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1 Inledning 
Inledningskapitlet innehåller en beskrivning av den bakgrund som ligger till 
grund för detta examensarbete samt en presentation av uppdragsgivarna och 
en problemformulering. Vidare beskrivs även examensarbetets syften, mål och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Vägverket har ett antal olika applikationer för geografisk information. Några 
exempel är läget på vägarna, beläggning på karta, vägarbeten samt olyckor i 
trafiken. Dessa ligger utspridda på Vägverkets hemsida utan någon logisk 
struktur. Det finns önskemål om att samla alla applikationer i en portal, en 
GIS 1-portal. I GIS-portalen skall användaren kunna se ett antal länkar till de 
olika applikationerna med geografisk information som finns, till exempel 
beläggningen på vägarna. Portalen ska fungera som en enhetlig ingång där 
kartdata samkörs och visualiseras. 
 
Vi har fått i uppdrag av WM-data att för Vägverkets räkning utreda vilka krav 
som ställs samt vad som önskas utav en GIS-portal. I utredningen ska 
fastställas vilka funktioner och vilken grunddata som ska finnas med, både för 
internt och externt bruk. Vägverket vill att kopplingen mellan den geografiska 
informationen och verksamhetsinformationen ska presenteras på ett bra sätt. 
Vi ska även arbeta fram ett designförslag på GIS-portalen. 
 
Ytterligare en del i uppdraget är att utreda vad som borde förändras och 
förbättras i den redan existerande tjänsten Beläggning på vägarna. Vi kommer 
även här att arbeta fram ett designförslag. Att vi har begränsat oss till att arbeta 
med endast en av alla de tjänster som senare kommer att finnas under GIS-
portalen beror på den stora mängd med geografisk information som finns. 
Tjänsten Beläggning på vägarna kommer att fungera som en testapplikation för 
GIS-portalen. Tjänsten innehåller information om bland annat spårdjup, 
bärighetsgrad, årsdygnstrafik och hastighetsbegränsningar. All information 
uppdateras två gånger per år. Beläggning på vägarna ligger under länken 
http://gis.vv.se/belag/  men kommer framöver, med denna utredning som 
grund, att förändras och förbättras.  
 
Vägverket har utformat en systemarkitektur för att ge en översikt över den 
stora mängd med väginformation som finns. Denna systemarkitektur består av 
ett antal informationssystem och sinsemellan dessa system finns relationer som 
innebär ett stort utbyte av data i form av väginformation av olika slag. 
Informationssystemen används vid insamling, bearbetning, lagring, 
återsökning, överföring och presentation av vägdata. Systemarkitekturen utgör 
en betydelsefull grund för detta examensarbete och är en viktig förutsättning 
för de tjänster och system som verkar kring GIS-portalen och tjänsten 
Beläggning på vägarna. Det ska även fastställas om GIS-portalen och tjänsten 
Beläggning på vägarna är IT-tjänster eller inte. 

                                                 
1 GIS-Geografiska informationssystem 
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1.2 Uppdragsgivare 
Vägverket har givit WM-data i uppdrag att utveckla en GIS-portal samt att 
förbättra tjänsten Beläggning på vägarna. WM-data har i sin tur givit oss i uppdrag 
att utreda vilka krav som ställs samt vad som önskas utav presentationen av 
geografisk information. Den enhet på WM-data som gett oss uppdraget är 
WM-data Consulting och den enhet på Vägverket som uppdraget utförs åt är 
Vägverket Produktion. 
  
1.2.1 WM-data  
WM-data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT-företag med cirka 
åttatusen anställda . Företaget finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Tyskland och erbjuder ett brett utbud av IT-relaterade tjänster. En effektiv 
samverkan mellan människor, applikationer och teknik möjliggör fungerande 
och värdeskapande lösningar, med hjälp av det stora utbud av tjänster som 
finns2. Vår uppdragsgivare inom WM-data är WM-data Consulting, med 
kontor i Falun, och arbetar inom områdena systemutveckling och 
implementering av affärssystem kombinerat med Internetbaserade lösningar. 

1.2.2 Vägverket   
Vägverket är ett statligt verk, med huvudkontor i Borlänge, som ansvarar för 
att bygga och underhålla det statliga vägnätet i Sverige. Myndigheten utfärdar 
även körkort och har hand om bilregistret. Vägverket delas in i ett 
huvudkontor, sju regioner, fyra affärsenheter och ytterligare fyra enheter. 
Huvudkontoret består av sju olika avdelningar enligt nedan: 
 

• Medborgarnas resor                         
• Näringslivets transporter 
• Ekonomi och verksamhetsutveckling       
• Upphandling och marknad 
• Personal     
• Kommunikation 
• IT- och datahantering.  

 
Vägverkets sju regioner ansvarar för den regionala verksamheten i sin helhet. 
De ska inom sina geografiska områden och sina delar av verkets processer 
bidra till Vägverkets samlade resultat. De fyra affärsenheterna konkurrerar med 
privata bygg-, åkeri- och konsultföretag på marknaden. Vägverket har även två 
stöd- och utvecklingsenheter och två resultatenheter3. På nästa sida i figur 1 
visas en överblick över Vägverkets alla enheter och vilka avdelningar som hör 
till vilken enhet samt hur de olika regionerna är fördelade:   
 

                                                 
2 www.wmdata.se (2004-06-02) 
3 www.vv.se (2004-06-02) 
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Figur 1: Vägverkets organisation. Källa: www.vv.se/konsult/roll.shtml 
 
 
Den enhet på Vägverket som examensarbetet utförs åt är Produktion. 
Vägverket Produktion är en självständig affärsenhet inom Vägverket med 
kontor i Borlänge. Enheten arbetar med byggande samt drift och underhåll av 
vägar och anläggningar åt offentliga och privata kunder. Verksamheten bedrivs 
över hela landet och är organiserad i de fyra affärsområdena Anläggning, Drift, 
Beläggning respektive Fastighet och Maskin4.  

1.3 Problem 
Eftersom det inte finns en gemensam definition av begreppet GIS-portal 
kommer det att medföra svårigheter i att försöka definiera begreppet på ett bra 
och lättförståeligt sätt. Det finns mycket definitioner på portaler, men ingen 
rådande definition på GIS-portaler. En grundläggande definition av begreppet 
är väsentligt för examensarbetet eftersom GIS-portalen utgör en central del i 
utredningen och det är viktigt att ha en klar definition att utgå ifrån och arbeta 
efter. I dagens läge är det oklart vilka krav som ställs på en geografisk portal 
från olika verksamheter inom Vägverket. Vilken typ av information som skall 
finnas, hur portalen skall användas samt hur den ska se ut rent grafiskt är 
ytterligare frågor som måste undersökas. Ytterligare ett problem är hur vi ska 
avgöra vilka applikationer inom Vägverket som passar in under GIS-portalen, 
alltså var gränsen ska dras för vad som är geografisk information. Vägverket 
har idag problem med att presentera geografisk information på ett enhetligt 
sätt. 
 
Ett geografiskt informationssystem hanterar geografiska objekt med kända 
lägen på jordytan. För att entydigt definiera dessa lägen använder man ett 
koordinatsystem, eller ett referenssystem som det även kallas5. Ett problem för 
Vägverket är att data som läggs in i datalagret6 inte ligger i samma 
koordinatsystem. Detta medför att det blir tung körning när geografisk data ska 
samköras.  

                                                 
4 www.vv.se – Vägverket Produktion, (2004-06-02) 
5 www.esri.se (2004-06-02) 
6 Datalager – En server där all koordinatsatt data lagras 
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Olika koordinatsystem används alltså i olika delar av Sverige, det kan till och 
med vara så att olika delar i samma kommun använder sig av olika 
koordinatsystem.  
 
Tjänsten Beläggning på vägarna kommer att fungera som ett testfall för GIS –
portalen. Tjänsten är och kommer att förbli densamma för både interna och 
externa användare, vilket innebär att underhåll och administration endast 
behöver utföras på en tjänst istället för två. I och med att tjänsten är densamma 
för alla användare måste funktionerna därför anpassas till de olika 
kunskapsnivåer som finns bland de olika typerna av användare, något som idag 
inte existerar. Vägverket har en uppdelning av Sverige i olika regioner istället 
för exempelvis län, något som kan medföra svårigheter för en extern 
användare att veta vilka delar av landet som tillhör vilken region. En nackdel 
med tjänsten Beläggning på vägarna är att den kan uppfattas som rörig och svår 
att använda, det är till exempel svårt att se hur användaren ska klicka sig vidare 
från första sidan. 
 
Frågor som är viktiga att besvara under arbetets gång är: 
 

• Vad karaktäriseras av en GIS-portal? 
• Varför ska en GIS-portal byggas, vilka motiv finns? 
• Vilka problem finns idag och vilka går att lösa med hjälp av en GIS-

portal? 
• Vilka krav ställs av en GIS-portal och tjänsten Beläggning på vägarna när 

det gäller information, funktioner och design? 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda vad en GIS-portal bör innehålla och 
vad en användare kan förvänta sig av en sådan med fokus på information, 
funktioner och design. I utredningen skall det framgå hur användare vill arbeta 
med geografisk information. GIS-portalen skall göra det möjligt att samköra 
koordinatsatt data mellan de olika applikationerna. Till exempel ska en 
användare kunna se spårdjup som ligger under tjänsten Beläggning på vägarna 
samtidigt som olyckor som ligger under tjänsten Läget på vägarna. 

1.5 Mål 
Målet med examensarbetet är att utredningen ska ta fram de krav som finns på 
en GIS-portal och applikationen Beläggning på vägarna samt att beskriva de 
önskemål som finns på dessa. Utredningen ska ligga till grund för utvecklingen 
av en GIS-portal samt fortsatt utveckling och förbättringar av tjänsten 
Beläggning på vägarna. 
 
Vidare ska ett designförslag och en funktionsbeskrivning arbetas fram för både 
tjänsten Beläggning på vägarna och för GIS-portalen.  

1.6 Avgränsningar 
Den stora mängd med geografisk information som finns på Vägverket har 
gjort att arbetet med GIS-portalen måste begränsas till endast en 
testapplikation, Beläggning på vägarna. Utredningen kommer att begränsas till 
beläggningsdata på vägarna samt de företeelser som inkluderas av detta. I mån 
av tid kommer en prototyp att utvecklas.  
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Utredningen har även begränsats till att utreda vad som karaktäriseras av en 
GIS-portal samt vilka krav som ställs av denna och tjänsten Beläggning på vägarna 
när det gäller information, funktioner och design.  
 
Systemarkitekturen kommer att begränsas till informationsarkitektur och IT-
infrastruktur, det vill säga den kommer endast att innefatta de delar som ligger 
på implementationsnivå. 

1.7 Metodöversikt 
Vi kommer att genomföra arbetet med hjälp av fem faser. Nedan följer en kort 
beskrivning av dessa faser. En mer utförlig beskrivning av metodarbetet finns 
att läsa i kapitel två. 
 
Fas1 – Definitionsfas 
I den första fasen kommer det mesta av arbetet att gå ut på att definiera själva 
uppgiften. Varför ska den utföras och hur? Här kommer även en tidsplan att 
utarbetas. 
 
Fas 2 – Analys och förstudiefas 
I den andra fasen sker insamlingen av all information som behövs i form av 
böcker, Internet och intervjuer. 
 
Fas 3 – Utredningsfas 
I den tredje fasen kopplas ett antal relevanta teorier ihop med examensarbetets 
begrepp. En nulägesbeskrivning utformas och därefter utförs en nulägesanalys. 
Fasen delas upp i tre delfaser enligt nedan:  
 
1. Teorier: Här beskrivs teorier som är viktiga för detta arbete. Viktiga begrepp 
definieras också under denna fas.  
 
2. Kopplingar mellan teorier, GIS-portal och Beläggning på vägarna: Här kopplas 
de teorier som togs fram under delfas ett ihop med examensarbetets begrepp. 
En beskrivning av hur GIS portalen och tjänsten Beläggning på vägarna ser ut i 
dagsläget ska också finnas med.  
 
3. Analyser: Här utförs en analys av de olika begrepp och tjänster som finns i 
nuläget. 
 
Fas 4 – Designfas 
I den fjärde fasen arbetas flera idéer och designskisser fram till GIS-portalen 
och tjänsten Beläggning på vägarna. Vissa delar av David Siegel´s utvecklings-
metod, regler från Ben Schneiderman samt riktlinjer från Vägverket kommer 
att användas. Ett lösningsförslag/förbättringsförslag kommer att presenteras. 
 
Fas 5 – Utvärderingsfas 
Den femte och sista fasen består av en utvärdering av metoden vi arbetat efter 
samt det resultat och de slutsatser vi har kommit fram till. 
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1.8 Disposition 
Denna disposition ger dig som läsare en överblick över hur de olika kapitlen i 
rapporten är sammankopplade.  
  

 
 Figur2: Disposition över rapporten. Källa: Seminarieboken, Björklund M., Paulsson U, 2003, efter egen 
bearbetning 

Huvuddel 
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Nedan följer uppsatsens disposition samt en kort inblick i vad de olika kapitlen 
innehåller: 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet, uppdragsgivare, 
problem, syfte, mål, avgränsningar och metod. 
 
Kapitel 2. – Metod 
Metodkapitlet beskriver vilket tillvägagångssätt som ska användas för 
examensarbetet. De olika faserna beskrivs i detalj. 
 
Kapitel 3 – Referensram 
Här görs en genomgång och kortfattad beskrivning av de teorier och data som 
bedöms som relevanta för examensarbetet. Centrala begrepp definieras. 
 
Kapitel 4 – Användargränssnitt och användbarhet 
I detta kapitel beskrivs de teorier om användargränssnitt och användbarhet 
som har använts för designskisserna.  
 
Kapitel 5 – Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel kommer att beskriva hur IT-tjänster, system och miljö ser ut i 
dagsläget.  
 
Kapitel 6 – Designförutsättningar 
I detta kapitel kommer bland annat Vägverkets designförutsättningar att 
presenteras. 
 
Kapitel 7 – Nulägesanalys 
Här görs en analys av GIS-portal och hur tjänsten Beläggning på vägarna ser ut i 
dagsläget. Detta kapitel kommer att beskriva vilka önskan och krav Vägverket 
har på en GIS-portal och tjänsten Beläggning på vägarna.  
 
Kapitel 8 – Slutsatser 
Här beskrivs examensarbetets slutsatser. 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som kommer att användas för att 
utföra denna utredning med hjälp en metod bestående av fem faser. Dessa 
faser är illustrerat i figur 3. Metoden har valts eftersom vi anser de fem faserna 
som lämpliga steg att följa för att få en så fullständig utredning som möjligt. 
Metoden är i stort sätt egenutvecklad, men i designfasen används delar ur 
David Siegels utvecklingsmetod. 
 

 

 

2.1 Definitionsfas 
I denna fas påbörjades arbetet med att definiera själva arbetsuppgiften samt att 
utforma en problemformulering för att se vilka problem som fanns och vilka 
som kunde komma att uppstå. I problemformuleringen skrev vi ner ett antal 
olika frågor som skulle lösas under arbetets gång, dessa frågor har ändrats lite 
med tiden. Vidare definierade vi bakgrunden samt fastställde vilka mål och 
syften som fanns med arbetet. En tidsplan utarbetades och med den i hand 
kunde vi sedan avgöra vilka avgränsningar som var lämpliga att göra.  

2.1.1 Tidsplan 
Denna tidsplan utarbetades för att vi skulle få en överblick över hur vi skulle 
disponera tiden för vårt examensarbete. Vissa moment har dock tagit längre tid 
än planerat men vi har ändå klarat att utföra utredningen i sin helhet inom 
planerad tid. 

FAS 1 - Definitionsfas 

FAS 2 – Analys och          
förstudiefas 

FAS 3 - Utredningsfas 

FAS 4 - Designfas 

FAS 5 - Utvärderingsfas 

Figur3: Fasindelning, egen framtagen illustration 
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Figur4: Tidsplan 
 
 Milstolpar 
19 Januari Första mötet med handledaren på WM-data 
26 Januari Möte med handledaren på WM-data och handledaren på skolan 

för att få en inblick i uppgiften.  
28 Januari Kurs i ArcIms på WM-data i Falun 
2   Mars         Seminarium 1 
6   April     Seminarium 2 
27 April        Seminarium 3 
19 Maj Rapporten ska skickas in till handledaren på skolan för   

bedömning av hur vi ligger till i förhållande till redovisningen.  
2   Juni      Slutredovisning 

2.2 Analys och förstudiefas 
I denna fas samlades all nödvändig information in som skulle komma att ligga 
till grund för utredningen.  

2.2.1 Metod för datainsamling 
Det finns två olika metoder att arbeta efter vid datainsamling. Dessa är 
kvantitativ metod och kvalitativ metod.  
 
Kvantitativ metod 
En kvantitativ undersökning är bred och syftar till att samla in information från 
så många respondenter som möjligt. Utifrån det insamlade materialet dras 
statistiska slutsatser som ligger till grund för resultatet. En fördel med den 
kvantitativa metoden är att den möjliggör att nå ut till många respondenter 
spridda över ett stort geografiskt område, till en relativt låg kostnad. En 
begränsning är att det inte finns någon möjlighet att följa upp frågorna7. 
 
Kvalitativ metod 
En kvalitativ undersökning går på djupet och gör det möjligt att identifiera 
dolda orsaker till en viss uppfattning hos målgruppen. Istället för statistiska 
samband precisera s hur individer upplever en företeelse. Den kvalitativa 
metoden används när frågeställningarna är mer komplexa. En stor fördel är att 
det finns möjlighet att ställa följdfrågor, att förklara, förtydliga och utveckla 
respondentens svar.  

                                                 
7 www.attitydikarlstad.se (2004-06-02) 
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Den kvalitativa metodens begränsningar är att den är tidskrävande samt att det 
kan vara svårt att få respondenten att prata om känsliga frågeområden8. 
 
I den kvalitativa intervjun är temat klart och informanten styrs i den riktningen, 
men intervjuaren följer inte något detaljerat schema. Intervjuaren har som 
oftast en mall för sina frågor, men följer inte den slavisk. Meningen är att den 
ska fungera som en minneslista så att de ämnesområden som ska täckas 
kommer med9. 
 
I kapitel 2.2.2 finns en beskrivning av hur metodarbetet för insamling av data 
gått till i denna utredning. 

2.2.2 Datainsamling 
Insamlingen av data har utförts på följande sätt: 
 

• Genom intervjuer med olika nyckelpersoner på Vägverket och  
      WM-data 
• Genom intervjuer med privatbilister och yrkestrafikbilister 
• Genom litteraturstudier 
• Utforskning på Internet  

 
Ett antal intervjuer har genomförts med interna och externa användare. De 
interna användarna som intervjuades var anställda på Vägverket och WM-data. 
Dessa personer intervjuades för att få information om vad som önskas av en 
GIS-portal på Vägverket. Diskussionerna i intervjuerna kring GIS-portalen har 
handlat om de önskemål som finns när det gäller funktionaliteten och 
gränssnittet men även begreppet GIS-portal som ett huvudbegrepp. 
Intervjuerna har även handlat om vad som önskas ingå i tjänsten Beläggning på 
vägarna och vad som eventuellt kan tas bort, vilka designförutsättningar som 
finns, hur de olika systemen för beläggningsdata ser ut, hur själva 
systemarkitekturen är strukturerad samt vilken IT-infrastruktur som finns.  
 
De externa användarna som intervjuades var dels privatbilister och dels 
yrkestrafikbilister. Vissa var bekanta med Vägverkets hemsida och vissa inte. 
De fick svara på frågor rörande användandet av geografisk information i 
allmänhet samt frågor rörande själva GIS-portalen, där de intervjuade 
personerna fick möjlighet att testa tjänsten Beläggning på vägarna och sedan 
kommentera den. 
 
Den mesta informationen har erhållits från intervjuerna men mycket intressant 
information har även hittats i kurslitteraturen, på Internet och i annan relevant 
litteratur. Som ett komplement till informationen som vi fått under 
intervjuerna så har även mycket information hittats på Vägverkets hemsida.  
 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden, där vi använde oss av en 
intervjumall som var handskriven och som ofta justerades och förändrades 
beroende på vilka vi pratade med. Den kvantitativa metoden har inte använts 
eftersom vi har velat ha en mer personlig kontakt med de intervjuade 
personerna.  
 
                                                 
8 www.attitydikarlstad.se (2004-06-02) 
9 Repstad, P. (1993) 
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De personer som intervjuades på Vägverket kom vi i kontakt med genom vår 
handledare på WM-data. Dessa kontakter ledde vidare till nya personer vi fick 
möjlighet att intervjua. På så sätt fick vi träffa personer med kunskap inom 
olika områden.  
 
Tack vare att de externa användarna som intervjuades fick möjlighet att testa 
tjänsten Beläggning på vägarna och sedan kommentera den gjorde att vi fick olika 
synpunkter på den existerande sidan om vad som var bra och dåligt. Vi fick 
också synpunkter om GIS-portalen och vad som var önskvärd av en sådan.  
 
Under intervjuer kan intervjuaren använda sig av bandspelare, anteckningar 
eller minnet. Vi tyckte att en bandspelare kändes konstigt eftersom stämningen 
då blev mer stel och intervjuobjekten inte riktigt kunde slappna av. Minnet 
vågade vi inte lita på, så vi använde oss av att anteckna de svar vi fick. 
Nackdelen med detta var att det är lätt att glömma uppföljningsfrågor, men 
eftersom vi som oftast träffade nyckelpersonerna flera gånger hade vi möjlighet 
att följa upp med ytterligare frågor vid nästa intervjutillfälle. 
 
Intervjuerna ägde rum på olika platser, bland annat i skolan, på arbetet, per 
telefon och via mail.  

2.3 Utredningsfas 
I utredningsfasen utfördes själva utredningsarbetet. Arbetet gick till på så sätt 
att efter att vi satt oss in i ett antal olika relevanta teorier kopplade vi ihop 
dessa med de begrepp som vi arbetat med i examensarbetet. En nuläges-
beskrivning utformades där vi förklarade begreppet IT-tjänst i förhållande till 
examensarbetet samt hur system och miljö fungerar i dagsläget. Därefter 
utförde vi en nulägesanalys på examensarbetets olika begrepp.  
 
Utredningsfasen kan delas in i tre delfaser enligt nedanstående rubriker.  

2.3.1 Teorier 
Här beskrevs de teorier som är viktiga för detta examensarbete och ett antal 
viktiga begrepp definierades. Vi valde att arbeta med teorier bland annat inom 
områden såsom IT-tjänster och systemarkitektur. De centrala begreppen för 
examensarbetet som definierades är bland annat GIS och GIS-portal.  

2.3.2 Koppling mellan teorier, GIS-portal och Beläggning på vägarna  
Under denna fas kopplades de teorier som togs fram under delfas ett ihop med 
begreppen GIS-portal och Beläggning på vägarna.  
 
Här gjordes en definiering av vilka användare och användningssituationer som 
existerar.  
 
Tjänstekonceptet formulerades genom en tabell där det framgår vilka kärn-, 
stöd- och möjliggörandetjänster som GIS-portalen och Beläggning på vägarna 
tillhandahåller. Här finns också bilistens primära och sekundära behov 
beskrivet. 
 
Tjänsteprocesserna beskrivs genom ett interaktionsdiagram där det framgår hur 
användaren och informationssystemet interagerar med varandra.  
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Tjänsteresurser beskriver de resurser som finns när det gäller GIS-portalen och 
Beläggning på vägarna. 

 2.3.3 Analyser 
I denna delfas utfördes en nulägesanalys av GIS-portal och tjänsten Beläggning 
på vägarna. Vi analyserade även en del av de frågeställningar som dykt upp, 
såsom varför det finns ett behov av en GIS-portal och vad den ska innehålla. 
En analys av den existerande sidan Beläggning på vägarna utfördes och där 
diskuterades vad som är bra respektive dåligt med den.  

2.4 Designfas 
Under denna fas arbetades ett antal idéer och designskisser fram till GIS-
portalen och tjänsten Beläggning på vägarna. Efter diskussioner med 
uppdragsgivaren valdes den slutgiltiga designen.  
 
En designmanual som Vägverket har utformat ligger till grund för hela 
designen, men vi har även använt oss av vissa delar ur David Siegels 
utvecklingsmetod för webbsidor10. Metoden innefattar fyra faser, men vi har 
valt att koncentrera oss på de två första när vi ska komma fram till ett 
designförslag. Dessa faser är Strategi och taktik och Utveckling och design. Vidare är 
det bara vissa delar ur dessa två faser som använts, dessa beskrivs mera 
utförligt i kapitel 4.2.  De faser som vi valt att inte använda oss av är Produktion 
och Sjösättning. Dessa har valts bort eftersom detta arbete inte innefattar varken 
produktion eller sjösättning och alltså inte är nödvändiga för examensarbetet.  
 
Ben Schneidermans regler när det gäller användbarhet11 har också funnits i 
åtanke. Vi har koncentrerat oss på de regler som har med användbarhet och 
funktionalitet att göra, dessa regler finns mer utförligt beskrivna i kapitel 4.1. I 
kapitel 6 finns även riktlinjer och en sammanfattning av den designmanual vi 
erhållit från Vägverket. 

2.5 Utvärderingsfas 
I utvärderingsfasen gjordes en utvärdering av metoden vi arbetat efter genom 
att analysera vilka fördelar och nackdelar som fanns med just denna metod 
samt att utvärdera vilka erfarenheter vi utvunnit från utredningsarbetet. Vidare 
innehåller denna fas det resultat och de slutsatser vi har kommit fram till vid 
utredningsarbetets slut. De delar som finns med i resultatet och som vi lägger 
stor vikt på är IT-tjänster, systemarkitektur, GIS-portal och tjänsten Beläggning på 
vägarna. För att kunna arbeta med dessa fyra betydelsefulla begrepp gjorde vi en 
grundläggande beskrivning av dem i kapitel 3. 
  . 
 
 

                                                 
10 Siegel, D (1997) 
11 Schneiderman, B (1998) 



 

 13 

3 GIS-portal, IT-tjänster och systemarkitektur 
Detta kapitel definierar och beskriver de olika teorier och begrepp som ska 
ligga till grund för den fortsatta utredningen.  

3.1 Definition av begreppen Portal, GIS och GIS-portal 
För att få en bättre förståelse och insikt i ämnet så definieras och diskuteras 
dessa nedanstående begrepp som är centrala för examensarbetet. Syftet med att 
definiera begreppen portal och GIS är att med hjälp av dessa begrepp kunna 
göra en bra och lättförståelig definition av begreppet GIS-portal. Denna 
definition finns att läsa i kapitel 3.1.3. 

3.1.1 Definition av begreppet portal 
Begreppet portal definieras som något som paketerar olika tjänster till ”paket” som 
passar för olika användargrupper under en gemensam ”ingång”, och med vissa 
stödfunktioner för ökat mervärde12. 
   
Kommentar 
Alltså kan en portal ses som en webbsida som huvudsakligen innehåller 
ingångar till ett större antal tjänster eller webbplatser genom att samla ett stort 
antal länkar, artiklar eller annat för besökaren intressant material, ofta inom ett 
specifikt ämnesområde. 
 
Tidigare avsågs med portal en kommersiell webbsida. Affärsidén var att 
webbsurfarna alltid skulle börja sina sessioner vid en portal, och att den sidan 
skulle innehålla länkar till tjänster som bedömdes vara lockande, tjänster såsom 
e-post, nyheter, söktjänster, börskurser, postorder, banktjänster och annat. 
Numera är skillnaden mellan portaler och andra webbplatser mindre. Därför 
bör portalen egentligen inte jämföras med en webbplats, utan snarare med 
webbplatsens ingångssida13.  
 
Portaler är ofta organisationsövergripande, det vill säga  flera organisationer 
samarbetar kring ett gemensamt tema. Detta tema kan vara:  
 

• relativt ämnesspecifikt, som hos Kvinnofridsportalen (faktacentrum 
om våld mot kvinnor) och Språkvårdsportalen (information om 
språkvård och språkvårdsorganisationer). 

• betydligt bredare, som hos Passagen (en portal där flera kommersiella 
aktörer samarbetar) eller Företagarguiden (Nuteks guide kring att starta 
och driva företag).  

 
Oavsett tema så handlar det om att paketera informationsresurser eller tjänster 
från flera håll på ett överskådligt sätt, så att informationssökare och kunder 
lotsas rätt. Observera att gränsen mellan portal och webbplats ändå är flytande, 
inte minst på grund av att portaler brukar anses ambitiösare och ”finare” än 
vanliga webbplatser14.  

                                                 
12 Nutek (1999) 
13 Svenska Datatermgruppen - http://www.nada.kth.se/dataterm/ (2004-06-02) 
14 Ibid 
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3.1.2 Definition av begreppet GIS 
GIS står för Geografiska Informations System och avser datoriserade 
informationssystem för hantering och analys av lägesbundna data. Enkelt 
uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation 
som lagras och hanteras i datorn15.  
 
GIS är ett arbetssätt för att hantera, arbeta med och presentera all lägesbunden 
information, det vill säga  information om allt som går att lokalisera till en plats 
(ett läge), om allt som finns någonstans. Det kan vara i stort vilken information 
som helst, både av varaktig art såsom markbeläggning och av mer föränderlig 
art såsom trafikflöden16. 
 
En stor del av all information som en organisation utnyttjar i sin verksamhet 
och i sina beslut har geografisk anknytning, det vill säga att det går att sätta 
något slags adress på den företeelse som informationen handlar om. GIS kan 
alltså påverka en mycket stor del av informationshanteringen som ett hjälp-
medel i nästan all planering, drift och uppföljning17. 
 
Det som utmärker ett GIS är dess förmåga att möjliggöra integration av data 
från olika källor. Det gäller särskilt geografiska data med tillhörande attribut, 
eller egenskaper, med andra data.  
 
Med de förbättrade möjligheter som följer av dagens datorer, nätverk, Intranät 
och Internet finns goda förutsättningar att sprida information såväl internt 
inom egen organisation som externt. Information producerad med hjälp av 
GIS kan spridas i form av till exempel kartor. Informationen blir lätt att förstå 
för de flesta.  
 
GIS används inom många områden i vårt samhälle, till exempel:  

• som verktyg vid planering av skogsavverkning  
• inom transportsektorn, till exempel vid planering av 

ambulanstransporter 
• inom mobiltelefoni för att t.ex. planera var en ny basstation ska 

placeras bäst för att få så bra täckning som möjligt  
• inom samhällsplanering och naturvård, till exempel för att lokalisera 

bästa plats av en ny skola. 

                                                 
15 Eklundh, L. (1999) 
16 www.esri.se (2004-06-02) 
17 Ibid 
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Referenssystem 
För den allmäna kartläggningen av Sverige idag används referenssystemet 
Rikets Triangelnät 1990 (RT90) som är ett rätvinkligt plant referenssystem för 
att ange positioner på kartan. De flesta svenska kartor är gjorda med en 
transversal cylindrisk projektion som är vinkelriktig och avbildar den valda 
medelmeridianen18 längdriktigt19. Kartprojektionen i Sverige kan ses som att en 
cylinder tangerar ellipsoiden20 längs medelmeridianen. När cylindern vecklas ut 
erhålls den plana kartan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RT 90 baseras på tredje rikstrianguleringen 1967-1982 samt den del äldre 
mätningar. De ingående mätdatat är huvudsakligen vinkelmätningar och 
längdmätningar. En egenhet med detta referenssystem är att det benämner  
axeln i nordlig riktning för X-axeln och den i östlig riktning för Y-axeln21. 
 
Samma mätningar som ligger till grund för RT90 har även använts för att skapa 
tolv regionala referenssystem. Skillnaden är dock att dessa referenssystem ofta 
använder andra medelmeridianer än RT90.  
 
Det finns även ett antal kommunala referenssystem som ofta bygger på en 
lokal förtätning av ett regionalt referenssystem. I många av Sveriges kommuner 
finns det olika referenssystem för olika delar av kommunen vilket kan medföra 
att de inte alltid stämmer helt överens. Vissa av dessa kommuner har via 
satellitteknik skapat nya enhetliga referenssystem. 

3.1.3 Definition av begreppet GIS-portal 
Begreppet GIS-portal är ett icke vedertaget begrepp men definieras av oss som 
portal som samkör och visualiserar geografisk information i form av tematiska kartor via en 
enhetlig ingång. GIS-portalen måste uppfylla vissa krav när det gäller funktionalitet och 
gränssnitt. 
 

                                                 
18 Medelmeridian – Vid den transversala cylinderprojektionen tangerar cylindern en meridian,  
   denna meridian brukar benämnas medelmeridian 
19 Eklundh L. (1999) 
20 Ellipsoid – En beskrivning av jorden med en rotationsellipsoid, det vill säga en kropp som     
    genererats genom att en ellips roterats kring någon av sina axlar. 
21 Eklundh L. (1999) 

Figur5: transversal cylindrisk kartprojektion Källa:http://c4hvbat.origo.net/oreirt90.htm 
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Kommentar 
En GIS-portal i vår mening är alltså en ingångssida till ett antal olika tjänster 
som innehåller geografisk information i form av kartdata i något slag. 
Geografisk information är sådan information som är mer eller mindre 
lägesbunden, alltså information som går att lokalisera till en plats. Det som 
möter användaren när en GIS-portal öppnas är en välkomnande 
informationstext, en karta samt ett antal länkar till de applikationer och tjänster 
som finns under portalen.   
 
En GIS-portal kan med andra ord karaktäriseras som en portal där all 
geografisk data är samlad på ett ställe och detta data är geografiskt kartcentrisk. 
Det vill säga att kartan kommer alltid stå i portalens fokus eftersom all 
information kommer att presenteras därigenom. Det är viktigt för varje enskilt 
företag att utreda vilka speciella krav som ställs vid upprättandet av deras 
specifika GIS-portal. Detta eftersom kraven kan komma att se annorlunda ut 
beroende på vilket företag det gäller. De olika kraven gäller framförallt 
information, funktioner och design. Företagets utredning inför upprättandet av 
en GIS-portal måste även innehålla vilka motiv och eventuella problem som 
finns och vilka problem som skulle lösas med hjälp av en GIS-portal. 
 
En generell GIS-portal tillgängliggör data och datamodeller, metoder och 
verktyg, karttjänster och metadata där de olika komponenterna inte måste 
finnas på samma fysiska plats. Användaren kommer åt de datafunktioner som 
önskas med hjälp av metadata. Detta leder till lägre kostnader och en bredare 
användning22. I vårt fall kommer dock komponenterna, tjänsterna, att ligga på 
samma fysiska plats. 
 
Att upprätta en GIS-portal har många fördelar. Det blir till exempel billigare 
för varje enskild användare eftersom nätverkslicenser för programvara inte blir 
lika dyrt som att skaffa ett stort antal licenser för enanvändare. Användarnas 
datorer kan klara relativt avancerad GIS-användning trots måttlig prestanda. 
Även underhåll av programvara och tillämpningar med mera förenklas 
eftersom det bara behöver ske på ett ställe, i servrarna. Ansvarsförhållanden 
går att göra tydligare genom till exempel att låta kompetens för att sköta drift 
och underhåll av GIS att samlas på en plats i organisationen23.  
 
Tre viktiga delar som har med GIS-portal att göra: 
 

• Det geografiska huvudbegreppet 
Begreppet GIS-portal är ett geografiskt huvudbegrepp som måste 
definieras med stor noggrannhet. Eftersom det inte finns en vedertagen 
definition så har mycket tid gått åt för att komma fram till vad som 
egentligen menas med detta fenomen. En viktig del är att komma fram 
till är hur kartan skall presenteras.  
 

• Krav på funktionaliteten 
Funktionaliteten på portalen är något som är ett mycket viktigt 
moment. GIS-portalen ska vara överblickbar och en användare ska 
utan problem kunna förstå och använda den.  

                                                 
22 12 frågor och svar om GIS - http://www.lst.se/strategis/kursmaterial/steg1/12_fragor.pdf 
23 Ibid 



 

 17 

Det är viktigt att ta reda på vilka verktyg som behövs och om alla 
verktyg behövs under alla länkar.  
 

• Gränssnittet 
Gränssnittet på GIS-portalen måste vara enhetligt och stämma överens 
med alla underliggande applikationer och tjänster. Detta för att ge ett 
snyggt och stilfullt intryck och för att ge användaren en känsla av att 
känna igen sig oberoende av vilken av GIS-portalens applikationer som 
används. Verktygen ska se likadana ut överallt genom hela portalen.  

   
Nedan i figur 6 illustreras hur en GIS-portal med ett antal ingående tjänster är 
tänkt  att kunna fungera. Den första nivån består av det första som möter 
användaren, alltså själva GIS-portalen med en välkomnande informationstext, 
en karta samt ett antal länkar till de applikationer och tjänster som finns under 
portalen. Den andra nivån består av ett antal olika tjänster som innehåller 
geografisk information i form av kartdata.  
 

 
 
 
 
Definitionen av begreppet GIS-portal är en mycket viktig del i utredningen för 
att kunna fastställa om denna är en IT-tjänst eller inte. En beskrivning av vad 
en IT-tjänst är står att läsa i kapitel 3.4 och en beskrivning av GIS-portalen 
som IT-tjänst finns att läsa i kapitel 5.1. 

3.4 IT-tjänster 
I detta kapitel beskrivs begreppet IT-tjänster som är ett viktigt begrepp för 
arbetet i denna utredning. 
 
En IT tjänst förutsätter ett datorbaserat informationssystem som används till 
att utföra värdeskapade handlingar för kunden. I denna interaktion tar kunden 
del av systemet genom att använda tjänstesystemet för att anskaffa sig kunskap 
och/eller utföra handlingar genom systemet och/eller utföra handlingar 
baserat på information från systemet för avsikt av att uppnå ett särskilt resultat. 
I denna sociala interaktion etableras och upprätthålls dessa aktörers relation24. 
 
Det är viktigt att uppmärksamma att all interaktion mellan tjänsteleverantör 
och kund inträffar genom informationssystemet. Med detta menas att 
tjänsteleverantör och kund inte behöver mötas i tid och rum25 
 

                                                 
24 Eriksson O, Hultgren G  
25 Ibid 

GIS-portal 

Tjänst 1  Tjänst 2 Tjänst 3 Tjänst 4 

Figur6: Illustration av GIS-portal, egen framtagen illustration 
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Strukturmodellen för IT-tjänster är uppbyggd av tre komponenter; tjänste-
koncept, tjänsteprocess och tjänsteresurs. Enligt Eriksson och Hultgren26 kan 
strukturen på IT-tjänster beskrivas enligt figur 7. 

 

3.4.1 Tjänstekoncept 
Kundbehoven är baserande på primära och sekundära behov. 
Tjänstekonceptet är baserat på tre typer av komponenter eller deltjänster som 
delar av ett tjänstepaket. Dessa tre typer av komponenter är kärntjänst, 
stödtjänst och möjliggörandetjänst. Kärntjänsten är själva huvudtjänsten, 
stödtjänsten gör det möjligt för användaren att använda kärntjänsten och den 
möjliggörande tjänsten är en extra tjänst som kan göra tjänsten mera attraktiv 
för användaren27.  
 

• Kärntjänst: Detta är huvudtjänsten som ska uppfylla kundens primära 
behov 

• Stödtjänst: Denna tjänst ska uppfylla kundens sekundära behov  
• Möjliggörandetjänst: Denna tjänst är nödvändig för att tillhandahålla 

kärn- och möjliggörandetjänst och är en extra tjänst som kan göra 
tjänsten mera attraktiv för användaren. 

 
                                                 
26 Eriksson O, Hultgren G 
27 Axelsson K, Goldkuhl G (1998) 

Figur7:Strukturmodell för IT-tjänster Källa:Eriksson O. och Hultgren G. The notion of IT-services from a social interaction 
perspective 
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3.4.2 Tjänsteprocesser 
Tjänsteprocessen kan beskrivas som en kedja av händelser, där användaren och 
systemet interagerar på olika sätt. Tjänsten är producerad och levererad i en 
interaktion mellan användaren och systemet som tillhandahåller det 
användaren vill ha. En tjänsteprocess är en konstellation eller en samman-
länkning av de kedjor av aktiviteter som skapar tjänsten28.  

3.4.3 Tjänsteresurser 
Tjänsteresurser tillsammans med tjänsteprocesser gör att tjänstekonceptet blir 
realiserad. Det finns flera olika resurser, bland annat ledarskap, personal, 
databaser och informationsteknologi. 
Tjänsteresurser kan delas in i en synlig del och en osynlig del. Den synliga 
delen är interaktionen mellan användaren och de synliga delarna av 
informationssystemet. Den osynliga delen är bland annat infrastruktur och 
konkurrenter29.   

3.4.4 Användare och användningssituationer 
När det gäller IT-tjänster är det användarens handlingar och de resultat som 
uppnås genom dessa handlingar som står i fokus. Det finns tre olika 
användningssituationer när det gäller IT-tjänster. Dessa är automatisk 
användningssituation, interaktiv användningssituation och extern 
användningssituation30. 
 
Användare 
En användare är en person som nyttjar en vara eller en tjänst av vanligen 
tekniskt slag, till exempel en dator, ett datorprogram eller en e-posttjänst på 
Internet. Ordet användare nyttjas i kontrast till ord som producent och 
försäljare, vilka avser de personer som på olika sätt svarar för att ge användaren 
tillgång till varan eller tjänsten31. 
 
Användare kan definieras som alla personer oavsett kön, ålder, funktionshinder 
och kulturell bakgrund. 
 
Användningssituationer 
Som tidigare nämnts finns det tre typer av användningssituationer, dessa 
innehåller tre grundläggande komponenter. Dessa komponenter är 
informationssystem (IS), aktörer och kommunikationshandlingar. Vi har valt 
att skriva om de olika användningssituationerna för att visa hur förhållandet 
mellan användare och informationssystem ser ut. Under följande tre rubriker 
beskrivs de olika användningssituationerna. 
 
Automatisk användningssituation 
En automatisk användningssituation innebär att informationssystemet utför 
vissa förutbestämda handlingar helt självständigt och utan inverkan av 
användare. Här utförs det handlingar enbart av informationssystemet32.  
 

                                                 
28 Axelsson K, Goldkuhl G (1998) 
29 Ibid 
30 Eriksson O, Hultgren G 
31 www.susning.nu 
32 Eriksson O, Hultgren G 
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Interaktiv användningssituation 
I en interaktiv användningssituation så interagerar en användare direkt med ett 
datorbaserat system, en så kallad användar – systemdialog. I denna 
användningssituation ingår som utförare av handlingar33: 

• en eller flera aktörer (systemanvändare) 
• situationsbestämda delar av aktuellt datorbaserat system 

 
Ett exempel på en interaktiv användningssituation är en ordermottagare som 
bygger upp och lägger en order i dialog med ett ordersystem. 
 
Extern användningssituation 
En extern användningssituation uppkommer när informationssystemet 
används för att påverka användarens handlingar baserade på informationen 
från systemet. Handlingarna är utförda utanför informationssystemet och är 
baserade på information som kommer från informationssystemet34. 
 
För att IT-tjänsterna skall kunna fungera på ett bra sätt måste det finnas en väl 
strukturerad systemarkitektur, mer om detta står att läsa i kapitel 3.5.   

3.5 Systemarkitektur 
Systemarkitektur är ett viktigt begrepp och i detta kapitel förklaras de delar 
som har betydelse för detta examensarbete. Systemarkitekturen är en 
förutsättning för att IT-tjänsterna skall kunna fungera på ett bra sätt. 
 
Med anledning av dagens informationssystems komplexitet och den höga 
graden av integrering är det oerhört viktigt att ha en genomtänkt underliggande 
arkitektur till grund för konstruktionen av system. I mindre system ligger 
huvudproblemet kring designen av systemet, där arkitekturen är mer eller 
mindre självklar, medan i de större komplexa systemen måste betydande 
analyser utföras inom arkitekturen.  
 
Samhället vi lever i blir mer och mer datoriserad. Både stora och små 
organisationer är beroende av att ha ett bra och väl anpassat datasystem. Dessa 
datasystem kallas för informationssystem. Informationssystem är en allmän 
benämning på ett datasystem som är avsett för lagring och hämtning av data35. 
Målet med dessa system är att avlasta användaren.  
 
Begreppet informationssystem är viktigt att definiera för att förstå vad 
systemarkitektur är. Med informationssystem kan avses manuell behandling 
och datoriserad behandling av information36. Systemet ska hantera information 
inom en verksamhet. Det kan vara system för insamling/inmatning, 
bearbetning, lagring, återsökning, överföring och presentation av information. 
 
Ett problem kring införande av informationssystem är strukturen och 
arkitekturen. Det finns mycket att tänka på innan införandet av ett system. Här 
kommer begreppet systemarkitektur in. Systemarkitektur är bland annat den 
modularisering, de komponentval och de designregler som bildar 
systemstrukturen i ett programvarusystem. 

                                                 
33 Eriksson O, Hultgren G 
34 Ibid 
35 Axelsson K. och Goldkuhl G. (1998) 
36 Ibid 
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Ett primärt mål med systemarkitekturen är att systemet uppfyller både 
kravställningen och dessutom kan underhållas och vidareutvecklas på ett 
effektivt sätt. Det har blivit mera fokus på att systemen ska vara välplanerade 
och strukturerade. Informationssystem som inte är välplanerade och 
strukturerade kallas för ”spagettistrukturer”, dessa strukturer anses då vara 
svåröverblickbara, intrasslade, svårföränderliga samt att de får oförutsedda 
följeffekter vid drift och förvandling37. 
 
Ett systemanordningsproblem är dubbellagringen av information mellan olika 
system, eftersom denna kan medföra att datamängdernas värde inte blir 
konsistent. I vissa fall är dock redundans faktisk önskvärt då detta kan vara ett 
sätt att minska komplexiteten i systemarkitekturen. Det kan vara svårt att få en 
överblick över ansvarsfördelningen vid ett dåligt strukturerat system. När 
ansvaret blir svårt att fördela kan det leda till att användarengagemanget blir 
dåligt. 
 
Axelsson och Goldkuhl ser begreppet systemarkitektur helt utifrån dess 
verksamhets- och informationsmässiga aspekter och tar avstånd från de 
tekniska aspekterna i begreppet. Andra ser systemarkitektursbegreppet ur en 
mer teknisk aspekt. 

3.5.1 Informationssystemarkitektur 
Det finns ingen gemensam vedertagen definition på begreppet informations-
systemarkitektur. De flesta forskare har en egen definition på begreppet. Det 
finns dock vissa delar inom området där det nåtts en enhetlig uppfattning men 
det finns fortfarande motstridigheter inom andra delar.  
 
Enligt Axelsson och Goldkuhl38 definieras begreppet 
informationssystemarkitektur som: 
 
”...hur man inom en organisation fördelar information och informationshantering i olika 
informationssystem och därmed avgränsar dessa, samt även hur ansvar för detta fördelas.” 
 
En organisation består ofta av ett antal informationssystem och sinsemellan 
dessa finns relationer som överlag innebär någon form av datautbyte. Det finns 
en klar gräns mellan den manuella delen av verksamheten och 
informationssystemet. En intressant del med systemarkitekturen är gränserna 
mellan de olika systemen och gränserna mellan systemen och de omgivande 
verksamheterna. Systemstrukturering är något som ofta sker kontinuerligt i 
organisationer. En systemarkitektur vidareutvecklas och förvaltas allt eftersom 
organisationens informationssystem utvecklas.  
 
Informationssystemarkitekturen blir en inledande mall för hur verksamhetens 
enheter ska representeras i systemet i form av ett antal delsystem. 
Delsystemens olika roller och ansvarsområden specificeras. Även delsystemens 
informationsbehov och vilka dataflöden de genererar framgår i 
informationssystemarkitekturen. Det arkitekturella arbetet inleds ofta med en 
verksamhetsanalys och en verksamhetsmodellering. 
 

                                                 
37 Axelsson K. och Goldkuhl G. (1998) 
38 Axelsson K. och Goldkuhl G. (1998) s.21 
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3.5.2 Infrastruktur 
Infrastrukturen är ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 
grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: 
bl. a. vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och 
andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, 
teleförbindelser och utbildningsväsen. (NE). Infrastukturen är som oftast utom 
synlighet för användaren. Informationssystemet och informationsteknologin 
som används måste anpassas till infrastukturen.  

3.5.3 IT-infrastruktur 
Begreppet IT-infrastruktur avser den informationstekniska grundstrukturen, 
såsom hårdvara i form av datorer med mera samt basprogramvara i form av till 
exempel operativsystem. Ordet infrastruktur används eftersom med hjälp av 
dessa basresurser kan informationssystemen realiseras. 
 
Informationssystemarkitekturen och IT-infrastrukturen är beroende av 
varandra, det vill säga beroende på vilken typ av IT-infrastruktur som finns i 
organisationen realiseras en viss typ av systemarkitektur. Vidare är IT-
infrastrukturen beroende av olika typer av tillämpningskrav avseende 
informationssystem och systemarkitektur. 

3.5.4 Krav på informationssystem och informationssystemarkitektur 
Det finns ett antal olika krav som ställs på ett informationssystem och dess 
systemarkitektur. Nedan specificeras ett antal generella krav på system enligt 
Axelsson och Goldkuhl39: 
 

• Funktionalitet: Systemarkitekturen måste utformas så att 
informationssystemet som skapas får en god funktionalitet. Genom att 
utveckla att välstrukturerat system minskas riskerna för olika typer av 
fel i informationssystemet. 

• Förändringsbarhet: En mycket viktig del i systemarkitekturen är att se 
till så att informationssystemet struktureras på så sätt att förändringar 
ska kunna ske utan att det leder till omfattande följdeffekter. 

• Begriplighet: Det är viktigt att systemarkitekturen inte blir till en 
spagettistruktur, det vill säga intrasslade system med oklara gränser och 
överlappningar. Systemarkitekturen måste vara dokumenterad och ha 
en tydlig beskrivning. 

• Samexistens mellan olika informationssystem: En bra systemarkitektur 
är utformad på så sätt att möjligheter ska finnas för olika 
informationssystem att samexistera på givande sätt. 

• Ansvarstagande: Systemarkitekturen bör utformas så att 
ansvarsfördelning för informationssystemen i organisationen blir 
möjlig, till exempel när det gäller ekonomi och vidareutveckling. 

• Teknikutnyttjande: Det är viktigt att utforma systemarkitekturen så att 
den befintliga IT-infrastrukturen i organisationen fungerar. Olika 
informationssystem måste kunna ha ett datautbyte trots att de körs på 
olika tekniska plattformar.  

 
En beskrivning av hur det ser ut på Vägverket idag när det gäller IT-
tjänster och systemarkitektur står att läsa i kapitel 5. 

                                                 
39 Axelsson K. och Goldkuhl G. (1998) 
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4 Användargränssnitt och användbarhet 
I detta kapitel beskrivs de teorier om användarvänlighet och användbarhet som 
kommer att användas under arbetet.  

4.1 Ben Schneidermans regler om användbarhet 
Vissa av Ben Schneidermans regler om användbarhet och användarvänlighet  
har använts i examensarbetet. Dessa beskrivs mer utförligt nedan.  

4.1.1 Användare 
Schneiderman skriver att det är viktigt att känna sin användare och detta har 
funnits i åtanke när det gäller designen och funktionalitet. Han beskriver 
användarna i tre olika grupper40: 

• Noviser eller förstagångsanvändare 
• Kunniga, men sporadiska användare 
• Experter 

 
Det är inte lätt att designa något som ska passa alla dessa tre grupper, men det 
som måste finnas i åtanke är att göra det lättnavigerad och förståeligt för 
användaren. En novis har kanske inte så stor kunskap om datorsystem och den 
uppgift de ska utföra, medan en expert eller kunnig har mycket stor vetskap 
om datorsystemet. Det är viktigt att tänka på att göra sidan lättnavigerad och 
enkel. En bra hjälpfunktion fungerar också som ett bra stöd. 

4.1.2 Regler för gränssnittsdesign 
Schneiderman har åtta regler för gränssnittsdesign41: 

• Sträva efter konsekvens 
• Tillåta vana användare att använda kortkommando 
• Ge informativ återkoppling. Om användaren gör något skall det ges en 

”feedback” 
• Utforma dialoger så de har en tydlig avslutning 
• Erbjuda enkel felhantering 
• Minska förlust från korttidsminnet 
• Göra det enkelt att ångra utförda kommandon 
• Låta användaren ha kontrollen 

 
Dessa regler är bra att ha i åtanke när ett designförslag ska tas fram. Vi har 
försökt att tänka på och följa en del av dessa regler när vi har skissat på 
designen. 

4.1.3 Spatial Datahantering 
Spatial data kan även kallas geografisk data och är positionsbestämning till data. 
Spatial data eller geografisk data som det också kallas kan vara två eller 
tredimensionell. Det finns i huvudsak tre typer av spatial data. Det är specifika 
punkter, linjer och områden. 
 

                                                 
40 Schneiderman, B (1997) 
41 Ibid 
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ArcView är ett välanvänt geografiskt informationssystem som erbjuder 
kraftfulla databaser med kartrelaterad information. Användaren kan zooma in 
på områden som är av intresse, till exempel vägar och gränser.  
 
ArcView GIS är ett lättanvänt och kraftfullt verktyg för att analysera, 
presentera och göra utsökningar i geografiska data. ArcView vänder sig till dem 
som vill skapa kartor, analysera och bearbeta geografiska data. ArcView 
fungerar som ett fristående GIS-program där användaren kan skapa geografisk 
information eller läsa geografisk information från andra datakällor. Det går att 
arbeta med kartor, databaser och diagram i en och samma applikation. Data 
kan också utgöra tabellinformation. Förutom shapedataset hanterar ArcView 
också så kallade personliga geodatabaser. Det medför att användaren kan lagra 
såväl geografiska som beskrivande data i en och samma databas42. 
 
Med ArcView GIS är det enkelt att integrera data från alla delar av en 
organisation och arbeta med det utifrån geografiska aspekter. ArcView GIS 
kan med kartan som bas utgöra ett komplett informationssystem med direkt 
koppling till scannade bilder, CAD-ritningar, Word-dokument, Microsoft 
Access databaser, videosekvenser, tabeller, diagram, kundregister mm.  
 
ArcView kan användas inom områden som till exempel fastighetsinformation, 
kundregister, försäljningsplanering, miljöplanering eller väginformation. 
 
Det är viktigt att vara noggrann och tänka på val av ikoner, grafisk 
representation och upplägg av data på ett sätt som är lätt och naturligt för 
användaren att förstå. 

4.1.4 Direktmanipulering av visualisering 
Direktmanipulerade system är en slags representation eller modell av 
verkligheten. Användare kan tycka att visuella ikoner, menyer och knappar gör 
gränssnittet mera förståeligt, snabbt och roligt. Det är enkelt att utföra, 
osäkerheten minskar och användaren kan känna en större kontroll över vad 
han gör. Spatial eller visuell representation är nödvändigtvis inte bättre än text. 
Direktmanipulerad design kan ta upp värdefulle delar av skärmen och därför 
tvinga värdefull information utanför skärmen något som i sin tur leder till 
scrolling. Ett annat problem är att användaren måste lära sig betydelse av vissa 
komponenter; ikoner, knappar mm. i den visuella representationen43.  
 
GIS-portalen har en karta i fokus och denna kommer att ändra sig när 
användaren utför olika kommandon. Användaren får feedback direkt efter att 
han har klickat på ett verktyg. Detta gör att användaren känner att han är 
delaktig och därmed känna en större kontroll över det han gör. Det gör också 
att noviser lär sig enkla funktioner snabbare och är även positivt för experter 
som då kan utföra ett stort antal olika funktioner snabbt. 

4.1.5 Skärmdesign 
För att få en bra skärmdesign måste kunskap om användarens uppgift alltid 
finnas i åtanke.  

                                                 
42 www.esri.se (2004-06-02) 
43 Schneiderman, B. (1997) 
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Grafiska designers har skapat regler som är anpassade för utskriftsformat och 
tillämpar dessa principer för skärmbildsdesign. Det finns sex olika kategorier 
att ha i åtanke vid design44: 

• Elegans och enkelhet: Designen ska vara enhetlig och passande i 
sammanhanget 

• Skala, kontrast och proportion: Det ska finnas en klarhet och 
återhållsamhet i designen 

• Organisation och visuell struktur: Det är viktigt att tänka på gruppering 
av t.ex. olika verktyg och hierarki av t.ex. menyer. 

• Modul och program: Det ska vara en konsekvent applikation 
• Bild och presentation: En logisk och karakteristisk presentation 
• Stil: Integritet, distinkt och att det passar i sammanhanget. 

 
Som användare finns ett intresse av att så snabbt som möjligt få fram rätt 
valsituation eller undermeny. Då är det viktigt att menyn är organiserat på ett 
logiskt sätt. Det ska vara passande undermenyer och det ska inte bli för lång 
trädstruktur. Då kan användaren lätt bli förvirrad. Verktyg ska grupperas ihop 
så att användaren ser vad som är verktyg och inte. En gruppering av saker som 
hör ihop görs så användare lätt ska hitta det han söker. 

4.2 David Siegels utvecklingsmodell 
Vissa delar ur David Siegels utvecklingsmodell kommer att användas. Detta för 
att denna modell är speciellt anpassad för framtagning av webbsidor. Modellen 
innefattar fyra faser, men i detta examensarbete kommer endast två faser och 
delar av dessa att användas. Nedan beskrivs dessa45. 
  
Fas 1 – Strategi och taktik 
En strategi arbetas fram tillsammans med uppdragsgivaren. Olika dokument 
och analyser ska tas fram under denna fas. De delar som är valts ut att arbeta 
med från denna fas är: 

• Användarprofil och krav: Detta innefattar en analys och granskning av 
vilka användare som är tänkt att använda webbplatsen samt vilka krav 
de kommer att ha till webbplatsen. 

• Design och layout: Under denna del kommer designen och layouten på 
sidan att beskrivas 

• Teknisk dokumentation: Under denna del beskrivs den tekniska och 
den funktionella specifikationen 

 
Fas 2 – Utveckling och design 
Under denna fas arbetas flera idéer och designskisser fram. Efter diskussioner 
med uppdragsgivaren väljs den slutgiltiga designen. Den del som valts att 
arbeta med under denna fas är: 

• Grafisk profil: Den grafiska profilen innefattar en beskrivning om 
sidformat, färgval, logotype, text, teckenstorlek och textfärg.  

 

 

                                                 
44 Schneiderman, B (1997) 
45 Siegel, D (1998) 
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5 Nulägesbeskrivning av system och miljö på 
Vägverket 
I detta kapitel kommer en beskrivning av hur tjänstekonceptet, tjänsteprocesser 
och tjänsteresurser för tjänsterna GIS-portal och Beläggning på vägarna att 
presenteras. Även en beskrivning av hur system och miljö på Vägverket 
fungerar i dagsläget kommer att redogöras. Detta främst när det gäller 
systemarkitektur och de system på Vägverket som innehåller geografisk 
information. En redogörelse på hur tjänsten Beläggning på vägarna fungerar i 
dagsläget kommer också att presenteras i detta kapitel. 

5.1 Beskrivning av IT-tjänster 
Strukturmodellen för IT-tjänster är uppbyggd av tre komponenter: tjänste-
koncept, tjänsteprocess och tjänsteresurs. Dessa kommer att beskrivas nedan i 
samband med GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna. Det kan 
diskuteras om GIS-portal är en IT-tjänst eller inte, men vi betraktar det som en 
sådan. Detta eftersom GIS-portalens funktioner ska stämma överens med de 
delar som karaktäriserar en IT-tjänst, delar som bland annat gör att 
användaren46:  
 

• anskaffar sig kunskap och/eller 
• utför handlingar genom systemet och/eller 
• utför handlingar baserad på information från systemet för avsikt av att 

uppnå ett särskilt resultat. 
 
En användare som ska använda sig av GIS-portalen kommer att anskaffa sig 
kunskap om alla de tjänster som ligger i portalen. Genom att använda sig av 
GIS-portalens olika funktioner och länkar med mera ska användaren kunna 
utföra handlingar av olika slag. Ett exempel på en handling som användaren 
ska kunna göra är att välja om Sverigekartan skall delas in i regioner eller län. 
 
Tjänsten Beläggning på vägarna är en IT-tjänst eftersom användaren ska kunna få 
kunskap om de olika företeelserna som ligger under tjänsten. Detta kan vara 
information om spårdjup och typ av beläggning. Användaren ska kunna  utföra 
handlingar via systemet genom att det ska finnas möjlighet att själv, under 
teckenförklaringsfliken, kunna klassificera de olika företeelserna. Vidare skall 
användaren även kunna ha möjlighet att kunna ändra färg på de olika 
företeelserna.  

5.1.1 Tjänstekoncept 
GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna riktar in sig på två olika 
målgrupper: bilister och entreprenörer. Med bilister menas både privatbilister 
och yrkestrafikbilister. Med entreprenörer menas de användare som använder 
tjänsten i underhållssyfte. 
 
Tjänsten Beläggning på vägarna är en redan existerande tjänst, men kommer efter 
denna utredning att förändras och förbättras eftersom den idag är allt för 
komplicerad och har en trist design. Dock kommer tjänstekonceptet inte att 
förändras överhuvudtaget. 
 
                                                 
46 Eriksson O, Hultgren G 
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Tjänstekonceptet när det gäller GIS-portalen, både för bilister och 
entreprenörer illustreras i tabell 1 och tjänstekonceptet för tjänsten Beläggning på 
vägarna när det gäller bilister illustreras i tabell 2 på sida 28. Tjänstekonceptet 
för tjänsten Beläggning på vägarna när det gäller entreprenörer illustreras i tabell 3 
på sida 29. 
 
Tjänstekoncept för GIS-portalen där både bilister och entreprenörer är kund 
 
Kärntjänst Som tillgodoser Användarens primära 

behov 
Att samla all geografisk 
data på ett ställe och 
publicera all denna data 
 

 

Lättare att hitta den 
geografisk information 
som sökes.  
Det blir en större 
säkerhet och lägre 
kostnad att ha datat på 
samma ställe 

Att alla länkar/sidor ska 
vara enhetliga  när det 
gäller gränssnitt och 
funktioner 

 Användaren känner igen 
sig. 

Att publicera data  Användaren får tillgång 
till aktuell data 

Stödtjänst Som tillgodoser Användarens 
sekundära behov 

Att kunna utföra en 
informationssökning 

 Användaren kan få svar 
på det som efterfrågas 

Att kunna klassificera 
data 

 Användaren har 
möjligheten att ändra 
designen 

Att kunna samköra data 
från olika applikationer. 
 

 Användaren kan få 
information från olika 
applikationer samtidigt. 
 

Möjliggörandetjänst Som tillgodoser Tjänsten förmedlar 
En tilltalande design och 
enkel funktionalitet. 

 Ett gränssnitt som 
presenterar den 
geografiska 
informationen enligt 
användarnas önskemål. 

Att all data som läggs in 
i datalagret är 
koordinatsatt. 

 Den geografiska 
informationen kan visas 
och köras. 

 
Tabell 1 visar vilka kärntjänster, stödtjänster och möjliggörande tjänster som 
tjänstekonceptet kommer att gå ut på när det gäller GIS-portalen. Kunderna 
kommer att vara båda bilister och entreprenörer. Själva kärntjänsten kommer 
att vara att samla all geografisk information på ett ställe. Detta så att användare 
lättare ska kunna hitta det de söker samt att det kommer att underlätta för 
driften och säkerheten kommer att bli större. Det kommer också att bli en 
mindre kostnad när all data ligger på ett ställe. Detta kommer att göra det mer 
översiktligt inte bara för användare, men också för entreprenörer och de som 
arbetar med geografisk information.  

  Tabell1 
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En annan kärntjänst kommer att vara att alla länkar och sidor ska ha en 
likformighet när det gäller gränssnitt och funktioner. Genom att ha ett 
enhetligt utseende ska användaren känna igen sig oavsett vilken sida under 
GIS-portalen denne befinner sig på. 
 
Stödtjänsterna ska ge användaren möjlighet att se geografisk information från 
fler applikationer på samma gång. Kartan kommer att ha en central plats och 
kommer alltid att stå i fokus. Användaren ska kunna göra en utsökning på den 
information som önskas. Det ska också gå att samköra data från olika 
applikationer, så att användaren ska kunna välja olika företeelser från olika 
tjänster och få information om dessa samtidigt.  Användaren ska också ha 
möjligheten att påverka designen vid att kunna klassificera vissa delar av data. 
Om till exempel användaren vill ha andra färger eller andra intervall på datat så 
ska det vara möjligt att ändra.  
 
Den möjliggörande tjänsten när det gäller GIS-portalen kommer att vara att 
designen ska vara tilltalande och att all data som läggs in i datalagret måste vara 
koordinatsatt. Annars kommer inte informationen att kunna köras 
överhuvudtaget. Detta ska göra det möjligt för användaren att se den 
information som önskas och kunna hitta information på ett enkelt sätt.  
 
 Tjänstekoncept för tjänsten Beläggning på vägarna där bilister är kund 
 
Kärntjänst Som tillgodoser Bilistens primära 

behov 
Att visa information om 
beläggningen på vägarna. 
  

Att få information om 
olika vägars beläggning. 

Stödtjänst Som tillgodoser Bilistens sekundära 
behov 

Detaljerad information 
om vägen, t ex spårdjup, 
hastighet och 
nybyggnadsår. 

 Att välja en specifik väg 
i förhållande till vägens 
beläggning. 

Funktion för att kunna 
söka på specifik väg. 

 Att ha möjlighet att 
kunna söka på en 
specifik väg. 

Möjliggörandetjänst Som tillgodoser Tjänsten förmedlar 
Inrapportering om 
beläggningen på alla 
vägar. 

 Relevant information 
om vägarna. 

En tilltalande design och 
enkel funktionalitet för 
att på bästa sätt visa 
information om vägarna. 

 Ett gränssnitt som 
presenterar 
informationen på 
vägarna enligt 
användarnas önskemål. 

 
 
Tabell 2 visar vilka kärntjänster, stödtjänster och möjliggörande tjänster som 
tjänstekonceptet kommer att gå ut på när det gäller tjänsten Beläggning på vägarna 
där bilister är kund. Själva kärntjänsten kommer att bestå av att visa den 
aktuella beläggningen på Sveriges vägar. Detta för att användarna ska kunna få 
information om olika vägars beläggning.  

  Tabell2 
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Stödtjänsterna kommer att visa detaljerad information om specifika vägar. 
Denna information ska bland annat vara spårdjup, typ av beläggning och 
beläggningsdatum. Detta för att användaren då ska kunna kolla olika vägars 
beläggning och ha möjligheten att välja vilken väg de vill åka utifrån denna 
information. Det ska också finnas en möjlighet att söka på en väg om 
användaren vill ha information om en viss körsträcka, till exempel väg 70 
mellan Borlänge och Mora.  
 
Den möjliggörande tjänsten kommer att vara att designen ska vara tilltalande. 
Även en inrapportering, utförd av Vägverket, som ska visa beläggning på 
Sveriges alla vägar kommer att göras. Inrapporteringen sker två gånger per år. 
Detta ska göra det möjligt för användaren att se relevant information om 
vägarna och kunna hitta information på ett enkelt sätt.  
 
Tjänstekoncept för tjänsten Beläggning på vägarna där entreprenörer är kund 
 
Kärntjänst Som tillgodoser Entreprenörens 

primära behov 
Att visa information om 
beläggningen på 
vägarna och få ett 
arbetsunderlag 
 

 

Att få information 
om olika vägars 
kvalitet, när de sist 
åtgärdades samt när 
de ska åtgärdas. 

Stödtjänst Som tillgodoser Entreprenörens 
sekundära behov 

Detaljerad information 
om vägen, t ex 
årsdygnstrafik, spårdjup 
och beläggningsdatum. 

 Att få information 
om när en specifik 
väg ska åtgärdas 
genom att se 
kvalitén på vägen. 

Funktion för att kunna 
söka på specifik väg. 

 Att ha möjlighet att 
kunna söka på en 
specifik väg, t ex om 
det kommit in 
klagomål på den 
vägen. 

Möjliggörandetjänst Som tillgodoser Tjänsten 
förmedlar 

Inrapportering om 
beläggningen på alla 
vägar. 

 Relevant 
information om 
vägarna. 

En tilltalande design 
och enkel funktionalitet 
för att på bästa sätt visa 
information om 
vägarna. 

 Ett gränssnitt som 
presenterar 
informationen på 
vägarna enligt 
användarnas 
önskemål. 

 
Tabell 3 visar vilka kärntjänster, stödtjänster och möjliggörande tjänster som 
tjänstekonceptet kommer att gå ut på när det gäller tjänsten Beläggning på vägarna 
där entreprenörer är kund. Själva kärntjänsten kommer att bestå av att visa 
information om beläggningen på vägarna samt få ett arbetsunderlag.  

  Tabell3 
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Detta för att entreprenörerna ska kunna få information om olika vägars 
beläggning, kunna se när olika vägar åtgärdades senast och när de ska åtgärdas.   
 
Stödtjänsterna kommer att visa detaljerad information om specifika vägar. 
Denna information ska bland annat vara spårdjup, typ av beläggning och 
beläggningsdatum. Detta för att entreprenören ska kunna kolla olika vägars 
beläggning och ha möjligheten att se vilka vägar som behöver åtgärdas med 
hjälp av denna information. Entreprenören ska också kunna ha möjligheten att 
söka på en specifik väg och se information om denna.  
 
Den möjliggörande tjänsten kommer att vara att designen ska vara tilltalande 
Även en inrapportering, utförd av Vägverket, som ska visa beläggning på 
Sveriges alla vägar kommer att göras. Inrapporteringen sker två gånger per år. 
Detta ska göra det möjligt för entreprenören att se relevant information om 
vägarna och kunna hitta information på ett enkelt sätt.  

5.1.2 Tjänsteprocesser 
Tjänsteprocesser kan beskrivas som en kedja av händelser där användare och 
systemet interagerar på olika sätt. GIS-portalen och tjänsten Beläggning på 
vägarna kommer att bestå av flera olika händelser som på nästa sida är beskrivet 
i ett interaktionsdiagram. En händelse kan till exempel vara att 
informationssystemet ska ge användaren tillgång till information om olika 
vägars beläggning. Begreppet användare används för alla som använder 
tjänsten, både bilister och entreprenörer. Vägverket kommer att vara 
leverantören som står för tjänsten och händelserna kommer att beskrivas som 
olika typer av tjänster: kärntjänst, stödtjänst och möjliggörandetjänst.  
 
Vägverket kommer att interagerar med systemet genom att rapportera och 
lägga in information om beläggning på vägarna. Denna information ska bland 
annat vara beläggningsdatum, typ av beläggning och spårdjup på olika vägar. 
Systemet kommer att tillhandahålla all den information som har lagts in av 
Vägverket och användaren kommer därmed få tillgång till den information han 
söker. Detta kommer att vara olika beroende på vad användaren är intresserad 
av att veta. En vanlig bilist kan till exempel vara intresserad av att veta vad för 
typ av beläggning det är på en specifik väg. En entreprenör däremot kanske är 
intresserad av när det senast blev något gjort åt en specifik väg. Genom att leta 
efter eller söka på  den information som önskas så kommer det att ske en 
interaktion mellan användaren och informationssystemet. På nästa sida 
illustreras denna interaktion i figur 8 i ett interaktionsdiagram. 
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Användare                                                                                      IS                          Vägverket 

 
 
 
Informationssystemet ska tillhandahålla GIS-portalen med den geografiska 
informationen som ligger på Vägverkets hemsida. All dessa data ska läggas in i 
informationssystemet av Vägverket. Detta kan bland annat vara data om läget 
på vägarna, spårdjup, olyckor med mera.  

IS visar resultatet av val av verktyg. 
 

Användare kan välja olika typer av verktyg, t ex 
zoomverktyg. 

 

Användare kan välja företeelser efter intresse, t ex 
spårdjup eller läget på en specifik väg 

 

IS visar en kartbild med den information som 
efterfrågats. 

 

IS tillhandahåller GIS-portalen och Beläggningen på 
vägarna  

 

3 

IS ger en överblick över sidan, dess länkar  och 
funktioner. 

 

Användare kan välja vilken region eller vilket län 
denna vill se på. 

 

IS visar en kartbild över region/län som valdes. 
 

Vägverket 
rapporterar in all 
information om 
landets vägar två 
gånger per år. 
 

Användare kopplar upp sig mot Internet och 
GIS-portalen 

 

Användare kan välja att söka på en väg. 
 

IS ger svar på sökningen. 
 

IS tillhandahåller den aktuella informationen.  
 

Användare kan välja den länk som är av intresse 
 

IS visar fram innehållet av den länk som efterfrågades 
 

 
Figur8:Interaktionsdiagram. Källa: Eriksson och Hultgren. Efter egen bearbetning 
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I dagsläget uppdateras beläggningsdata två gånger per år, medan mera aktuell 
data, såsom olyckor, nederbörd och vägarbeten uppdateras kontinuerligt.  
 
GIS-portalen ska fungera på det sättet att när användaren kopplar upp sig mot 
Internet eller Intranät och sedan väljer att gå in på GIS-portalen ska denna 
mötas av ett gränssnitt. Detta gränssnitt ska ha kartan i fokus och ska vara en 
samling av all geografisk information som finns på Vägverket. Här ska det 
också finnas menyer, länkar och verktyg. Användaren ska kunna välja att gå in 
på den region eller län som är av intresse genom att trycka på en länk. Då ska 
en ny karta komma upp med det aktuella länet eller regionen som valts. Här 
kommer det att finnas verktyg och olika företeelser att välja mellan. 
Användaren ska kunna välja att till exempel se på spårdjupet i ett område eller 
på en specifik väg. De olika verktygen ska kunna användas för att utföra olika 
operationer. Till exempel kommer ett zoomningsverktyg användas för att 
förstora upp det aktuella området användaren vill titta på. 
Informationssystemet kommer då att visa upp en karta med det aktuella 
området. Användaren ska också ha möjligheten att välja att söka på en väg för 
att till exempel se spårdjup eller typ av beläggning på den vägen. 
Informationssystemet ska då ge svar på sökningen och visa fram den 
informationen som tillfrågades.  

4.1.3 Tjänsteresurser 
Tjänsteresurser delas in i en synlig och en osynlig del för användaren. 
Tabell 5 
Resurskategori Synlig för 

användaren 
Osynlig för användaren 

Ledarskap, personal och 
organisationsstruktur.  

Företagslogo och 
webmaster.  

Ledarskap och 
organisationsstrukturen.  

Databaserat 
informationssystem 

Funktioner och 
information som 
presenteras via 
gränssnittet. Vägar 
och kartor. 
 

Programkod, 
koordinatsatt data och 
databas. 

Informationsteknologi Webbläsare, datorer, 
kartmotor och 
operativsystem. 

Server och internt nätverk. 

 
De synliga resurserna för GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna 
specificeras enligt nedan: 

• Det första som användaren kommer att möta vid uppkoppling mot 
GIS-portalen ska vara förstasidan med Vägverkets logotyp, en 
välkomnande informationstext, en Sverigekarta, en länk där a nvändaren 
ska kunna maila webbmastern, kontaktinformation samt ett antal länkar 
till olika applikationer av geografisk art. En av dessa länkar ska också 
vara tjänsten Beläggning på vägarna som nu fungerar som ett testfall för 
GIS-portalen. Den bild som användaren ska möta när denna tjänst 
öppnas ska vara mycket lik själva GIS-portalsidan. Detta eftersom alla 
sidor ska vara enhetligt designade.    

• GIS-portalen och därmed även tjänsten kommer att vara utformade så 
att användaren ska kunna välja olika funktioner och verktyg för att få 
den information som önskas. Det ska även finnas en sökfunktion.  
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Resultatet kommer att visas på en karta genom att det önskade 
alternativet ska visas i en speciell färg, till exempel så ska spårdjup visas 
med olika färger beroende på hur djupa spåren i vägen är. De olika 
färgerna kommer att förklaras i en teckenförklaring   

•    De webbläsare som ska kunna användas för PC är följande: Explorer 
5.0, Internet Explorer 5.5, Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 
7.1, Mozilla 1.6 samt Opera 7.23. De webbläsare som ska kunna 
användas för Macintosh är Internet Explorer 5.1 och Netscape 
Navigator 7.0. Vägverkets webbplatser ska ta hänsyn till att många 
användare fortfarande kopplar upp sig mot Internet med modem och 
därför ska bandbredden vara minst 56kbit/sekund 

• Internt på Vägverket används operativsystemet Windows XP.  
• Den skärmupplösning som krävs är minst 800*600 bildpunkter för PC 

och 832*624 bildpunkter för Mac 
 
De osynliga resurserna för GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna 
specificeras enligt nedan: 

• Vägverkets organisationsstruktur och ledarskap samt hur systemet 
administreras. 

• Programspråket som används för klienten är HTML och för 
kartmotorn ArcXML. Kartmotorn definierar färger och fungerar som 
en styrfil.  

• Spatialdatalagren lagras i en SQL-databas tillsammans med SDE-server. 
All data om det belagda vägnätet läggs även in i ett planeringssystem 
för vägunderhåll som heter Pavement Management Systems (PMS). Ett 
urval av PMS-data presenteras på karta i form av färdiga lager med 
hjälp av kartservern ArcIMS. 

• En tilläggsapplikation till databasen är SDE-servern. Denna server är 
en tillämpningsserver som ser till att lagringen av data blir intakt samt 
hanterar spatial indexering.  

• Operativsystemet som används på Vägverkets server är Windows 2003 
och det operativsystem som används på databasservern är SQL server 
2000. 

• Vägverket har ett serverkluster som består av två databaser som båda 
består av SQL-server och SDE-server. 

5.1.4 Beskrivning av Användare och Användningssituationer 
Användare definieras under detta arbete som alla personer som använder 
webbplatsen. Den huvudsakliga målgruppen är bilister och entreprenörer. Med 
bilister menas både privatbilister och yrkestrafikbilister. Med entreprenörer 
menas de användare som använder tjänsten i underhållssyfte. Denna målgrupp 
har varit i åtanke hela tiden när det gäller analysering och designförslag av 
arbetet.  
 
GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna ska fungera på så sätt att en 
användare ska få information från systemet via datorn. Samverkan mellan 
användaren och informationssystemet gör att själva användningssituationen är 
interaktiv.  
 
Användaren kommer att använda sig av informationssystemet för att få 
information om geografisk information t.ex. beläggningen på vägarna.  
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Med hjälp av olika funktioner och verktyg ska användaren kunna ta del av den 
information som är av intresse och som informationssystemet tillhandahåller.  
En beskrivning av den systemarkitektur på Vägverket som ligger till grund för 
IT-tjänsterna GIS-portal och Beläggning på vägarna står att läsa om i kapitel 5.2. I 
kapitel 5.4 finns även beskrivning av hur tjänsten Beläggning på vägarna ser ut och 
fungerar idag. 

5.2 Beskrivning av systemarkitektur 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av den systemarkitektur som finns 
tillgänglig för att detta examensarbete ska kunna utföras. 

5.2.1 GIS-portal 
I detta kapitel beskrivs och illustreras de system på Vägverket som innehåller 
GIS i dagsläget. 
 
I dagsläget finns det ingen GIS-portal som samlar Vägverkets geografiska 
information. Nedan beskrivs och illustreras de system på Vägverket som finns 
idag och som innehåller GIS. De tjänster som illustreras i figur 9 är bara ett 
urval av de GIS-tjänster som finns på Vägverket. Dessa är bland annat Läget 
på vägarna, Vägbanken och Vägprojekt. Läget på vägarna visar bland annat 
aktuell information om väglag, olyckor i trafiken och vägarbeten. Denna 
information visas i en karta. I Vägbanken presenteras information om vägar47, 
denna information kan bland annat vara vägnätet där rastplatser och 
trafikplatser visas på en karta. Under Vägprojekt visas pågående vägprojekt i de 
olika länen och regionerna på en karta 
 

 
Data samlas in från bland annat Pavement Management Systems (PMS), 
Vägdatabanken (VDB) och Lantmäteriet.  

                                                 
47 www.vv.se/vagbanken (2004-06-02) 
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Figur9: Egenutvecklad illustration av hur GIS-systemen på Vägverket är kopplade 
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Dessa lägesbundna data måste vara koordinatsatt för att kunna läggas in i 
datalagret. Koordinatsättningen måste ske för att data ska kunna samköras.  
Efter att all data lagts in i datalagret distribueras datat upp till klienterna via 
kartmotorn ArcIMS. Olika data distribueras beroende på vilken tjänst som 
klienten anropar. Applikationerna som använder tjänsterna ligger i dagsläget 
utspridda på olika fysiska platser på Vägverkets hemsida, vilket innebär att 
varje enskild applikation kommunicerar med kartmotorn via egna karttjänster. 
Datat som skickas från ArcIMS till klienten symboliseras med röda ovaler, 
vilket motsvarar obundna karttjänster. Dessa karttjänster baseras på en styrfil 
och innehåller en lista på ett antal datalager.  
 
Under följande rubriker förklaras de olika begreppen som finns i figur 9. 
 
ArcIMS 
Med hjälp av kartmotorn ArcIMS går det att distribuera GIS och karttjänster 
på Intranät/ Internet. ArcIMS är den enda programvaran som idag gör det 
möjligt för användaren att integrera sina lokalt sparade kartdata med kartdata 
som är distribuerat via Internet och på så sätt använda dessa för analyser, 
frågeställningar eller bara titta på kartorna, allt med hjälp av endast en 
webbläsare. ArcIMS tillgodoser en struktur för distribuerade GIS tjänster på 
Internet och möjliggör användandet av geografisk data för visualisering och 
analyser i till exempel applikationer med fysisk planering.  
 
Spatial Data Engine (SDE) -server 
Data från PMS exporteras till en SDE-server. Detta är en tilläggs-
applikation till en SQL-databas.  Denna server är en tillämpningsserver 
som ser till att lagringen av data blir intakt och sköter hanteringen av den 
spatiala indexeringen. 
 
Pavement Management Systems (PMS) 
Vägverket lagrar uppgifter såsom trafikmängd, beläggningstyp och datum 
för den senaste beläggningsåtgärd om de statliga vägarna i Pavement 
Management Systems. Detta förkortas PMS vilket fritt översatt betyder  
”system för att sköta belagda vägar”. Detta är ett planeringssystem för 
vägunderhåll där all data om det belagda vägnätet läggs in. Därutöver mäts 
vägytorna regelbundet med speciella mätbilar. Ett stort antal mått som 
beskriver vägytans tillstånd erhålles med dessa mätbilar. Detta är bland 
annat spårdjup och vägens ojämnhet (uttryckt som IRI – International 
Roughness Index).  
 
Ett urval av PMS-data presenteras på karta i form av färdiga lager med hjälp av 
kartapplikationen ArcIMS. ArcView användas som 
tillämpning/standardprogram för GIS-relaterad informationsbehandling.  
 
TNE 
Konverterar och koordinatsätter alla företeelser i nvd-filen till en geo-databas. 
Optimerad att hantera geografisk data så fort det bara går. Data kommer från 
NVDB. 
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Lantmäteriet 
Lantmäteriet har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar 
användning av Sveriges fastigheter, mark och vatten. Deras styrka är geografisk 
information, fastighetsinformation, fastighetsbildning och geografisk 
informationsteknik. Inom dessa områden har de ett nationellt ansvar och en 
dominerande roll. 
Lantmäteriet ska också  

• ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som 
innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering 

• verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa 
ortnamn 

• bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och 
forskning inom området geodesi. 

 
Lantmäteriet förser samhället med allmänt kartmaterial och flygbilder. De 
allmänna kartorna används i en rad olika verksamheter, bland annat i planering 
och redovisning av byggandet. Flygbilder används bland annat i fram-
ställningen av allmänna kartor, stadskartor och orienteringskartor. Mycket av 
lantmäteriets geografiska information går att använda i GIS. Bakgrundsdata 
som läggs in i Vägverkets datalager från Lantmäteriet kan bland annat vara 
vatten, sjöar, gränser och församlingar. 

5.2.2 Tjänsten Beläggning på vägarna 
Tjänsten Beläggning på vägarna är idag en redan existerande tjänst och fungerar 
enligt illustration i figur 10. 
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4. 
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3. 
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Figur10: Egenutvecklad illustration av hur systemen gällande tjänsten Beläggning på vägarna på Vägverket 
är kopplade 
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Nedan följer en förklaring på figur 10 på föregående sida: 
 

1. Med grunddata menas bland annat land, vatten, sjöar och öar. 
Vägverkets egna sammanställda data är bland annat en 
klassificering på olika vägar, såsom enskilda och allmänna vägar.  

2. Grunddata och bakgrundsdata läggs ihop till en 
väginformationskarta. Datat i väginformationskartan utgör sedan 
det bakgrundsdata som läggs in datalagret. 

3. Datainsamling sker med hjälp av mätbilar som mäter in data vid 
hjälp av laserstrålar. Själva mätningen sker med Laser RST och 
data bakas sedan ihop med vägytedatat till PMS. De data som mäts 
in kan till exempel spårdjup och jämnhet IRI. 

4. En beskrivning av det statliga vägnätet lagras i VägDataBanken 
(VDB). Här finns alla viktiga data med undantag för uppgifter om 
lutningar och horisontal-kurvor. Vägunderhållsdata ligger i en 
dataserver i Vägdatabanken som uppdateras regelbundet. Dessa 
data kopplas ihop med Vägytemätningarna med hjälp av 
programvaran SAS. SAS kan användas för bearbetning och 
statistisk presentation men ej för permanent lagring av 
gemensamma data Datat exporteras från VDB till en SAS-databas. 
Datat är relaterat till vägsegmenten i VDB, till exempel riksväg 70. 

5. VDB och datainsamlingen utgör det bakgrundsdata som ligger till 
grund för PMS plan. I PMS plan blir datat geografiskt datasatt och 
datasätten genereras ut till shapefiler. Datainläggningen sker 
manuellt. Här görs en analys och datan lagras och sorteras i olika 
tabeller. Data kan sorteras bland annat på län och vägnummer. 
Data kan vara allt från beläggningsdatum till beläggningsåtgärder. 

6. Shapefilerna från PMS förs över till datalagret – en SDE-server.  
7. ArcIMS läser datat.  
8. ArcIMS tillgängliggör till slut datat upp till Beläggning på vägarnarna.  

 
Det finns två separata vägnät, väginformationskartan och VDB, vilket 
medför vissa problem. Vägarna kan variera beroende på när vägnätet 
senast uppdaterats. Om en väg har rätats ut så kan det bli stora variationer 
om bara det ena vägnätet har uppdaterats efter att uträtningen utförts. I 
framtiden kommer Vägverket att arbeta för att det endast ska finnas ett 
vägnät – NVDB.  

5.2.3 IT-infrastruktur 
Det programspråk som används för klienten är HTML och det programspråk 
som används för kartmotorn är Arc XML. Kartmotorn fungerar på så sätt att 
den definierar färger och fungerar som en styrfil. Spatialdatalagren lagras i en 
SQL-databas. All data om det belagda vägnätet läggs även in i planeringssystem 
för vägunderhåll - Pavement Management Systems (PMS). Ett urval av PMS-
data presenteras på karta i form av färdiga lager med hjälp av kartapplikationen 
ArcIMS. 
 
Det finns även en tilläggsapplikation till databasen, SDE-servern. Denna server 
är en tillämpningsserver som ser till att lagringen av data blir intakt. Operativ-
systemet som används på Vägverkets server är Windows 2003 och det 
operativsystem som används på databasservern är SQL server 2000.  
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Vägverket har dessutom ett serverkluster som består av två databaser som båda 
består av SQL-server och SDE-server. 
 
De data som läggs in i datalagret måste vara koordinatsatt för att kunna köras i 
de olika applikationerna under GIS-portalen. Denna data kommer bland annat 
från PMS, TNE och Lantmäteriet.  

5.2.4 Informationssystem och informationssystemarkitektur 
De krav som finns på informationssystem och informationsakitekturer 
som specificerats tidigare enligt Axelsson och Goldkuhl48 uppfylls inte helt 
som det ser ut på Vägverket idag. Nedan följer en beskrivning av det som 
uppfylls och det som inte uppfylls. 
 

• Funktionalitet: Vägverket har en väl utformad systemarkitektur, vilket 
innebär att de informationssystem som finns har god funktionalitet. 

• Förändringsbarhet: Vissa förändringar i Vägverkets informationssystem 
kan innebära en del följdeffekter. Det gäller framförallt när det ska 
läggas till nya datasätt. Det blir svårt att visualisera datat. Om data 
ändrar attribut så ändras eller försvinner klassificeringen, till exempel 
om spårdjup byter namn så försvinner klassificeringen helt.  Detta är 
ett problem som Vägverket arbetar med idag. 

• Begriplighet: Systemarkitekturen på Vägverket är tydligt beskriven och 
väl dokumenterad. 

• Samexistens mellan olika informationssystem: Vägverkets 
informationssystem samexisterar inte på ett bra sätt, eftersom det inte 
finns någon helhetsbild på den geografiska informationen. Varje 
verksamhet har egna sätt att se på saker och hur de vill ha det. 

• Ansvarstagande: Som det ser ut idag på Vägverket så finns det ingen 
bra ansvarsfördelning när det gäller inläggning av data i systemen. 
Gränserna för vem som ska göra vad är oklara. Ett problem som kan 
uppstå är att samma data kan läggas in flera gånger av olika personer. 
Det finns dock planer på att varje dataförsörjare, i framtiden, ska ha 
ansvar för att sina egna data läggs in. Det kommer även att finnas 
grupper som ska ha ansvar för grunddatat. 

• Teknikutnyttjande: På Vägverket är det samma tekniska plattform för 
alla webbtillämpningar. 

5.3 Problem med presentation av GIS 
I nuläget finns det ingen GIS-portal på Vägverket. Det är svårt att hitta den 
geografiska information som sökes eftersom informationen är utspridd på 
Vägverkets hemsida utan logisk struktur. Vid att utveckla en GIS-portal kan 
detta problemet lösas. Denna portal ska samla all geografisk information på ett 
och samma ställe. 
 
All data som ska läggas in i datalagret måste vara koordinatsatt. I dagsläget är 
all data koordinatsatt men det ligger inte i samma koordinatsystem, något som 
är en fördel om geografisk data ska samköras. Nu ligger också all geografisk 
data fysiskt utspridd på Vägverket och det är ett önskemål att all data ska vara 
samlad under en och samma verksamhet. 

                                                 
48 Axelsson K. och Goldkuhl G. (1998) 
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5.4 Beskrivning av Tjänsten Beläggning på vägarna 
Tjänsten Beläggning på vägarna ligger i dagsläget under Vägar & Trafik på 
Vägverkets hemsida. När användaren klickar på Beläggning på karta  så kommer 
det upp ett nytt fönster med en ny länk som användaren skall klicka på för att 
komma till den aktuella sidan. 
 
Förstasidan som möter användaren är uppdelad i tre delar. Mittdelen av sidan 
består av en förklaring på vilka län som tillhör respektive region. Vänstersidan 
innehåller en meny där alla regionerna finns. Här finns också tre knappar, en 
regionknapp, en verktygsknapp och en hjälpknapp. När användaren trycker på 
knappen region kommer de sju olika regionerna upp som: Norr, Mitt, Väst, 
Mälardalen, Stockholm, Sydöst och Skåne. Under varje region finns det en 
rullgardinsmeny där det endast står årtalet 2003. Bredvid rullgardinsmenyn 
finns det en symbol som användaren kan trycka på för att få upp en kartbild 
över respektive region. Efter att ha tryckt på knappen verktyg kommer det upp 
åtta olika verktyg att välja mellan. Dessa är: Förstora, Förminska, Panorera, 
Hela kartan, Skriv ut, Frågeverktyg, Selektera box och Rensa Urval. Genom att 
trycka på knappen hjälp kommer tre hjälpverktyg upp: Hjälp, Kartdata och 
Kontakter. Högersidan på webbsidan innehåller ett kartlager och en 
teckenförklaring. Dessa är tomma eftersom användaren i detta läge ännu inte 
valt region. Figur 11 visar hur sidan ser ut. 
 

 
Figur 11:Skärmdump från www.vv.se som  visar förstasidan på tjänsten Beläggning på vägarna 
 
För att komma in på en region så klickar användaren på symbolen som finns 
bredvid önskad region. Då kommer det upp en kartbild över vald region. 
Denna kartbild består av ortnamn, sjöar, vägar och olika tecken. Här kan 
användaren använda de olika verktygen för att göra olika saker, t.ex. förstora 
eller förminska kartan. Under kartbilden står det en liten informationstext som 
beskriver hur användaren ska göra för att uppdatera kartan.  
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Högersidan på webbsidan innehåller ett kartlager och en teckenförklaring är nu 
fyllt med olika företeelser som användaren kan välja att se.  
 
De företeelser som finns att välja mellan är bland annat spårdjup, 
beläggningstyp och bärighetsklass. Alla dessa lager är uppdelade i en aktiv del 
och en synlig del. Användaren kan klicka i flera företeelser som kan vara aktiva 
men endast på en företeelse som kan vara synlig. När användaren har gjort sina 
val så måste denna klicka på texten Uppdatera kartan. Då öppnas en ny kartbild 
med de företeelser som valts att vara synliga och aktiva. För att till exempel få 
information om vilken typ av beläggning det är i en region så måste 
användaren klicka i att beläggningstypen ska vara både synlig och aktiv. När 
användaren då klickar för att uppdatera kartan så kommer det upp en massa 
tecken och olika färger. För att se vad de olika tecknen och färgerna betyder 
kan användaren gå in på teckenförklaringen där det står en beskrivning av 
tecken och färger och vilken typ av beläggning de olika färgerna representerar.  
 
Längst ned till vänster på sidan står det vilken region användaren befinner sig i 
och under kartan står det vilket lager som valts. När användaren flyttar 
markören runt på kartan visas koordinaterna nederst till höger på sidan. Figur 
12 visar hur sidan ser ut när användaren har valt en region. 
 

 
Figur 12:Skärmdump från www.vv.se som visar sidan när användaren valt en region  
 
När användaren är inne på kartlagret och väljer att klicka på en företeelse, t.ex. 
spårdjup så kommer det upp en popup-ruta med en massa koder och 
information.  
 
När användaren väljer frågeverktyget för att söka kommer detta upp som 
en popup-ruta.  
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Det går att söka på olika vägar eller företeelser, till exempel går det att 
söka på olika spårdjup och resultatet visar då de vägarna som motsvarar 
det spårdjupet som efterfrågats. Frågeverktyget är konstruerat som ett 
SQL-verktyg och användarens fråga blir utformad som en SQL- fråga där 
det finns olika alternativ och olika operatorer att välja mellan. De 
operatorer som finns är bland annat = (lika med), < (större än), > (mindre 
än). Om en användare väljer alternativet hastighet, operator = och sedan 
väljer 90, så utformas SQL-frågan som hastighet=90. Resultatet av alla de 
vägar som har 90 som hastighetsgräns kommer då upp i svarsrutan. I 
dagsläget kommer det också upp mycket annan information, något som 
inte är aktuellt till frågan.  
 

 
Figur 13:Skärmdump från www.vv.se som visar frågeverktyget när en användare vill söka på något. 
 
När användaren tryckt på hjälp kommer det upp en popup-ruta där 
information om verktygen, hjälpsystemet samt även allmän information, till 
exempel hur att gå till väga för att välja region.   
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6 Designförutsättningar för GIS-portalen  och tjänsten     
Beläggning på vägarna 
I detta kapitel kommer de förutsättningar inför utvecklingen av designskisserna 
som finns för detta arbete att beskrivas. Det är i huvudsakligen design-
förutsättningar från Vägverket, men också teori från Ben Schneiderman och 
David Siegel. Vägverkets designförutsättninger hamnar under beskrivningen av 
David Siegels fas 2 som beskriver den grafsika profilen.  

6.1 Användargränssnitt och användbarhet 
När det gäller användargränssnitt och användbarhet har vi följt många av Ben 
Schneidermans regler som finns beskrivna i kapitel 4.1.  Under hela designen 
har vi hatt i åtanke vilka användare som skall använda webbplatsen och hela 
tiden tänkt på att göra ett så lättnavigerat och funktionellt gränssnitt som 
möjligt. 
 
GIS-portalen har en karta i fokus och denna kommer att ändra sig när 
användaren utför olika kommandon. Användaren får feedback direkt efter att 
han denna klickat på ett verktyg. Detta gör att användaren känner sig delaktig 
och därmed känner en större kontroll över det som utförs. Det gör också att 
noviser lär sig enkla funktioner snabbare och det är även positivt för experter 
som då kan utföra ett stort antal olika funktioner snabbt. 
 
Vi har också haft i åtanke hur menyn och verktyg skall grupperas, därmed blir 
det lätt att förstå och hitta det som sökes. 

6.2  David Siegels utvecklingsmodell 
Vissa delar av David Siegels utvecklingsmodell kommer att användas. Detta för 
att denna modell är speciellt anpassad för framtagning av webbsidor. Modellen 
innefattar fyra faser, men vi har valt att koncentrera oss på de två första när vi 
ska komma fram till ett designförslag. Det är bara vissa delar av faserna vi har 
valt att ha med. Nedan följer en beskrivning av de två faser och delar av Siegels 
utvecklingsmodell vi har valt att ta med. 
 
Fas 1 – Strategi och taktik 
En strategi arbetas fram tillsammans med uppdragsgivaren. De olika 
dokumenten som tas fram resulterar i ett systemförslag. Det skall också ingå 
användaranalys och en tidsplan över projektet. 
 
Fas 2 – Utveckling och design 
Flera idéer och designskisser arbetas fram. Efter diskussioner med 
uppdragsgivaren väljs den slutgiltiga designen. I denna fas framställs ett 
designförslag, här beskrivs sidan utseende, funktioner och datamodellen 
utförligt. 

6.2.1 Fas 1- Strategi och taktik 
I denna fas läggs själva grundstenarna för hela projektet, därför lades mycket 
tid ner just här. Tillsammans med uppdragsgivaren arbetades en passande 
strategi fram.  
 
Användare 
Det är viktigt att definiera användare och tänka på vilket syfte användarna har 
av webbplatsen.  
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Användarna för denna webbplats är båda interna och externa användare. 
Webbplatsen skall passa alla tänkta användare. Vi utgår från minsta möjliga 
datorvana när vi designar denna sida, det skall vara enkelt att navigera och få 
den information som önskas, alla ska kunna klara av detta. Användarens 
önskemål är att enkelt kunna se den geografiska information som finns. 
 
Eftersom datorvanan varierar mellan de användarprofiler som tagits fram 
kommer webbplatsen utvecklas så att även den mest ovane användare inte ska 
ha några problem att navigera sig fram. Webbplatsen kommer att vara 
lättöverskådlig med tydliga navigeringsmöjligheter.  
 
De användarkrav som finns är att sidan ska ha en tilltalande design vad gäller 
färger och navigation samt att den ska vara välstrukturerad så att användaren 
lätt ska kunna hitta det som sökes. Webbplatsen ska vara användarvänlig och få 
användaren att känna sig trygg. En steg för steg hjälp kommer att finnas för att 
underlätta annonsering. Sökfunktionen ska vara enkel och lättförståelig. 
Förstasidan kommer även att vara säsongsbetonad för att ännu lättare kunna 
hitta det som användaren söker. 
 
Design och layout 
Sidan ska ha en enkel och stilren design och följa Vägverkets riktlinjer.  
Menyerna ska finnas på alla sidor, det gör att användaren vet vart denna är. Det 
ska också stå en liten text så att användaren vet i vilket län/region denna är och 
vilka företeelser som valts att kolla på.  
 
Teknisk dokumentation 
Vägverket har gett oss vissa tekniska aspekter när det gäller den grafiska 
profilen vi ska följa. Dessa nämns nedan49: 
 
Datorplattform 
PC eller Macintosh 
 
Skärm 
Storlek: 15” eller större 
Färgddjup: Tusentals färger eller mer 
PC - Minst 800 x 600 bildpunkter; Mac - Minst 832 x 624 bildpunkter 
 
Internet-uppkoppling 
Webbsidorna ska vara snabba. Vägverkets webbplats ska ta hänsyn till att 
många användare fortfarande kopplar upp sig mot Internet med modem. Att 
vara återhållsam med foto och illustrationer är ett effektivt sätt att hjälpa 
webbplatsen ladda snabbare. Att skapa enkla webbsidor är ett annat. 
 
Bandbredd: Minst 56kbit/s. 
Rekomenderad laddtid för en webbsida: Maximalt 15 sekunder 
 
Webbläsare 
Följande webbläsare har testats för att fungera med webbplatsen: 
PC: Internet Explorer 5.0, Internet Explorer 5.5, Internet Explorer 6.0, 
Netscape Navigator 7.1, Mozilla 1.6, Opera 7.23 
Macintosh: Internet Explorer 5.1, Netscape Navigator 7.0 

                                                 
49 Designmanual för Vägverkets externa webbplats (2004) 
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HTML-standard 
XHTML 1.0 Transitional 
 
Designförutsättningarna från Vägverket tillsammans med en del av David 
Siegels och Ben Schneidermans riktlinjer för användare ligger till grund för de 
designskisser som presenteras i kapitel sju.  

6.2.2 Fas 2- Utveckling och design 
Vägverkets webbplats ska förtydliga vad Vägverket är och står för, samt stärka 
bilden av ett enhetligt verk. Design, gränssnitt och struktur har tagits fram 
utifrån hur användarnas olika behov ser ut, inte utifrån verkets interna 
organisation. I linje med rekommendationerna i Statskontorets dokument om 
24-timmarstrappan följer webbplatsen också principen om design för alla. 
Detta betyder att  webbplatsen ska kunna användas av största möjliga krets av 
användare oavsett kön, ålder, funktionshinder och kulturell bakgrund50. 
 
Ett designförslag överlämnades till uppdragsgivaren med de funktioner vi 
ansåg skulle vara med på webbplatsen. Efter att förslaget granskats 
omarbetades detta tillsammans med företaget så att designen till slut 
överensstämde med de önskemål som fanns.  
 
Vägverket har tagit fram speciella mallar för hur information ska publiceras på 
Internet och intranätet som innefattar ett antal grafiska regler och riktlinjer. 
Dessa grafiska regler finns specificerade enligt nedan51;  
 
Vägverkets logotyp 
Vägverkets logotyp har en fast storlek, färg och placering för alla sidor på 
Vägverkets hemsida. Logotypen ska alltid placeras i det övre vänstra hörnet. 
Den ska publiceras i färg mot mörkblå bakgrund. 
 
För att ge logotypen så stor uppmärksamhet som möjligt ska det alltid finnas 
en frizon kring logotypen. Vidare ska endast den fast positionerade logotypen 
vara klickbar och leda tillbaka till startsidan av Internet, intranätet respektive 
extranätet. 
 
Logotypens rekommenderade storlek från kant till kant är 150 bildpunkter. 
Om logotypen används i andra sammanhang får bredden aldrig understiga 100 
bildpunkter. Det är väldigt viktigt att skärpa och kvalitet bibehålls när 
logotypen ökas eller minskas i storlek.  
 
Typografi 
Det finns speciella typsnitt framtagna för bästa läsbarhet på skärm. I första 
hand ska Vägverket använda typsnittet Verdana och i andra hand typsnitten 
Helvetica eller Arial. För att underlätta läsningen för synsvaga måste det gå att 
variera textstorleken så att den är relativ. Även radavståndet ska vara relativt så 
att texten ska vara så lättläst som möjligt. Formatmallar för typografin finns  
framtagna för Internet och intranätet. En textrads längd ska bestämmas utifrån 
dess läsbarhet. Det är önskvärt ur läsbarhetsaspekt att begränsa antalet ord per 
rad till mellan 8-10.HTML-text alltid ska förekomma vänsterställd. 

                                                 
50 Designmanual för Vägverkets externa webbplats (2004) 
51 Ibid 
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Brödtext 
Verdana, 11 pt, mörkgrå #343434 
 
Huvudrubrik 
Verdana Bold, 14 pt, mörkgrå #343434 
 
Bildtext 
Verdana Italic, 11 pt, mörkgrå #343434 
Bildtext ska användas enbart då det tillför information kring bilden, den ska 
inte beskriva vad användaren redan ser. För synskadade används textalternativ 
oavsett om en bildtext används eller ej. 
 
Länkar 
Alla länkar ska markeras med en blå färg med typsnittet Verdana, 11 pt och 
färgkoden mellanblå #323ABD. När användaren för muspekaren på en länk 
ska den bli understruken. Besökta länkar ska bli markerade med Verdana, 11 
pt, lila #800080. De besökta länkarna ska inte vara understrukna. Valda länkar 
ska markeras med Verdana Bold, 11 pt, mellanblå #323ABD 
 
Länkar får aldrig förlita sig helt på färger för att kunna identifieras, därför ska 
de alltid föregås av ett chevron-tecken (»). Undantag gäller då en länk istället 
föregås av en symbol. 
 
Länktext ska innehålla så mycket mening att den går att förstå även när den 
läses ur sitt sammanhang. Länktexten skall också vara kortfattad. 
Länkar i text ska undvikas, placera istället relevanta länkar i slutet på en text 
eller i avsatta ytor i högerspalt. 
Stryk aldrig under text som inte är länkad 
 
Länkar till externa webbplatser och till olika typer av dokument, såsom word 
och pdf, ska alltid öppnas i ett nytt fönster.  
 
Färger 
För webbplatsen har primära färger, sekundära färger och accentfärger tagits 
fram. De primära färgerna har valts utifrån färgerna i det övergripande grafiska 
profilprogrammet och har en framträdande roll på webbplatsen. Det är dock 
viktigt att de inte användas oeftertänksamt då de är relativt dominanta. De 
sekundära färgerna är mer dämpade och neutrala vilket gör dem lämpade som 
bakgrundsfärger och balanserar bra mot de primära färgerna. Då de har en 
diskret karaktär kan också de sistnämnda användas mer fritt i sidorna. För 
syftet att betona något elementärt kan en accentfärg användas.  
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Bild och grafik 
Denna skiss visar hur sidan kommer att se ut med färger och mått. Övriga 
skisser med förklaringar återfinns som bilagor i slutet av rapporten. 
 
 
 

 
 

                                                                                    
 
 
 
Sidhuvud 
Sidhuvudet ska fungera som en identitetsyta och en visuell ”röd tråd” genom 
hela webbplatsen. Lätt tillgänglig i samma yta ryms sökfunktionen52.  
 

 
 
 
Liggande meny 
Den liggande menyn direkt under sidhuvudet rymmer hjälpmedel tillgängliga 
för användaren på alla webbplatsens sidor. Dessa är från vänster till höger; 
Startsida, A-Ö, Kontakt. Översikt, Foreign languages, Lyssna, Lättläst och 
Teckenspråk53. 
 

 
                                                 
52 Designmanual för Vägverkets externa webbplats (2004) 
53 Ibid 

#DFDFD9 

Verdana, #343434 #EFF0EB 

#333399 
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Sidfot 
Sidfoten innehåller kontaktuppgifter samt information om copyright och 
informationsansvar. På undersidor innehåller ytan också en datumstämpel och 
hjälpmedlen Skriv ut, Tipsa och Upp54. 
 

 

                                                 
54 Designmanual för Vägverkets externa webbplats (2004) 
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7 Nulägesanalys av system och miljö på Vägverket 
I detta kapitel beskrivs de analyser som genomförts av GIS-portalen och 
tjänsten Beläggning på vägarna. Till grund för analyserna ligger 
nulägesbeskrivningen som står att läsa om i kapitel fyra. 

7.1 GIS-portal 
I problemformuleringen så togs ett antal frågor upp som besvaras här.  
 
Vad karaktäriseras av en GIS-portal? 
En GIS-portal kännetecknas genom att det fungerar som en enhetlig ingång 
där all geografisk data är samlad på ett ställe och dessa data är geografiskt 
kartcentrisk. Det vill säga att kartan kommer alltid stå i portalens fokus 
eftersom all information kommer att presenteras därigenom.  
 
Varför ska en GIS-portal byggas, vilka motiv finns? 
Det är önskvärt att all geografisk data ska grupperas och ligga på ett ställe. 
Detta gör att det blir en större drift- och tillgängligsäkerhet av data. Data 
behöver då också endast uppdateras på ett ställe. Det blir även mindre 
kostnader om datat fysiskt lagras på ett ställe och endast har en uppsättning av 
data. Då behövs det bara köpas en gång och det gör att pengar sparas in när 
det gäller anskaffningskostnader och licenser. 
 
GIS-portalen ska också kunna fungera på det sättet att om en användare till 
exempel söker på en specifik väg så skall all information om denna väg komma 
upp, den ska alltså kunna möjliggöra samkörning av data från olika tjänster. 
Informationen som kommer upp kan då till exempel vara spårdjup, olyckor, 
vägarbeten och typ av beläggning.  
 
Vilka problem finns idag och vilka går att lösa med hjälp av en GIS-
portal? 
I nuläget finns det ingen GIS-portal på Vägverket. Det finns önskemål att 
samla all geografisk information på ett och samma ställe för att få en bättre 
struktur. Som det ser ut idag är den geografiska informationen utspridd på 
hemsidan och det är svårt att hitta den information som sökes. 
 
All geografisk data är koordinatsatt innan det läggs in i datalagret. Ett önskemål 
är att a ll data ska ligga i samma koordinatsystem. Detta gör det enklare att 
samköra datat, samtidigt som det inte blir så tung körning. En nackdel med att 
sammanfoga all data i samma koordinatsystem är att det blir en sämre 
noggrannhet och att data ibland levereras från olika referensnät.  
 
Ett annat problem är att det idag finns olika vägnät. Ett referensnätverk är 
önskvärt för att få ett och samma referensnät. Då blir det möjligt att 
återanvända data och det behövs endast en datamodell.  
 
Vilka krav ställs av en GIS-portal och tjänsten Beläggning på vägarna 
när det gäller information, funktioner och design? 
GIS-portalen ska fungera som en enhetlig ingång till all geografisk data. När 
det gäller design och användbarhet har vi haft i åtanke den redan existerande 
tjänsten Beläggning på vägarna och använt den som utgångspunkt. En grundig 
beskrivning av den finns i kapitel 5.4. Viktiga frågor vi har tänkt på är bland 
annat geografiskt huvudbegrepp, krav på funktionalitet och gränssnitt.  
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Vägverket delar upp Sverige i regioner och det är därmed oftast naturligt att 
också en karta på deras hemsida blir uppdelad på detta sätt. Detta är bra för 
Vägverkets anställda  som är insatta i hur regionindelningen fungerar, men för 
externa användare som inte vet hur regionerna är indelade blir det bara 
krångligt. Externa användare vet inte vilka län och städer som hör till vilka 
regioner.  

 
Eftersom de anställda på Vägverket har vanan inne att arbeta med regioner så 
vore den bästa lösningen att kombinera kartan så att användaren kan välja en 
indelning antingen i regioner eller i län. Om användaren vill generalisera 
regioner, län, kommuner och städer eller kombinera några av dessa är 
ytterligare något att ha i åtanke. 

 
Till vissa företeelser kanske det behövs en del verktyg som inte behövs till 
andra. Då är det viktigt att utreda om de olika företeelserna ska vara oberoende 
av varandra eller inte. Det kanske skulle vara en idé att kombinera de olika 
företeelserna med varandra, i sådana fall måste ett lösningsförslag på detta 
utarbetas. Om användaren till exempel vill se spårdjupet på en specifik väg 
samtidigt som läget på samma väg så måste ju dessa två företeelser kombineras 
med varandra. Ett annat krav på funktionaliteten kan vara hur sökning ska 
kunna ske, det kanske ska finnas möjlighet att göra geometriska sökningar. Det 
är något som måste finnas i åtanke. 
 
Gränssnittet ska uppfylla de kraven som ställs från Vägverket. Detta är bland 
annat krav om färger och typsnitt. 
 
I framtiden finns en önskan om att denna GIS-portal fungera som en portal 
inte bara för Vägverkets applikationer utan även för andra organisationer 
såsom flyg- och luftfartsverket, banverket med flera. 

7.1.1 Systemarkitektur på GIS-portalen 
Detta kapitel beskriver hur systemarkitekturen kommer att se ut i framtiden 
när en GIS-portal har utvecklats och lagts ut till allmänheten.  
 
I figur 14 beskrivs och illustreras de system på Vägverket som de är tänkta att 
fungera i framtiden när GIS-portalen är utvecklad. 
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Data kommer även i framtiden att samlas in från bland annat Pavement 
Management Systems (PMS) och Lantmäteriet. VDB kommer att ersättas av 
den nationella vägdatabasen (NVDB) inom en snar framtid. Efter att all 
koordinatsatt data lagts in i datalagret distribueras datat upp till klienten via 
kartmotorn ArcIMS. Olika data distribueras beroende på vilken tjänst som 
klienten anropar. Den stora fördelen med GIS-portalen är att all data finns 
samlat på ett och samma ställe, vilket medför att antal karttjänster minskar och 
samkörning av karttjänster möjliggörs. Datat som skickas från ArcIMS till 
klienten symboliseras med röda ovaler, vilket motsvarar obundna karttjänster. 
Dessa karttjänster baseras på en styrfil och innehåller en lista på ett antal 
datalager.  
 
Nationell Vägdatabas – NVDB 
Regeringen har gett Vägverket i uppdrag att som huvudman upprätta en 
nationell vägdatabas - NVDB. Vägdatabasen ska betraktas som en av 
samhällets grunddatabaser och den ska innehålla data om Sveriges alla vägar. 
Denna data innefattar alla vägar, gator, torg och andra leder eller platser som 
används för trafik med motorfordon.Vägverket driver NVDB i samverkan 
med Lantmäteriet, Svenska Kommunförbundet och skogsnäringen. NVDB 
ska vara rikstäckande, registrering av data ska så långt möjligt ske vid källan och 
data ska tillhandahållas på ett sådant sätt att en vidsträckt användning främjas. 
Kommunernas medverkan bygger på frivillig grund.  
 
NVDB är består i princip av två delar: 
 

• Vägnätsmodellen: vilken är en beskrivning av hur vägen sträcker sig 
genom landskapet och hur de olika vägarna hänger ihop.  Modellen 
består dels av vägnätets geometri och dels av dess topologi.  

DATALAGER 

ARCIMS 
(Kartmotor) 

GIS-portal 
(Beläggning på vägarna, 
Läget på vägarna m fl.)  

INDATA 
 (Från bland annat PMS och Lantmäteriet)  

Figur14:Egenutvecklad illustration av hur GIS-systemen på Vägverket är kopplade 

NationellVägData-
Bas 

(NVDB) 

TNE 
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Dessa två delar hör samman genom att en väg mellan två korsningar 
kallas för länk och representeras av en referenslinje. En korsning kallas 
för en nod som representeras av en koordinatsatt punkt. 

• Företeelser knutna till vägen: som är en beskrivning av vägens 
egenskaper och de regler som gäller för vägen. Regler behövs för att 
vägnätet ska få ett enhetligt utseende, dessa generaliseringsregler kan till 
exempel gälla cirkulationsplatser och vägkorsningar. 

 
En av målsättningarna med den nationella vägdatabasen är att alla aktörer har 
rätt att använda NVDB för sina syften samt att NVDB ska vara tillgänglig för 
alla för att åstadkomma största möjliga nytta. För att informationen från 
NVDB verkligen ska bli användbar måste informationen kombineras med 
andra informationssystem och databaser. 
 
Den nationella vägdatabasen kan alltså användas inom en rad olika områden, 
specificerade enligt nedan: 
 

• Nationell nivå: Myndigheter och andra samhällsaktörer ansvarar för 
vägnätet och trafiksystemet och effektiviserar och förbättrar arbetet 
med hjälp av NVDB. Det handlar bland annat om samhällsplanering, 
väghållning, trafiksäkerhetsarbete, kartproduktion, miljöarbete samt 
vägtrafikledning.  

• Regional nivå: NVDB kommer till stor nytta för transportnäringen i 
sitt arbete med transportplanering. Kollektivtrafikhuvudmän som 
planerar och köper trafik inom ett län eller annan region har stor 
användning av NVDB. SOS Alarmering är en annan aktör med 
regionalt perspektiv som är i behov av ett heltäckande och aktuellt 
vägnät i digital form. 

• Lokal nivå: Inom en kommun finns statliga, kommunala och enskilda 
vägar. Det finns ett stort behov av komplett information om det totala 
vägnätet. Några exempel på verksamheter där planering och 
samordning kan effektiviseras tack vare NVDB är kollektivtrafiken, 
skolskjutsar och sophämtning. Andra områden som har nytta av den 
kompletta bilden av vägnätet är trafikplanering, olycksanalays och 
miljöarbete. 

 



 

 52 

Ingående förklaring över hur information kommer att hämtas från 
NVDB i framtiden 

 
Vägverket kommer inom en snar framtid att använda NVDB som grunddata 
samt egen grunddata i form av egna företeelser, till exempel beläggningstyp 
och broinformation. Detta är företeelser som NVDB inte har någonting med 
att göra. Vägverket får information av NVDB i form av en kopia, vilket 
medför att uppdateringar av vägnät görs i NVDB och speglas sedan tillbaka på 
kopian. Det går alltså inte att göra några uppdateringar direkt i det data som 
finns på Vägverket. TNE är en applikation som konverterar och koordinat-
sätter data från NVDB innan det läggs in i datalagret. 

7.2 Tjänsten Beläggning på vägarna 
Det finns redan en existerande sida, men vårt arbete är att analysera och hitta 
en bättre lösning på denna. 
 
På Vägverkets webbsida finns länken Vägar och trafik. Efter att ha klickat på 
den länken kommer ett antal länkar upp, en av dessa är Beläggning på karta . När 
användaren klickar på länken Beläggning på karta  öppnas en ny sida med en länk 
och ett meddelande om att webbsidan har flyttats. Detta måste förändras och 
genom att samla all geografisk information på samma ställe – i en GIS-portal- 
så blir detta problem löst. 
 
När förstasidan öppnas möts användaren av ett relativt rörigt gränssnitt samt 
en information om vilka län som tillhör respektive region.  

Uppdatering 

 + 

DATALAGER 

ARCIMS 
(Kartmotor) 

VÄGVERKETS 
KOPIA AV NVDB  

Figur15:Egenutvecklad illustration över hur data överförs mellan NVDB och Vägverket  

NationellVägData-
Bas 

(NVDB) 

Lantmäteriet 
VÄGVERKETS 

EGNA 
FÖRETEELSER 

TNE 

VÄGVERKET 



 

 53 

Eftersom Vägverket är indelat i regioner är också sidan anpassad efter detta. 
Detta kan göra det svårt för externa användare, eftersom dessa kanske inte är 
bekanta med själva regionindelningen. Här kan förändringar göras så det blir 
lättare för både användare och entreprenörer att använda sidan. 
Entreprenörerna måste finnas i åtanke eftersom de är vana att tänka 
indelningen i regioner och inte i län. Vi måste alltså hitta en lösning som passar 
alla parter. Det har varit mycket diskussioner kring om kartan ska vara sömlös 
eller inte, det vill säga att användaren ska kunna zooma vart som helst i kartan 
utan läns- eller regionsgränser. Förstasidan kan förslagsvis bestå av en karta där 
användaren kan välja att arbeta antingen med region eller län. Dessa två 
alternativ kan till exempel fungera som två radioknappar, där användaren 
kryssar i ett av alternativen. Detta gör det lättanvändligt för alla parter.  
 
Menyn med de olika tjänsterna bör göras lättförståelig och alltid vara synlig. 
Den kommer att ligga högst upp under sidhuvudet så att användaren hela tiden 
kan se den för att ha möjlighet att välja olika alternativ.  
 
Verktygen som finns ska vara desamma överallt och alltid ligga synliga. De 
verktyg som kommer att finnas är bland annat: zoomverktyget, panorerings-
verktyget och sökverktyget.  
 
För att en användare ska kunna skriva ut måste denna först klicka på knappen 
skriv ut. Därefter kommer kartan upp och användaren måste trycka på en 
knapp som genererar kartan. Kartan kan sedan skrivas ut genom att 
användaren väljer Arkiv och sedan skriv ut. Under File-menyn går det även att 
välja utskriftsformat. Vi tycker att det är en onödigt krånglig väg att gå för att 
skriva ut en karta. Ett förslag är att låta en popup-ruta komma upp när 
användaren klickat på knappen för skriv ut. Där ska användaren sedan kunna 
välja utskriftsformat för att sedan skriva ut kartan.  
 
När en användare är inne på en region finns det olika lager, synligt/aktivt, som 
måste väljas. Detta kan vara lite krångligt och en lösning på att många lager ska 
kunna presenteras på ett bra sätt skulle vara bra. All information kanske inte 
behöver vara med, ett förslag är att ha fasta gränser.  
 
Sökfunktionen är krånglig och kan göras bättre. Den är konstruerad som ett 
SQL-verktyg, vilket många användare kanske inte är så vana med och förstår 
hur det ska användas. När användaren väljer att rensa, så rensas allt och det är 
inte bra. Användaren måste ha möjligheten att kunna rensa en sak utan att allt 
går bort. Sökfunktionen bör göras mer användarvänlig, det kan till exempel stå 
en beskrivning om det val som gjorts. Det är svårt att hitta den information 
som efterfrågats när resultatet kommer upp. Om användaren ställer en fråga 
om till exempel hastighet så kommer det även upp annan data, något som är 
onödigt och ointressant. Svaret på frågan blir svårförståeligt, eftersom det 
kommer upp många konstiga siffror och sektionsnummer med mera, som 
användaren förmodligen inte vet vad de betyder. Det går ej att söka på 
beläggningstyp, till exempel grus, i dagsläget. Vi kommer att sträva efter att 
komma med ett användarvänligt förslag av sökfunktionen, där frågan inte 
kommer att vara utformad som ett SQL-verktyg. 
 
Användaren vill hela tiden kunna se vart den befinner sig och det står nederst i 
vänster hörn, något som inte är så lätt att se. Denna information kan bli 
tydligare, kanske kan den framförallt flyttas upp till att stå över kartan.  



 

 54 

Hjälpmenyn fungerar idag bra, därför kommer inga större förändringar att 
göras. En nackdel är dock att användaren måste scrolla en del för att 
kunna se all information. När användaren klickar på en företeelse i högra 
delen av sidan kommer det upp information som är onödig och 
oförståelig för externa användare. Ett förslag är att istället ha en 
förklarande information om definitionen av företeelsen. Användaren är 
vidare tvungen att klicka i både synligt och aktivt lager för att kunna få 
upp det resultat som efterfrågas. Detta är krångligt och förslagsvis kan 
användaren istället få alternativet att klicka i max tre olika företeelser på 
samma gång. Om användaren ska kunna välja mer än tre företeelser blir 
kartan alltför plottrig. Att användaren måste trycka på symbolen för att 
uppdatera efter att ha valt företeelser tycker vi är bra. Annars skulle kartan 
uppdateras  varje gång en företeelse valts och får jobba en del i onödan. 
 
Användaren ska ha möjligheten att kunna klassificera data. Detta kan 
göras genom att ändra intervall och färger på de olika företeelserna. Till 
exempel om en användare väljer spårdjup, så kan både intervall och färger 
ändras enligt användarens önskan. 
 
7.2.1 Systemarkitektur på tjänsten Beläggning på vägarna 
Systemarkitekturen för tjänsten Beläggning på vägarna kommer även efter 
utveckling och förbättring att se ut på samma sätt som den gör idag. Den stora 
skillnaden är dock att information kommer att hämtas från den nationella 
vägdatabasen (NVDB) istället för vägdatabanken (VDB). Det kommer inte 
som det ser ut idag att bli någon ändring vad det gäller de övriga systemen. 



 

 55 

8 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras en utvärdering av vårt metodval samt det resultat vi 
har kommit fram till under examensarbetet. 

8.1 Metodutvärdering 
Att arbeta enligt den metod vi valt med de fem olika faserna definitionsfas, analys 
och förstudiefas, utredningsfas, designfas samt utvärderingsfas visade sig fungera bra. 
Det har funnits en trygghet i att ha haft en metod att följa och kunna titta 
tillbaka på under arbetets gång. I början av arbetet, under definitionsfasen, 
utarbetades en tidsplan som skulle fungera som en mall för hur mycket tid som 
skulle läggas ned på de olika delarna i arbetet. Vissa moment har dock tagit 
längre tid än planerat men vi har ändå klarat att utföra utredningen i sin helhet 
inom planerad tid. Definitionen av själva arbetsuppgiften har till och från varit 
osäker vilket har inneburit att en stor del av tiden har gått åt till detta. Efter 
många möten med handledare, både på WM-data och i skolan, löste vi dock 
detta problem.  
 
Vid insamling av de data som ligger till grund för utredningen fanns det mycket 
information att tillgå i studielitteraturen, annan litteratur och även intressant 
material på Internet. De intervjuer som gjordes av nyckelpersoner på 
Vägverket och WM-data har varit mycket givande eftersom dessa personer är 
väldigt sakkunniga inom sina områden och mycket tillmötesgående. Vi har 
dock varit i kontakt med få nyckelpersoner, vilket vi nu vid utredningsarbetets 
slut kan se som en nackdel. Vi kunde ha tagit kontakt med fler personer 
specialiserade på sitt område istället för att få information från ett fåtal 
personer. Det har visat sig att informationen vi fått inte alltid varit så aktuell. 
De intervjuer som gjordes per telefon och mail var inte så tillfredsställande 
som de intervjuer där vi träffade intervjuobjekten personligen. Det var mycket 
svårare att föra en diskussion kring de olika frågorna när personen i fråga inte 
fanns framför oss, vilket medförde att det blev svårt att komma på följdfrågor. 
En fördel som vi har haft är emellertid att de flesta av de personer som 
intervjuats har vi haft möjlighet till att intervjua flera gånger. När det gäller 
tjänsten Beläggning på vägarna fick vi mycket användbar information genom att 
intervjuobjekten fick möjlighet att testa tjänsten och ge sina kommentarer till 
vad de tyckte var bra och dåligt. Under intervjuerna använde vi oss av 
anteckningar vilket vi ansåg vara den bästa metoden för oss, en nackdel med 
anteckningarna var dock att vi ibland kunde glömma en del uppföljningsfrågor 
som vi då fick ta vid ett senare tillfälle istället. 
 
I designfasen arbetades ett antal idéer och designskisser fram till GIS-portalen 
och tjänsten Beläggning på vägarna och efter diskussioner med uppdragsgivaren 
valdes den slutgiltiga designen. Designarbetet fungerade väldigt bra och vi 
utgick hela tiden ifrån de förutsättningar som erhållits från Vägverket samt de 
olika intervjuade användarnas önskemål. 

8.2 Resultat 
Till grund för detta examensarbete ligger den information som erhållits från 
intervjuer, studentlitteratur, annan litteratur samt information vi hittat på bland 
annat Internet. Vi har tagit med de delar som vi tycker är intressanta och 
relevanta för denna utredning. Resultatet delas in i fyra delar IT-tjänster, 
systemarkitektur, GIS-portal och tjänsten Beläggning på vägarna.  
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Vi har lagt en bra grund för Vägverket att fortsätta arbetet med utveckling av 
en GIS-portal och tjänsten Beläggning på vägarna. 

8.2.1 IT-tjänster 
Vi har haft svårigheter med att definiera om GIS-portalen är en IT-tjänst eller 
inte, men efter att ha studerat begreppet IT-tjänster så har vi kommit fram till 
att vi räknar både GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna som sådana. 
Detta eftersom vi anser att båda begreppen bland annat innefattar att en 
användare: 
 

• anskaffar sig kunskap och/eller 
• utför handlingar genom systemet och/eller 
• utför handlingar baserad på information från systemet för avsikt av att 

uppnå ett särskilt resultat. 
 
Vidare kan GIS-portalen och tjänsten Beläggning på vägarna delas in i de tre 
deltjänster som utgör tjänstekonceptet kärntjänst, stödtjänst och möjliggörandetjänst. 
Det går även att tillämpa begreppen när det gäller tjänsteprocesser och 
tjänsteresurser, detta presenteras mer utförligt i kapitel 4.  

8.2.2 Systemarkitektur 
Idag har Vägverket en väl strukturerad systemarkitektur som är tydligt 
beskriven och väl dokumenterad. Ett problem är dock att vissa förändringar i 
Vägverkets informationssystem kan innebära en del följdeffekter. Det gäller 
framförallt när det ska läggas till nya datasätt. Samexistensen mellan olika 
informationssystem fungerar inte alltid heller som den borde eftersom olika 
verksamheter inom Vägverket har egna sätt att se på saker och hur de vill ha 
det.  
 
Ansvarstagandet är ytterligare en del som behöver förbättras eftersom 
gränserna för de olika ansvarsområdena är relativt otydliga. Detta är något som 
Vägverket arbetar med. Bland annat skall all geografisk grunddata delas upp i 
olika ansvarsområden, till exempel ett ansvarsområde inom väg och ett inom 
landskap och karta. Ännu ett framtids-projekt är att varje dataförsörjare skall 
ha ansvar för att sitt egna data läggs in. Som det ser ut idag kan samma data 
läggas in flera gånger av olika personer och vissa personer får jättemycket 
ansvar utöver sitt egentliga arbetsområde. Det är även svårt att få tag på den 
information som sökes eftersom det inte finns någon beskrivning för vem som 
ansvarar för vad. 

8.2.3 GIS-portal 
I problemformuleringen i inledningskapitlet ställde vi oss ett antal frågor 
gällande GIS-portalen som skulle besvaras under arbetets gång. Dessa frågor 
har besvarats och finns att läsa mer om i tidigare kapitel i rapporten. Vi har 
fastställt hur en GIS-portal karaktäriseras och vilka krav, när det gäller 
framförallt information, funktioner och design, som användare av olika slag 
ställer på en sådan. Vidare har vi fastställt vilka motiv som finns för att 
upprätta en GIS-portal och vilka problem som fanns och vilka som skulle lösas 
med denna. 
 
Fördelarna med att upprätta en GIS-portal är att all geografisk information 
samlas på ett och samma ställe.  
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Det blir alltså mycket lättare för en användare att hitta den geografiska 
information som sökes. Vidare kan GIS-portalen möjliggöra att flera olika 
obundna karttjänster kan slås ihop, grunddata kan till exempel samlas på ett 
ställe för alla applikationer och då behöver uppdateringar endast göras där. Nu 
måste uppdateringar ske på varje enskild karttjänst. Även samkörning av 
karttjänsterna möjliggörs med GIS-portalen. Detta innebär att det går att 
samköra en företeelse från tjänsten Läget på vägarna med en företeelse från 
tjänsten Beläggning på vägarna, det vill säga en samkörning av till exempel väglag 
och spårdjup.  
 
GIS-portalens gränssnitt gör även så att alla dess underliggande tjänster 
kommer att ha ett enhetligt utseende. Detta är både stilfullt och 
användarvänligt. Verktygen och funktionerna kommer att vara desamma 
genom hela GIS-portalen vilket gör att användarna inte behöver bli förvirrade i 
onödan.  

8.2.4 Tjänsten Beläggning på vägarna 
Tjänsten Beläggning på vägarna är som den ser ut i dag och som tidigare nämnts 
en rörig sida där användaren ibland har svårt att förstå hur de olika 
funktionerna skall användas. Vi har designat en mycket mer användarvänlig 
sida som ger användaren en större överblick över hur denna kan navigera på 
sidan.  

8.2.5 Framtiden 
I framtiden finns en önskan om att GIS-portalen ska fungera som en portal 
inte bara för Vägverkets applikationer utan även för andra organisationer 
såsom flyg- och luftfartsverket, banverket, sjöfartsverket med flera.  
 
I dagsläget finns det ett projekt kallat KombiTIF (Kombinerade transporter, 
elektronisk InformationsFörsörjning). Projektet har kommit fram till ett 
resultat i form av ett förslag till en för trafikverken gemensam strategi och 
handlingsplan för att förbättra informationsförsörjningen via IT vid 
kombinerade transporter och utgångspunkt för ett fortsatt samarbete55.  
 
Ingen strategi/handlingsplan kan dock skapas för trafikverken utan att man vet 
vad den i förlängningen är till för, vad som ska uppnås. Därför har projektet 
tagit sin utgångspunkt i vad verkens kunder och kundernas kunder har för 
behov och försökt tydliggöra var gränsen går mellan vad verken ska göra och 
vad de kommersiella aktörerna ska göra inom informationsförsörjnings-
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
55 www.banverket.se – marknad - KombiTIF  (2004 -06-02) 
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Bilaga - Design och förbättringsförslag 
I denna bilaga visas resultatet av den färdiga designen av GIS-portalen och 
förbättringsförslaget av tjänsten Beläggning på vägarna.  

Designresultatet arbetades fram efter diskussioner med uppdragsgivaren. Vissa 
skisser fick också olika användare kolla på och komma med sina synpunkter 
och åsikter. Detta gjorde att vi fick en bra feedback och möjligheten att ändra 
vissa delar av designen. Till slut blev den slutgiltige designskissen valt. 

En designmanual som Vägverket har utformat ligger till grund för hela 
designen. Vi har också använt oss av vissa delar ur David Siegels 
utvecklingsmetod för webbsidor och Ben Schneidermans regler när det gäller 
användbarhet.  
 
GIS-portalen skall fungera som en enhetlig ingång till Vägverkets geografiska 
kartdata. Gemensamt för hela designen är med andra ord att den ska vara 
enhetlig samt att kartan hela tiden skall vara i fokus. Det skall vara enkelt för en 
användare att förstå hur GIS-portalens olika funktioner skall användas och de 
olika navigationsmöjligheterna skall vara tydliga. 
 
GIS-portalen har ett sidhuvud och en sidfot som alltid kommer att vara synliga 
oberoende vilken tjänst som används. Sidhuvudet består alltid av Vägverkets 
logotyp och ett antal länkar och ikoner samt en sökruta, dessa måste alltid vara 
synliga enligt de krav som finns i Vägverkets designmanual. Även den text som 
finns i sidfoten skall alltid vara synlig. Under sidhuvudet finns en menyrad där 
användaren kan välja önskad tjänst, till exempel Beläggning på vägarna. Denna 
menyrad kommer även den att alltid vara synlig, detta för att användaren hela 
tiden ska kunna ha en överblick över sidan och kunna byta tjänster på ett 
enkelt sätt. 
 
Mittendelen på alla sidor genom GIS-portalen kommer att bestå av en 
Sverigekarta. Under denna finns det ett antal verktyg som kommer att vara 
desamma överallt och kommer alltid vara synliga.  
 
De olika verktygen som finns är: 

• Zoom in: Med denna knapp kan användaren zooma in kartan 
• Zoom ut: Med denna knapp kan användaren zooma ut kartan 
• Visa hela: Med denna knapp visas hela Sverigekartan. Till exempel så 

kan denna funktion användas om en användare först har zoomat in ett 
område och sedan vill se hela Sverige kartan igen. 

• Backa: Med denna knapp kan användaren backa tillbaka ett steg 
• Panorera: Med denna knapp kan användaren flytta kartan.  
• Information: genom att klicka på kartan kommer det upp information 

det som användaren klickat på, till exempel en symbol eller ett visst 
område. 

• Skriv ut: Genom att klicka på denna knapp kommer det upp en ruta 
där användaren kan välja utskriftsformat och sedan skriva ut det som 
önskas. 

• Hjälp: Genom att klicka på hjälpknappen kommer det upp en popup- 
ruta med information och hjälp om hur sidan fungerar. 

 
Vänsterspalten i GIS-portalen kommer att se likadan ut oavsett vilken tjänst 
som används.  
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I denna spalt kan användaren välja om Sverigekartan skall delas in i regioner 
eller län. Detta val kan göras när som helst, även på förstasidan innan någon 
tjänst är vald. Efter att ha valt indelning listas alla län eller regioner upp 
nedanför, i form av länkar, beroende på vilket val användaren gjort. 
Användaren kan antingen välja län/region genom att klicka på länken eller att 
klicka direkt på kartan.  
 
Att vi valde att låta användarna ha möjlighet att själva göra en indelning av 
Sverige i län eller regioner var på grund av att det ska vara enkelt att använda 
GIS-portalen både för externa och interna användare. Som nämnts tidigare 
delar Vägverket upp Sverige i regioner och det kan då vara lämpligt att behålla 
denna funktion för dem som är vana med att jobba regionvis. För externa 
användare kan regionsindelningen bli krånglig eftersom de inte vet vilka län 
som hör till vilken region, därför har de möjligheten att söka på län om så 
önskas. En användare har även möjligheten att klicka direkt på kartan och 
komma på den region eller län som önskas eftersom kartan skall vara sömlös, 
vilket innebär att användaren har möjlighet att zooma in överallt på kartan 
även mellan län/regioner. 
 
Nedan följer ett antal designskisser, under varje skiss finns en förklarande text.  
 

 Skiss 1: Förstasidan 
 
Förstasidan består av förutom själva ramverket, Sverigekartan, verktygen och 
valet av indelning även av en välkomnande text. Texten består av information 
om själva GIS-portalen samt kontaktinformation till en webbmaster. 
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 Skiss 2: När användaren valt en tjänst och län/region 
 
Vi har valt att dela högersidan upp i tre flikar. Dessa består av kartlager, 
teckenförklaring och sök. 
 
Under fliken kartlager så visas den tjänst som valts med dess företeelser, till 
exempel Beläggning på vägarna. Här kan användaren välja att kryssa i maximum 
tre företeelser som önskas bli visualiserade på kartan. Att användaren endast 
kan välja tre företeelser beror på att kartan inte ska bli för plottrig. Användaren 
har också möjligheten att välja flera tjänster genom att klicka i rullgardins-
menyn Andra tjänster som innehåller alla Vägverkets tjänster med geografisk 
information. Detta gör att användaren har möjligheten att få tillgång till 
företeelser som ligger under andra tjänster, till exempel kan en användare välja 
spårdjup som ligger under tjänsten Beläggning på vägarna och olyckor som ligger 
under tjänsten Läget på vägarna och sedan visualisera dessa samtidigt på kartan. 
En användare kan dock endast välja tre företeelser oavsett hur många tjänster 
som är aktuella. 
 
Efter att ha valt de företeelser som önskas måste användaren trycka på 
knappen Uppdatera kartan. Denna knapp valde vi att behålla eftersom det kan 
bli irriterande om kartan börjar uppdateras så fort användaren har klickat i en 
ruta. Det medför bara att kartmotorn får jobba i onödan.  
 
Vi har valt att låta en del av företeelserna i kartlagret ligga fast, det vill säga att 
de alltid finns synliga på kartan. Dessa företeelser är land, tätort, öar, hav, sjöar, 
länsgränser, kommungränser, järnväg samt Europa- och riksvägar. Vi valde att 
låta dessa företeelser ligga fast eftersom de är så pass väsentliga delar av en 
karta. Det finns även en stor önskan från användare om att dessa delar ska vara 
synliga på kartan hela tiden. 
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 Skiss 3: När användaren valt två tjänster 
 
När en användare har valt ytterligare en tjänst listas företeelserna till denna 
tjänst upp under de andra, enligt skissen ovan. Det finns även Ta bort- knappar 
till varje tjänst så att användaren kan välja att ta bort tjänster som inte är 
önskade vid det tillfället. 
 

 Skiss 4: När användaren valt fliken teckenförklaring 
 
Fliken teckenförklaring visar en förklaring på de företeelser som valts så att 
användaren vet vad som är vad på kartan.  
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Vissa företeelser visas alltid i teckenförklaringen eftersom dessa alltid finns på 
kartan, dessa företeelser är land, tätort, öar, hav, sjöar, länsgränser, 
kommungränser, järnväg samt Europa- och riksvägar.  
 
En användare har möjlighet att ändra i teckenförklaringen genom att ändra 
klassificeringen och/eller byta färg på företeelser. För att kunna göra det måste 
användaren trycka på knappen Ändra. Då kommer det upp en ruta där 
användaren kan välja färger och klassificering. Klassificeringen ligger fast men 
användaren har möjlighet att själv välja färg som önskas, till exempel om 
endast ett spårdjup är av intresse. Det har fastslagits att det kan vara bra om 
användaren själv kan vara med och bestämma lite hur kartan ska se ut. Vissa 
användare vill kanske ha andra klassificeringar och färger beroende på vad de 
vill se.  
 

 Skiss 5: När användaren valt ett län, klicka på en företeelse och drar musen över ett verktyg 
 
När användaren väljer det län eller den region som önskas, antingen genom att 
klicka på en länk eller direkt i kartan, ändras kartbilden så att endast det valda 
länet/regionen visualiseras.  
 
Om användaren klickar på en företeelse, till exempel årsdygnstrafik, ska det 
komma upp en popup-ruta med en mer noggrann beskrivning. Det är 
nödvändigt med en bra förklaring eftersom det inte är så lätt att förstå vad de 
olika företeelserna är.  
 
Genom att föra muspekaren över de olika verktygen så ska det komma upp en 
liten förklarande text till varje verktyg. Detta för att användaren ska förstå vad 
de olika verktygen är till för.  
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 Skiss 6: När användaren vald fliken söka 
 
Under sökfliken ska användaren kunna söka på olika saker. Vi och många 
andra tyckte den nuvarande sökfunktionen var svår att förstå och tyckte det var 
viktigt att ändra på denna. För att göra det så enkelt som möjligt gjorde vi valet 
att användaren skall kunna söka på antingen län eller region och efter att ha 
valt indelning kommer sedan de olika länen/regionerna upp under i en 
rullgardinsmeny. Sedan finns möjligheten att söka på kommun och väg. 
Sökfunktionen för tjänst och kartlager hör ihop så för att kunna välja ett 
kartlager så måste användaren först fylla i den tjänst han är intresserad av. Alla 
sökfunktioner består av rullgardinsmenyer med olika alternativ.  
 
Knappen Återställ finns för att göra det möjligt att återställa och rensa allt det 
som är ifylld. Knappen Sök sätter igång själva sökningen. Resultatet av 
sökningen skall dels synas på kartan och dels komma upp i en ruta under fliken 
sök. 
 
 

 


