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FÖRORD 
 
Denna rapport är resultatet av vår D-uppsats inom Geografisk 
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layouten på webben för olika presentationsplattformar. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en presentationstjänst med karta 
och realtid på webben visualiseras för olika presentationsplattformar. Arbetet 
har resulterat i en designmodell med fokus på grafisk layout för PC, PDA och 
Wap-telefon. Designmodellen är tänkt att fungera som en vägvisare vid 
utveckling av grafiska användargränssnitt för olika presentationsplattformar.  
 
Designmodellen baseras på vedertagna teorier inom ämnesområdet. Med 
utgångspunkt av vad som framkommit från teorierna har en designmodell 
konstruerats. Modellen har testats genom applikationsutveckling av en idé 
presentationstjänst över turbåtstrafiken i Luleå skärgård.  
 
Designmodellen består av ett antal faser och den övergripande fasen är analys 
av syfte, målgrupp, användarsituation och innehåll. Vidare har följande delar 
identifierats; karta, skapa och testa karttjänst, interaktivitet, realtidsinformation 
och tilläggsinformation. De olika delarna samverkar och för att uppnå harmoni 
och balans måste det ske en kontinuerlig återkoppling mot presentations-
tjänstens helhetsperspektiv. 
 
Några slutsatser av arbetet är att en presentationstjänst på webben bör innehålla 
en enkel, ändamålsenlig och tydlig karta med grundläggande kartfunktionalitet.  
Utveckling av kartor för webben är ett komplext kunskapsområde och att 
anpassa det digitala kartmaterialet är ett omfattande arbete. Realtidsinformation 
kan presenteras på olika sätt, som text i tabeller eller som symboler på karta. 
Hur man väljer att visualisera realtidsinformationen styrs delvis av 
presentationsplattformens möjligheter och begränsningar. Designmodellen har 
visat att mycket av det som är lämpligt att presentera i PC även är 
tillämpningsbart i PDA och Wap-telefon. Utveckling av den grafiska designen 
är av underordnad betydelse för mobila enheter. Det viktiga är att underlätta 
navigering och interaktion för användaren.  
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ABSTRACT 
The purpose of this work has been to investigate how a real time map 
presentation service can be presented on different platforms. The work we have 
carried out has lead to a design model with a focus on the graphic layout for 
PC, PDA and Wap telephones. The design model is meant to be used as a 
guide when developing graphic user interfaces for the different platforms. 
 
The design model is based on the accepted theories in the area of expertise, and 
it is with those theories as a starting point that the model has been constructed. 
The model has been tested by developing an application based on an idea for 
the presentation service of the tourist boat trips in the archipelago in Luleå. 
 
The design model consists of a number of phases and the overall phase is the 
analysis of goal, target group, user situation, and the contents. The following 
components have also been identified; map, creating and testing the map 
service, interactivity, real time information and other information. The different 
components collaborate and in order to attain harmony and balance there must 
be a feedback to the overall perspective of the presentation service. 
 
Some conclusions are that a presentation service on the web should include a 
simple, appropriate and clear map with basic map functions. Developing maps 
for the web is a complex area of knowledge and to adapt the digital map 
material is an extensive work. The presentation of the real time information 
varies as text in tables and as symbols in the map. How to visualise the real 
time information is govern partly by the possibilities and limitations of the 
presentation platform. The design model has shown us that much of what is 
appropriate for use on a PC is applicable on PDA and even Wap telephones. 
The development of the graphic design is less important for mobile units. 
Important is to facilitate navigation and interactivity for the user. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Det sker en stor satsning på turism i skärgården från Luleå Kommuns sida 
eftersom vi har en unik skärgård att visa upp. En del i denna satsning är att 
göra skärgården tillgänglig även för personer utan egen båt. Luleå kommun 
bedriver därför turbåtstrafik under sommarhalvåret och har en väl utvecklad 
turlista där många av skärgårdens öar täcks in. 
 
I dag finns det inget väl fungerande system för att ta reda på var turbåten 
befinner sig på sin rutt eller hur den förhåller sig till tidtabellen. Det enda sättet 
för turisten att få dessa upplysningar är att kontakta turistbyrån som i sin tur 
ringer upp turbåten och får den informationen. Problemet med detta är att 
kaptenen på turbåten har svårt att höra telefonen, men också att han blir störd 
och avbruten i skötseln av sina löpande arbetsuppgifter. Liknande problem 
uppstår även på turistbyrån då informationen inte finns tillgänglig utan de 
måste söka efter den. För att höja servicenivån till sina turister vill man från 
kommunens sida kunna visa var turbåten befinner sig på en karta så att turisten 
själv via Internet eller via turistbyrån kan få dessa upplysningar smidigare. 
Detta skulle kunna göras med en presentationstjänst, en sida på 
Internet/webben som innehåller aktuell information om ett avgränsat område. 
Andra exempel på presentationstjänster är sök-, informations-, och 
vädertjänster.  
 
Med dagens internetteknik är det relativt enkelt att presentera geografisk 
relaterad information, oftast i form av kartor på webben. Christian Lundberg 
(2000) vid LTU introducerar i sin licentiatavhandling begreppet Internet GIS, 
vilket definieras som geografiska informationstjänster via Internet. I många 
sammanhang har kartan en överlägsen informativ effekt. För turisten är kartan 
en mycket viktig informationskälla. Det är därför märkligt att kartan inte 
används i större utsträckning på webbplatser som riktar sig till turister. I de fall 
kartor finns är ofta design och funktionalitet undermålig och inte speciellt 
lockande (Kraak & Brown, 2001).  
 
Presentationstjänster på karta med någon form av realtidsinformation är 
ovanliga att finna exempel på via webben. Ett exempel på ett system för 
trafikinformation i realtid är LLTs (Luleå lokaltrafik) bussinformation, där den 
aktuella tiden för bussens ankomst- eller avgångstid visas i rullande text på en 
monitor på busskurerna. Denna realtidsinformation har medfört att servicen till 
passagerarna har förbättrats. Nästa steg i utvecklingen är att presentera 
informationen direkt på en karta. Kartan ger, förutom tidsangivelse användaren 
en god helhetsuppfattning. Att en bild säger mer än tusen ord är ju ett välkänt 
begrepp.  
 
Det finns idag en stark tro på mobila tjänster hos operatörer och utvecklare. 
Stora resurser satsas på utbyggnad av den tredje generationens mobilnät och vi 
ser allt mer marknadsföring av mobila tjänster. Faktum är dock att ingen tjänst 
förutom rösttelefoni och SMS kan sägas ha haft ett stort genomslag på den 
svenska marknaden. För att fortsätta den mycket positiva trend som fram till 
för några år sedan fanns inom telekomsektorn krävs nya genomslagskraftiga 
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tjänster. Tjänster som nyttjar mobil positionering1
 har pekats ut som ett möjligt 

framgångskoncept. Presentationstjänster som innehåller realtidsinformation på 
karta skapar många nya möjligheter men medför även nya frågeställningar och 
ny problematik att lösa. GIS, Geografiska Informations System, gör det möjligt 
att hantera kartor på Internet. Med hjälp av mobil positionering fås en 
positionsangivelse för ett objekt men en välbesökt presentationstjänst kräver 
betydligt mycket mer än det som tekniken erbjuder. Ju mer avancerad en 
webbapplikation är desto högre krav måste ställas på webbdesign, grafisk 
layout och visualisering av gränssnittet mot användaren. Enligt Nielsen (2000) 
finns det alltför många webbsidor idag som inte är bra när det gäller den 
grafiska framställningen och dess användbarhet. Även Martin Wallström 
skriver i Computer Sweden, (2003) om att enkelheten är oerhört viktig för 
kunderna och att detta ofta undervärderas av företagen. Han menar vidare att 
en kund som ställs inför oklarheter reagerar direkt och det är stor risk att 
kunden försvinner för alltid.  
 
Som utvecklare måste vi vara medvetna om att bilden av våra användare hela 
tiden förändras. Användarna idag är ofta både teknikintresserade och rörliga. 
Handdatorer och mobila lösningar har blivit populära i Sverige. Under 2003s 
tredje kvartal såldes 33 890 handdatorer och 618 310 mobiltelefoner i Sverige 
(Computer Sweden, 2003). Vi måste därför anpassa informationen till 
användarnas krav i allt större utsträckning och ge dem rätt info i rätt tid 
oberoende av plats. När man utvecklar en presentationstjänst varför då inte 
utveckla för olika presentationsplattformar? Med presentationsplattformar 
menar vi PC, PDA och Wap-telefon. De företag vi kontaktat angående detta 
menar att utvecklingen är specifik och sker mot en viss förutbestämd 
presentationsplattform exempelvis Wap-telefon.  
 
Vi tycker att man borde lyfta blicken och se möjligheterna när man utvecklar 
en tjänst och ge användaren möjlighet att nå tjänsten via Internet/webben från 
PC, PDA eller Wap-telefon? Det stora problemet är som tidigare nämnts inte 
längre tekniken utan grafiken, användarens gränssnitt, vad som ska presenteras 
i respektive enhet. Om man ska anpassa en presentationstjänst till en annan 
mindre plattform duger det inte att bara minska storleken och tro att 
användaren är nöjd med detta.  
 
Utvecklingen och användningen av Internet GIS och realtidsapplikationer, 
tillgängliga för olika presentationsenheter ställer utvecklare inför nya 
möjligheter men också nya problem. Att använda sig av kartor är 
resurskrävande för applikationer och kräver därför extra eftertanke och analys 
av vad som är relevant information för användaren. Designprinciper i en 
webbapplikation för presentation i en vanlig PC är inte alltid tillämpningsbara 
för en mindre mobil enhet.  
 
 

                                                
1 Mobil positionering är ett samlingsnamn på tekniker som mäter användarens position. 
Exempel på sådana tekniker är cellpositionering, triangulering och GPS 
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Problemställning 
Ett alltför ofta återkommande problem är att gränssnittet mot användaren ses 
som något sekundärt och att fokus i första hand ligger på tekniken. Den 
grafiska layouten borde vara annorlunda mellan olika typer av displayer, 
presentationsenheter. Det finns skillnader i skärmens storlek, upplösning, 
färgval med mera. Vad ska man som utvecklare tänka på när det gäller den 
grafiska layouten och visualiseringen för olika typer av presentationsenheter?  
 
Vi har inte hittat någon generell metod eller designmodell som skulle kunna 
underlätta utvecklingen av applikationens gränssnitt för olika 
presentationsplattformar. Vi vill därför med detta arbete undersöka vad man 
bör ta särskild hänsyn till, tänka på, avvägningar med mera för att underlätta 
applikationsutvecklingen och nå ett tillfredställande resultat och därmed få 
tillfredställda användare. Det leder oss till syftet samt vårt mål med detta 
arbete, som redovisas under kommande rubriker. 
 
Idé presentationstjänst 
Med nedanstående bild vill vi visa hur de olika delarna i presentationstjänsten 
hänger samman i en systemöversikt. I en webbapplikation som bland annat 
innehåller en karta över skärgården kommer realtidsinformation att visas med 
till exempel GPS-överföring från satelliter. Båtens position överförs till 
applikationen och presenteras på karta. Aktuell tidtabell för båten visas i text. 
Presentationstjänsten är gränssnittet mot användaren och kan nås via en PC, 
PDA eller Wap-telefon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur1.1 Systemöversikt över idé presentationstjänst 

 
Webbapplikation 
med karttjänst 

PC 

PDA 

Wap-telefon 

Presentationstjänst 
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1.2 Syfte och mål 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur man kan visualisera en 
presentationstjänst med karta och realtidsinformation på webben för olika 
presentationsplattformar.  
 
Arbetet ska resultera i en designmodell, som bygger på vedertagna teorier inom 
ämnet. Designmodellen kan fungera som en vägvisare i arbetet med att 
utveckla grafiska användargränssnitt för presentationstjänster i PC, PDA och 
Wap-telefon. 
 
Designmodellen testas med applikationsutveckling genom att vi utvecklar det 
grafiska gränssnittet för en presentationstjänst över Luleå kommuns skärgårds-
båtar.   
 
Forskningsfråga 
Hur visualiseras det grafiska användargränssnittet i en presentationstjänst för 
olika presentationsplattformar? 
 
- Vilken bearbetning kräver det digitala kartmaterialet?  
- Vilken information och interaktivitet bör en presentationstjänst innehålla? 
- Hur presenteras realtidsinformationen lämpligast? 
- Vad skiljer och/eller förenar respektive presentationsplattform? 
- Vad lämpar sig att presentera i de olika presentationsenheterna? 
 
 

1.3 Målgrupp  
Arbetet vänder sig i första hand till applikationsutvecklare som arbetar med 
olika presentationsplattformar där applikationen innehåller karta med 
realtidsinformation. Den nya tekniken ökar kraven, det är fler delar som ska 
samverka och det är lätt att fokus ligger på tekniken medan slutanvändaren 
glöms bort. Modellen ska därför underlätta och ge hjälp och stöd med 
utformning av den grafiska designen för de tre vanligast förekommande 
presentationsplattformarna PC, PDA och Wap-telefon.  
 
Då beställare ofta inte vet vad de vill ha förrän de har det, kan arbetet även vara 
till nytta för beställare av den här typen av system. Designmodellen kan ge en 
uppfattning om vilka krav som bör vara tillgodosedda.  
 
 

1.4 Avgränsningar  
Designmodellen omfattar de vanligast förekomna presentationsplattformarna 
PC, PDA samt Wap-telefon. Förutsättningen för att arbeta utifrån 
designmodellen är att kartan finns som en del av applikationen och i sig är av 
sådan karaktär att den inte kan uteslutas.  
 
Vi undersöker olika sätt att visualisera realtidsinformation men 
realtidsinformationen kommer inte att utvecklas med hjälp av positionerings-
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teknik eftersom det faller utanför ramen för vårt arbete. Vidare utreder vi inte 
olika tekniska möjligheter utan vi har i applikationsutvecklingen avgränsat oss 
till att arbeta i Microsofts utvecklingsmiljö, Visual Studio.NET. Det finns flera 
skäl till att vi valt Visual Studio.NET, dels har vi erfarenhet och kunskap av 
miljön från tidigare kurser och dessutom är Visual Studio.NET ett verktyg som 
ligger långt fram i utvecklingen inom vårt område, utveckling och design av 
webbapplikationer. Vi har därmed inte för avsikt att göra jämförelser mellan 
olika utvecklingsverktyg.  
 
 

1.5 Metod  
I följande avsnitt förklaras den metod som ligger till grund för vårt arbete. Vår 
metod omfattar; Teorier, Systeminventering, Designmodell baserad på teorier, 
Test av designmodell genom applikationsutveckling och sedan Resultat, en 
reviderad designmodell. Med figur 1.2 nedan vill vi ge läsaren en översiktsbild.  

Figur 1.2 Metod 
 

1. Teorier 
För att bestämma vilka teorier vi skulle studera närmare läste vi 
facktidningar och gjorde litteratur- och artikelsökning via biblioteket vid 
Luleå tekniska universitet. Sökningen gjordes i databaserna Lucia och 
Libris. Sökorden var bland annat: kartografi, gränssnitt, ArcIMS, 
webbkartografi, realtidsinformation, realtid, grafisk design, grafisk layout, 
mobil informatik. Resultatet bestod av sekundärdata i form av böcker, 
rapporter och artiklar som vi sedan studerade. En del av litteraturen som 
används i uppsatsen har vi funnit i referenslistor i andra uppsatser inom 
samma ämnesområde. Vi har under arbetets gång lagt till och tagit bort 
material för att slutligen utgå från de teorier som vi funnit relevanta för vårt 
ämnesområde. Den teoretiska delen har sedan utmynnat i en designmodell, 
ett antal metodsteg. 

1. Teorier

2. Systeminventering

3. Designmodell

4. Test

5. Resultat
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2. Systeminventering 
Med hjälp av systeminventering har vi försökt skapa oss en uppfattning om 
marknaden idag; hur presenteras realtid, vilken typ av kartor används, 
interaktionsmöjligheter och så vidare. Med systeminventering avser vi 
företagskontakter, studiebesök samt studier av liknande system, 
applikationer på Internet. Vi har under arbetets gång varit i kontakt med ett 
flertal olika företag som arbetar med liknande applikationer, dessvärre utan 
större framgång. De företag vi kontaktat menar att utvecklingen är specifik 
och sker mot en viss förutbestämd presentationsplattform exempelvis Wap-
telefon. Vi har gjort ett intressant studiebesök på LLT (Luleå Lokal Trafik), 
som under våren 2003 införde ett nytt informationssystem med 
realtidsinformation om den aktuella avgångs- och ankomsttiden. Tiden 
visas i rullande text på en monitor på busskurerna. Ytterligare beskrivning 
av LLTs system Vemos finns för den intresserade läsaren i bilaga 1. 
 
Vidare har vi också besökt mässan ”Science and Cyber Community” den 6 
november 2003 på Arcus i Luleå där vi fick möjlighet att titta på olika 
projekt och kartapplikationer. Via Internet har vi sedan försökt hitta 
liknande applikationer, det har varit svårt att hitta något som motsvarar vårt 
arbete. Det vi har funnit exempel på är främst inom kollektivtrafiken, både i 
form av olika presentationstjänster men även utredningar/rapporter. Vi har 
också hittat vissa delar, till exempel kartapplikationer som vi kritiskt har 
granskat och genom det upptäckt brister, otydligheter och problem som 
man som användare kan uppleva.  

 
3. Designmodell  
Arbetet i detta steg har resulterat i ett första utkast av modellen som är 
baserat på ren teori. Designmodellen innehåller ett antal steg, som är bra att 
gå igenom/ta hänsyn till vid utveckling av presentationstjänster som 
innehåller karta och realtidsinformation. 

 
4. Test 
Med utgångspunkt från den teoretiska designmodellens innehåll kunde vi 
gå vidare till nästa steg, applikationsutvecklingen. Vi har i detta arbete följt 
modellens riktlinjer och rekommendationer. Med modellen som 
utgångspunkt har vi skapat en prototyp av en presentationstjänst för PC. 
Med den som nytt utgångsläge har vi sedan undersökt vad som är relevant 
information för PDA och Wap-telefon. I kapitel 8.5 Applikationsutveckling 
– Prototyp beskriver vi detta arbete mer ingående. 

 
5. Resultat 
Resultatet är vår slutliga designmodell.  
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1.6 Definitioner 
Modell 
Enligt Andersen (1994) är en modell ett antal steg, faser eller områden som 
tillsammans blir ett slags ramverk över arbetet. Inom systemutveckling 
använder man sig ofta av begreppen metod och modell. En metod är en mer 
detaljerad beskrivning av hur man löser ett visst problem. Olika metoder 
används i ett eller flera steg och varierande beskrivningstekniker bygger upp en 
metod.  
 
Design  
Design betyder att utforma, formgiva eller konstruera. Det finns en viss 
skillnad mellan den svenska betydelsen av ordet och design och den engelska. 
Design på svenska betyder vanligtvis formgivning medan den engelska 
betydelsen även kan vara att konstruera (Svenska datatermgruppen, 2003). 
 
Design återfinns i åtminstone tre breda kategorier; produktdesign, saker; 
omgivningsdesign, platser; och kommunikationsdesign, meddelanden. Design 
är en dynamisk aktivitet, att designa är att hitta på, tänka innovativt och att 
skapa. Det är dessutom en process, en sekventiell och iterativ arbetsföljd av 
händelser (Dent, 1993).  
 
Vår definition av en designmodell  
För vårt arbete gäller följande definition på designmodell: 
Ett ramverk över utvecklingsarbetet för presentationstjänster som innehåller 
karta med realtidsinformation för olika presentationsplattformar. Ett antal steg 
som ska analyseras, en kravspecifikation över vilka faser/steg som bör 
behandlas och beaktas vid utvecklingen av den grafiska layouten. 
 
Webbapplikation  
En webbapplikation är summan av samtliga filer, sidor, moduler, handlers, 
exekverbar kod mm som kan anropas från en virtuell katalog på en webbserver. 
Webbapplikationer kan byggas med ASP-teknologin, vilket genererar 
dynamiska och interaktiva sidor på webben. (Ramin, 2003) 
 
Realtidssystem 
Ett realtidssystem är ett system som reagerar på yttre händelser, utför 
funktioner baserade på dessa och ger svar inom en bestämd tid. Korrekt 
beteende beror inte bara på korrekt resultat utan också på vid vilken tidpunkt 
resultatet produceras. Det som skiljer realtidssystem från vanliga datorsystem 
är tidsfaktorn. (Lundberg, 2002)  
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1.7 Disposition 
För att ge läsaren en uppfattning om hur arbetet är upplagt så ger vi här en 
översiktlig presentation av vald disposition. Eftersom vi i detta arbete varit två 
studenter ska väl också nämnas att vi inte gjort någon strikt arbetsfördelning 
mellan de olika delarna i arbetet. Vi har istället valt att tillsammans ansvara för 
varje delmoment i arbetet. 
 
Kapitel 1 - Inledning  
I kapitel ett redovisas bakgrunden och problemställningen till vårt arbete. Vi 
beskriver vår metod och de avgränsningar vi gjort. 
 
Kapitel 2 - Presentationstjänster 
Kapitel två inleds med en utredning av centrala begrepp som Internet, GIS och 
realtidsinformation för att sedan ge några exempel på webbaserade GIS-
tillämpningar. Här finns även en beskrivning av olika presentationsplattformar.  
 
Kapitel 3 - Layout för webben 
I kapitel tre behandlas grafisk layout på webben. Vad är det som gör webben så 
speciell och vad ska man som utvecklare tänka på?    
 
Kapitel 4 - Kartografi 
I kapitel fyra behandlas kartografi, kartografisk visualisering, kartor och 
interaktion på webben, klassificering av kartor samt användning och 
kommunikation med kartor. 
 
Kapitel 5 – Design av användargränssnitt 
Kapitel fem inleds med design av användargränssnitt i allmänhet för att sedan 
se vilka designregler som gäller vid utveckling för mindre enheter.  
 
Kapitel 6 - Systemutveckling 
I kapitel sex beskrivs den traditionella systemutvecklingens olika faser, 
prototyping och riktlinjer för webben. 
 
Kapitel 7 – Designmodell  
I kapitel sju konstrueras designmodellen med utgångspunkt från teorierna.  
 
Kapitel 8 - Test av designmodell 
I kapitel åtta ges en beskrivning av programvaror, utrustning och verktyg som 
ligger till grund för applikationsutvecklingen samt en beskrivning av vår egen 
tillämpning av designmodellen. 
 
Kapitel 9 – Resultat 
Med utgångspunkt från kapitel sju designmodellen och kapitel åtta 
applikationsutvecklingen, redovisas här den slutliga designmodellen. 
 
Kapitel 10 - Diskussion och slutsats 
I kapitel tio återkopplar vi till syftet och målet med vårt arbete, vi diskuterar 
och drar slutsatser av vårt resultat.  
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2 PRESENTATIONSTJÄNSTER 
I följande kapitel reder vi ut och klargör centrala begrepp som GIS och 
Internet, realtidsinformation och positionering. Vidare ges exempel på 
webbaserade GIS-tillämpningar det vill säga, presentationstjänster via Internet 
som innehåller en karta.  
 

2.1 Internet - webben 
Internet är en ständigt växande global informationskälla. I detta 
världsomspännande nätverk av datorer sker informationsutbytet genom att 
webbsidor länkas samman med Word Wide Web. En dator som är uppkopplad 
mot Internet är antingen en server eller klient. Webbsidor finns lagrade på 
webbservrar och när en användare (klient) frågar efter en viss webbsida skickar 
webbservern den till klienten vilket sker med Http-protokollet. För att kunna 
visa en webbsida krävs en webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer 
eller Netscape Navigator. Webbsidor tenderar att blir mer och mer avancerade 
och det blir allt vanligare med olika typer av sök- och presentationstjänster som 
innehåller geografisk information. 
 
 

2.2 GIS 
GIS är förkortningen för geografiska informationssystem och har utvecklats 
från ett flertal olika discipliner och det finns därför flera olika definitioner av 
begreppet. Varje tillämpningsområde har haft sina speciella förutsättningar och 
behov, vilket har lett till att det finns ett antal varianter av system. På senare år 
har begreppet GIS blivit den gemensamma benämningen på i stort sett alla 
system som hanterar geografiska data.  
 
ULI:s definition av ett GIS understyrker att data som lagras i ett geografiskt 
informationssystem skall vara "geografiska" samt betonar att ett GIS skall 
innehålla minst en databas, (2004). 
 
Definitionen från ESRI2 lyder: 
 

”GIS är ett IT-system för att arbeta med geografisk information. Grunden är en 
elektroniskt lagrad, och digitalt presenterad, karta där varje företeelse, på något sätt, 
knyts till något slags adress. Det kan vara x-, y- och ibland z- koordinater. Ovanpå 
denna bakgrundskarta kan man sedan lägga annan information som lagrats i olika skikt, 
innehållsteman, vilka antingen visar objekt, eller indelningar eller annan information. 
Till alla dessa objekt kan man knyta ytterligare information i en eller flera databaser 
eller register. Sådan information kan vara text, tabeller, bilder, flygfotografier, ritningar 
eller videosekvenser.” (ESRIb, 2003) 

 
Eklund väljer följande definition: 
 

”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografiska data.”  
 

                                                
2 ESRI, Environmental System Research Institute. En leverantör av GIS programvaror 
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Enkelt uttryckt kan ett GIS beskrivas som ett verktyg för att knyta ihop ett 
objekt med ett geografiskt läge med annan information, tabeller, texter eller 
bilder oftast presenterade på kartor. Systemen kan hantera all den information 
vi har haft på kartor, i pärmar och tabeller under förutsättning att informationen 
har någon koppling till en geografiskt definierad plats. (Eklund, 2001) 
 
En stor fördel med GIS är att analys och presentation kan utföras snabbare och 
effektivare än med manuella metoder. Med hjälp av GIS kan man lättare 
använda befintliga data för att lösa problem och generera till exempel 
beslutsunderlag. GIS är ett presentations- och analysinstrument som kan nyttjas 
inom de flesta verksamheter. 
 
 

2.3 Internet GIS 
Begreppet Internet GIS har blivit allt mer aktuellt på senare tid i takt med att 
fler avancerade tjänster som innehåller geografisk information publiceras på 
Internet. Lundberg definierar Internet GIS som geografiska informationstjänster 
via Internet och menar att dessa tjänster oftast fokuserar på att presentera 
information på kartor (Lundberg, 2000).  
 
Många grupper har länge haft intresse för att använda GIS men det har krävts 
mycket avancerade och dyra system samt hög teknisk kunskap. Användarna har 
därför varit förhållandevis få. Under de senaste åren har situationen förändrats. 
Den geografiska informationstekniken håller nu, tack vare integration i andra 
system, Internet och mobiltelefoni, på att ta stora kliv ut till nya 
användargrupper. En stor fördel med Internet GIS är att fler ges möjlighet att 
enkelt använda GIS utan att behöva ha kostsamma programvaror. (Strategis, 
2004) 
 
De flesta webblösningar bygger på en client/server teknik som innebär att man 
har en klient och en webbläsare. När användaren utför något skickar klienten en 
förfrågan/beställning till servern som sedan utför beställningen. Detta gäller 
även för Internet GIS men här krävs det ytterligare en server, en så kallad 
applikations/kartserver. Kartservern utför beställningar som; växla karta, 
förstora, förminska med mera och skickar sedan en rasterbild tillbaka till 
webbservern som i sin tur presenterar bilden för klienten, se kapitel 8.4. 
Klienten använder ett gränssnitt som är utvecklat med HTML, en Java Applet, 
en ActiveX eller annan komponent. Man talar här om en treskikt client/server 
arkitektur bestående av en kartserver, en applikationsserver och ett antal 
klienter. (Öberg, 2004) 
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2.4 Realtidsinformation  
Med realtid menas att utföra saker i rätt tid, innan en förutbestämd tidpunkt 
eller deadline. Ett system med realtidsbearbetning innebär att det som utförs av 
programmet styrs av händelser i omgivningen men där inte nödvändigtvis 
någon människa ingriper. Innebörden av realtidssystem varierar beroende på 
tillämpningsområde. Vanligtvis används realtidssystem som inbäddade system 
i olika apparater eller maskiner. Systemet samlar upp information om 
förändringar i omvärlden denna bearbetas och skickar signaler till andra delar 
av maskinen. Realtidsdata presenteras eller används som realtidsinformation 
när det samlas in. Realtidssystem brukar kategoriseras som hårda och mjuka 
realtidssystem.  
 
Hårda realtidssystem 
Hårda realtidssystem förekommer ofta inom industrin till exempel i olika 
former av processreglering, där tekniska händelser eller tillstånd avkänns av 
givare som ger signaler till datorn (Svenska datatermgruppen, 2003). Hårda 
realtidssystem handlar oftast om kritiska system där det är viktigt att systemet 
håller sig inom den givna tidsmarginalen. Flygledning och ABS-bromsar är 
exempel på sådana system. (Lundberg, 2002) 
 
Mjuka realtidssystem 
Inom mjuka realtidsystem är däremot tidsfaktorn inte lika kritisk, det enda som 
sker är en försämring av prestandan. I ett transaktionssystem, exempelvis ett 
bokningssystem betyder realtid att när ny information matas in så uppdateras 
annan data automatiskt i systemet. I grafiska tillämpningar, exempelvis en 
kartbild som visar positionen för ett objekt finns det en viss fördröjning, men 
tiden det tar att förmedla positionen sker så snabbt att den lilla fördröjningen 
som blir är obetydlig för användaren. 
 
Geografiska realtidssystem 
I och med dagens teknik och möjligheter att kunna samla in och lagra 
lägesbunden data utvecklas sådana system inom allt fler tillämpningsområden. 
Geografiska realtidssystem svarar, förutom på frågor om var något befinner sig 
även på frågor om när något inträffat eller kommer att inträffa. Exempel på 
realtidssystem med geografisk information, så kallade realtidsGIS finns inom 
kollektivtrafiken, räddningstjänsten och jordbruket.  
 
I förening med satellitstödd positionsbestämning, GPS, används digitala kartor 
exempelvis av småbåtsägare, lantbrukare, skogsägare och jägare. Många nya 
grupper upptäcker lönsamma användningsområden. Det kan gälla 
transportföretag som lägger upp den lönsammaste rutten mellan olika orter, 
skogsbolag som inventerar skog eller varuhuskedjor som kombinerar statistiskt 
befolkningsunderlag med kartbilder för att hitta platser för lokalisering av nya 
stormarknader. (ULI, 2004) 
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2.4.1 Positionering 
Positionering innebär att på något sätt kunna bestämma ett objekts läge. 
Positionsbestämning kan ske via mark- och eller satellitbaserade tekniker.  
 
Markbaserade tekniker 

- Visuella positioneringstekniker 
- Död räkning, tröghetsnavigering 
- Radiopositioneringssystem 
- Positionering via mobiltelefonisystem 

 
Satellitbaserade tekniker 

- GPS (General Positioning System) 
- Galileo 
- Glonass 

 
Man kan dela in positioneringsteknikerna i två kategorier; terminalbaserad 
positionering och nätverksbaserad positionering. Terminalbaserad 
positionering innebär att det är terminalen, enheten som själv räknar ut sin 
position. Nätverksbaserad positionering innebär att terminalens position 
beräknas i det tillgängliga nätverket. (Lundberg, 2002) 
 
Den dominerande tekniken för positionering är GPS, ett geografiskt 
navigerings- och positioneringssystem som är baserat på satelliter. Systemet 
har tagits fram av det amerikanska försvaret och blev tillgängligt för civilt bruk 
1993 och för militärt bruk 1995. GPS-systemet är världsomspännande, 
tillgängligt dygnet runt och oberoende av väder. Tjänsten kan användas på 
land, till sjöss, i luften och även i rymden (Lantmäteriet, 2002). GPS-systemet 
arbetar i realtid och är gratis för användaren. Idag nyttjas GPS-tekniken av fler 
civila användare än militära användare. Satelliterna sänder ut signaler och 
övervakas av kontrollstationer. GPS-mottagaren upptäcker och tar hand om 
signalerna och genererar en position till användaren med en precision inom 2 
till 20 meter (Lantmäteriet 2003). Vid normala mätförhållanden kan felet vara 
av storleksordningen 5 - 15 m. För att komma ner till en högre noggrannhet 
används differentiell GPS till exempel genom korrektioner från Lantmäteriets 
SWEPOS-stationer.  
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2.5 Presentationsplattformar  
Marknaden för mobila enheter och mobila applikationer är fortfarande i sin 
linda och den typiske användaren av sådana produkter har varit en van 
användare av PC. Utvecklare av dessa produkter är vana PC användare, vilket 
har påverkat produkternas utseende. Den mobila enheten har ärvt den 
inarbetade skrivbordsmetaforen. Många av de mobila applikationerna är 
miniatyrversioner av traditionella kontorsapplikationer. Skrivbordsmetaforen 
kommer att överleva så länge som mobila IT användare växlar mellan PC och 
mobilt användande. (Dahlbom & Ljungberg, 1999) 
 
Utvecklingen av mobila applikationer är betydligt mer krävande än för PC 
datorer. Trots att nya handhållna datorer har blivit allt kraftfullare, återstår 
fortfarande ett stort antal faktorer att ta hänsyn till för att skapa en användbar 
mobil applikation. Den största begränsningen för designutvecklingen är 
skärmstorleken. För en normal PC är en skärmstorlek på 19 tum eller större 
inte alls ovanlig, medan en handhållen fickdator är bunden till en skärmstorlek 
på omkring 4-5 tum. (Lundkvist, 2004) 
 
I Wap-telefonen är ytan på displayen ytterligare begränsad Storleken på en 
display varierar mellan 100 x 100 till 200 x 200 pixlar (ca 2 tum) för de flesta 
mobiltelefoner. I stort sett alla mobiltelefontillverkare levererar nu sina nya 
telefoner med färgdisplay bortsett från de allra enklaste modellerna. (Nokia, 
2003) Som utvecklare blir man tvungen att begränsa mängden information som 
kan visa på skärmen samtidigt; användargränssnittets delar måste trots en 
mindre skärm förbli i en fullt läsbar storlek. Förutom detta måste utvecklaren 
även tänka på interaktionen mellan användaren och applikationen. Handhållna 
datorer kan styras med hjälp av tryckskärmar samt en pekpenna, medan de 
flesta Wap-telefoner styrs med piltangenter och har en statisk skärm. Med 
tanke på detta kan inte heller ett mobilt gränssnitt bestå av allt för många delar, 
eftersom det försvårar navigationen. Inmatning av text är ett problem på 
handhållna datorer, man bör därför undvika inmatning av långa textsträngar, 
vilket kan kännas tröttsamt för användaren. Trots olika hjälpmedel vid 
inmatningen av data som automatisk textigenkänning är skillnaden stor mot att 
använda ett vanligt tangentbord. Den mobila applikationen bör vara 
konstruerad med så få frågeformulär som möjligt för att inte användaren ska bli 
negativt inställd till tjänsten. Om det finns möjlighet till val av färdiga 
alternativ kan inmatning underlättas. Applikationen måste från grunden 
designas så, att endast de nödvändiga funktionerna är implementerade i den 
mobila applikationen. (Lundkvist, 2004) 
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PC, persondator 
Dagens bildskärmar för PC har normalt en bra 
standard för att visa applikationer som innehåller 
karta. Det kan dock skilja sig mellan olika 
skärmar när gäller färg och skärpa. Idag är 
standardstorleken på en bildskärm, 19 tum. 
Faktorer som påverkar skärmens bildkvalité är 
bildskärmens upplösning och datorns grafikkort. 
(Ahlberg, 2004)  
 
 
 
 
PDA, handdator 
PDA den engelska förkortningen för Personal Digital Assistant. Man avser helt 
enkelt en handdator eller ett utökat fickminne. Förutom adressbok och kalender 

finns e-post och ordbehandling. En PDA har en klickbar 
skärm som används med en pekpenna. När man klickar på 
skärmen utförs kommandon. Det går även att skriva in text 
genom att använda skärmens tangentbord. Möjligheten att 
skicka och ta emot stora mängder data till en PDA är 
begränsade, något en utvecklare måste tänka på vid 
systemutvecklingen. Den begränsade ytan på displayen som 
en PDA erbjuder, ställer höga krav på den information 
utvecklaren väljer att presentera. (Mobil, 2003)  

 
 
Wap-telefon 
En Wap-telefon är en mobiltelefon som stöds av WAP tekniken 
vilket ger användaren tillgång till Internet i sin mobiltelefon. 
WAP står för Wireless Application Protocol, ett protokoll och en 
standard som tagits fram av WAP Forum3 vars syfte är att 
utveckla trådlös kommunikation. För att kunna komma åt 
Internet via telefonen måste webbsidan vara skriven i ett speciellt 
språk, WML, Wireless Markup Language.  
 
Frånsett mobilens överlägsna mobilitet så har den sina begränsningar vad det 
gäller inmatningsmöjligheter och presentation av data. Likaså är möjligheten att 
skicka och ta emot stora mängder data till mobilen än så länge begränsade, 
något en utvecklare måste tänka på vid systemutvecklingen. I och med nya 
generationer av mobiltelefoni kommer dessa faktorer bli avsevärt bättre. (CDT, 
2003)  

                                                
3 Branschorganisationen WAP Forum tar fram standarder för Internetbaserad 
datakommunikation med mobiltelefoner. WAP Forum gick 2002 upp i OMA (Open Mobile 
Alliance) 
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2.6 Exempel på presentationstjänster 
I följande avsnitt visar vi några exempel på några av de presentationstjänster vi 
studerat närmare.  
 

2.6.1 Gula sidorna på Internet 
Det finns många olika sök- och presentationstjänster på Internet och exemplet 
nedan Figur 2.1 visar gränssnittet på Eniros sök- och presentationstjänst ”Gula 
sidorna”. Tjänsten har följande funktioner; Vägbeskrivning, Skicka karta, 
Panorera, Förstora eller Förminska kartstorlek (zooma). Sökningen visar 
bensinstationer i Sundsvall. 
 

 
 

Figur 2.1 Gränssnitt ”Gula sidorna” (Eniro, 2004) 
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2.6.2 VEMOS Luleås stadstrafik 
Lokaltrafiken i Luleå (LLT) använder VEMOS system för att presentera 
realtidsinformation om bussarnas avgångs- och ankomsttider. VEMOS 
beskrivs som ett heltäckande informationssystem som arbetar i realtid. 
Systemet består av: Trafikledningssystem, centralsystem, depåsystem, 
radiosystem samt publik Internetapplikation. Via Internet kan man få 
realtidsinformation antingen genom att välja hållplats från en karta eller från en 
lista. Realtidsinformationen visas sedan i tabellform, se Figur 2.2 nedan.  
 

 
 

Figur 2.2 Gränssnitt över Luleå lokaltrafik realtidsinformation (Luleå lokaltrafik, 2004) 
 
För den intresserade läsaren finns även realtidsinformationen som en waptjänst 
på www.llt.lulea.se/vemoswap. Mer beskrivning om VEMOS system på 
http://www.trivector.se/pdf/tt_2.pdf 
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2.6.3 Västtrafik- Realtid Göteborg 
Exemplet nedan Figur 2.3 visar gränssnittet över Västtrafikens realtidssystem. 
På hemsidan visas var bussarna är på kartan just nu i realtid, men också hur de 
förhåller sig till tidtabellen. Sidan uppdateras med aktuell position var 30e 
sekund. Efterhand som fordonet rör sig så förflyttar sig symbolerna på kartan. 
Bussymbolen är i form av en pil och har olika färg beroende på hur den ligger 
till i tid. Kartan som används är väldig begränsad till presentationen och är en 
så kallad linjekarta. 
 

 
 

Figur 2.3 Gränssnitt över Västtrafikens realtidssystem (Västtrafik, 2004) 
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3 LAYOUT FÖR WEBBEN 
I följande teori kapitel beskriver vi grafisk layout på webben. Vad är det som 
gör webben så speciell och vad ska man som utvecklare tänka på? 

3.1 Grafisk layout på webben 
Grafisk formgivning, grafisk design eller layout är att planera hur rubriker, 
textytor och bilder ska placeras för att helheten ska bli lättläst och estetiskt 
tilltalande (Nationalencyklopedin, 2004). 
 
För att få balans i grafisk design är det viktigt med placeringen av visuella 
delar så att de har en logisk koppling till varandra. 
 

“Layout is the process of arriving at proper balance. In a well design, nothing is too 
light or too dark, too long or too short, too small or to large, in the wrong place or too 
close to the edge.” Robinson, Morrison, Kimberling, Guptill. (1995, s.334) 

 
Nielsen (2000) menar att användbarhet är A och O på webben. Om kunden inte 
hittar eller återvänder till företagets webbplats är det troligt att hon genom ett 
enkelt klick på musen hamnat hos konkurrenten istället. Det ska vara enkelt att 
besöka och använda sig av en webbsida. Kundens behov styr vilket betyder att 
funktion går före avancerad design. Det som användaren vill göra ska hon 
kunna göra på ett enkelt sätt det vill säga om det blir alltför komplicerat 
kommer inte kunden tillbaka till webbplatsen. Användaren värdesätter följande 
egenskaper: 
 
 Innehåll av hög kvalitet 
 Täta uppdateringar  
 Snabba hämtningstider 
 Lätt att använda 

 
Nielsen menar vidare att design för webben är ett systematiskt metodarbete. 
Det handlar om ett antal metoder som bland annat innebär att identifiera 
kundernas behov och vilka eventuella problem som de kan ha med 
webbplatsen. Webben är ett nytt medium och kräver därför ett nytt sätt att 
tänka. Webbplatsen bör ha ett utifrån perspektiv och sätta användarens 
aktiviteter och informationsbehov främsta rummet.  
 
Siddesign: En webbplats är uppbyggd av ett antal sidor där dagens webbläsare 
endast kan visa en sida åt gången. Det är användaren som navigerar sig fram 
och väljer vilken sida som ska visas på skärmen. Det gäller att utnyttja 
bildskärmens yta med ett vettigt innehåll och undvika att utforma alltför 
kompakta sidor. Vissa tomrum på sidan kan hjälpa besökaren att förstå hur 
informationen är strukturerad. På webben kan man inte förutsäga hur stora 
bildskärmar eller hur stora fönster användarna har. Förutom vanliga datorer 
används bland annat handdatorer och Wap-telefoner. Därför måste utvecklaren 
utforma sidorna för allt ifrån stora till små bildskärmar.  
 
Med dagens teknik och det faktum att olika webbläsare används för att 
presentera webbsidor är det inte möjligt att exakt bestämma hur en sida  
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kommer att se ut för användaren. En tumregel är att innehållsdelen av sidan bör 
vara minst 50 procent men gärna upp till 80 procent av sidans storlek och 
navigeringsdelen högst 20 procent av sidans storlek. Genom att gå igenom 
varje designelement och avlägsna ett åt gången kan utvecklaren komma fram 
till om designen fortfarande fungerar. Detta är en generell princip för alla typer 
av gränssnittsdesign. Enkelhet bör eftersträvas eftersom varje byte som sparas 
in förkortar hämtningstider av sidan. (Ullman, Ortman & Lenman, 1997, 
Nielsen, 2000) 
 
Innehållsdesign: Det är webbplatsens innehåll som är viktigast trots allt och 
tack vare det kommer användare att besöka och återvända till platsen. En 
webbanvändare är målmedveten och otålig därför måste webbplatsen både ge 
snabba svar och vara till nytta för användaren. Innehållet bör hålla en hög 
kvalitet och vara skrivet med ett enkelt och tydligt språk. Det är också viktigt 
att sidan är lätt att hitta i, det vill säga att webbplatsen är bra strukturerad. På 
webben skummar besökaren texter i stället för att läsa dem. Eftersom det 
dessutom går 25 procent långsammare att läsa på skärmen förespråkar Nielsen 
(2000) följande: 
 

o Skriv korta texter 
o Presentera en idé per stycke 
o Använd korta stycken, underrubriker och punktlistor 
o Använd hypertexter för att dela upp information på flera sidor 
o Använd informativa rubriker 
o Lyft fram nyckelord 

 
Webbplatsdesign: Oftast är det siddesign som för mest uppmärksamhet men 
det är egentligen webbplatsen som är den viktigaste delen när det gäller att 
skapa en framgångsrik design. Man ska inte designa för någon standardbredd. 
Det gäller att skapa sidor som fungerar på alla skärmar. Användarna har 
skärmar av olika storlekar och med olika upplösning och del väljer till och med 
att ha mindre fönster som inte täcker hela skärmen. Sidans innehåll får inte ta 
upp hela skärmbredden då webbläsarens fönsterramar tar en viss del av 
skärmens yta. (Nielsen, 2000) 
 
Navigering: Webben är ett navigeringssystem och det grundläggande 
interaktiva elementet är att användaren klickar på hyperlänkar. Ett gränssnitt 
för navigering ska besvara följande frågor: Var är jag? Var har jag varit? Vart 
kan jag gå? 
 
Var är jag? Besvaras genom att designen av webbplatsen följer gängse 
strukturer för webbsidor. Logotyper bör finnas med och ha samma placering på 
varje sida. Viktigt är att sidan har tydliga och informativa rubriker. Var har jag 
varit? Stöds av webbläsaren genom användning av Bakåt-knappen. Genom 
hypertextlänkarnas färger kan användaren se vilka länkar som redan besökts. 
Tydlig navigering och bra struktur är det bästa sättet att besvara, var kan jag 
gå? (Nielsen, 2000) 
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4 KARTOGRAFI 
Följande kapitel behandlar kartografi, kartografisk visualisering, kartor och 
interaktion på webben, klassificering av kartor samt användning och 
kommunikation med kartor. Vad är det som gör webbkartan så speciell och 
vilka möjligheter och begränsningar finns? 
 
 
En karta är mediet i den kartografiska kommunikationen. Kartografi är läran 
och kunskapen om hur kommunikationen förbereds och genomförs för att nå 
det önskade målet. Kartografi innefattar produktion och tillhandahållande av 
kartor i analog eller digital form samt över Internet.(ULI, 2004) 
 
Innebörden av termen kartografi har förändrats avsevärt. Före 1960 var 
definitionen vanligtvis definierad som tillverkning eller framställning av kartor. 
Förändringen av definitionen beror på två faktorer; först det faktum att 
vetenskapen har närmat sig området kommunikationsvetenskap och sedan 
datorernas ankomst. Idag ses kartografi som ”förmedling av spatial information 
genom kartor”. Detta har resulterat i att inte bara tillverkningen/framställningen 
av kartor hamnar inom begreppet kartografi utan även användningsområdet. 
Syftet med framställningen har fått en mer framträdande betydelse. I och med 
datoriseringen genereras kartorna istället ur en databas som man kan ställa 
frågor mot och man kan även få information genom val från menyer eller 
legender. System som tillät förfrågningar och analyser av spatiala data blev 
kända som geografiska informationssystem, GIS, omkring 1980. (Kraak & 
Ormeling, 1996) 
 
All GIS-verksamhet bygger på kartinformation och är därmed underkastad de 
kartografiska regler som ärvts från papperskartan. Publicering av kartor på 
webben är förenat med vissa kostnader. Det är till exempel stor variation på 
licenskostnaden för olika typer av kartor. Exempel på detta är att 
fastighetskartan har väldigt höga licenskostnader för webben i jämförelse med 
till exempel vägkartan (Lundkvist, 2003). Kartografisk bearbetning av data 
innebär att man tillrättalägger och anpassar informationen i en karta till den 
presentation som ska göras. Det kan innebära att man flyttar isär olika linjer, till 
exempel strandlinje, väg och järnväg så att de blir läsbara i kartan. De data som 
bearbetats på detta sätt kallas kartografiska och skiljer sig således från de sanna 
geografiska data som beskriver samma sak. Kartinformationen i ett GIS läggs i 
olika skikt, där varje skikt representerar ett tema, till exempel vägar, vatten, 
städer eller fastigheter. Informationsskikten kan beskrivas som elektroniska 
kartor, lagrade i datorn. I ett GIS kan man också länka information om 
geografiska objekt från en databas till information om samma objekt i en annan 
databas.  
 
Kartografi är ett omfattande ämne och i vårt arbete behandlas några få viktiga 
frågor. 
 
Skalans betydelse 
Alla papperskartor har en skala, alltså ett storleksförhållande mellan det som 
finns utritat på kartan och storleken i verkligheten. Skalan skrivs t.ex. 1:50 000 
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vilket innebär att en centimeter på kartan motsvarar 50 000 centimeter i 
verkligheten. Utan skala skulle det inte gå att översätta mätningar mellan karta 
och verklighet och tvärt om. Kartan skulle därmed i princip vara oanvändbar 
för de flesta av de tillämpningar som den används för idag. Skalan påverkar 
indirekt den detaljrikedom som kartan har, jämför till exempel en jordglob med 
den vanliga topografiska kartan. Ju mindre skala, desto fler detaljer i kartbilden 
kan återges. Digitala databaser skiljer sig från den vanliga papperskartan 
genom att skalan inte påverkar detaljrikedomen lika självklart. Med datorns 
hjälp går det att förstora ett utsnitt av jordglobskartan tills det bara syns en tjock 
linje på bildskärmen. Skalan kan anges till 1:50, men det är rätt meningslöst 
eftersom den information som visas på skärmen inte motsvarar den 
detaljrikedom som förväntas för denna skala. På liknande sätt går det att utifrån 
en karta i originalskala 1:50 000 förminska skalan till 1:50 miljoner. Detta blir 
också meningslöst eftersom informationen på kartan kommer att flyta ihop till 
en liten fläck. En tumregel kan vara att ytor och linjer i den digitala databasen 
inte bör förstoras eller förminskas mer än fem gånger. (Strategis, 2004, Eklund, 
2001) 
 
 
Generalisering 
I de allra flesta fall har informationen som används blivit föremål för någon 
form av generalisering. Det innebär att informationen begränsas för att lättare 
kunna förstås och uppfattas av en tänkt användare. Generalisering kan ske både 
på den rumsliga informationen och på de attribut som är kopplade till den. 
Generalisering av den rumsliga informationen innebär att komplicerade objekt 
förenklas genom att man tar bort brytpunkter på de linjer som definierar 
objektet. På så vis kan en detaljerad kartbild användas i ett större sammanhang 
utan att informationsmängden är så stor att linjerna flyter ihop. Ett antal små 
objekt kan också slås ihop till ett för att på så minska informationsmängden till 
relevant nivå. Det kan ske genom att objekt ersätts av symboler eller 
karttecken. På samma sätt kan den information som finns lagrad som attribut 
generaliseras för att bättre passa ett visst användningsområde. Till exempel 
delas data ofta in i klasser, 0-5, 6-10 och så vidare istället för att enskilda 
värden redovisas. (Strategis, 2004) 
 

Hur generaliseringen ska utföras bestäms av: 
o Syftet med kartan 
o Målgruppen 
o Skalan 
o Grafiska begränsningar 
o Kvalitén på grunddata 

 
Generaliseringens grundelement 

o Symbolisering 
o Klassificering 
o Förenkling 
o Utvidgning, framhävning 
(Eklund, 2001, Salén, 2002). 
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4.1 Kartografisk visualisering 
I detta kapitel har Kraak & Brown (2001) använts som referens där inget annat 
anges.  
 
Visualisering betyder att åskådliggöra ett meddelande i bild. Verbet ”att 
visualisera” innebär att forma en mental bild eller vision av något. Det kan 
också innebära att en person kommer ihåg eller föreställer sig något, precis 
som om denne faktiskt skulle iaktta fenomenet ifråga. (Nationalencyklopedin, 
2004)  
 
Att visualisera data i en karta är en förutsättning för att presentera geografisk 
information på ett övertygande sätt. Figur 4.1 nedan beskriver den 
kartografiska kommunikations eller visualiseringsprocessen och vägleds av 
frågan ”How do I say what to whom and is it effective”? How – hur, avser 
vilka kartografiska metoder, hänsyn tas till vilket presentationsmedium, 
exempelvis webben. I – jag, representerar kartografen eller utvecklaren. What 
– vad, vilken typ av data som ska visualiseras, kvantitativ eller kvalitativ. 
Statistik är exempel på kvantitativ data och en vägkarta är till exempel 
kvalitativ. Whom – vem, refererar till vilken användare och målgrupp kartans 
syfte ska uppfylla. Slutligen, effective – effektivt, att informationen till 
mottagaren kommer att uppfattas på ett korrekt sätt. 
 

”How do I say what to whom and is it effective?”  

 
Figur4.1 Kartografisk kommunikationsprocess, något modifierad bild.  

Kraak & Brown (2001). 
 
Det finns få egentliga regler när man talar om kartdesign, däremot finns det 
vissa grundregler eller rekommendationer. Den franska kartografen Bertin 
(1967) utvecklade ett grundläggande koncept i sin bok ”Semiology of 
Graphics”. Reglerna han beskriver är att betrakta som riktlinjer för kartdesign. 
Det är nämligen så att även om man känner till dessa regler så skiljer sig ändå 

Kartografisk  
informationsanalys 

Kartografiska 
regler 

Karta 

“whom” 
Användare 

“effective” 
Information 

“How”

”I” 
Kartograf
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kartorna åt beroende på kartograf. Det finns till exempel riktlinjer gällande 
färger men det står inget om vilken färg, vilket leder till att designen varierar.  
 
Vid kartografisk visualisering för webben är det särskilt viktigt att tänka på att 
kartan bör ha estetiskt tilltalande utseende och inte bara bra funktionalitet. 
Första anblicken ska tilltala användaren för att uppmärksamheten ska bevaras, 
särskilt för de användare som bara ”råkar” hamna på sidan. Kombinationen 
mellan visuell attraktion och en design anpassat för mediet är därför särskilt 
viktigt när det gäller kartografisk visualisering på webben. För att en karta ska 
vara effektiv och nå fram krävs också att den är anpassad för sitt syfte. Man 
kan också underlätta för användaren genom att använda en titel eller rubrik 
som beskriver vad kartan avser att visa, till exempel vandrarhem i Norrbotten.  
 
Den största skillnaden vid design av kartor på webben är att man kan använda 
sig av interaktivitet, animationer och ljud, vilket man inte kan i en 
papperskarta. Genom interaktivitet ges möjlighet att visa information på ett 
flertal olika sätt, till exempel i legender eller som etiketter vid ”mouse over”. 
Dessa möjligheter ges inte för en papperskarta. Det finns dock begränsningar 
även här och det är viktigt att kartans filstorlek inte blir för stor eftersom det 
leder till för långa nedladdningstider.  
 
Kartinformationen i ett GIS läggs i olika skikt, där varje skikt representerar ett 
tema, till exempel vägar, vatten, städer eller fastigheter, se Figur 4.2 nedan. 
Informationsskikten kan beskrivas som elektroniska kartor, lagrade i datorn.  

 

 

  Figur 4.2 Kartinformation i ett GIS 

Visuell hierarki 
Visuell hierarki innebär att man organiserar den information man vill visa efter 
betydelse. För att ett objekts betydelse ska uppfattas på rätt sätt är det viktigt att 
man hela tiden anpassar det mot bakgrunden. Förgrund och bakgrund måste 
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planeras väl så att det inte råder några tveksamheter för användaren. En kartas 
huvudsakliga tema ska alltid presenteras så att det uppfattas som bildens 
förgrund. Bakgrunden kan vara mer generaliserad och dess avsikt är att ge ett 
funktionellt stöd för kartläsningen. Det finns ett samband mellan dessa men 
bakgrunden är underordnad förgrunden. Den lägsta informationsnivån i kartan 
är sidoinformationen, skalstock, referenssystem med mera (Arnberg, 2001). 

Förändring av skala 
 

o Statisk linjär zoomning 
Kartinnehållet är statiskt. Med det menas att samma bild förstoras, inte 
förändras. Kartan är lagrad som en bild. Vektorbaserade bilder behåller 
sina skarpa konturer medan rasterbilderna blir otydliga och visar 
förstorade pixlar.     

 
 
 
 
 
o Statisk stegvis zoomning 

Stegvis zoomning fungerar på liknande sätt som statisk linjär 
zoomning. Skillnaden är att det finns en serie tillgängliga kartbilder 
över samma område där var och en är tänkt för en viss skala. När 
användaren zoomar in eller ut i kartbilden visas den mest lämpade 
bilden med avseende på skalan. Vid en viss skala visas till exempel 
bebyggelse. 

 
 
 
 
 
o Dynamisk zoomning 

Med dynamisk zoomning finns det en direkt koppling mellan skala och 
kartans innehåll. Ju mer användaren zoomar in i kartbilden desto mer 
detaljerad information. Till exempel kan en stad symboliseras med en 
prick på kartan i full skala och när användaren sedan zoomar in i 
kartbilden visas istället arean. Dynamisk zoomning förutsätter att kartan 
har en koppling mot en databas.  

 
I webbkartografin liksom inom kartografin ska man använda sig av enkla 
associativa symboler, helst de som redan är välkända från papperskartan. Det 
samma gäller färgval; blått för vatten och grönt för vegetation. Intensiteten på 
färgen tonas ned då allt för skarpa färger är uttröttande för ögat. Beroende av 
hur komplex informationen i kartan är kan man använda sig av legender eller 
teckenförklaring som beskriver vad symbolerna står för. Det finns olika 
varianter på legender; statiska, ”popup” och kontrollpaneler.      
 

o Statisk legend 
Statiska, de som bara talar om vad symbolen på kartan betyder. Det är 
de som vanligtvis används i papperskartan och beskriver till exempel: 

Luleå Luleå

Luleå 
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 Camping 
 

o Popup legend 
Popup-legender visas när användaren klickar på en symbol i kartan. Det 
öppnas då ett nytt fönster med förklarande text och eventuellt också 
bilder.  

 
o Kontrollpanel legend 

Dessa används för att styra informationen på kartan. Här kan 
användaren välja att ett objekt eller ett visst tema ska visas eller döljas. 
Med hjälp av legenden kan användaren tända och släcka olika teman, 
skikt som kartan är uppbyggt av.    

 
Symboler 
Det finns många användningsområden för symboler på en karta;  

- beskriva objekt, till exempel prickar representerar städer 
- visa statistik genom variation på storleken på prickarna 
- en bild av ett flygplan visar flygplatserna  

 
På en karta kan tre olika typer av punktsymboler urskiljas; grafiska bilder, 
geometriska och alfanumeriska. En symbol: 

- är oftast inte skalenlig 
- kan delas in i hierarkisk ordning beroende på objektens betydelse 
- kan förstärkas med färg 
- bör inte ligga för nära varandra eftersom det kan bli svårtolkat. 

 
Linjesymboler representerar ofta vägar, järnvägar och konturer. I webbkartan 
används även linjesymboler vid animeringar exempelvis för att visualisera ett 
trafikflöde.  
 
Areasymboler används för att presentera ytor. De vanligaste grafiska 
variablerna som används för det är färg, mättnad, struktur, form och riktning.  
 
Färger på webben 
Det finns inga helt säkra färger och ingen palett som fungerar på alla 
plattformar. Däremot finns det en palett med 216 färger, som fungerar på de 
flesta skärmar. Dessa brukar kallas webbsäkra. (Ahlberg, 2004) 
 
Teckensnitt 
På kartor rekommenderas att man använder sig av sans seriffer, det vill säga 
tecken utan seriffer. Teckensnittet ARIAL innehåller inga seriffer och tillhör 
teckenfamiljen linjärer. Realer är en annan teckenfamilj som har avrundade 
seriffer och innehåller exempelvis teckensnitten Times och Century. Seriffer är 
tvärstreck uppe och nere på bokstäverna. Olika teckensnitt ska användas 
sparsamt i en karta, högst två enligt rekommendationerna. (Robinson, 1995) 



Teori 

 26

 

4.2 Kartor på webben  
I följande avsnitt har Kraak & Brown (2001) använts som källa där inget annat 
anges. Webben ger nya möjligheter att presentera och sprida geografisk data. 
Kartan har förutom den traditionella betydelsen här även flera funktioner. Via 
webben är kartan ett gränssnitt och ytterligare information kan länkas till 
kartan. Kartografi handlar om design, produktion och användning av kartor. 
Detsamma gäller även för webbkartografi med webben som det medium där 
webbkartor är kartor som presenteras i en webbläsare.  
 
Fördelar med webben som medium: 
Plattformsoberoende 
Når många användare 
Minimal kostnad för användaren 
Lätt att uppdatera kontinuerligt 
Multimedia integration (ljud, bilder, video) 
Interaktivitet 
 
Nackdelar med webben som medium: 
Copyrightkostnader för kartmaterial 
Kan vara tidskrävande – många gånger långa nedladdningstider  
Otåliga användare  
 
 
Webbkartan finns i en viss bestämd miljö och kommer därför att påverkas av 
följande fyra faktorer: 
 

Miljö 
Webbkartan finns i en begränsande miljö. Formatet på kartan får inte vara 
för stort eftersom bildskärmen har en viss storlek. Det gäller även 
begränsningar på filstorleken eftersom en alltför stor fil genererar långa 
väntetider. 

 
Innehåll 
Kartans innehåll bör vara avgränsat. Grafik och informationsmängd bör 
hållas på en låg nivå. Interaktiviteten är viktig eftersom den förenklar 
kartans utseende och dessutom aktiverar användaren. Att kommunicera 
med en databas gör det möjligt att få fram ytterligare information på kartan. 

 
Användare 
Det finns alla slags datoranvändare, allt från ovana och vana till avancerade 
användare. Svarstider och otåliga användare ställer höga krav på enkel 
design.  
 
Utvecklaren 
Vilka olika tekniker för interaktivitet som tillämpas beror i första hand på 
utvecklarens mål med kartan. Det är svårt att i förväg veta hur kartan 
slutligen kommer att se ut och vilka som kommer att använda den.  
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4.3 Interaktion på webben  
Interaktion beskrivs i Norstedts stora svenska ordbok som socialt växelspel 
eller samspel mellan datoranvändare och dator; Interaktiv, som sker i 
samarbete mellan datoranvändare och dator (Norstedts, 1995).  
 
Att ett program är interaktivt innebär enligt Svenska datatermgruppen att man 
har möjlighet att ”föra en dialog” med programmet och på så sätt påverka vad 
som sker. Webbplatser är oftast interaktiva, vilket innebär att besökaren kan 
påverka vilken information som lagras och visas där. (2003)  
 
Det blir allt vanligare med interaktiva kartor i webbapplikationer där 
användaren kan söka och få tilläggsinformation presenterad. Med en interaktiv 
kartapplikation på webben menar vi en applikation, där användaren i någon 
mån själv kan utföra operationer ”på kartan” och styra vad som presenteras. 
Rimlig funktionalitet menar vi bör vara att användaren kan: 

- röra sig runt i kartan; zooma, panorera mm. 
- få information om egenskaper i kartobjekten genom attribut/tabelldata 
- få länkar till andra Webbsidor genererade ur kartan eller applikationen 

 

4.4 Klassificering av kartor 
Kartor på webben brukar klassificeras i två kategorier, statiska och dynamiska. 
Den statiska kartan kan jämföras med en vanlig papperskarta det vill säga en 
statisk bild. Den dynamiska kartan däremot har en koppling mot en eller flera 
databaser vilket innebär att användaren kan ställa frågor och på så sätt förändra 
kartans utseende. Användaren kan till exempel söka efter restauranger och få 
informationen presenterad på kartan. Resultatet blir att kartan förändras, den 
blir dynamisk tack vare användarens interaktivitet. (Kraak & Brown, 2001, 
Lundberg, 1999) 
 
För att man skall kunna fråga om egenskaperna hos enskilda kartobjekt krävs 
att dessa lagrats i vektorformat på servern, även om kartbilden, beroende på 
webbläsare, kan komma att presenteras som en rasterbild. Till varje 
vektordataskikt finns egenskaper/attribut kopplade, i form av en tabell med ett 
antal fält. (Öberg, 2004) 
 
En klickbar GIF-bild, där bilden visar en karta som innehåller länkar till andra 
GIF-kartbilder, en slags ”zoom”-funktion, är således inte en interaktiv 
kartapplikation. Därmed inte sagt att denna metodik skulle vara ointressant. 
Tvärtom är detta ett enkelt sätt att tillverka färdiga kartbilder som användaren 
snabbt kan få tillgång till och skriva ut, det är bara HTML-kodning som krävs. 
(Öberg, 2004)  
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Lagringsformat 
De geografiska objekten lagras antingen i ett rutnät, rasterformat, eller som 
punkter, linjer eller polygoner lagrade som x- och y-koordinater i ett 
koordinatsystem, vektorformat. Se Figur 4.3 nedan. 
 
 

 
Figur 4.3 Raster och vektorstruktur 

 
 
Rasterstrukturer 
Strukturerna är grundade på ett rutnät som landskapet är indelat i. Varje ruta 
eller cell har ett värde som motsvarar den yta som den representerar. I en 
matris med vertikala kolumner och horisontella rader, lagras respektive cells 
värde. Rasterfiler används generellt för att lagra bildinformation, skannade 
papperskartor, flygfotografier och satellitbilder. (Eklund, 2001, GIS centrum, 
2003)  
 
 
Vektorstrukturer 
Strukturerna innebär att geometriska objekt representeras av punkter, linjer och 
ytor som knyts till egenskaper i en tabell. Punkterna, linjerna och ytorna är 
lägesbestämda av X och Y koordinater i form av noder och länkar. En länk kan 
vara en vägsträcka som har en eller flera brytpunkter i form av noder. 
Vektorstrukturen bygger på individuell lagring av de rumsliga objekten i 
databasen, vilket gör det lätt att knyta attribut till enskilda objekt. 
Vektorstrukturen är mer komplex, medger noggrannare definition av geometrin 
och är ett kompaktare sätt att lagra geografiska objekt än rasterstrukturen.  
(Eklund, 2001, GIS centrum, 2003)  
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4.5 Användning av kartor på webben 
Kraak & Brown (2001) har identifierat fyra huvudsakliga mål som användaren 
av webbkartor brukar ha. Användarens mål är att undersöka, analysera, 
sammanställa och presentera. De vanligaste skälen till att använda webbkartor 
beror på vad användaren vill göra med kartan och vilket syfte som användaren 
har. Det är därför viktigt att utvecklare av webbkartor tar hänsyn till syftet med 
kartan samt vilka behov och kännetecken som användarna av webbkartan har. 
 
Det finns två avgörande fördelar med webben som förmedlare av kartor 
gentemot traditionella papperskartor (Kraak & Brown, 2001).  
 
Tillgänglighet 
Webben är öppen dygnet runt och kan nås via dator antingen hemma, på 
arbetet eller någon annanstans. Informationsmängden är obegränsad och 
oberoende av geografiska gränser. Användaren kan få tillgång till specifik 
information till exempel historiska kartor som annars kräver besök på museum. 
 
Aktualitet 
Uppdateringar av en webbkarta är betydligt enklare både i jämförelse mot 
vanliga papperskartor och CD-ROM. Webbkartor ger också nya möjligheter att 
förmedla geografiskt relaterad realtidsinformation, till exempel 
trafikinformation eller vägbeskrivningar.  
 
 

4.6 Kommunikation med kartor 
Vid framställande av en karta finns alltid ett syfte att förmedla information. 
Förmedling av informationen är inte att så fort som möjligt överföra det mesta 
möjliga data till mottagaren. Tvärtom kräver den kartografiska 
informationsförmedlingen ett noggrant förberedelsearbete, för att senare 
utmynna i en väl avvägd och lättillgänglig informationsmängd. Den 
kartografiska informationsförmedlingen kan beskrivas i följande modell, se 
Figur 4.4 nedan.  
 
 
 
 

Figur 4.4 Den kartografiska informationsförmedlingen (Brodersen, 2002) 
 
I modellen definieras de grundläggande elementen i kartografisk 
kommunikation data, information och kunskap. 
 
Den första frågan man ska besvara är, - vad vill vi förmedla med kartan? När 
den är besvarad kan vi gå vidare med hur vi ska göra för att nå ut med det. För 
att kommunikationen ska bli effektiv krävs det en hel del förberedelser för att 
förmedlingen ska nå fram. Brodersen (2002) beskriver i Kommunikation med 
kartor, teorierna bakom den kartografiska kommunikationen och utgår inte från 
metoden att visa på olika karttyper. Med metodbeskrivningen strävar 

Mottagare 
kunskap 

Medium 
information

Avsändare 
data 
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Brodersen vidare efter att ange riktlinjer för förberedelsearbetet, 
genomförandet och utformningen av den kartografiska kommunikationen.  
 
 
Förberedelser för förmedling: 
 

• Syfte  
Varför? Orsaken till att vi gör det här. 

 
• Målgrupp  

För vem? Vem gör vi kartan till? Målgruppen ska definieras så att vi 
blir klar över förutsättningar och behov. 
 

• Mål  
En beskrivning av hur det ska se ut vid en bestämd tidpunkt och i vilken 
miljö det ska användas. 
 

• Användarsituation  
Hur ska kartan användas, vad ska man få ut av den, vad är oväsentligt 
och kan tas bort? Papperskarta eller Internet? 
 

• Frågor  
Användaren hämtar information från kartan genom att först ställa frågor 
och sedan söka svaren på kartan. 

 
Av frågorna görs sedan en lista, syftet med denna lista är att dokumentera alla 
frågor. Listan utgör sedan kartografens underlag för vidare arbete. När frågorna 
är dokumenterade definieras vilken information som är nödvändig för att 
användaren ska få svar på sina frågor. Indelning av informationen i nivåer, det 
finns tre olika informationsnivåer på en karta, översiktsnivå, mellannivå och 
detaljnivå. Nivåerna anger dels en prioritering men är också vägledande vid 
senare val av symboler. 
 
Fråga Nödvändig 

information 
Översikt Mellan Detalj 

Var finns…? Symbol med namn       x   
 
Exempel på översiktsnivå, alla nöjesetablissemang medan mellannivån är 
något förfinad och presenterar alla restauranger, detaljnivån sedan 
förfinas/begränsas ytterligare till exempelvis alla pizzerior. 
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5 DESIGN AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Vi inleder följande teorikapitel med design av användargränssnitt i allmänhet 
för att sedan se vilka designregler som gäller vid utveckling för mindre 
enheter.  

5.1 Designprinciper 
Vid utformning av gränssnitt är det särskilt viktigt att användaren har lätt för 
att hitta information och förstår syftet. Forskningen inom interaktionen mellan 
dator och människa syftar framför allt till att utveckla system som är enkla att 
lära sig och använda samt ökar effektiviteten. Det första intrycket är avgörande 
för hur informationen mottas av besökaren. Det finns en mängd teorier som 
behandlar gränssnittsdesign. Flera teorier vi studerat tar upp likartade principer 
för gränssnittsdesign men med olika tyngdpunkt och formuleringar. Vi har valt 
Shneiderman (1998) då hans teorier även omfattar användargränssnittsdesign. I 
Figur 5.1 nedan följer en sammanfattning av Shneidermans åtta gyllene regler 
för användargränssnittsdesign. 
 

 
 

Figur 5.1 Åtta gyllene regler för gränssnittsdesign, egen bild 
 
1. Sträva efter konsekvens 
Händelseförlopp bör vara detsamma för likartade situationer. Identisk 
terminologi skall användas. Även fonter, färger och layout skall vara 
konsekvent för att inte förvirra användaren. Det som är vanligt förekommande 
och praxis bör tillämpas även här, till exempel användning av symboler. 
 

1. Sträva efter konsekvens

7. Användarkontroll 

2. Låt vana användare få tillgång till kortkommandon

3. Erbjud informativ feedback 

5. Förhindra fel & erbjud felhantering

6. Tillåt användaren att enkelt ångra handlingar 

8. Reducera behovet av användarens korttidsminne 

4. Designa dialoger med klara avslut 
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2. Låt vana användare få tillgång till kortkommandon 
Vid frekvent användning av gränssnittet ökar behovet av att kunna nyttja 
kortkommandon för att minska antalet interaktioner. Förkortningar, 
specialknappar, gömda kommandon, korta svarstider och snabba 
displayuppdateringar uppskattas av frekventa användare. 
 
3. Erbjud informativ feedback 
För varje utförd handling bör systemet ge någon form av återkoppling. Vanligt 
förekommande handlingar kräver mindre feedback medan större mer 
oregelbundna handlingar kräver mer utförlig feedback. 
 
4. Designa dialoger med klara avslut 
Sekvenser av handlingar bör utformas med en början, en mitt och ett slut. 
Feedbacken efter den utförda sekvensen skall ge användaren en känsla av 
välbefinnande, att denne har utfört uppgiften korrekt. 
 
5. Förhindra fel och erbjud felhantering 
Systemet bör designas så att användaren inte gör fel. Om ett fel ändå uppstår ge 
användaren möjlighet till ett nytt försök utan att denne behöver göra om hela 
förloppet. 
 
6. Tillåt användaren att enkelt ångra handlingar 
Så långt det är möjligt låt användaren kunna ångra en handling. Användaren 
känner sig säkrare och svåra val kräver inte så mycket förhandsinformation då 
användaren kan ångra sig. 
 
7. Användarkontroll 
En van användare vill ha känslan av att denne styr systemet och att systemet 
svarar på dess kommandon. Oväntade händelser, likformiga formulär och 
svårigheter att hämta data skapar oro och en känsla av otillfredsställelse. 
 
8. Reducera behovet av användarens korttidsminne 
Människans begränsade korttidsminne kräver att gränssnittet är enkelt. 
Användaren ska inte behöva memorera information från ett steg till ett annat.  
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5.2 Design för mindre presentationsplattformar 
Förutom de generella regler och principer vi tagit upp för gränssnittsdesign 
sammanfattas här olika teorier om design för mindre presentationsplattformar, 
displayer. Vi kan se att de generella riktlinjerna för gränssnittsdesign till stor 
del kan tillämpas även vid design för mindre displayer.  
 
Mobiltelefon 
Vid design av tjänster för andra presentationsplattformar det vill säga mindre 
displayer såsom mobiltelefoners är några av de traditionella riktlinjerna för 
detta ändamål redovisade i Figur 5.2, nedan. (Sjöberg & Söderberg, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.2 Traditionella riktlinjer vid design för små displayer, egen bild 

 
 
1. Konsekvent utformning 
Det är viktigt med en konsekvent utformning av applikationer, t.ex. layout och 
ordval. Samma information bör konsekvent presenteras på samma ställe på alla 
skärmbilder vilket gör att användarna lättare hittar den information de söker. 
Vid design av gränssnitt för mobiltelefoner går det i hög grad att utforma 
gränssnittet på ett enhetligt sätt exempelvis gällande ordval, men i vissa fall kan 
det vara svårt att vara konsekvent i skärmbildernas utseende. Detta beror 
framförallt på tekniska begränsningar och skärmens brist på utrymme. 
 
2. Kortkommandon 
Erfarna användare bör ha möjlighet att kunna utföra frekventa operationer med 
hjälp av kortkommandon och genvägar. 
 
3. Feedback 
Systemet bör alltid informera användaren om vad som händer genom att ge 
tydlig feedback. Feedback på mobiltelefoner kan ske i stor utsträckning och 

5. Felhantering

4. Gruppering

3. Feedback 

2. Kortkommandon 

1. Konsekvent utformning 

6. Ångra
7. Användarkontroll 

8. Minimalt krav på användarens minne
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innebära bra och tydlig information till användarna även om detta inte riktigt 
kan visas på samma sätt som på terminaler med stora displayer. 
 
4. Gruppering 
För att öka läsbarheten bör informationen på skärmen grupperas på ett väl 
genomtänkt sätt. Genom att framhäva relevanta element kan man göra det 
enklare för användaren att prioritera olika valmöjligheter. 
 
5. Felhantering 
Det är viktigt att skapa applikationer där användarens handlingar inte medför 
att allvarliga fel uppstår. 
 
6. Ångra 
Utförda operationer och handlingar bör i så stor utsträckning som möjligt gå att 
ångra. 
 
7. Användarkontroll 
Användare vill inte styras av datasystem utan känna att de har kontroll över 
händelserna. 
 
8. Minimalt krav på användarens minne 
God design belastar inte användarens minne i onödan. Informationen bör därför 
göras synlig så att användaren inte behöver komma ihåg den från en skärmbild 
till en annan. Huvudaktiviteter bör kräva få operationer och inte kräva att man 
ska gå flera nivåer i en hierarki. 
 
 
När det gäller den visuella informationen pekar Wagner (1994) dessutom på 
följande tre designparametrar för små displayer, enligt Figur 5.3 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Designparametrar för små displayer, egen bild 
 
1. Synbarhet - Bildskärmens visibilitet 
Användaren måste kunna se vad displayen visar. Viktigast av allt är att den 
mest centrala informationen visas tydligt. Därför bör visibiliteten tas i 
beaktande vid displaydesign. 

1. Synbarhet

2. Urskiljbarhet

3. Tolkningsbarhet
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2. Urskiljbarhet - Urskiljning av information på bildskärmen 
Symboldesign och grupperingar av information måste vara lättförstålig.  
Uppdateringar av information på displayen skall tillåta användaren att hinna se 
och uppfatta förändringen. Likaså bör grupperingar av sammanhörande 
information göras för att öka förståelsen.  
 
3. Tolkningsbarhet - Tolkning av bildskärmen 
Presentation av informationen skall ske på ett enkelt och lättförståligt sätt. 
Felmeddelanden och hjälptexter ska vara tydliga och inte kunna misstolkas. 
Användaren ska kunna påverka systemet och få feedback – Stimulus.  
 
PDA 
Handdatorer, har alltid legat steget före mobiltelefonen vad det gäller 
prestanda. Displayen är oftast större, processorn snabbare och tillgången på 
minne bättre. Utvecklingen av applikationer för handdatorer har också pågått 
en längre tid än för mobiltelefoner. Några av de riktlinjer som går att urskilja 
för små displayer på handdatorer är enligt Boström & Åhman (2002) 
presenterade i Figur 5.4 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 Riktlinjer för handdatorer, egen bild 
 
1. Fokusera på informationsdesign 
Lägg större vikt på design av information i stället för estetik. Visa den 
viktigaste, mest centrala informationen först (överst i hierarkin). Koncentrera 
designen på att till exempel göra analoga skalor och värden tydliga för 
användaren. 
 
2. Möjliggör visibilitet i olika miljöer 
Ta hänsyn till att mobila enheter ofta används i olika miljöer vilket kan påverka 
enheten på olika sätt. Mörker och solljus inverkar på möjligheten att urskilja 
information på displayen. Vid exempelvis solljus bör inte negativ kontrast 
användas. 

1. Fokusera på informationsdesign

2. Möjliggör visibilitet i olika miljöer 

3. Utforma informationen kort och koncist

4. Ta hänsyn till målgruppen vid val av inmatningsmetod 

5. Sträva efter uppbyggnad i hierarkiform
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3. Utforma informationen kort och koncist 
Genom att vara kort och koncis får mycket information plats på en liten 
display. Utgå från informativa ord för att reducera mängden text och därigenom 
göra plats för mer information. 
 
4. Ta hänsyn till målgruppen vid val av inmatningsmetod 
Gör inmatningen av data så enkel som möjligt för användaren. Använd i största 
möjliga mån rullistor, radioknappar och kryssrutor istället för att användaren 
skriver in text till enheten. Detta underlättar för datorovana och ger färre 
möjligheter till fel. 
 
5. Sträva efter uppbyggnad i hierarkiform 
Gruppering av data med logiskt samband ökar förståelsen för användaren. 
Dessa ordnas möjligen bäst i hierarkier. 
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6 SYSTEMUTVECKLING 
Följande teorikapitel beskriver den traditionella systemutvecklingens olika 
faser och vi redogör sedan för prototyping och riktlinjer för webben. 

6.1 Vad är en systemutvecklingsmetod? 
Systemering avser att skapa en modell av ett avgränsat verksamhetsområde och 
att utgöra ett kommunikationsmedel för de parter som är berörda av 
systemutredningen. En metod är det konkreta tillvägagångssättet för att 
realisera en modell. Metoden är ett medel för att säkerställa kvalitén på 
systemet. Den ger även en gemensam notation som är viktig för att se till att 
alla som är involverade i projektet talar samma språk. Användandet av 
metoden ser också till att alla deltagarna i systemutvecklingsarbetet får en god 
överblick över systemet och kan följa arbetets gång. (Andersen, 1994, 
Pressman, 1997) 
 
Inom systemutveckling brukar metoderna innehålla följande faser och 
beskrivningar på hur man skall göra.  
 
Analys  
I den första fasen görs en verksamhetsanalys som ligger till grund för 
kravspecifikationen som talar om vad systemet ska göra och inte göra. 
Analysen resulterar i en kravspecifikation. 
 
Design  
Under designfasen byggs en övergripande arkitektur och de olika del 
komponenterna specificeras. Det är under den här fasen som själva 
byggritningen för systemet arbetas fram t.ex. dataflödesdiagram, 
relationsscheman, strukturdiagram osv. 
 
Realisering  
I realiseringsfasen skapas systemet fysiskt efter de ritningar och specifikationer 
som togs fram under designfasen. 
 
Implementering  
Systemet implementeras hos slutanvändarna. 
 
Test  
Många olika typer av test utförs för att säkerställa att systemet gör det som det 
är skapat för att göra dvs. uppfyller de krav som togs fram under analysfasen. 
 
Underhåll  
När systemet tagits i bruk måste det underhållas eftersom nya krav uppstår 
under användandet, fel hittas, vissa uppdateringar kan behöva göras och det 
kan finnas behov av att lägga till ny funktionalitet. Detta är grundstegen i alla 
systemutvecklingsmetoder som vi har tittat på. Hur de utförs och i vilken 
ordning varierar från metod till metod vilket vi kommer att beskriva längre 
fram. 
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6.2 Experimentell systemutveckling – prototyping 
Prototyping är ett välkänt arbetssätt inom ingenjörsbranschen och innebär att 
man gör en provversion, en prototyp. Prototypen behöver inte vara fulländad 
på alla områden utan man bestämmer sig för vilket område man vill testa. Om 
det är gränssnittet som ska testas, är det ju viktigt med färger och 
helhetsintryck och då behöver till exempel inte de tekniska sidorna framhävas. 
Prototyping används framförallt för att man vill försäkra sig om att systemet 
motsvarar användarnas önskemål. Prototyping används också för att undersöka 
om en teknisk lösning klarar en viss belastning och då är det ointressant med 
skärmbildernas utformning. När man talar om prototyping i samband med 
systemutveckling handlar det för det mesta om att ge användarna en möjlighet 
att uttrycka sina önskemål. (Andersen, 1994, Pressman, 1997) 
 
 
 
Metodstegen i prototyping 
 

1. identifiera centrala behov 
2. utarbeta första prototyp 
3. demonstrera och diskutera förbättringar 
4. införa förbättringar 
5. täcker prototypen behoven? 

 
 
Bilden nedan, Figur 6.1 visar exempel på hur prototyping kan användas vid 
gränssnittsdesign, här är vi främst intresserad av färgsättning och harmoni i 
skärmbilden. Prototyping är en iterativ process vilket innebär en första version 
som utvärderas och därefter införs förbättringar som utvärderas och så vidare. 
Exemplet nedan är samma applikation i två olika versioner. 
 

 
Figur 6.1 Exempel på användning av prototyping vid gränssnittsdesign, egen bild. 
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6.3 Riktlinjer för webben 
Centrum för användarorienterad IT design, CID har tagit fram riktlinjer som 
berör de faktorer som påverkar en webbplats utseende och användbarhet inom 
tre områden; innehåll, användargränssnitt och grafisk design för utformning av 
webbplatser (Ullman et al, 1997). Riktlinjerna baseras på forskning om 
människans förutsättningar att hantera information i ett medium som webben. 
 
Innehåll 

o Syfte 
Att klargöra syftet med en webbplats är ett första steg, eftersom det är en 
förutsättning för vilken funktion webbplatsen kommer att fylla. Vad är 
applikationen till för, vad är ändamålet. Syftet kommer att styra utseendet 
av webbplatsen till exempel skiljer sig en nyhetstjänst som endast 
presenterar information från en banktjänst som klassas som en nyttotjänst.  

 
o Målgrupp 
På webben är det svårt att förutspå vem den tänkta användaren är men det 
är ändå viktigt att kartlägga detta eftersom det kommer att påverka 
webbplatsens innehåll och funktion. En webbplats ska tilltala nya besökare 
som har ett intresse för webbplatsens innehåll. Därför är det viktigt att 
webbplatsen är tydlig, överblickbar och speglar innehållet. Startsidan bör 
inte vara för detaljerad eftersom för mycket text kan avskräcka besökaren.  

 
o Användningsområde 
När målgruppen är identifierad blir det lättare att tänka sig in i hur 
användarens situation. Tänk igenom hur och i vilken miljö webbplatsen 
kommer att användas. Ett sätt att bestämma webbplatsens utseende är att 
förutsäga hur den kommer att användas. Budskapet med webbplatsen ska 
enkelt och tydligt framgå. När det gäller interaktiva tjänster har det stor 
betydelsen att det framgår hur tjänsten används och vad man kan göra med 
den.  

 
o Innehåll 
Ett välorganiserat innehåll är avgörande för hur lätt det är att hitta 
information på en webbplats och minnas var information finns. 
Namnsättning på länkar och menyer ska spegla innehållet. 

 
I arbetet med innehålls fasen pekar Preece, Rogers & Sharp (2002) på ett flertal 
användbara metoder, brainstorming, funktionsanalys samt scenarios. 
Metoderna hjälper utvecklare att sätta sig in i en användares situation och hur 
de vill interagera med systemet. Exempel på scenariobeskrivning finns i bilaga 
2 ”Scenariobeskrivningar”. 
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Användargränssnitt 

o Webbplatsen ska spegla innehållet och vara lätt att överblicka.  
o Begränsa sidornas innehåll 
o Namnet på länkarna ska passa innehållet. 
o Hjälp användare att hitta rätt. 
o Gör navigeringen enkel.  
o Tydlig och konsekvent  navigering och orientering  
o Begränsa antal i länkar löptext. 

 
Grafisk design 

o Anpassa webbsidorna till bildskärmens storlek 
För att erbjuda god överblick åt alla möjliga användare bör man inte göra 
sidorna för stora.  

 
o Undvik för många och starka färger 
Undvik för många och starka färger. För många färger ger ett plottrigt 
intryck och för starka färger uttröttar läsaren vid längre läsning. Starka 
färger kan också ge dålig kontrast Dessutom gör starka färgdekorationer att 
varningsfärger och signalfärger inte syns lika bra.  

 
o Var sparsam med animeringar 
Undvik att infoga animeringar i webbdokument. Animeringar distraherar 
användaren och kan göra att sidorna tar lång tid att ladda ned. 

 
o Förena variation och konsekvens i den grafiska designen 
Konsten är att utforma webbplatsen med variation och att samtidigt låta 
navigeringssystemet och strukturen vara konsekvent. Variation i utseendet 
mellan olika sidor inom webbplatsen kan ha ett estetiskt värde som 
påverkar användaren positivt, men det är irriterande om t ex en knapp 
betyder olika saker på olika sidor. 

 
o Håll ned filstorleken 
Använd så lite bilder, färger och grafik som möjligt för att hålla ned 
filstorleken. En sida som tar för lång tid att ladda ned blir mindre attraktiv. 
 
o Använd teckensnitt som är lätt att läsa på bildskärm 
Man bör sträva efter att använda typografi som är läslig på bildskärm. 
Kursiv text och för små tecken är svårläsligt på skärm.  

 
o Användarens ska förstå vad som är klickbart 
Skillnaden mellan vad som är länkar och inte ska vara tydlig för att 
användaren ska kunna förstå vad som är klickbart. Färg och form i detta 
avseende styrs bland annat av syfte och målgrupp. 

 
o Underhåll webbplatsen 
Tänk på vad som händer efter det att sidorna har publicerats. Vem gör 
uppdateringar 
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7 DESIGNMODELL 
Här för vi ett resonemang som grundar sig på de teorier vi behandlat tidigare i 
arbetet. Vi kopplar samman de viktigaste faktorerna som framkommit från 
teorin och konstruerar därefter vår designmodell för presentationstjänster. 
 
 
Vår definition av designmodell: 

 
”Ett ramverk över utvecklingsarbetet för presentationstjänster som 
innehåller karta med realtidsinformation för olika presentations-
plattformar. Ett antal steg som ska analyseras, en kravspecifikation över 
vilka faser/steg som bör behandlas och beaktas vid utvecklingen av den 
grafiska layouten.” 
 
 

 
Designmodellens syfte är att underlätta utvecklingen av applikationens 
gränssnitt för olika presentationsplattformar. Designmodellen innehåller ett 
antal steg, som är bra att gå igenom/ta hänsyn till vid utveckling av 
presentationstjänster som innehåller karta och realtidsinformation. Detta är en 
första version av modellen som är baserad på ren teori. Designmodellen är 
indelad i ett antal steg eller faser som beskriver själva innehållet vilket visas i 
Figur 7.1. 
 

 
Figur 7.1 Vår tolkning av designmodellen i ett vidare perspektiv 
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PC

 

7.1 Presentationstjänst för PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.2 Designmodell för PC 
 
 
Designmodellen för presentationstjänster utvecklas först för PC, se Figur 7.2 
och består av ett antal faser, steg. Systemutvecklingsarbetets viktigaste fas är 
att analysera vad systemet ska göra och inte göra. Vid utveckling av 
presentationstjänster för webben visar teorin att de viktigaste faktorerna i 
analysfasen är att grundligt analysera systemets, presentationstjänstens syfte, 
målgrupp, användarsituation och innehåll.  
 
 
Fas 1 - Analys 
 

o Syfte 
Det är viktigt för det fortsatta arbetet att avsikten med att utveckla 
presentationstjänsten fastställs så att utvecklaren blir klar över 
förutsättningar och behov. Frågor att besvara är: vad är syftet med tjänsten 
och var ska den presenteras. Detta bildar grunden både för vilken funktion 
och utseende som tjänsten kommer att fylla. Samtliga teorier visar hur 
viktigt denna inledningsfas är eftersom det annars kommer att bli följdfel i 
resten av utvecklingen. Om man inte är klar över för vem och vad systemet 
ska göra kan tendensen blir att arbetet sväller, man tappar fokus i det 
fortsatta arbetet. Avgränsningar är ett sätt att lättare kunna hålla sig påmind 
om vilket syftet är med tjänsten. 

 
o Målgrupp 
Vid utveckling för webben är det viktigt att helheten är lättläst och estetiskt 
tilltalande eftersom det finns alla slags användare på webben, allt ifrån 
ovana, vana till avancerade sådana. Även om utvecklaren är medveten om 
det får man inte negligera det faktum att utveckling faktiskt ska ske för en 
specifik målgrupp. Applikation ska rikta sig till en viss väl definierad 
målgrupp som har intressen och behov som tjänsten ska uppfylla.  

 
o Användarsituation 
Här är det viktigt att klargöra hur applikationen ska användas, på vilket sätt 
den ska stödja användaren och i vilka olika situationer det ska ske. En bra 
metod för att kartläggning av olika användarsituationer är att göra scenario 
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beskrivningar. Genom dessa blir man insatt i olika användarsituationer och 
får genom detta en tydligare bild. 

 
o Innehåll 
Innehållet ska spegla applikationens syfte och vara väl avgränsat. Det ska 
klart och tydligt framgå för användaren vad som är syftet med 
applikationen. Detta kan göras genom att använda sig av informativa 
rubriker och nyckelord. Den grafiska layouten består av tre betydande 
delar, kartan, realtidsinformation och övrig tilläggsinformation som har en 
logisk koppling till varandra. Att applikationen är uppdaterad och 
innehåller aktuell information är viktigt.  

 
 
Fas 2 - Helheten 
Grafisk design eller layout är att planera hur rubriker, textytor och bilder ska 
placeras för att helheten ska bli lättläst och estetiskt tilltalande. För att få balans 
i den grafiska designen är placeringen av visuella delar viktig så att dessa får en 
tydlig koppling. Första intrycket är avgörande för hur tjänsten kommer att 
uppfattas och bedömas av användaren. En generell regel är att nyttja maximalt 
80 procent av bildskärmens yta, strukturera och begränsa mängden information 
så att bara det viktigaste visas. Planera rubriker och använd beskrivande 
nyckelord på länkar så att informationen uppfattas riktigt.  
 
 
Fas 3 - Delarna 
Med resultat av analysen från fas 1 påbörjas bearbetning av kartan eftersom 
den är mest central i hela applikationen. Vår erfarenhet från tidigare 
utvecklingsprojekt samt de exempel på applikationer som systeminventeringen 
visat, stödjer detta. En karta som inte är anpassad för ändamålet kommer inte 
att uppfylla syftet med applikationen. Teorierna är enade om att vid 
kartografisk visualisering för webben är det särskilt viktigt att tänka på kartans 
estetiska utseende. Bra funktionalitet räcker inte.  
 
 

o Kartan 
Denna fas inleds med att man undersöker och bestämmer vilket 
kartmaterial som finns att tillgå. Kartan kan vara allt från vägkarta till en 
enkel linjenätskarta, allt beroende på vad man vill visualisera. Hänsyn 
måste tas till de licenskostnader som är förenade med att kartan kommer att 
publiceras på webben.  
 
Eftersträva enkelhet och tydlighet genom att bara ta med de objekt som 
tillför ett mervärde. Med ett välformulerat syfte är det lättare att det 
efterlevs. Risken är stor att man vill visa för mycket och därmed även 
onödig och irrelevant information. Webbkartografin är underkastad de 
kartografiska reglerna. Men med webben som medium ställs det högre krav 
på att kartans utseende och funktionalitet snabbt kan förstås och 
överblickas av användaren. Med utgångspunkt från tidigare analys bestäms 
vilken information som ska finnas på kartan och vilken information som 



Designmodell 

 44

ska finnas bland övrig information. Två viktiga faktorer är skalan och 
generalisering. Skalan anpassas till vad som är rimligt att visa för att vara 
meningsfullt. En tumregel är att ytor och linjer inte bör förstoras eller 
förminskas mer än fem gånger. Generalisering innebär att man begränsar 
kartans information. Ett sätt att generalisera kan vara att man ersätter objekt 
med symboler. Graden av generalisering bestäms av syftet med kartan och 
den aktuella målgruppen. Underlätta för användaren genom att ange en titel 
som beskriver vad kartan avser att visa, på så sätt minskas eventuella 
missförstånd. Det är viktigt att informationen organiseras efter betydelse 
och att den är anpassad mot en enkel och vägledande bakgrund. Kartan 
byggs upp genom att man gör nya lager mot bakgrundskartan, där man 
lägger information i form av text, linjer, polygoner och symboler som 
representerar något man vill visa eller förstärka för användaren. Minst ett 
lager används för varje typ av objekt.  
 
Val av färger innebär att hålla sig till vad som är brukligt, det vill säga de 
rekommendationer om att inte använda för många och för starka färger. 
Använd paletten med 216 färger som fungerar på de flesta skärmar, så 
kallade webbsäkra färger. Angående textsättning på kartan, följ 
rekommendationerna att använda teckensnitt utan seriffer eftersom de är 
mer lättlästa på bildskärmen. Var sparsam med att använda flera olika typer 
av teckensnitt. Symboler har ett stort användningsområde på kartan och kan 
representera allt från enkla punkter till grafiska bilder. Symboler är oftast 
inte skalenliga och bör inte placeras för nära varandra eftersom det blir 
svårt att särskilja objekten. Med linjesymboler kan man visualisera en 
färdväg och på så sätt förhöja informationsvärdet för användaren. Area 
symboler används som regel för att visualisera ytor, de grafiska variablerna 
som används för det är ofta färg. Med area symboler kan användaren då 
lättare urskilja det centrala i kartan. 
 
För att den kartografiska kommunikationsprocessen ska nå fram är det 
viktigt att hela tiden ha användaren i åtanke. Presentationstjänstens mest 
centrala del är kartan och vi anser att det är färgerna i kartan som sedan styr 
färgsättningen av hela tjänsten. Kartbildens utseende kommer att påverka 
hela det grafiska användargränssnittet 
 
Frågor som är direkt kopplade till analysfasen: 
Vilken information ska ligga i kartan? 
Vad ska ligga som förval och vad ska visas efter aktivt val av användaren? 
Hur detaljerad ska karta vara? 
Hur ska informationen fördelas på de olika kartlagren? 
Hur många lager behövs i kartan? 

 
 

o Interaktivitet 
Den största skillnaden med kartor på webben gentemot en papperskarta är 
att man har möjlighet att använda sig av interaktivitet. Tack vare detta kan 
kartans utseende förenklas eftersom all information inte behöver göras 
synlig samtidigt. Normal funktionalitet är att zooma, panorera och visa hela 
kartan Det finns även andra sätt att låta användaren interagera med kartan. 
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Värdera olika alternativ för användaren att komma åt informationen: 

 
- Identifiera objekt 
- Legender för att släcka och tända lager 
- Listbox, som användaren väljer från 
- Mouse-over 
- Länkar till andra dokument 

 
 

o Realtidsinformation 
Presentationstjänsten innefattar förutom karta även tilläggsinformation i 
form av realtidsinformation och tidtabeller och länkar. Även i det här steget 
utgår man från vad som framkommit i analysfasen angående 
presentationstjänstens innehåll. Tilläggsinformation kan läggas både i 
kartan och i applikationen. Realtidsinformation kan visualiseras antingen i 
form av fordonsmarkörer i olika färger, där färgen i sig har en viss 
betydelse. Färgsättningen i sig kan vara en informationskälla om man i en 
legend beskrivit färgens betydelse. Grönt visar till exempel att fordonet är i 
tid, gul att fordonet är försenat och rött att fordonet har större försening. 
Fordonsmarkören kan röra sig efter en given linje som är statisk och hela 
tiden finns synlig på kartan. Ett annat sätt att visualisera hur fordonet har 
kört kan grafiskt presenteras genom att linjen på den redan tillryggalagda 
sträckan har en färg och resterade linje en annan. Även fordonsmarkörens 
utformning kan variera i form av allt från en prick till en grafisk symbol. 
Realtidsinformationen kan även presenteras i text i applikationen, i en 
tabell eller vid händelsen ”mouse-over”, i en etikett. Uppdateringar av 
realtidsinformation är väldigt individuellt. För ett trafikinformationssystem 
är ett vanligt intervall 30 sekunder.  

 
 

o Tilläggsinformation  
Tilläggsinformation kan vara länkar till annan relaterad information, 
hemsidor, tidtabeller samt när senaste uppdatering av realtidsinformation 
gjordes. Placeringen av tilläggsinformation är viktig för att få balans i den 
grafiska designen. Tilläggsinformation visualiseras så att dessa finns i en 
logisk koppling till varandra. Den gängse standarden tillämpas och för 
färgsättning av länkar är den blå och efter klick på länken lila. Ge 
beskrivande namn på länkar, knappar för att underlätta förståelsen för 
användaren.  

 
 
Fas 4 - Helheten 
En generell princip för att testa om designen fungerar är att avlägsna ett 
element åt gången och genom detta komma fram till om designen fortfarande 
fungerar. Enkelhet bör eftersträvas eftersom varje byte som sparas in förkortar 
hämtningstider av sidan. Färger och element ska harmoniera för att tjänsten ska 
bli uppskattad. 
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7.2 Presentationstjänst för PDA & Wap-telefon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.3 Designmodell för PDA & Wap telefon 
 
 
Designmodellen för presentationstjänsten för PC ligger till grund för 
utveckling av designmodell för PDA och Wap-telefon vilket illustreras i Figur 
7.3. 
 
 
Designmodellen för PDA och Wap-telefon följer samma struktur som 
designmodellen för PC: 
 

o Fas 1 - Analys följer designmodell för PC  
o Fas 2 - Helheten följer designmodell för PC 
o Fas 3 - Delarna, samma delar ingår men innehållet kan skilja sig åt.  
o Fas 4 - Helheten följer designmodell för PC 

 
Användarsituationen för den mobila användaren skiljer sig gentemot en PC 
användare. Den omgivande miljön är annorlunda. Användaren av en PDA eller 
en Wap-telefon befinner sig ofta utomhus eller i sådana sammanhang, där den 
omgivande miljön kan vara störande, exempelvis solljus, mörker, trafikbuller 
eller andra koncentrationshämmande faktorer.  
 
Den största skillnaden i jämförelse mot PC är bildskärmens, displayens storlek, 
vilket innebär att innehållet måste reduceras i en mobil enhet. I den mobila 
enheten presenteras endast det som är primärt, dels för att tjänsten inte ska bli 
för stor prestandamässigt och dels för att begränsa användarens kommandon. 
Informationsmängden ska hållas låg. För att få plats med information på en 
liten display måste informationen vara kort och koncis.  
 
Begränsa mängden information som ska presenteras på skärmen samtidigt. 
Användargränssnittets delar måste trots en mindre skärm förbli i en fullt läsbar 
storlek Möjligheter till kortkommandon och val utan att behöva använda 
inmatningsfält är andra viktiga faktorer. Vidare är en mobil användare 
angelägen att direkt få svar på en viss fråga och inte intresserad av att surfa  



Designmodell 

 47

 
runt i presentationstjänsten. Det är därför särskilt viktigt att få klart för sig hur 
användaren vill använda tjänsten. 
 
När det gäller interaktionen mellan användaren och tjänsten bör man sträva 
efter att göra inmatningen så enkel som möjligt. Förenkla inmatningen genom 
val från rullistor, radioknappar eller kryssrutor i stället för att användaren 
skriver in text. 
 
Förutom detta måste utvecklaren även tänka på interaktionen mellan 
användaren och applikationen. PDA-enheten kan styras med hjälp av 
tryckskärmar och pekpenna, medan de flesta Wap-telefoner styrs med 
piltangenter och har en statisk skärm. Med tanke på detta kan inte heller ett 
mobilt gränssnitt bestå av allt för många delar, eftersom det försvårar 
navigationen. 
 
Lägg större vikt vid design av information i stället för den estetiska 
utformningen. Den grafiska designen för en mobil enhet får en mindre 
framträdande roll eftersom det är viktigare med design av information. Visa 
därför den viktigaste informationen överst i hierarkin för att minimera 
navigering. Eftersom en användares minne är begränsat så bör informationen 
göras synlig så att användaren inte behöver komma ihåg den från en sida till en 
annan.
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8 TEST AV DESIGNMODELL 
Här redogör vi för vilka programvaror, utrustning och verktyg som vi använt 
oss av i applikationsutvecklingen. Syftet med applikationsutvecklingen är att 
testa designmodellen och komma fram till om den fungerar eller om den 
behöver revideras. Applikationsutvecklingen innebär utveckling av det grafiska 
gränssnittet för en presentationstjänst med Luleå kommuns skärgårdsbåtar, för 
PC, PDA och Wap-telefon. 
 

8.1 Teknisk plattform 
Vi har i arbetet använt oss av följande utrustning och programvaror: 
 
Dator 
AMD Athlon(tm)XP 2200+, 1,79 GHz, 512 MB RAM. 
 
Operativsystem 
Microsoft Windows XP Professional Version 2002. 
 
Programvaror 
Microsoft  
– Visual Studio.NET 2003 
– SQL Server2000 
– Internet Information Server 
 
ESRI  
– ArcGIS - Author och Administrator 
– ArcIMS  
– ArcView 

8.2 Visual Studio.NET 
Visual Studio.NET 2003 är ett utvecklingsverktyg från Microsoft ämnat för 
Windows och webbapplikationer. Verktyget finns i en integrerad 
utvecklingsmiljö vilket innebär att utvecklaren har tillgång till en och samma 
plattform, .NET Framework 1.1 med ett gemensamt gränssnitt oavsett projekt 
och programmeringsspråk bland annat Visual Basic.NET, VisualC++.NET, 
VisualC#.NET och VisualJ#.NET. (Microsoft, 2003, Karim, 2003) 
 
ASP.NET 
ASP.NET är en miljö för att arbeta med .NET-baserade webbapplikationer. 
Med ASP.NET utvecklas serverbaserade webbapplikationer och 
användargränssnitt byggda med Web Forms, för presentation i vanliga 
webbläsare. Man kan också utveckla SOAP/XML-baserade webbtjänster och 
distribuerade objekt baserade på skyddad kod. Som webbserver används då 
Microsoft Internet Information Server, IIS. ASP.NET konceptet innefattar 
utveckling av webbapplikationer, som innebär en ny programmeringsmodell 
och nyttjar plattformen, .NET Framework, se Figur 8.1. Plattformen bygger på 
standarder som XML, WML och SOAP. Vidare ingår grundläggande 
systemtjänster som Common Language Runtime och klassbibliotek. Det nya 
ASP.NET konceptet innebär också separering av layout och affärslogik, 
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användning av riktiga programmeringsspråk, tillståndshantering med mera. 
Detta innebär att designutvecklaren kan arbeta med layouten och 
programmeraren kan koncentrera sig på den bakomliggande koden. (Microsoft, 
2003, Karim, 2003, Lundberg, 2002) 
 
 

 
   Figur 8.1 ASP.NET-konceptet (Karim, 2003) 
 
Inom ASP.NET finns det olika templates, modeller dels för vanliga 
webbapplikationer och mobila webbapplikationer. Till de olika modellerna är 
det kopplat webbkontroller och mobila webbkontroller som är objekt och utgör 
gränssnittet i applikationen. Objektet har egenskaper, metoder och händelser 
som förändrar dess beteende. Webbkontroller är så kallade serverkontroller 
eftersom de exekveras på servern och omsätts till Html-kod hos klienten.  
 
Web form 
Med webb formulär, Web Forms kan man visuellt designa användargränssnittet 
hos webbapplikationer, som sedan presenteras i vanliga webbläsare som 
Internet Explorer. I utvecklingsmiljön designas webbformulär på samma sätt 
som vanliga windowsformulär. Man lägger ut kontroller, Web Controls, och 
knyter händelsekod, etc. ASP.NET-baserade applikationer är kompilerade och 
väsentligt snabbare än tidigare skriptbaserade. (Karim, 2003, Lundberg, 2002) 
 
Mobile Web form 
Med mobila webbformulär, Mobile Web forms kan man utveckla mobila 
webbapplikationer som automatiskt anpassar presentation, beskrivningsspråk 
med mera efter presentationsenheten till exempel Internetuppkopplade 
mobiltelefoner. Mobila webbformulär består av en uppsättning ASP.NET 
komponenter på serversidan som hjälper till att formatera informationen så att 
den presenteras på bästa sätt, vilket baserats på information om 
presentationsenheten. (Karim, 2003, Lundberg, 2002) 

Webbklient 

IIS 

Operativsystem 

ASP.NET Applikation 

.NET Framework 
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8.3 ArcView 
ArcView är en GIS programvara från företaget ESRI som används för att 
visualisera, presentera och analysera geografisk data.  
 

8.4 ArcIMS 
ArcGIS Internet Map Server, ArcIMS är en programvara från ESRI som gör 
det möjligt att presentera GIS och karttjänster på Internet. ArcIMS arkitektur, 
beskrivs enligt figur 8.2 nedan och är delad i en server respektive en klientsida. 
Klientsidan motsvaras av Internetanvändaren som besöker webbsidan med 
hjälp webbläsaren. Klienten ställer frågor som servern sedan bearbetar och 
skickar tillbaka till klienten. ArcIMS-koppling används för att koppla ihop 
webbservern och applikationsservern. ArcIMS tillhandahåller tre kopplingar; 
Servlet-, ColdFusion- och ActiveX Connector. Manager innehåller verktyg för 
att skapa, designa och administrera karttjänsten. Applikationsservern hanterar 
inkomna frågor. Den spatiala servern bearbetar förfrågningar om kartor och 
relaterad information. Den har fem funktioner, virtuella servrar, för 
bearbetning; Image, Feature, Query, Geocode och Extract. Bakgrundprocesser 
till dessa är Tasker och Monitor. Tasker tar bort bildfiler och Monitor 
uppdaterar mot spatiala servern som bearbetar frågor (Salén, 2003, ESRIa, 
2003). 
 
 

 
 

  Figur 8.2 ArcIMS arkitektur (ESRIa, 2003) 
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8.5 Applikationsutveckling - Prototyp 
Fas 1 – Analys 

 
o Syfte med presentationstjänsten 
För att höja servicenivån till turister vill Luleå kommun erbjuda en 
presentationstjänst via Internet som visar skärgårdsbåtarna och var de 
befinner sig på en karta i skärgården. Tjänsten ska finnas tillgänglig både 
för PC, PDA och Wap-telefon. 

 
o Målgrupp 
Turisten kan vara allt från novis till van användare av PC. Turister är en 
bred målgrupp med stor variation av kunskap och intressen. Turister som är 
intresserade av skärgården vill få information om när båten går och var den 
befinner sig, tidtabeller och övrig turistinformation om Luleå skärgård.  

 
o Användarsituation 
Kartläggning av olika användarsituationer har gjorts genom scenario-
beskrivningar vilket finns i bilaga 2 ”Scenario”. 

 
o Innehåll 
Den grafiska layouten består av tre delar, kartan, realtidsinformation och 
tilläggsinformation. Turisten ska kunna se var Södra hamn är belägen och 
även kunna se vilka öar som trafikeras av turbåtar. Vidare ska turisten 
kunna välja turbåt och få hela rutten presenterad på kartan. 
Realtidsinformation presenteras både på karta och i tidtabell. Namnsättning 
vid aktuella öar kan nås via val eller klick på karta. Grundläggande 
kartfunktioner som zooma, panorera och visa hela kartan. Turisten ska 
också kunna se fullständig tidtabell över aktuella turbåtar. Utökad 
information om öar nås via länkar. 

 
Fas 2 – Helheten 
För att få en uppfattning om helheten brainstormade och skissade vi på 
gränssnittet. Vi skapade en startsida och provade färger, kontroller, typsnitt och 
rubriker. Vi utgick från kommunens hemsida och hur den var upplagd med 
färger, typsnitt och struktur. Bland annat testade vi kommunens logotyp för att 
få en harmoni till kommunens hemsida. Här bestämde vi oss för en arbetsyta 
som motsvarade rekommendationen, 80 procent. 
 
Fas 3 - Delarna 
Med resultat av analysen från fas 1 påbörjas bearbetning av kartan eftersom 
den är mest central i hela applikationen. Vår erfarenhet från tidigare 
utvecklingsprojekt samt de exempel på applikationer som systeminventeringen 
visat, stödjer detta. En karta som inte är anpassad för ändamålet kommer inte 
att uppfylla syftet med applikationen. Teorierna är enade om att vid 
kartografisk visualisering för webben är det särskilt viktigt att tänka på kartans 
estetiska utseende, bra funktionalitet räcker inte.  
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o Kartan 
Det digitala kartmaterialet fick vi från Luleå kommun. Kartmaterialet 
bestod av ett utsnitt av vägkartan över Luleå skärgård. Eftersom 
kartmaterialet från kommunen innehöll en mängd överflödig information 
och dessutom på en sådan detaljnivå som inte passade vårt ändamål 
bearbetades kartmaterialet ordentligt. 
 
Detta innebar att vi tog bort en hel del detaljinformation på öarna, djup, 
höjd text, vägar, stigar, symboler, höjdkurvor med mera. När kartan var 
”städad” och endast innehöll mark- och vattenlager testades färgsättningar, 
med utgångspunkt från en broschyr från Luleå kommun. Ett lager för 
punktobjekt för hamnar skapades. Linjelager skapades för turbåtens hela 
aktuella rutt, visualiserad som en slinga på kartan. Varje rutt fick en egen 
färg. Vi skapade ytterligare nya lager för att särskilja relevanta öar där 
turbåten lägger till. Slutligen gjordes ett lager för öarnas namn. Momentet 
var tids och tålamodskrävande. Kartan förenklades, generaliserades 
ordentligt för att få en enklare och tydligare karta anpassad till syftet och 
målgrupp. 

 
Att skapa karttjänst 
När kartlagren är färdiga är det dags att göra en karttjänst. En karttjänst 
innebär att kart-konfigureringsfilen (AXL) är åtkomlig via webben. 
AXL-filen innehåller kartlager och tillhörande symbolhantering.  
 
Vi har använt oss av de lager vi skapat i ArcView och sedan skapat en 
projektfil (.axl) i ArcGis/ArcIMS/Author, som är ett verktyg för att skapa 
karttjänsten, fungerar ungefär som ArcView men är betydligt mer 
begränsad. Här har vi experimenterat med färgsättningen, då det visade 
sig att färgerna inte alls överensstämde när kartan sedan presenterades på 
webben utan blev väsentligt mörkare och dovare. 
 
När man är nöjd med utseendet återstår att starta en MapService på 
ArcIMS Spatial Server med kart-konfigureringsfilen som input. Det gör 
man i ArcGis/ArcIMS/Administrator genom Service/New och sedan 
genom att ange följande: 
Name: på den aktuella projektfilen 
MapFile: sökvägen till projektfilen 
Virituell server: Image server1 
Directory Location: c:/ArcIMS/output 
HTTP Location (URL): http:// aktuellt datornamn eller IP-
nummer/output 
 
När man sedan har ändrat något i karttjänsten är det viktigt att komma 
ihåg att uppdatera servicen genom Service/RefreshService. 
 
Att testa kartjänsten  
Testa sedan karttjänsten i applikationen, genom att lägga till objektet 
ImageButton i webbformuläret.  
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Initiera kartan på följande sätt: 
mConnector.ServerName = ”localhost” 
mConnector.ServerPort =  5300 
mMapInitMap(mConnector, ”namnet på karttjänsten”) 
mMap.Refresh() 
ImageButton.ImageUrl = mMap.GetImageAsUrl 
 
När du sedan kör applikationen visas kartan på webben och färgerna är 
kanske inte som du tänkt dig. För bästa resultat får du testa dig fram 
genom att ändra och experimentera i karttjänsten. Karttjänsten uppdateras 
enkelt men det kan inte nog påpekas hur lätt Service/RefreshService 
faller i glömska i ivern att se resultatet av förändringarna.  
 
När du sedan känner dig nöjd med kartans utseende och färgsättning är 
det dags att lägga till den grundläggande funktionaliteten, till exempel 
zooma in, zooma ut, panorera, visa hela kartan. 
 
Testa vidare hur stort steg du vill zooma, om du vill visa något annat 
lager vid en viss zoomning, om kartan till exempel ska bli mer detaljerad. 
 
Featurelayer (representerar alla geografiska detaljer i ett dataset) 
Om du ska tillåta användaren att ställa frågor som besvaras i kartan. Vid 
ett klick i kartan möjliggöra identifiering av ett visst objekt. 
 
Acetatlager (definierar upp ett lager som visas ovanpå kartbilden) 
I acetatlagret ligger punkten som representerar realtidsobjektet, det som 
rör sig på kartan. 
 
Informationen till detta lager hämtar vi från en databas som är tänkt som 
en mellanlagring av den realtidinformation som skickas från det rörliga 
objektet. Vad man väljer att lagra här beror på vilken typ av information 
applikationen ska kunna presentera, positionen men det kan också vara 
tid, hastighet med mera. 

 
o Interaktivitet 
På följande sätt kan användaren interagera med kartan: 
 
- Identifiera objekt genom klick i kartan 
- Listbox, som användaren väljer turbåt ifrån 
- Zooma in och zooma ut 
- Panorera 
- Visa hela kartan 
- Länkar till andra dokument 
 
Rekommendationen är att använda legender men vi har i stället valt att 
begränsa mängden information i kartan. Vi anser att legenden tar för stor 
plats av applikationens gränssnitt.  
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o Realtidsinformation 
Vi har valt att visualisera realtidsinformationen som en prick på kartan, och 
även som text i en tabell. Att båten representeras av en röd prick på kartan 
anser vi vara ett enkelt och tydligt sätt att göra användaren uppmärksam. 
Realtidsinformationen i tabellen visas tillsammans med hela tidtabellen för 
rutten. Användaren kan välja en turbåt från en Listbox, den valda rutten 
visas då som en slinga på kartan tillsammans med realtidsinformationen. 

 
o Tilläggsinformation  
Länkar till befintlig information om öar på Luleå kommunens hemsida. Vi 
har gett dessa beskrivande namn, som ”Info om öar”, ”Luleå skärgård”, 
”Bo & äta”, ”Arrangemang” och ”Turlista”. När användaren identifierar ett 
objekt i kartbilden får det en annan färg och namnet på objektet, ön visas i 
en textruta dessutom tänds en länk, ”Info” där ytterligare info om objektet 
visas. 

 
Fas 4 - Helheten 
Vi har strävat efter att ta fram en enkelt men informativt gränssnitt. Genom att 
prova oss fram har vi försökt minimera antalet kontroller. 
 
 
Presentationstjänst för PDA & Wap-telefon 
Vi förutsätter att användare av PDA och Wap-telefon är relativt vana 
datoranvändare. Här har vi strävat efter att visualisera den mest relevanta 
informationen för att användaren inte ska behöva utföra onödiga kommandon. 
Informationsmängden för presentationstjänsten begränsas för PDA & Wap-
telefon. Den estetiska utformningen är av underordnad betydelse, funktionalitet 
och prestandan är viktigare för användaren.  
 
På displayen för PDA presenteras kartan med aktuell turbåt som standardvärde. 
Funktionaliteten för kartan är den grundläggande, zooma in, zooma ut, 
panorera och visa hela kartan. Den grundläggande funktionaliteten för PDA fås 
genom en rullist från den övre menyraden. På rullisten kan man välja att zooma 
in, zooma ut, panorera eller visa hela kartan. På den nedre menyraden kan 
användaren välja realtidsinformation i text eller tidtabell genom att klicka på en 
länkknapp och en ny panel tänds som visar den valda informationen. Genom 
att strukturera sidan med paneler som tänds och släcks med länkknappar 
behöver inte sidan laddas för varje ny bild.  
 
På displayen för Wap-telefon presenteras inledningsvis den aktuella turbåten i 
text som förval. Användaren kan välja en annan turbåt i en Listbox högst upp 
på sidan. Här är det extra viktigt att användaren får den mest relevanta 
informationen först. Användaren kan välja att visa tidtabell genom att klicka på 
en länkknapp i den nedre menyraden eller välja att visa karta genom att klicka 
på en länkknapp för karta. Funktionaliteten för kartan är zooma in, zooma ut, 
panorera ”S” för söderut och ”N” för norrut. Eftersom displayens storlek är 
liten och endast omfattar sju rader så gäller det att begränsa informationen. 
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9 RESULTAT  
Med utgångspunkt från designmodellen i kapitel 7 och vad som framkommit 
vid applikationsutvecklingen i kapitel 8 redogörs nu för den slutliga 
designmodellen och dess olika delar. Modellens fokus är grafisk design och är 
tänkt att fungera som en ledstång vid utveckling av det grafiska gränssnittet.  

9.1 Designmodell  

 
Figur 9.1 Resultat- designmodell för PC, PDA & Wap-telefon 
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Med Figur 9.1 illustrerar vi det slutliga resultatet av designmodellen. 
Analysfasen har ett övergripande syfte och är en överordnad del i 
designmodellen eftersom analysen bilder grunden för det fortsatta utvecklings-
arbetet. Helheten består av fem delar, faser: Karta, Skapa & testa Karttjänst, 
Interaktivitet, Realtidsinformation, och Tilläggsinformation. Utvecklingen av 
dessa delar samverkar dels mellan varandra och hela tiden kopplat till helheten. 
Med den dubbelriktade pilen vill vi visa att man hela tiden måste stämma av 
mot analysen. Modellens fokus är grafisk design och utveckling av grafiska 
gränssnitt är en iterativ process där syfte, målgrupp, användarsituation och 
innehåll måste finnas i bakgrunden. Designmodellen riktar sig i första hand 
mot den grafiska utvecklingen av presentationstjänster för PC. Med den som 
nytt utgångsläge har vi sedan dragit slutsatser om vad som är relevant 
information för PDA och Wap-telefon. De riktlinjer som framkommit i 
designmodellen för PC, gäller även till stor del för PDA och Wap-telefon.  
 
 
Vid applikationsutvecklingen av presentationstjänsten har vi kommit fram till 
att bearbetning av kartan även kräver att man kan testa sin karta på webben, för 
att kunna få en uppfattning om hur kartan ser ut och passar in i helheten. Det är 
en iterativ process.   
 

o Skapa och testa karttjänst 
För att kunna visa och presentera kartan på webben krävs att kartan finns 
på en kartserver. Skapa en karttjänst för de lager som är aktuella för 
tjänsten och testa den. 
 

Även om man anser att man har ett bra kartmaterial så krävs det en anpassning 
som stämmer överens med syftet för presentationstjänsten. Det gäller här att ha 
en god uppfattning om vad användaren har behov av och även hur det bäst 
hanteras med olika kartlager.  
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10 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur man kan visualisera en 
presentationstjänst med karta och realtidsinformation på webben för olika 
presentationsplattformar. Det har vi gjort genom att utveckla en designmodell 
för den grafiska layouten för presentationstjänster i PC, PDA och Wap-telefon. 
 
Arbetet har resulterat i en designmodell, som grundats på vedertagna teorier 
inom ämnet och har baserats på tidigare kunskaper, ny kunskap från teorier 
samt praktiskt arbete med applikationsutveckling. Designmodellen skulle 
kunna fungera som en vägvisare i arbetet med att utveckla grafiska 
användargränssnitt för presentationstjänster på webben för olika 
presentationsplattformar. 
 
I arbetet med att testa designmodellen har en stor del av tiden lagts ned på att 
anpassa det digitala kartmaterialet till en för presentationstjänsten ändamåls-
enlig karta. Vi har förenklat, generaliserat kartmaterialet genom slå samman 
lager, skapat nya lager för att kunna identifiera intressanta objekt och arbetat 
med färger.  
 
Genom att undersöka vilka liknande tjänster som finns publicerade på webben 
har vi försökt bilda oss en uppfattning om hur realtidsinformation grafiskt 
visualiseras. I arbetet med systeminventeringen av liknande presentations-
tjänster har vi sett många exempel på kartor på webben som inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt, vilket kan bekräfta att utveckling av kartor för webben är 
ett komplext kunskapsområde. Vi har sett olika exempel på hur realtid på 
kartor visualiseras och det har varit stor variation på hur detta sker. 
Realtidsinformation kan presenteras på olika sätt, dels som text i tabeller eller 
genom att visa en symbol på en karta. Färgen i sig kan ha ett symbolvärde, rött, 
gult och grönt. Hur man väljer att visualisera realtidsinformation är till exempel 
olika beroende på vilken presentationsplattform den är avsedd att presentas i. 
 
Vår designmodell visar att mycket av det som lämpar sig att presentera på PC 
är tillämpningsbart även i PDA och Wap-telefon. Realtidsinformation anser vi 
vara meningsfull via mobila enheter, frågan vi däremot ställer oss är, behöver 
den presenteras på en karta? Även om vi är förespråkare för grafisk layout så 
måste vi medge att för mobila enheter så har den grafiska designen en mindre 
betydelse. Det viktiga är att underlätta navigering och interaktionen för 
användaren.  
 
Vi har kommit fram till att en presentationstjänst på webben med karta bör 
innehålla en enkel, ändamålsenlig och tydlig karta med grundläggande 
kartfunktionalitet. Informationen ska vara anpassad till syfte och målgrupp. 
Eftersom stor möjlighet till interaktivitet finns kan utvecklaren göra det enkelt 
för sig genom att använda en redan befintlig alltför informationstyngd karta 
och sedan låta användaren välja bort den information hon inte vill se. Då anser 
vi att man missuppfattat interaktionens syfte, som är att besvara frågor inte att 
välja bort information. Det finns en risk att man vid utveckling av kartor på 
webben använder interaktion på fel sätt.  
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En presentationstjänst med karta riktar sig till en viss målgrupp men i och med 
att kartan finns tillgänglig på webben kan man inte förutsäga vem den egentliga 
användaren är, därför måste kartan vara särskilt enkel med ett tydligt budskap. 
Problemet kan då bli att kartan i stället blir intetsägande och luddig. Vår 
ambition i början av arbetet var att vi ville visa mycket information direkt i 
kartan, genom att skapa olika lager med symboler och på så sätt uppmuntra till 
interaktivitet. Det visade sig vara väldigt svårt, kartan blev gyttrig. En legend 
hade kunnat lösa det men hade istället tagit för mycket plats på bildskärmen.  
 
Till största del är det tekniska området väl utvecklat medan designen av den 
grafiska layouten inte fått så stor uppmärksamhet. Det verkar som om det finns 
mycket kvar att utveckla när det gäller grafisk design inom området 
webbkartografi och realtidsinformation. Enligt teorierna hamnar ofta 
gränssnittsdesign på undantag vid webbutveckling vilket vi i och med detta 
arbete kan förstå eftersom det är omfattande och tar mycket tid. 
 
I vårt arbete har vi haft tillgång till ett för litet utsnitt, område av kartmaterialet 
vilket medfört att det inte gått att zooma ut kartan tilläckligt. Det är därför 
viktigt att man arbetar med ett tillräckligt stort kartområde.   
 
Arbetet med att utveckla designmodellen baseras på teoretisk grund och egna 
kunskaper. Vi har inte lyckats testa vår presentationstjänst i mobila enheter, 
däremot har vi testat andras wap-tjänster i Wap-telefon och via Wapsilon och 
på så sätt bildat oss en uppfattning av hur liknade tjänster fungerar. 
 
Det vi genomgående kunnat se i de teorier vi studerat är att en slags 
systemutvecklingsmodell går att applicera på de flesta områden, så även 
webbutveckling. Modellerna skiljer sig inte så mycket från varandra utan 
innehåller i någon form stegen analys, design, realisering, implementation, test 
och underhåll om än med lite variation.  
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Bilaga 1a 

Skärmbilder över gränssnittet på LLTs realtidssystem  
 
 
Startsidan, där man som användare antingen kan välja en hållplats genom att 
klicka i en karta eller genom ett val från en alfabetisk lista. 
http://www.llt.lulea.se/trivector/vemos2_Web.dll/start.html  
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Bilaga 1b 

Alternativ 1 – Klicka i karta 
Kartbilden där man kan klicka på en hållplats för att sedan få 
realtidsinformationen presenterad i en aktuell tabell som hela tiden uppdateras. 

 
Alternativ 2 – Val från lista  

 



Bilaga 1 

 

 
Bilaga 1c 

 
Listan i alfabetisk ordning där man kan klicka på en hållplats för att sedan få 
realtidsinformationen presenterad på samma sätt som ovan, i en aktuell tabell 
som hela tiden uppdateras. 
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Bilaga 2a 
Scenariobeskrivningar 
 
Bakgrund 
Vi har i vårat arbete tagit fram en generell ”designmodell för visualisering av 
realtidsinformation med fokus på grafisk layout”. Vår uppgift var sedan att 
testa modellen genom att göra en prototyp av gränssnittet för en 
presentationstjänst. Presentationstjänsten finns tillgänglig på webben, 
innehåller en karta, realtidsinformation och ska presenteras på tre olika 
plattformar, PC, PDA och Wap-telefon. 
 
För att analysera fram vad prototypen ska innehålla och hur man som 
användare vill att det presenteras har vi använt oss av metoden 
scenariobeskrivning. Grundtanken med scenario var att vi skulle komma fram 
till målgruppens olika behov, tjänster och intressen. Att göra 
scenariobeskrivningar innebär mycket diskussioner hit och dit, åsikterna går 
lätt isär, fördelen är att man genom dessa sätter sig in i användarsituationen på 
ett mer naturligt sätt.     
 
Målgrupp 
Det vi ser som vår störta målgrupp är turisten, men även personal på 
turistbyrån och lokalbefolkningen som nyttjar trafiken i skärgården. Alla dessa 
användare kan vara allt från kunnig till novis användare. I vårt fall riktar vi oss 
dessutom till tre olika presentationsplattformar. Vi gör dock en väsentlig 
skillnad då vi i de mindre mobila enheterna förutsätter att användaren är 
kunnig. Vi har därför valt att dela in målgruppen enligt följande;  
 
PC användare  
PDA användare 
Wap-telefonanvändare    
 
PC användare 
Kan vara i princip vem som helst, allt från den som känner till sidans existens 
till den som bara ”råkar” hamna där.  
 
Den som känner till sidan vet vilken info som finns, ska kunna nå den utan att 
behöva göra så många val.   
Användaren som bara råkar hamna på sidan gäller det att hålla kvar och fånga 
personens intresse, det sker genom att sidan är tilltalande och beskrivande så 
att den ger en tydlig helhetsbild. 
 
PDA användare 
Denna användare känner till sidans existens och vill ha svar på något, här och 
nu, vilket gör det viktigt att vara klar över vad som ska besvaras och vilket 
presentationssätt som är lämpligast. Vi reducerar möjligheten att användaren 
bara ”surfar runt” till att endast gälla plattformen PC. Eftersom användaren är 
mobil har vi ytterligare en faktor att ta hänsyn till, den yttre miljön. Den yttre 
miljön kan påverka en användare på många olika sätt bland annat genom att 
koncentrationen störs och genom kraftigt ljus.   
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Bilaga 2b 
 
Presentationsenheten i sig har vissa begränsningar, skärmstorlek, 
nedladdningstider och interaktionsmöjligheter.  
 
Att skärmens storlek är begränsad ställer högre krav på vad som visas, text och 
kartbild måste ju synas.  
Användare är som regel otåliga man vill inte vänta för länge, då lessnar man 
viktigt är därför att man tar hänsyn till tiden det tar att visa informationen. 
Användaren vill inte heller göra för många val eller klick för att nå aktuell 
information, det leder till irritation och man inte orkar vänta eller ens besöka 
sidan igen. 
I en PDA har man ett pekdon istället för mus, till hjälp vid navigering och val. 
Det kan vara svårt att ”klicka” rätt i en mindre enhet eftersom skärmen är 
mindre men också med tanke på den yttre miljön. 
 
Wap-telefonanvändare 
Wap-telefonanvändaren påminner mycket om föregående användare men det 
finns skillnader även här. Presentationsenheten har ytterligare begränsningar i 
form av både storlek och navigations möjligheter. 
 
Skärmens storlek är ytterligare begränsad vilket ställer högre krav på vad som 
visas, text och kartbild måste ju synas.  
Navigationen sker med telefonens knappsats, med hjälp av pilarna. 
 
 
Scenario – PC användare 
Personalen på turistbyrån får hela tiden förfrågningar om hur båten förhåller 
sig till tidtabellen och kan lätt hålla sig uppdaterade om båtens position genom 
webbtjänsten ”Rutt” och därmed öka servicen till turisterna.  
 
En annan PC-användare kan vara turisten som sitter hemma vid datorn för att 
planera sitt besök i Luleå, webbtjänsten ”Rutt” hittar han på Luleå Kommuns 
hemsida. Välkomst sidan presenterar en relativt stor kartbild där båten Ronja 
rör sig i realtid, turisten kan också genom ett enkelt val från en Listbox välja en 
annan båt. På sidan kan man även göra ett språkval, alla turister förstår ju inte 
svenska. På kartan ser han hela rutten och exakt var båten befinner sig, både 
som en prick på kartan men också i tabellform. Eftersom turisten är nyfiken 
och vill veta mer ges även en möjlighet att klicka kartbilden för att dels få veta 
vilken ö det är och sedan för att kunna få mer info om just den ön, den 
informationen är i form av en länk direkt till Skärgården på Luleå Kommuns 
hemsida. Vidare finns länkar om Luleå skärgård,  
 
Arrangemang, Bo & äta, samt en turlista över alla turer. Eftersom det finns en 
karta så finns också kartfunktionerna, zooma in, zooma ut, panorera, hela 
kartan och identifiera ö, för att turisten lätt ska kunna interagera med 
kartbilden. Förutom att de aktuella öarna ska en avvikande färg ges turisten 
även möjlighet att med ett knappklick tända och släcka namnen på alla öar där 
turbåtstrafiken går. 
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Bilaga 2c 
 
Scenario – PDA användare 
Ulla som är på besök i Luleå och en sann skärgårdsälskare, har fått sitt 
eftermiddagsmöte inställt och nu återstår flera till innan flyget tar henne hem 
till storstan igen. Eftersom hon gillar skärgården tar hon fram arbetsredskap 
PDA:n för att kolla om hon skulle kunna ta sig ut på en båttur. Hon går in på 
webbtjänsten ”Rutt”, välkomst sidan kommer upp ett kort ögonblick bara för 
att verifiera att hon kommit rätt, Ulla slussas sedan vidare till en karta med 
båten ”Ronja” som en prick som rör sig i realtid, från denna sida ges även 
möjlighet att välja en annan båt, se hela turlistan presenterad i en lista eller att 
se den aktuella turens start och stopp, även det som en lista. Genom att klicka 
på kartbilden får Ulla veta vilken ö hon klickat på och kan sedan välja att se 
mer info om just den ön i form av en anpassad länk, så att texten på sidan inte 
kräver för mycket ”scrollande”. Tack vare den här informationen kan nu Ulla 
gå ner mot kajen för att gå ombord på en av skärgårdsbåtarna som tar henne på 
en trevlig eftermiddagstur innan hon ska vidare med flyget hem. Denna utflykt 
hade inte varit möjlig utan en snabb och lätt tillgänglig information som hon 
kan nå via sin PDA, finns inte tjänsten måste hon istället besöka turistbyrån 
uppe i stan för att få veta mer om aktuella turer och få svar på hur båten 
förhåller sig till tidtabellen. Det hade både tagit för lång tid och varit för 
omständligt att få den informationen så risken är stor att Ulla då hade nöjt sig 
med att sitta på kajkanten istället för att komma ut i skärgården.  
 
 
Scenario – Wap-telefon användare 
Per som bor på en av öarna i Luleå Skärgård har fått problem med båten och 
behöver ta sig in till stan så snabbt som möjligt. Han vet att turbåten Ronja 
borde passera när som helst. Är hon i tid eller är hon försenad, har hon kanske 
redan passerat? Per kan då med hjälp av sin Wap-telefon snabbt och smidigt få 
svar på sina frågor, genom att gå in på wap-tjänsten ”rutt”, välkomstsidan 
kommer upp ett kort ögonblick bara för att verifiera att han kommit rätt, Per 
slussas sedan vidare så att han kan välja vilken båt han vill titta på, när han valt 
båt från en lista visas båtens nästa stopp i form av vilken hamn och vilken tid i 
text på displayen, om Per önskar kan han istället få det presenterat på en karta, 
det valet gör han genom att klicka på ”kartknappen”. Tyvärr hade båten just 
passerat och Per vill nu veta när den kommer nästa gång, det kan han göra 
genom att välja turlista, dagens rutt presenteras då som en lista på skärmen.    
 


