
2004:40 

D - U P P S A T S

Inventering med handdator
och GPS

 Peter Johansson
 Ulrik Öhman

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Geografisk informationsteknik 

Institutionen för Samhällsbyggnad
Avdelningen för Geografisk informationsteknik

2004:40  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--04/40--SE



Inventering med handdator och GPS 
 
 

 
 
 
 

Examensarbete i Geografisk Informationsteknik – Luleå Tekniska Universitet 
Vårterminen 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:     Peter Johansson 

Ulrik Öhman 



Förord 
 
Vi vill tacka avdelningen för systemvetenskap för att de fick oss att släppa tankarna på en  
Systemvetenskaplig examen och att få oss att inse att ett exjobb på GIT-avdelningen var det 
bästa för oss. 
 
Vi vill samtidigt tacka Ramin Karim, vår examinator och alla andra lärare på GIT-
avdelningen som hjälpt oss under arbetets gång. 
 
Självklart tackar vi även Tekniska Förvaltningen - VA-avdelningen på Bodens Kommun för 
att de lät oss göra vårt exjobb hos dem. 
 
Vi vill även tacka våra klasskamrater som fungerat som bollplank. 
 
Tackar också de vi glömt men på något sätt hjälpt till under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport utreder om kombinationen GPS/PDA är ett lämpligt verktyg för inmätning i 
fält där kraven på systemet är: Att det ska vara lättanvänt, inte kräver specialutbildning samt 
positionering inom 10 meter är fullt tillräckligt. I övrigt skulle systemet samarbeta med 
befintliga system utan att inkräkta i dessa.  
Målet med projektet var att konstruera en prototyp till ett system som personer med liten 
datorvana skall kunna använda och det skall ge enklare och billigare datainsamling. 
  
Som metod för att lösa denna uppgift byggde vi en fungerande prototyp till ett system 
bestående av en handenhet med integrerad GPS-mottagare. Handenheten fick ett för uppgiften 
specialanpassat användargränssnitt. Den andra delen av systemet är en stationär del där 
insamlade data konverteras till kartdata som kan användas tillsammans med befintliga 
kartmaterial. Under arbetets gång återkopplade vi till relevanta teorier om positionering, 
koordinatsystem, GPS-teknik, användbarhet, användaracceptans, GIS i allmänhet, GIS-
implementering, nyttan av GIS, knowledge management, och systemutveckling. 
 
I slutändan kom vi fram till att kombinationen PDA/GPS är ett bra alternativ för inmätning 
där positionsnoggrannhet kring 10 meter är acceptabel. Det är även möjligt för en person utan 
datorvana att använda kombinationen PDA/GPS efter en kortare utbildning. 
Lärdomar vi kom fram till under arbetets gång är att för uppgiften designade 
användarinterface är viktiga för att underlätta för användare med liten datorvana. Vi upptäckte 
även att användare med låg datorvana är mer känsliga för olika småfel som dyker upp i 
programvaror som mer vana användare lätt löser på egen hand. 
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Abstract 
 
This scientific paper investigates if the combination of a GPS with a PDA is a suitable tool for 
measurement of positions in fieldwork when the demands on the systems are: Easy to use, do 
not require any special training and the precision of the position have to be inside a 10 meter 
limit.  Another requirement was that the systems would blend in and interact with other GIS’s 
without intruding into them. 
The goal of the project was to develop a prototype of a system that persons with little or no 
experience of computers would be able to use and this would make data collection easier and 
less costly. 
 
As method to solve this assignment we developed a working prototype of a system that 
consisted of a handheld part included a PDA with an integrated GPS-receiver. The handheld 
got a for the assignment specially designed user interface.  
The other part of the system was a stationary part where the collected data is converted to 
mapdata that can be used together with existing map materials. During the progress of the 
project we made necessary connections to theories about positioning, coordinate systems, 
GPS-technology, usability, user acceptance, GIS in general, implementations of GIS, the use 
of GIS, knowledge management, and systems development. 
 
In the end we got to the conclusion that the combination of PDA/GPS is a good alternative for 
positioning and data collection when the precision of the position inside a 10 meter limit is 
acceptable.  
We also learned that it is possible for a person without any previous computer knowledge to 
learn how to use the PDA/GPS-combination after a short instruction.  
Other important conclusions were that the use of special designed user interfaces that only use 
show the important information is a good help when the user have low computer experience. 
We also found that users with low computer experience are more sensitive to different small 
errors in software that more experienced users can solve by themselves. 
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1 Inledning  
 
I många organisationer, exempelvis kommuner, finns det en mängd anläggningar och 
installationer som är spridda över stora områden t ex gatubelysning och enskilda 
avloppsanläggningar. Det är i de allra flesta fall kommunens ansvar att dessa anläggningar 
besöks med jämna intervaller för tömning eller annan underhållsåtgärd.  
I fallet med de enskilda avloppsanläggningarna är det kommunens ansvar att slammet 
transporteras från den enskilda fastigheten till kommunala avloppsreningsverk där det 
behandlas innan det kan användas som gödsel eller annat.  
 
Denna verksamhet finansieras helt av avgifter från de fastigheter där anläggningarna finns och 
det ligger i allas intresse att verksamheten sker både effektivt och ekonomiskt. 
 
Bodens kommun anlitar en entreprenör för denna verksamhet. Tömningen sker efter en 
turlista som i stora drag går ut på att varje anläggning töms en gång per år. Undantag kan 
göras för dem som inte bebor fastigheten eller om de behöver beställa en extra tömning. 
 

1.1 Problem 
Ett av problemen är att det är relativt få personer som vet var avloppsanläggningarna finns. I 
praktiken är det endast de som jobbar i fält med tömningen av dessa anläggningar som har en 
klar bild över var de finns.  
Detta leder i sin tur till att om någon av de anställda av någon anledning inte kan jobba blir 
det problem för ersättningspersonal att hitta anläggningarna. Vilket i sin tur leder till 
förseningar i tömningsturen.  
Även de som sitter inom administrationen behöver veta var dessa anläggningar finns vid 
handläggning av olika ärenden exempelvis fakturering, uppskov och miljöärenden. 
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1.2 Orsaker 
I dagsläget består dokumentationen om var de enskilda avloppsanläggningarna finns av en 
lista över vilka fastigheter de är belägna på. 
Däremot finns det inte någon form av positionsrelaterad dokumentation av anläggningarna. 
Eftersom fastigheterna kan vara stora och uppdelade på flera delar, vilka ibland kan finnas 
flera kilometer från varandra, skapar det ofta förvirring när tömningspersonalen söka upp en 
anläggning. Detta problem blir kännbart både ute i fält när annan än ordinarie personal ska 
hitta till en anläggning, samt på kontoret när handläggning av miljörelaterade ärenden 
underlättas om en mer exakt position finns. 
 
 
 

 
Figur 1: Fastighet(Harads 5:57) uppdelad på flera skiften, diameter på området ca 7 km. 
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1.3 Avgränsningar 
För att få ett hanterbart studieobjekt har vi ställt upp dessa avgränsningar att hålla sig inom: 
 
Vi avgränsar oss till enskilda avloppsanläggningar på grund av att de är begränsade till antal 
(ca 1400st), samt att de inte kan förflyttas. 
 
Arbetet syftar till att göra det möjligt att skapa ett kartlager med inmätta data, vidare 
funktioner för analys eller förvaltning av data är inte inom ramarna för detta arbete. 
 
 

1.4 Ordlista 
 
I detta kapitel förklarar vi vissa begrepp och förkortningar som vi använt oss av i rapporten 
 
GIS - Geografiskt informationssystem. 
GPS - Global Positioning system, Ett positioneringssystem. 
DGPS - Differential Global Positioning System, ett GPS med förbättrad precision. 
PDA - Personal Digital Assistant, Handdator. 
Kartlager - Ett lager i en digital karta, i det här fallet en shapefil med exempelvis punkter som 
representerar enskilda avloppsanläggningar. 
Shapefil – Filformat för användande i bland annat ArcView  
GUI - Graphical User Interface, Grafiskt användargränssnitt. 
Fastighet - En fastighet består av en eller flera skiften. 
Skiften - Ett skifte är en del av en fastighet 
Ortofoto - Digitaliserade flygfoton som är korrigerade till ett koordinatsystem 
WGS84 - Ett referenssystem som används av GPS. 
RT90 - Ett svenskt referenssystem som är anpassat för svenska förhållanden. 
System – Något det finns ett mönster i – i motsats till oordning 
Informationssystem – Ett system för insamling, lagring, bearbetning, distribution samt 
presentation av information.  
Data - En samling symboler/signaler som är bärare av information 
Information – Upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden 
Kunskap – En människas förståelse för faktiska eller tänkta förhållanden 

 8



2 Mål & Syfte 
 
Syfte svarar på frågorna hur vi ska göra och Mål svarar på frågan om vad vi avser uppnå. 
Efter att stött och blött idéerna kring problemet och de möjliga lösningarna formulerade vi 
följande syfte och mål:  

2.1 Syfte 
• Vårt syfte är att utreda om det är möjligt att förbättra kartmaterialet för att 

effektivisera verksamheten med hjälp av PDA/GPS(Handdator/Global Positioning 
System), detta görs med datainsamling av positionsrelaterad data samt attributdata.   

 
• Vårt syfte är även att utreda om kostnaden för datainsamlingen kan minskas både i tid 

och pengar vid implementeringen av ett GIS, genom att ordinarie personal i 
verksamheten utför datainsamlingen till systemet i fråga som ett mindre tillägg till sina 
ordinarie arbetsuppgifter. Detta gör att behovet av speciellt för uppgiften anställda 
personer minskar.  

 
• Vidare är syftet att denna prototyp skall kunna användas av en person med liten 

datorvana. 
  

2.2 Mål 
 

• Det övergripande målet med projektet är att konstruera en prototyp till ett system som 
kan ge en enklare och billigare datainsamling genom att organisationen inte behöver 
hyra in specialister och i ett längre perspektiv även ge effektiviseringsvinster. 
Effektiviseringsvinsterna är att data finns samlat på ett och samma ställe. 

 
• Eftersom den personal som sitter inne med den kunskap som vi vill ha in i systemet 

kanske har låg eller ingen tidigare datorvana behöver det eventuella problemet 
hanteras. Därför är även ett mål att konstruera ett system som inte kräver tidigare 
datorvana 

 
• Denna rapport beskriver det arbete vi gjort, men under arbetets gång har vissa 

avgränsningar och andra vägval gjort att forskningsobjekt som är intressanta inte 
undersökts i detta arbete. Dessa forskningsobjekt har vi samlat i en lista med fortsatta 
forskningsfrågor. 

 
• Under arbetets gång har även en del problem uppstått, de nyttigaste lärdomarna har vi 

samlat som en lista med fallgropar. 
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3 Möjliga metoder för lösning av uppgiften 
Nedan går vi översiktligt igenom olika alternativa lösningar på för ovan beskrivet problem.  

3.1 GPS-PDA  
Om det skulle finnas ett kartmaterial där anläggningarnas positioner är mer exakt lagrade 
skulle det bli mycket lättare att hitta till rätt plats direkt.   
En tanke är att med hjälp av GPS-tekniken i kombination med en handdator låta personalen 
ute i fält lagra positionen. Som bonus kan då även attribut om dessa anläggningar lagras 
samtidigt.  Denna insamling av data sammanställs till ett kartlager som kan användas i 
kombination med exempelvis ekonomiska kartan. [BYGG01] [KOR97] 

3.2 Ortofoto/Flygfoto  
Identifiering och manuell digitalisering av ortofoton. 
Fördelar: Exakt placering av objekten, Större delen av landet redan fotograferat. 
Nackdelar/Återvändsgränder: Kan vara svårt att se alla objekt pga dess utseende och placering 
relativt andra objekt – I det aktuella fallet är objekten för små eller otydliga för att kunna 
identifieras på ett vanligt ortofoto, koppling till attributdata måste ske manuellt. [BYGG01] 
[KOR97]        

3.3 Papperskarta 
Inritande av objekten i en papperskarta. 
Fördelar: Billigt, lätt att använda, kräver inga specialkunskaper  
Nackdelar: Oflexibelt, versionshantering, precisionen, manuell hantering av attributdata, 
Datat måste ändå in i ett GIS för eller senare. 
[BYGG01] [KOR97]       

3.4 Geografisk analys 
Utsökning av objektet med hjälp av geografiska sökuttryck (mapalgebra). 
Fördelar: Snabbt  
Nackdelar/återvändsgränder: Svårt att utforma ett sökuttryck som fungerar universellt, inte 
möjligt att få tillräckligt exakt position. 
[BYGG01] [KOR97]      
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4 Vald lösning 
Vi valde att vidare undersöka alternativet GPS-PDA pga möjligheten att kunna lagra 
attributdata. Lägesprecisionen på denna lösning är i alla fall i teorin tillräcklig för uppgiften. 
En bonus är också de utvecklingsmöjligheter som finns genom möjligheten till fortsatt 
utveckling av programvaran för nya funktioner i framtiden. 
Alternativet med papperskarta är visserligen en möjlig lösning men för att framtidssäkra 
positionsrelaterade data är en datorbaserad lösning att föredra. 
De övriga alternativen framstår mer som gissningar jämfört med det valda. 
 

4.1 Vision om hur den valda lösningen kan implementeras 
Om alla positioner och data om dessa avloppsanläggningar kan lagras på ett ställe underlättas 
framtida framtagning av information om dessa. De anställda på kommunen som av någon 
anledning behöver få fram information om anläggningarna behöver inte längre söka i 
papperskartor och listor över avloppsanläggningar och fastigheter för att hitta den, istället 
söker den anställde bara i ArcView efter fastigheten och får fram en karta där position för 
avloppsanläggningar är markerad och med ett klick får användaren fram alla data om 
anläggningen.  
Det skall inte behöva vara speciellt utbildad personal som skall mäta in avloppsanläggningen, 
speciellt utbildad personal gör att det blir högre kostnader för datainsamlingen.  
Handdatorn skall skötas av ordinarie personal under ordinarie arbetspass och ska inkräkta i 
minsta möjliga utsträckning på de vanliga arbetsuppgifterna. En förutsättning för detta är att 
systemet är lättanvänt, och att det bara tar en kort tid att utföra positionering och 
datainmatning. 
Programmet måste utvecklas med målsättningen att även personer med liten datorvana skall 
kunna använda det, användaren ska bara behöva ”klicka” på ett fåtal knappar och dessa ska 
vara självförklarande. Systemet ska helst inte vara svårare att använda än en mobiltelefon 
eller fjärrkontrollen till TV’n. 
En möjlighet är att bygga upp ett grafiskt användargränssnitt där användaren med hjälp av 
knappar och formulär med förvalda alternativ som markeras beroende på vad som är aktuellt 
att lagra, detta för att slippa tänka på flera olika saker samtidigt. Användaren gör ett val och 
går vidare. Slutligen får användaren bekräfta att det är rätt attributdata genom att klicka en 
sista gång i en dialogruta och allting sparas ner i en textfil.  
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5 Metod 
I metodkapitlet beskriver vi på vilket vetenskapligt sätt vi avser att lösa uppgiften.  
Vi delade in metoden utmed två huvudspår. Dels litteraturstudier där tidigare befintliga 
forskningsresultat och påståenden konsulterades.  
Det andra spåret var att bygga en prototyp av ett system där lärdomarna från litteraturstudien 
och egna idéer om möjliga lösningar på tidigare nämnt problem realiserades.  

5.1 Litteraturstudier 
Tidigare teorier och forskningsresultat om GIS och dess användningsområden finns 
publicerade i böcker och även till viss del på Internet. Relevanta delar av ämnesområdet GIS 
som vi tittat på är  

• GPS-teknik: Allmänt om GPS-systemet, möjligheter, begränsningar, utdata 
• Koordinatsystem: Vad är ett koordinatsystem och varför, Konvertering mellan olika, 

främst WGS84 och RT90 
• Implemeteringsstudier: Hur implementeras ett GIS, kostnader och vinster 
• Möjligheter med GIS: begränsningar, utvecklingsmöjligheter 

 
Andra teorier vi tittat på är  

• Knowledge Management(läran om att kontrollera vem som vet vad och att ta tillvara  
den kunskapen) 

• Beskrivningsspråk: UML – Att dokumentera på ett sätt även andra kan förstå  
• Användbarhet: Är systemet lätt att använda och hur blir det lätt att använda 
• Lagring av data: Databas kontra shapefil  

5.2 Utvecklande av prototyp  
Vi utvecklade en prototyp till en applikation som läser in positioner och tillåter att attributdata 
skrivs in vid respektive position. För att presentera detta data på ett sätt som tillför någon form 
av mervärde för de anställda i organisationen skapas sedan en shape-fil över dessa positioner 
som används tillsammans med andra kartlager över samma geografiska område i en befintlig 
applikation. 
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6 Resultat 

6.1 Teorier 

6.1.1 GPS 
GPS är ett system som möjliggör positionering med hjälp av en mottagare som tar emot 
signaler från satelliter i GPS-systemet. Precisionen beror på mottagarens kvalitet och om 
någon form av korrigeringssignal eller efterbehandling av data valts att användas. 
I de allra flesta fall erhålls ett läge inom 5-10 meters radie från inmätt punkt.  
Vid användande av korrigeringssignal från DGPS eller liknande kan centimeterprecision 
uppnås. [BYGG01] [KOR97] 

6.1.2 Användbarhet 
Allwood menar att det krävs en utvärdering av användarnas bakgrund innan utvecklingen av 
systemet påbörjas, annars är risken stor att användarna inte använder systemet. [ALL97] 
Vi såg till att genom hela utvecklingsprocessen utforma användargränssnitt till användare med 
liten datorvana. Användarvänligheten har vi försökt skapa genom att bygga tydliga 
användargränssnitt där det finns ett minimum av osäkerhetsfaktorer och där allt följer ett 
logiskt flöde. [PRE94]. 
Enligt Allwood skall ett användargränssnitt inte ha mer än 5 till 9 valmöjligheter. [ALL97] 
Därför valde vi att göra ett gränssnitt med minsta möjliga antal valmöjligheter. 

6.1.3 Lagring av geografisk data 
Data måste lagras på något sätt och från sin lagringsplats ska det sedan lätt kunna presenteras 
och distribueras. Olika former för lagring kan vara  
Pärm/lista: Oflexibelt, samtidighetsproblem, inkonsekventa data, svårt att söka i, svårt att se 
var positioner finns. 
Karta: Ser var positionerna finns, svårt att koppla till attributdata. 
Databas: Flexibelt, lätt att distribuera, många samtidiga användare.  
Shapefil: Möjlighet att lagra data som i en databas men med möjligheten att även visualisera 
positionen på de inmätta positions- och attributdata. 

6.1.4 Referenssystem 
Referensellipsoid: 
Jorden är inte helt klotformad och då används olika referensellipsoider beroende var på jorden 
som man befinner sig, i Sverige används Bessels ellipsoid som även används i GPS, Global 
Positioning System. GPS är ett satellit baserat positioneringssystem som använder 
referenssystemet WGS84. 
Koordinatsystem: 
Det geografiska gradnätet(longitud och latitud) är välkänt och används vid lägesanvisning. 
Detta är dock inte perfekt eftersom graderna i öst-västlig riktning avtar ju närmare polerna 
man kommer. I det rätvinkliga rikstäckande koordinatsystemet RT90, som används av 
Lantmäteriet och den s.k. medelmeridianen är placerad centralt i Sverige. Många kommuner 
har även lokala koordinatsystem som täcker enskilda kommuner.  
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6.2 Prototypen 
Först beskrivs systemet i helhet och i underkapitel beskrivs och motiveras vissa teknikval. 
 

6.2.1 Handenheten 
 
Vi har skapat en prototyp av ett system för insamling av positioner och lagring av attributdata 
ute i fält. 
Prototypen består dels av en hårdvara, Trimble GeoXM som är en handdator med integrerad 
GPS-mottagare paketerad i vädertåligt hölje för att öka förutsättningarna att överleva 
fältanvändning. 
Men denna hårdvara är ej användbar om inte en för ändamålet utvecklat program installerats.  
För utförligare förklaring och skärmdumpar från handenheten se bilaga 1 
Programmet lagrar in positioner, tillsammans med attributdata, i vårt fall:  

• Typ av avloppsanläggning 
• Storlek på anläggningen  
• Utsläppstyp 

Dessa tre väljs av operatören av handenheten. 
 
Samtidigt lagras även  

• Datum 
• Tid 
• Longitud 
• Latitud 
 

Datum och Tid hämtas från handenhetens operativsystem/systemklocka och läggs ihop till en 
”unik nyckel” för att underlätta senare hantering. 
Longitud, Latitud hämtas från GPS-mottagaren. 
Innan det sparas till textfilen kommer ett bekräftningsfönster fram där användaren får se vad 
som kommer sparas ner i textfilen. 
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Figur 2, blockschema som visar de olika funktionerna i handdatorn och hur de interagerar 
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Figur 3, Användarinterface till nertankningsprogrammet 
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6.2.2 Stationära Enheten 
Överföring 
När ett kartlager skall skapas utifrån de inmätta positionerna/attributen, kopplas handenheten 
ihop med en vanlig stationär dator med en seriekabel.   
En uppkoppling med Active Sync görs för att etablera en kommunikationslänk mellan 
handdatorn och den stationära datorn. Därefter aktiverar användaren ett överföringsprogram. 
Användargränssnittet på detta program består av en knapp och det programmet gör är att 
tanka över textfilen med alla data från handenheten till den stationära datorn.  
I samband med nerladdningen av denna textfil tilldelas den ett namn med aktuellt datum för 
att senare kunna identifieras.  
 

 
 
Figur 4, handenhet och dator ihopkopplade 
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Konvertering 
 
Denna fil används sedan som indata till ett konverteringsprogram. Detta program har tre 
uppgifter 

1. Lägga innehållet i textfilen till poster i en databas.  
2. Konvertera koordinaterna från WGS84 till RT90 för att de ska synkroniseras till 

befintliga kartor. 
3. Skapa en ny kommaseparerad textfil som indata till ArcView (Bilaga 2) 

 
 

 

 
 
Figur 5, Konvertering - dataflöden 
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Figur 6, Användargränssnitt till konverteringsprogrammet 
 
 
 
Skapande av kartlager 
Textfilen som konverteringsprogrammet skapat används som indata till ett script i ArvView  
Detta script skapar en fil som innehåller både positioner och attributdata från inventeringen 
som är gjord med handenheten. 
 
 

6.3 Val av hårdvara 
Vi gjorde en undersökning om vilka handdatorer och GPS-mottagare som fanns på 
marknaden och efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra valdes av Bodens kommun 
Trimble GeoXM som plattform att implementera den mobila delen av systemet på. 

 
Se bilaga 3 
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6.4 Val av utvecklingsmiljö 
Eftersom båda författarna sedan tidigare hade vana att programmera i Visual Basic valdes 
detta och dess avknoppning embeddedVB som programmeringsspråk. Övriga verktyg och 
filformat valdes som en naturlig följd av vilka programvaror och format som används inom 
organisationen. 

6.4.1 Visual Basic 
Visual Basic är ett programmeringsspråk med vilket utvecklaren snabbt och enkelt kan bygga 
upp enkla applikationer med grafiska användargränssnitt, under operativsystemet Windows.    

6.4.2 embedded Visual Basic 
Embedded Visual Basic är uppbyggt på samma sätt som Visual Basic men med avseende att 
möjliggöra utveckling för operativsystemet PocketPC i olika versioner. 

6.4.3 Avenue 
Avenue är ett skriptspråk som används av ESRI ArcView(äldre versioner) för att automatisera 
funktioner och underlätta arbetet. Eftersom Arcview är gällande standardprogramvara bland 
GIS-användarna på Bodens kommun var det ett naturligt steg att integrera detta 
inventeringssystem som ett plugin till ArcView. 
Om en nyare version av ArcView varit tillgänglig skulle Avenue ha varit utbytt mot Visual 
Basic for Applications (VBA).  

6.4.4  Access 
Som databas för mellanlagring av anläggningsdata används en Access-databas. Anledningen 
till detta är främst att utvecklarna redan hade färdig VB-kod för att spara i Access-databaser. 
Eftersom det är fråga om en prototyp som skall implementeras på en fristående dator räcker 
access gott och väl. Det är egentligen bara själva databasfilen som används som skrivs och 
läses från konverteringsprogrammet. 

6.4.5 Shapefil 
I slutändan samlas allt data i en shapefil. Detta för att det relativt låga antalet poster i 
databasen gör att shapefilen ändå hålls till en liten storlek som går att hantera i sin helhet. 
Om det vore frågan om mycket stora datamängder skulle möjligtvis endast positionerna 
sparas i shapefilen och därefter skulle länkning till en databas göras för att koppla ihop 
attributdatat.  

 20



6.5 Test av systemet 
För att verifiera att systemet fungerar enligt de ramar vi ställt upp och tillför någon nytta 
måste det testas. Nedan beskriver vi hur vi utfört testningsprocessen. 

6.5.1 Utformning av test 
Det vi behövde testa var dels om precisionen var tillräcklig samt om programvaran var 
tillräckligt lättanvänd och stabil. 
Vi valde att testa stabilitet och precision samtidigt genom att helt enkelt gå omkring runt 
universitetsområdet och mäta in detaljer som sedan lätt kunde identifieras när punkterna sedan 
bildade ett kartlager. Att det blev just universitetsområdet som valdes som testområde var att 
större delen av utvecklingsarbetet var förlagd till området samt att ett vi hade tillgång till 
kartmaterial både i form av shapefiler samt ortofoton som gjorde det lätt att identifiera inmätt 
position relativt position i kartan. 
För detta valde vi att mäta in exempelvis gatukorsningar, hörn på hus. 
Samtidigt fick vi genom att pröva olika ”förbjudna” åtgärder fingervisningar av var vi 
behövde lägga in felhantering i mjukvaran. 
Vi gjorde även test i två angränsande kommuner (Boden och Älvsbyn). 
Vi är medvetna om att eftersom systemutvecklare och testare i det här fallet var samma 
personer, finns en risk att inte alla fel hittas eller att de inte upplevs som fel. Detta gjorde i 
slutändan att vissa buggar upptäcktes först under första veckorna i drift i organisationen. 

 

6.5.2 Kvalitativa resultat 

 
Figur 7, med handenheten mättes punkter längds en gångväg in. 
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Figur 8, förstoring på del av slutresultatet, inmätta punkter motsvarar verklig gångväg. 
 
Av en slump kom vi fram till att PDA med touchscreen /stylus har den fördel att den går att 
använda även fast användaren har handskar på sig. Vilket skulle vara svårt om en handenhet 
med konventionella tangenter. 
 
Lätt att anpassa användargränssnitt till uppgiften. Större delen av användargränssnittet på 
handenheten är möjligt för utvecklarna att anpassa mjukvarumässigt.  
 
Prototypen upplevdes av utomstående som inte varit involverade i utvecklingen som 
lättanvänd. 
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6.5.3 Kvantitativa resultat 
Tester av systemet visar på att precisionen på den inmätta positionen var inom 5 meters radie 
från positionen på kartan.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 9, Ursprungsscenariot, fastighet uppdelad i flera skiften med samma 
fastighetsbeteckning 

 
Figur 10, Inmätt anläggning visas som en stjärna i kartan 
Efter inmätning och skapande av kartlager går det att se på vilken del av fastigheten 
anläggningen är belägen 

 23



 

 
Figur 11, Vid inzoomning ser användaren mer exakt läge på gården och vid klick på 
anläggningssymbolen visas attributdata som tillhör anläggningen 
 

6.6 Driftsättning 
Efter att systemet driftsatts kan resultatet sammanfattas i följande punkter. 

• Till en början sund skepsis från personalen som utrustas med handenheten 
• En del nya buggar hittats men personalen har lärt sig hantera dessa  
• Systemet har gett förväntat resultat på lägesprecisionen på anläggningarna 
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7 Analys & Diskussion 
 
För att göra analys och diskussion mer lättläst har vi delat upp den utifrån olika perspektiv på 
systemet. Dessa perspektiv är valda för att få vyer på systemet utifrån de personer och grupper 
som är mest påverkade av systemet. 
 
Användarperspektivet 
Genom att befintlig personal gör detta under sitt normala arbete kostar inte datainsamlingen 
någon mer tid, eftersom det ändå finns en viss dödtid under tiden anläggningen töms. Under 
denna dödtid hinner i det här fallet chauffören lätt med att positionera och lagra attributdata.  
Detta leder då till att datainsamlingen inte skapar någon större merkostnad.  
Handenheten visade sig vara användbar även för en person med liten eller ingen datorvana.  
Den person som började använda handdatorn sade att han inte hade någon datorvana. Han 
behövde hjälp vid positionering av de första anläggningarna eftersom han var lite osäker men 
sedan har det fungerat bra.  För ”kontorsanvändarna” av systemet blir det märkbart enklare att 
identifiera var på en fastighet anläggningar är placerade, eftersom kartmaterialet är förbättrat. 
Detta leder självklart till en mindre risk för felaktiga beslut men detta är utanför denna 
rapports omfång. 
 
Organisationsperspektivet 
En stor fördel med systemet är att organisationen får en förteckning över alla 
avloppsanläggningar, var de ligger och relevanta data om anläggningen lagras i en databas där  
kunskapen om var de finns och all data om dessa alltid finns kvar inom organisationen 
oberoende om vem som arbetar med tömning av anläggningarna. Det handlar om knowledge 
management, att på något sätt få den tysta kunskapen dokumenterad till någon form av 
explicit kunskap som kan tillgodogöras av andra, både i organisationen och av utomstående 
om de skulle behöva denna.  
 
Utvecklarperspektivet 
Vid inmätning av anläggningarna får systemet en position inom 5 meter från verklig position, 
vi bedömer detta som fullt acceptabel precision för denna tillämpning. Precisionen skulle 
kunna utökas genom användandet av en DGPS-tjänst eller att en mer avancerad (och dyrare) 
GPS-mottagare använts, detta bedömdes dock tidigt i projektet att inte vara ekonomiskt 
försvarbart. 
I vårt fall är utvecklare och testare samma personer vilket inte är en optimal situation. 
Utvecklarna vet hur programmet är utvecklat och hur det skall fungera. Detta kan leda till att 
uppenbara buggar missas eftersom det vet i vilken ordning saker och ting sker och omedvetet 
tar sig förbi buggarna. Utvecklarna kan även missa till exempel felhantering som är väsentlig 
för att programmet skall fungera på ett bra sätt.  Om nyare version av ArcView varit 
tillgänglig skulle det vara möjligt att integrera mer av konverteringen direkt i ArcView istället 
för att ha flera lösa program för nerladdning och konvertering. Vi skulle kunna ha satt ihop 
nerladdningsprogrammet och konverteringsprogrammet till ett program men eftersom vi ville 
ha en viss flexibilitet med var, av vem och när de olika arbetsmomenten ska kunna utföras 
valdes denna uppdelning. Genom att utveckla liknande system med för verksamheten 
specialanpassade användargränssnitt kan datoriseringen förenkla arbetet ute i fält och genom 
denna kan i framtiden effektiviseringsvinster uppnås. Det är däremot en balansgång för att 
inte hålla ner antalet funktioner i användargränssnittet för att det inte ska bli plottrigt och svårt 
att använda. 
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Vad är det då som gör vårat system bättre än någon annan lösning på grundproblemet?  
Kostnaden för datainsamling blir låg i fråga om tid eftersom positioneringen och 
datainmatning görs av ordinarie personal. Det är även allt för ofta bara den ordinarie 
personalen som vet var dessa anläggningar finns, därför är det helt naturligt att låta dem mäta 
in dem istället för att skicka ut andra att göra jobbet som då blir mer av ett detektivarbete än 
snabb rationell inmätning.  
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8 Slutsatser 
• Datainsamling av GIS-data kan med fördel läggas som en arbetsuppgift på ordinarie 

personal som faktiskt även råkar vara de som redan hittar till de saker som ska 
positioneras. 

• Datainsamlingskostnaden krymper därför och därav totalkostnaden för ett GIS 
• Kombinationen PDA – GPS är ett lämpligt verktyg för att realisera ovanstående 
• Skapande av lättanvända GUI är väldigt viktigt för att systemen ska bli lättanvända 

och fungera i praktiken. 
• Relativt enkla fel i programvaran som datorvana användare lätt rättar till själv är svåra 

för användare utan datorvana att hantera. 
 
De mål och syften som vi satte upp i inledningen av vårat arbete försöker vi här nu ge snabba 
svar på. 
 
Vårt syfte är att utreda om förbättra kartmaterialet för att effektivisera verksamheten 
kan ske med hjälp av PDA/GPS(Handdator/Global Positioning System), detta görs med 
datainsamling av positionsrelaterad data samt attribut data.   
Kombinationen PDA – GPS är ett lämpligt verktyg för att realisera ovanstående 
Eftersom attributdata lagras tillsammans med positionen och positionen kan visualiseras blir 
kartmaterialet automatiskt bättre. Om kartmaterialet är bra leder det till mer korrekta beslut 
och därav anser vi att verksamheten effektiviseras.  
 
Vårt syfte att visa att kostnaden för datainsamlingen kan minskas både i tid och pengar 
vid implementeringen av ett GIS 
Data insamlingen behöver ej ske med för uppgiften specialutbildad personal och därav 
krymper kostanden för datainsamling därav också totalkostanden för ett GIS.  
 
Vidare är syftet att denna prototyp skall kunna användas av en person med liten 
datorvana. 
Vi anser att detta syfte uppnåtts av vår prototyp eftersom den person som är primär användare 
av handenheten ansåg sig inte ha någon tidigare datorvana, och han anser sig nu kunna 
använda handenheten.  
 
Målet med projektet är prototypen som kan ge en enklare och billigare datainsamling 
och ge effektiviseringsvinster. 
Prototypen skapades och är i drift. Datainsamlingen pågår. 
 
Ett annat mål är att se om det är möjligt att konstruera ett system som inte kräver 
tidigare datorvana 
Målet uppnått eftersom användaren kan använda systemet.  
 
Lista med fortsatta forskningsfrågor 
Se kapitel 9 
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9 Fortsatta forskningsfrågor  
 

• Utökande av antalet funktioner för att inkludera debitering och liknande, ökar detta 
effektiviteten? 

• Ruttoptimering, när exakta positioner finns inmätta, kan då rutten optimeras? 
• Användning av handenhet för att hitta tillbaka till tidigare inmätta punkter 
• Hur kan användningen av handenheten förenklas ytterligare? 

 

Fallgropar 
• Utveckla på samma operativsystem som det ska installeras på underlättar vid 

driftsättningen av systemet 
• Ett system med allt för många valmöjligheter blir svårt att använda 
• Tydlig kravspecifikation ska finnas i ett tidigt skede 
• Att inte konstruera funktioner på ett sätt som lätt går att förändra utan att behöva 

förändra andra funktioner 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
Skärmdumparna på handenhetens program ligger i den ordning de kommer vid normal 
användning av systemet 
1. Vid uppstart av programmet visas denna ruta om GPS inte ger giltig position 
 

 
 
 
2. Om giltig position kan erhållas startas detta formulär 
Hämta Position 

 
 
Vid tryck på ”Hämta GPS-position” kan följande meddelande visas 
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Nu kan användaren gå vidare till anläggningstyp 
 

 
 
Välj anläggningstyp 
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Välj utsläppstyp 
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Välj Brunnstorlek 

 
 
 

 
 
 
Slutligen får användaren bekräfta de val som gjorts 
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Bilaga 2 
Exempel på utdata från handdatorn 
2003-05-12_180304.00;6537.060757;02207.496091;24.98;3-Kammarbrunn;större än 5 kubikmeter; Infiltration 
2003-05-13_082710.00;6549.541559;02141.328767;25.47;1-Kammarbrunn;Upptill 3 kubikmeter; Infiltration 
2003-05-13_083307.00;6549.542798;02141.326858;25.47;1-Kammarbrunn;Upptill 3 kubikmeter; Infiltration 
2003-05-13_083411.00;6549.542038;02141.325387;25.47;1-Kammarbrunn;Upptill 3 kubikmeter; Dike 
2003-05-13_083741.00;6549.544761;02141.327730;25.47;1-Kammarbrunn;Upptill 3 kubikmeter; Infiltration 
 
Exempel på indata till Avenue-scriptet(koordinaterna konverterade från WGS84 till RT90) 
2003-05-13_082710.00,1768668,7315370,1-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-13_083307.00,1768666,7315373,1-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-13_083411.00,1768665,7315371,1-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Dike 
2003-05-13_083741.00,1768666,7315376,1-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-14_100741.00,1730118,7346067,3-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-14_104141.00,1730788,7345265,3-Kammarbrunn,mellan 3 och 5 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-14_121506.00,1731691,7343760,2-Kammarbrunn,mellan 3 och 5 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-14_124956.00,1732697,7341687,2-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Dike 
2003-05-14_130147.00,1732822,7341609,3-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-14_132214.00,1732682,7341613,2-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-18_174641.00,1757265,7319890,2-Kammarbrunn,Upptill 3 kubikmeter, Infiltration 
2003-05-19_063851.00,1728364,7351779,Sluten tank,Upptill 3 kubikmeter, Inget utslapp 
 
 
Bilaga 3 
Jämförelse av handdatorer 
 Trimble Geo XM Compaq Ipaq + GPS-mottagare 
Pris Ca 40000 ink moms(feb 2003) Ca 12000 ink moms(feb 2003) 
Vädertålighet Ruggad Ömtålig 
Batteritid 10 h 2 h 
Övrigt Allt i ett Separat enhet för GPS 
   
 
 
Trimble Geo XM är på alla viktiga punkter bättre än Compaq Ipaq för det aktuella systemet. 
Att den är ”Ruggad” är ett krav eftersom handenheten kommer att användas i alla typer av 
väder och kommer även att utsättas för damm och smuts under sin användning.   
Eftersom det är önskvärt att den kan användas en hel arbetsdag utan avbrott är lång drifttid på 
batteriet önskvärd. 
Att GPS-mottagaren är integrerad i handdatorn på Trimble Geo XM ger ett system med bara 
en enhet för fältanvändaren. Även felkällor som kablar och liknande undviks. 
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