppdaterat och tillgängligt

Erik

Uppdaterat och visuellt enkelt att läsa av

Polismyndigheten
Måns

Kartan ska vara anpassad händelsen.

Johan, Marie och Louise Att adresser och adressnummer, Att det stämmer. Uppdaterat
Mikael

Funka i alla väder och vara funktionell

Ambulanssjukvården
Sara

Uppdaterat, från punkt a till b på ett säkert sätt

Göran

Att vi kommer fram till rätt ställe utan problem det är uppdaterat

Fredrik

Lotsa oss rätt. På snabbaste vägen

I det fjärde steget sammanställdes de enskilda aktörernas svar var för sig. På så vis blev varje
aktör en enhet istället för uppdelade i olika befattningar och eventuella datadubbletter togs bort,
se figur 1.
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Figur 1, Figuren visar hur intervjupersonerna sammanställts till en enhet

I det femte och sista steget har aktörernas resultat som enheter jämförts med varandra. De svar
där minst två enheter har gemensam information blev kvar. Det sista stegets material användes
sedan för att ta fram de två sista frågeställningarna i arbetet.
De resultat vi fått fram vad gäller konsekvenser av bristfällig data/metadata visas nedan i figur
2. Av de personer som intervjuades svarade 87.5 % på frågan om vad konsekvenserna blir om
data/geodata är bristfälliga vid utryckning.

Figur 2, Denna figur visar svarsfördelning på frågan om konsekvenser av bristfällig data/geodata
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Sista steget av innehållsanalysen var att ta ut information för att svara på arbetets sista fråga.
Dessa resultat vissas i figur 3. Informationsruta ett visar de data/geodata som är gemensamma
för de tre aktörerna som de har eller som de saknar idag. Informationsrutan två visar vad
aktörerna anser är kvalitet data/geodata. Den tredje informationsrutan visar metadata som
selekterats från de två första figurerna.

Figur 3, Visar sista steget av innehållet av innehållsanalysen.

Ett av arbetets resultat, se figur 3, visar att det vore bra om man visuellt tydliggjorde entrésidor.
Den första figuren, figur 4, visar Ytterharnäs skola och förskola där entréerna inte visualiseras
alls på cX-kartan [4]. Den andra figuren, figur 5, visar samma vy i cX-kartan men med entréerna
förtydligade med ett svart streck. Figurerna, figur 4 och figur 5, visar även resultatet att
fastighetsregistret inte är uppdaterat ordentligt då de utskrivna namnen på byggnaderna inte
stämmer. Den visar även att husnummer inte alltid visualiseras där huvudentrén är.
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Figur 4, Figuren visar en skola och förskola i cX-kartan utan förtydligade entréer

Figur 5, Figuren visar en skola och förskola i cX-kartan med förtydligade entréer
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6 Diskussion och Analys
I detta kapitel diskuteras arbetets gång och arbetets frågeställningar. De framtagna resultaten
analyseras.

6.1 Tidsbokning av intervjuer
Att vi började arbetet med att bestämma vilka befattningar som skulle intervjuas för att sedan
boka tid för intervjuer, kan vi såhär i efterhand ses som ett otroligt bra beslut. Detta p.g.a. att
det tog väldigt mycket tid att få kontakt med två av myndigheterna. Hos båda var det svårt att
få kontakt med rätt person att prata och boka in tid. Om denna del i projektet förskjutits någon
vecka in i arbetet hade vi mest troligt inte haft tillräckligt med tid till att bearbeta och analysera
intervjumaterialet. En annan anledning till att det var bra att boka in tid i början av arbetet var
att en av aktörerna lämnade återbud och intervjuerna blev uppskjutet nästan två veckor. Hade
inte denna tidsmarginal funnits hade det bara varit två aktörer som intervjuats vilket lett till
mindre mängd material att analysera.
6.2 Intervjuguide
Intervjuguiden var ett bra hjälpmedel för att få struktur under intervjuerna och för att hålla
intervjupersonerna omedvetet på rätt bana. Efter att intervjuerna var sammanställda kunde vi
konstatera att vissa frågor/frågeområden var svåra att få svar på eller att de var helt irrelevanta
för arbetets frågeställningar. Det gav oss författare en lite bredare förståelse för aktörens arbete
som sådant men det var inget som behövde redovisas i resultatdelen. Frågeområdet pris var ett
sådant område där svaren kändes helt irrelevanta för arbetet och därför redovisades inte dessa i
resultatkapitlet. Vi kunde se ett samband med vad den tidigare litteraturen [26] skrivit om, att
med en intervjuguide så blir intervjuerna mer naturliga i sättet att prata med varandra. Den fråga
i intervjuguiden som vi upplevde som svårast att svara på var: ”Vad är viktigast för dig och
varför, kvalitet eller visualisering?”. Motsats till detta så upplevde vi att den fråga som var
lättast att svara på var: ”Vad betyder/är kvalitet för dig?”. Båda dessa frågor fanns med i
frågeområdet kvalitet. Trots att vi valde att inte läsa på, innan intervjuerna, om hur aktörerna
har det idag, så tycker vi att vi valde bra grundfrågor för att få svar på hur aktörerna arbetar och
upplever sina kartor idag.
6.3 Intervjuer
Då vi medvetet valde att inte läsa på innan om hur blåljusaktörerna hade det med system o.s.v.,
undvek vi att bli färgade av vad de hade och gick in med blanka ögon i arbetet. När intervjuerna
genomfördes förde vi båda anteckningar som komplement till diktafonen. Detta visade sig vara
bra, då den ”konstpaus” som ofta uppstod gjorde att den som intervjuades hann reflektera över
frågan som ställts. Detta resulterade i att vi fick ytterligare svar på den ställda frågan. Vi
upplevde att om vi inte haft ”konstpausen” under och efter frågans gång hade vi gått miste om
viktig information som ofta kom efter en liten stund. Under denna tystnad kunde även vi
intervjuare hinna reflektera över de svar vi fått hittills och kunde komma med spontana
följdfrågor. Vi upplever att vi blev bra bemötta på alla ställen och att alla var positivt inställda
till att ha gemensamma kartunderlag.
Tolkning och analys av intervjuerna påbörjades redan under själva intervjuerna. Direkt efter
intervjuerna pratade vi igenom vad som sagts och vilken information vi tyckte var mest
intressant just då. Att vi utförde sammanfattningen av intervjuerna dagen efter var för att vi var
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trötta efter själva intervjuerna. Det var så mycket ny information som erhölls efter varje intervju
vilket gjorde att vi var tömda på energi. Dagen efter var vi pigg igen och hade även hunnit med
att reflektera över gårdagens intervju. Detta resulterade i att intervjun analyserades och tolkades
ytterligare en gång, precis som Trost [21] uppmuntrar intervjuare till att göra. Många gånger
upplevde vi att vi inte erhållit någon information som kunde vara av vikt. Men vid varje
sammanställning insåg vi att detta varit felaktigt då vi fick mycket relevant information från
varje intervju.
Den stora utmaningen med intervjuerna var att få till tidsbokningen med de utvalda aktörerna.
Det skiljde sig markant i tid mellan de olika aktörerna att få kontakt med rätt person för att
kunna boka in tid för intervjuer.
En av de två intervjuade personerna på räddningstjänsten var där i egenskap av två tjänster, ITansvarig och fordonsförare. Han anser att det är väldigt bra som det är idag och detta kan vara
p.g.a. att han varit med så länge i branschen och sett de gamla systemen fallera och inte vara
tillfredsställande. Att en fordonsförare har större kunskap inom IT än sina fordonskollegor kan
vi tänka oss påverkat svaren. Han har bredare kunskap och vet vad som finns ”bakom” kartan
och vad som kan göras vilket gör att han antingen känner sig tryggare i sin roll som
fordonsförare eller mindre trygg. För mycket kunskap kan få vem som helst att förstå vad lite
man vet. En sådan fordonsförare kan också ge bredare svar inom IT-området. En vanlig
fordonsförare använder sig oftast bara av en GPS i kombination av inre befäl.
Hos polismyndigheten träffade vi fem personer. Men till skillnad från räddningstjänsten, fick
tre personer representera en tjänst. Detta gjorde att vi troligen fick bättre svar då alla tre hade
sina ”expertområden” att ansvara för. Personen som intervjuades som fordonsförare på
ambulanssjukvården var även kartansvarig och hade varit så sedan han började som
ambulansförare. Skulle en ambulansförare utan detta ansvar och kunskap intervjuats istället
skulle svaren kunnat vara annorlunda.
Det vi sett att vi har gemensamt med blåljusprojektet som LM arbetar med är att vi fått
uppfattningen att uppdatering av data är väldigt viktigt. Något som vi noterat under
intervjuerna, är att de flesta är nöjda med sin karta. Kanske beror detta på att de har haft det
sämre än vad de har idag.
6.4 Sammanställning av intervjuer
Svårigheten med sammanställningen av intervjuerna var att få med det väsentliga som sagts för
att kunna göra en bra sammanfattning av det materialet. Frågor vi ställde till oss själva under
sammanställningen kunde vara: ”ska vi ta med information om hur vi upplevt att personerna
reagerat på vissa frågor” eller ”är det här olämpligt material att ta med då det kan kränka den
intervjuade som person?”. Genom att låta de berörda intervjupersonerna läsa genom
sammanställningen av deras intervju, har vi försäkrat oss om att missförstånd inte fanns och
gjort de ändringar där de inte tyckt något stämt.
Vi och även den som intervjuades uppfattar och tolkar intervjusammanställningen på samma
sätt. Men däremot kan en tredje part som sedan läser rapporten läsa den på ett helt annat sätt.
Det vill säga tolka den utifrån egna erfarenheter eller upplevelser.
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Det var av stor vikt att ha anteckningar från intervjuerna med bl.a. hur aktörerna reagerat på
vissa frågor o.s.v. Inte nödvändigtvis för att informationen tolkades på ett annat sätt p.g.a. det,
utan för att det var lättare att visualisera själva intervjutillfället och vad som sagts och upplevts
där. Det tidigare studier nämnt [20] är att det kan ta flera gånger så lång tid att sammanställa
kvalitativa intervjuer mot för kvantitativa. Det kan vi nu i efterhand skriva under på att det
stämmer. Att i rapporten citera aktörerna tycker vi har gjort sammanställningen mer levande
och hoppas att den som läser rapporten ska få en känsla av att hen var närvarande under
intervjun.
Det vi noterade ganska tidigt var att alla tre aktörer, även om inte alla personer inom varje aktör
visste om cX-kartan, vela använda sig av den. Detta då de upplever den som bäst uppdaterad
och mest tillförlitligt. Så det vi funderade/funderar mycket över är varför de alla inte använder
sig av den kartan?
Något vi märkte var att många aktörers GPS inte verkade vara av bättre kvalitet. En aktör
nämnde att när de kör i hög hastighet så hinner inte GPS-kartan uppdatera bilens position och
kartbild vilket gör att de kan missa avfarter. Detta tycker vi borde åtgärdas då det inte kommer
spela någon roll hur bra kartunderlag de har om inte detta problem justeras. I dagsläget verkar
de flesta aktörers aktuella position uppdateras var 20e sekund. Vilket vi tycker ska ske oftare
så de personer som lotsar dem till platsen ska kunna göra detta i realtid.
6.5 Innehållsanalys av rådata
Det svåra med innehållsanalysen var att sammanställa de enskilda enheternas kategorier med
varandra. Det var ett kritiskt skede då vi var orolig att den mänskliga faktorn skulle göra att
någon information skulle missas och gå förlorad. Denna del av analysen utfördes mycket
långsamt och strategiskt noggrant för att undvika detta.
Ett annat resultat på innehållsanalysen hade kunnat fås fram om den utförts på ett annorlunda
sätt. Vi hade t.ex. kunnat analysera varje enskild aktör djupare var för sig, innan
sammanställningen. På så vis hade datamängden reducerats avsevärt innan samanställningen
av samtliga enheter/aktörer. Men då vi bl.a. ville se vilken gemensam data/geodatamängd
aktörerna hade var detta inte aktuellt. Vi ville inte förlora data innan sammanställningen. Om
vi däremot hade velat se vad varje enskild blåljusaktör hade för data av intresse hade vi, som
nämnts ovan, kunna tagit varje befattnings kategori och analyserat dem istället.
Det resultat vi fick fram om uppdatering var något vi tidigt märkte att det genomsyrade hela
intervjuerna. Vi hade förväntat oss mer resultat vad gäller information om vägar, vilken bärighet
vägen hade, vilka hastighetsbegränsningar som fanns, bredd på vägar o.s.v. Det förvånade oss
då både räddningstjänsten och ambulanssjukvården har tunga och breda fordon.
Att kartor inte är anpassade efter sommar/vintertid var också ett resultat som inte var väntat.
Många var positivt inställda till att anpassa kartan efter t.ex. allmänna vägar där snöröjningen
är mer pålitlig än vad den är på privata väga.
Förtydligande av entrésida var också en positiv överraskning. Att förtydliga entrén med ett
streck, se figur 5, visade sig vara mycket bra tycker vi. Detta då två av aktörerna nämner att det
är viktigt med offentliga/publika byggnaders information. Entrén är en sådan viktig
information. T.ex. nämnde polismyndigheten vikten av att kunna ”täcka diagonalen” och detta
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gör det med hjälp av färgkoder där husets entrésida har en färg. Om detta visualiseras på kartan
kan det bli lättare för LKC eller yttre befäl att hjälpa polisen att täcka diagonalen.
Den stor upptäckt för oss var att de alla hade helt olika system både inom varje enskild aktör
men även mellan de olika aktörerna. Vi hade förväntat oss att se lite mer ”CSI”-teknik, speciellt
hos polismyndigheten. Men när vi väl fick se deras system förstod vi att vi varit naiva. De gör
ett väldigt bra jobb trots att de arbetar med flera olika system för att kunna utföra deras
arbetsuppgifter. Vi blev imponerade av att de kunde kringgå problem med data/geodata trots
att de arbetar med så många olika system. Vi tror att en stor del av detta bottnar i deras
lokalkännedom som samtliga aktörer värdesätter som mycket viktig.
När vi jämförde de tre aktörernas innehållsanalys med varandra märkte vi att de alla svarade på
något som kan länkas till fastighetsregistret. Detta tolkade vi under arbetet som att registret helt
sonika behöver uppdateras mer frekvent. Resultatet i figur 5 visar på vikten av att uppdatering
av data är av största vikt. Det spelar ingen roll hur mycket information/data det finns eller hur
visuellt enkel en karta är att läsa av. Är innehållet i informationen/data inte aktuellt, d.v.s.
ordentligt uppdaterat, är den meningslös att använda.
Om vi hade mer tid på oss hade detta arbete kunna utvecklats betydligt mer. Vi hade som mål
att göra någon form av applikation på vårt resultat. Tyvärr fanns ingen tid för detta då både
intervjuer och innehållsanalysen tog avsevärt mycket mer tid än vad vi först trott. Men vad som
hade kunna skapats var en applikation med flervägsalternativ och visualiserat husentréer tydligt
på kartan. Flervägsalternativet hade gjorts möjligt genom att skapa filter till kartan och med
hjälp av en prioriteringsalgoritm kunnat presentera t.ex. ett första- och andrahandsval på
kortaste eller snabbaste färdväg. Vi hade även kunna tagit med exempel från aktörerna, t.ex.
väghinder av olika slag som kunde lagts till i filtret för flervägsalternativ.
6.6 Scrum och Gantt-schema
Innan vi påbörjade vårt arbete gjorde vi ett Gantt-schema, se bilaga 1, för att strukturera upp
arbetet och få en tydlig överblick av vad som ska göras. Någon vecka in i arbetet märkte vi att
intervjudelen, allt från bokning av intervjuer till bearbetning av intervjuer, skulle ta betydligt
längre tid än vad som förutspåtts, se bilaga 2. Att jämföra Gantt-schema, före och efter, var
intressant. Som så mycket annat i livet är resultatet att det blir aldrig som man tänkt sig.
Det som hjälpte oss i arbetet var användningen av utvecklingsmetoden Scrum. Genom att
använda denna metod för att strukturera upp arbetet fick vi överblick över tiden. Kom någon på
något som var viktigt att utföra under pågående sprint skrevs det in i sprintloggningen, se bilaga
3, under ett lämpligt datum.
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7 Slutsats
I kapitlet redovisas korta svar på arbetets frågeställningar och tankar om framtida arbeten.

Om alla aktörer skulle ha lika kartunderlag/kartbild när de samarbetar, underlättar det
kommunikationen mellan dem i de fall det behövs, t.ex. vid personförsvinnanden. Skulle
de ha likadana kartbilder skulle det kunna göra att brister lättare upptäcks då det är fler
som använder samma material. En gemensam karta skulle troligen främja utvecklandet
av kartans kvalitet då aktörerna tillsammans kan komma fram till vad som behöver göras
för att förbättra den.
Vad innebär kvalitet på data/geodata för blåljusaktörer?
-

Att den är uppdaterad och tar aktören från punkt A till punkt B. Att det ska vara
uppdaterat innebär att de data/geodata som finns ajourhålls och aktualiseras. Uppdaterat
kan även innebära att en datamängd uppdateras regelbundet efter vad som lämpar sig
just för den datamängden. En regelbunden uppdatering på större vägar, t.ex.
motorvägar, kanske behöver uppdateras en gång per månad medan byggnader kan
behöva uppdateras oftare. Detta för att ett hus kan komma upp fortare än en väg byggs.
Även om alla aktörer hade tillgång till all data de vill ha i sitt arbete så är det inte
tillförlitligt om det inte är ordentligt uppdaterat. Detta skulle leda till att data är
obrukbart.

Vilka blir konsekvenserna av bristfällig data/geodata för blåljusaktörer?
-

Att ankomst till platsen fördröjs, de kommer fram till fel adress eller inte kommer fram
till händelsen. Dessa tre konsekvenser kan alla leda till kostsamma följder både vad
gäller ekonomi samt liv. Exempel för de tre aktörerna redovisas nedan. För
räddningstjänsten kan dessa konsekvenser leda till att gifter går ned i grundvattnet eller
att byggnader blir totalförstörda. Om ambulanssjukvården blir försenade eller inte
kommer fram alls till händelsen kan det innebära att människors liv inte går att rädda
eller att de får bestående men. I de fall polismyndigheten blir försenade kan det resultera
i att bevis inte går att säkra vid brottshändelser.

Vilka data/geodata har blåljusaktörerna gemensamt som de har eller saknar?
-

-

Lokalkännedom, fastighetsregistret, typ av väg, byggnadsritningar, papperskartan,
adress och husnummer, vill se alla blåljusaktörer, cykelvägar, årstidsanpassad på
allmänna vägar, kontaktuppgifter till inringaren, väghinder, markering av husentré,
tydliga Kommun och Länsgränser, belysa hot och våld adresser och erhålla vägarbeten
digitalt, belys offentliga byggnader.
Ur dessa resultat extraherades metadata: Typ av väg, adresser och husnummer,
årstidsanpassad, allmänna vägar. Markering av husentré och uppdaterad.

7.1 Framtida arbeten
Ett framtida examensarbete skulle vara att skapa ”point of interest” (poi’s) till olika informella
platsnamn/objekt, t.ex. ”Ica på Söder” eller ”Fnasket i plasket”. Point of interest skulle vara
behäftade med koordinater. Att detta kan vara bra att göra som arbete är för att det kan bli
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problem för ex. SOS när människor ringer in och berättar att de är vid ”Waynes på söder”. Med
vad är adressen dit? En poi skulle vara bra här!!
Både Polismyndigheten och Räddningstjänsten har idag bara en uppfattning om hur många
människor som vistas i en byggnad, t.ex. ett äldreboende eller en krog. Det skulle kunna
utvecklas genom att dokumentera om hur många personer som genomsnittligt
besöker/uppehåller sig i byggnaden för att kunna göra en bra insats vid olycka/händelse. Vissa
byggnader är mer besökta under vissa tider, t.ex. krogar nattetid och köpcentrum dagtid/kväll.
Något som framkommit från räddningstjänsten är att de vill ha samlad information om vad som
finns under marken och detta skulle kunna vara ett framtida arbete. Genom samarbete med
energibolagen runt om i Gästrikland/Gävleborg, tillsammans skapa en översiktskarta vad gäller
elledningar och optokablar som finns i marken. Detta skulle kunna resultera i att insatstiden för
räddningstjänsten kan förkortas. Att insatstiden skulle kunna förkortas är för att de inte behöver
vänta på att energibolagen ska komma till olycksplatsen och berätta vart i marken det inte går
att gräva p.g.a. ström- och optokablar. Räddningstjänsten skulle i med detta även få säkrare
arbetsmiljö då de inte riskerar att få starkström i sig vid grävning.
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8 Tack
Tack till medverkande aktörer för att de tog sig tid att träffa oss och att de alla var positivt
inställda när vi träffade dem. Ett tack till Nancy Joy Lim på Högskolan i Gävle för bidrag med
litteratur. Vi vill tacka vår externa kontaktperson Per Syrén på Lantmäteriet för stöd och hjälp
under arbetets gång. Tack till vår examinator Julia Åhlen för hennes synpunkter om rapportens
struktur och innehåll.
Sist men inte minst ett stort tack för stöd och vägledning till vår handledare, Ann-Sofie Östberg.
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Bilaga 1 Ursprunglig projektplanering
Gantt-schema som gjordes innan arbetet började. Här uppskattas den tid som arbetet
förväntas ta.

38

Bilaga 2 Verklig projektplanering
Gantt-schema som gjordes efter arbetet var klart. Här visas den faktiska tid som varje del i
arbetet faktiskt tog.

39

Bilaga 3 Mall för sprintloggning
Demonstration av den sprintlogg som dagligen användes som ett schema. Information fördes
löpande in övar vad som skulle göras.
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Bilaga 4 Intervjuguide
Intervjuguide, med de olika frågeområdena, som användes som mall vid intervjuerna.

Intervjuguide
Källa


Från vilken dataleverantör får ni er geodata ifrån?



Varför har ni valt just den leverantören?



Vem är er systemleverantör?



Varför valde ni denna leverantör?



Vad levererar er leverantör till er?



Vilket geodata/data används i fält?



Vilken geodata/data behöver ni i er kartprodukt?



När problem med geodata dyker upp, vem kontaktar du/ni? (Förberedande)



Om informationen i utryckningsfordonet inte räcker till/är inaktuell, vad gör ni då?
(Operativt)

Kvalitet


Vad betyder/är kvalitet på data/geodata för dig?



Känner du dig som arbetare trygg med den information du har i fordonet under
utryckning?



Vad får dig att “svära” i bilen vid en utryckning vad gäller färddatorn?



Vilka konsekvenser får det för dem i fordonen/slutresultatet om geodata/data är
bristfälligt?



Av den information/data som erhålls vid larm, vilka av dessa data litar du på?



Vilka data anser du är mycket pålitlig/känner dig trygg med?



Av den information/data som erhålls vid larm litar du mindre på? Vilka data får dig att
känna dig otrygg i ditt arbete?



Vad gör ni för att kvalitetssäkra de data ni erhåller?



Känner ni er bekväm att lägga in den information ni får i systemen.



Vad är viktigast för dig och varför, kvalitet eller visualisering?
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Tillgänglighet


Har ni data tillgänglig enbart online i bilarna eller har ni nedladdad data off-line i
bilarna? Följdfrågor nedan på detta svar



Om online, hur har ni garderat er mot force major?



Om off-line, hur ofta uppdateras den data så den är aktuell som möjligt?



Hur används data i fält?

Pris


Vad för slags avtal har ni med leverantören?



Betalar ni för efterfrågad data per tillfälle eller har ni “årsabonnemang”?



Har priset någon betydelse när ni beställer den data som ni anser er behöva?



Vilken inverkan på de data ni erhåller tror ni priset gör?



Tror du att kvaliteten styrs av priset?

Visualisering


Är du nöjd med hur kartan ser ut?



Vad upplever ni som viktigast när det gäller visualiseringen av data? (operativt)


Vad tycker du om färgsättningen?



Saknas någon viktig detalj i kartan? I så fall vilken?

Är den anpassad efter årstid, dag/natt?
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Bilaga 5 Innehållsanalys steg två
Sammanställning av steg två av innehållsanalysen. Visar varje enskild aktörs sammanställda
data införd under passande kategori.
Polismyndigheten
Marie & Louise – Källa
Marie & Louise – Kvalitet








Tydlighet är kvalitet för dem, Uppdaterad data
Gator och adresser är bristfälliga
cX-kartan tycker de om, mest uppdaterad
Svär över gator och gatunamn
Litar på vägnummer
Skulle kunna lägga in speciella objekt, asylboende och kontaktpersoner
Kvalitet vs. Visualisering, Visualisering är viktigast för dem

Marie & Louise – Tillgänglighet







Data uppdateras för lite
Bilarnas position uppdateras var 20e sekund
Adress och nummer är inte okej
Uppdateras oftare
Fastighetsregistret
Fel adress är ett stort bekymmer

Marie & Louise – Visualisering




Färgsättning och tydlighet är viktigt
Tydligheten är färger och gränser på på/avfarter
Gator ska vara tydligt

Johan – Källa
Johan – Kvalitet







Adresser och adressnummer ska stämma, vara uppdaterat
Viktigt är position till händelsen
Vatten och höjder
Kraftledningsgator i terräng
Gränser, Läns- och kommungränser för att se vem som har ansvaret
LKC leder bilarna
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Nummer till inringaren
Konsekvenser: Inte kommer fram till händelsen, har fel adress
Litar mindre på rörliga objekt
Inrättningars kontaktuppgifter
Aktuell information
Extra viktigt att ha rätt information/aktuell på utsatta anläggningar, t.ex. bank och
köpcentrum
Kvalitet vs. Visualisering. Visualisering är viktigast

Johan – Tillgänglighet



Saknar vägarbeten digitalt
Vill gärna se alla aktörer

Johan – Visualisering







Husentréer
Svårt att se på kartan vad som är farbar väg och inte. Går det att köra bil här?
Snabbaste vägen
Cykelbommar skulle vara bra att se
Flagga skolor/förskolor som ta det lugnt
Dag/natt sommar/vinter inte viktigt

Mikael – Källa








Husnummer, vill ha fler
Tydlighet är viktigt
Bommar
Papperskarta
Har alla samma karta blir det enklare
Viktigt med lokalkännedom
LKC guida trots felaktiga kartor

Mikael – kvalitet




Papperskarta
Det ska funka i alla väder och vara funktionell
Konsekvenser: Långsammare/fördröjd utryckning

Mikael – Tillgänglighet





Vill kunna se om vägar är avstängda
Husnummer
Cykelvägar
Former på huskroppar, stora som små, för att kunna täcka diagonalen

Mikael – Visualisering
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Ganska nöjd med kartan idag
Viktigast att den är tydlig
Färgsättningen, siffrorna ska synas i bakgrunden
Vill kunna se om vägar är avstängda
Mer utmärkning av cykelvägar
LKC har större behållning av karta än vad den operativa polisen har
Förespråkar en rejäl papperskarta
Vill kunna se sina kollegor på kartan men även ambulans och räddningstjänsten

Måns – Källa





Vägnät
Byggnader av betydelse, publika byggnader
Detaljer över byggnader
Dröm att ha en länk till byggritningar

Måns – Kvalitet










Kartan är anpassad efter händelse är kvalitet
Byggritningar, inomhuskarta
Uppdaterat
Viktiga byggnader som ska har ritningar
Nummer till inringaren för att kunna motringa
Positionsbestämma bilarna i realtid, var 20e sekund idag
Frustrerande om GPS inte är uppdaterad
Nytt område, mer GPS-beroende
Vill kunna se de andra aktörerna

Måns – Tillgänglighet


Digitalt kartstöd i bilarna vill ha för att kunna dela och samverka mellan kollegor eller
andra aktörer, för att kunna fatta snabba beslut.

Måns – Visualisering
Ambulanssjukvården
Sara – Källa




Saknar flervalsalternativ i navigatorn
Viktigt med lokalkännedom
Viktigt med papperskartor

Sara – Kvalitet


Det ska vara uppdaterat
45








Cykelvägar inom bostadsområden
Viktigt med uppdaterade navigatorer
Lokalkännedom
Vill inte se alla aktörer
Vägnamn som finns på flera ställen
Kvalitet är viktigare än visualisering

Sara – Tillgänglighet
Sara – Visualisering







Verklighetstroget
Kvalitet är viktig
Ingångar/infart till garageområden
Cykelbanor medräknade i snabbaste vägen
Vägbulor och suggor är viktiga men orealistiska
Årstidsanpassad, allmänna vägar

Göran – Källa





Vägvisning till adress, GPS
Huskroppar
Uppdatering
Vill ha: vägar där det är stökigt

Göran – Kvalitet






Kommer fram till rätt ställe utan problem
Systemet ska fungera som stöd för verksamheten
Konsekvenser: Fördröjd ankomst
Flervalsalternativ i navigator
Kartan ska vara tydlig, lika viktigt med kvalitet och visualisering

Göran – Tillgänglighet



Papperskartan är viktig
cX-kartan i systemet, uppdateras oftare

Göran – Visualisering




Nöjd med kartan idag
Urskilja saker med hjälp av färger
Lägga till hotfulla platser
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Vägbyggen/reparationer
Bommar och suggor

Fredrik – Källa








Adress och husnummer
Avfarten på motorvägar kan betonas bättre i kartan
Vägarbeten, idag via fax
Flaggning om hot & våld på adresser, frekvent
Uppdateras
Lokalkännedom
Motringning till inringaren

Fredrik – Kvalitet










Lotsa oss rätt
Inte alltid den närmaste som är den snabbaste
Litar inte på GPS
Ovärderligt att titta på papperskarta innan man åker
Samma gatunamn på flera ställen
Färddator komplement till papperskartan
Konsekvenser: Fördröjd körning
Kan inte lita till 100 % på att det stämmer
Kvalitet vs. Visualisering. Går hand i hand

Fredrik – Visualisering




Inte nöjd med kartan idag.
Betongsubbor, sverigebommar, Olämpliga gråsuggor
Markering av husentré bra

Räddningstjänsten
Håkan – Källa








Brandposter
Sårbarhetskarta
Riskobjekt
Tillfartsvägar
Infrastruktur
Ledningar under marken
Insatsplan för större objekt som ligger inom området på sårbarhetskartan

Håkan – Kvalitet



Kvalitet uppdaterat och tillgängligt
Har inte det samlade data i bilen
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Kan inte lita på GPS
Konsekvenser: Stressen ökar, förvirring och irriterad, tappar tempo. Insatsen blir
fördröjd. Dåliga beslutsunderlag försvårar arbetet
Visualiseringen är viktigast

Håkan – Tillgänglighet






Så mycket som möjligt inom kommunens värld
En önskan från räddningstjänsten är att det ska finnas en blåljusorganisation med
kostnadsfri geodata
Dela teknik och information för samverkan
Bra med entrésida
Byggnadsritningar, mycket bra

Håkan – Visualisering










Enkelhet
Belysa riskobjekt, kemifabrik
Inte anpassad efter årstid
Årstidsanpassad, allmänna vägar
Verksamheter har olika mängd aktiviteter beroende på dygnstid
Stora samlingslokaler, hur de ska utrymmas
Risk-klassa byggnader utefter personmängder de kan ta
Teamagerande
Tydliggörande av entré

Erik – Källa










Populärnamn
Brandposter
Fastigheter
Väghållare
Hushöjder
Sårbarhetskarta
I vissa kommuner ser man inte vilka som är skrivna på adress. Ser husägare men inte
skrivna
Ledningar under marken
Uppdatering

Erik – Kvalitet






Kvalitet är att det är uppdaterat och visuellt enkelt att läsa av
Viktigast är lokalkännedom, a och o
GPS med en nypa salt, visar inte snabbaste vägen
Föredrar koordinatpar framför adress
Uppdateringar
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Kvalitet vs. Visualisering. Föredra visualisering

Erik – Tillgänglighet




100 % igt system inte råd med
Telefonintervju med SOS saknas
Vill kunna se alla aktörer

Erik – Visualisering





Nummer på byggnader
Tjockare kant för att förtydliga entré
Proportioner viktiga på kartans objekt
Typ av väg och ägare av vägen
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Bilaga 6 Sista steget i innehållsanalysen
Gemensamma informationsmängder för blåljusaktörerna

Sammanställning av samtliga blåljusaktörers data
Önskade informationsmängder
 Lokalkännedom


Fastighetsregistret



Typ av väg



Byggnadsritningar



Papperskartan



Adress och husnummer



Vill se alla blåljusaktörer



Cykelvägar



Årstidsanpassad på allmänna vägar



Kontaktuppgifter till inringaren



Vägbulor, betongsubbor, sverigebommar



Markering av husentré



Tydliga Kommun och Länsgränser



Belysa hot och våld adresser



Erhålla vägarbeten digitalt



Belysa offentliga byggnader/riskobjekt

Kvalitet


Uppdaterad



Ta sig från punkt A till punkt B



Tydlig



Adresser och adressnummer ska stämma.

Visualisering


Tydligt urskilja saker med hjälp av färger



Tydligare information om typ av väg. – Går det att köra bil här?



Avfarten på motorvägar kan betonas bättre i kartan



Saknar flervalsalternativ på färdväg i navigatorn
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“De data vi får är inte sann förrän vi är framme”
– Erik Klingström
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