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Förord 

Uppsatsen presenterar examensarbetet vi gjort på Högskolan i Gävle inom 
programmet IT/GIS – informationsteknologi med GIS-inriktning. 

Uppdragsgivaren var Region Gävleborg och arbetet genomfördes på 
Högskolan i Gävle från slutet av mars 2018 till slutet av maj 2018.  

Vi skulle vilja börja med att tacka våra respektive nära och kära för allt stöd 
och den uppbackning vi fått från dem.  

Vi vill också tacka samtliga personer från Region Gävleborgs avdelning 
Kulturutveckling som tog sig tiden att delta i vårt test av applikationen samt 
svara på frågor och påståenden relaterade till syftet med detta arbete - att 
skapa en webbaserad GIS-applikation med ett användbarhetsperspektiv. 

Vi skulle även vilja tacka Region Gävleborg för att vi fick möjligheten att 
utföra detta examensarbete åt avdelningen Kulturutveckling. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Torsten Jonsson samt några av våra 
kollegor från vår klass, Alexander Mogren och En Suan Mung Lian, för att de 
har stöttat oss i vårt arbete. 
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Abstrakt  

Denna rapport behandlar ämnet användbarhet och hur det kan tillämpas på 
Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling. Idag saknar de en applikation 
som tillhandahåller tjänsten att med hjälp av Excel-data grafiskt på en karta 
visualisera kulturaktörer med regionalt uppdrag och deras verksamhet. 

För att kunna skapa och utforma en användarvänlig applikation har författarna 
undersökt olika tillämpningar, definitioner och standarder som rör 
användbarhet. Ett användartest utfördes för att bekräfta författarnas tes om att 
med hjälp av Shneidermans gyllene regler tillverka en applikation som i 
framtiden kan användas för att underlätta beslutsfattande kring de kulturella 
aktörernas verksamhet i regionen. 

Författarna har utöver feedbacken från de tilltänkta användarna även tagit fram 
en lathund för att möjliggöra användare med olika kunskap och erfarenhet att 
använda applikationen som redskap i deras arbete. Slutsatsen som kan dras är 
att det är tillräckligt att tillämpa en uppsättning användbarhetsregler för att 
skapa en användarvänlig applikation. 
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1 Inledning 

Ända sedan internets uppkomst har webbsidor haft olika typer av utseende. Ta till 
exempel en av de första webbsidorna som kom år 1991 [1]. Sidan, skapad av Sir Tim 
Berners-Lee innehöll endast text med innehåll till hyperlänkar till andra webbsidor.  

Detta var starten till att förstå hur ett nätverk fungerar och syftet med ändamålet var 
att minska mängden information som gick förlorad på grund av 
kommunikationsbrist mellan de anställda snarare än att tänka på webbsidans 
utseende och hur den ska vara ur ett användbarhetssperspektiv. 

I takt med internets utveckling har nya möjligheter öppnats för kvalitativa 
funktioner och produktioner som tillgodoser användarens behov. Ett av många 
framsteg är tillverkning av webbapplikationer. Ett program eller en mjukvara som 
online hjälper till att utföra en uppgift eller handling för att få ett resultat knutet till 
den enskilde användaren. En av dessa funktioner är position. 

Positionen är väldigt viktig för att planera, lokalisera och förstå vårt samhälle. 
Genom internets framgång har Geografiska Informationssystem (GIS) blivit 
tillgängliga för väldigt många i form av GIS-applikationer på webben. Möjligheten 
att integrera olika typer av data kombinerade till en meningsfull form, utan krav på 
att köpa eller installera programvara, har varit anledningarna till populariteten hos 
internet-baserade GIS-applikationer.  

Då dessa applikationer inte behöver någon expertis, tack vare användarvänligt 
gränssnitt, kan idag privatpersoner, företag, organisationer och många fler använda 
GIS-applikationer för att bygga upp, bidra till och förstå samhället. 

Vår förhoppning med detta examensarbete är att kunna skapa en användarvänlig 
GIS-applikation för Region Gävleborg, där önskemålet är att visualisera de kulturella 
aktörernas verksamhet i regionen. Detta kan hjälpa Region Gävleborg att enklare 
kunna fatta beslut för deras verksamhet samt förvalta en applikation ur ett 
användbarhetsperspektiv. 
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 Bakgrund 

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation där regionfullmäktige fördelar 
uppdrag direkt till respektive nämnd. Inom kultur- och kompetensförvaltning finns 
en avdelning Kulturutveckling där ett av dess uppdrag är kopplat till förordningen 
om fördelningen av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt Svensk 
författningssamling (SFS) 2010:2012 [2]. 

Data kopplade till kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag finns i Excel-filer 
tack vare digitalisering av bidragshantering. En särskild webbapplikation (s.k. 
Kulturdatabasen) används för att samla alla dessa data. Genom denna applikation kan 
Region Gävleborg få Excel-filer. Tanken är att använda dessa filer för inmatning i en 
webbaserad GIS-applikation. 

Med anledning av detta har vi sammanställt en Product Backlog som avser Region 
Gävleborgs önskemål (se Tabell 1 nedan). 

Tabell 1. Utdrag från Bilaga 1 över Product Backlog för Kulturutveckling Region Gävleborg vid projektets 
början 
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Idag har Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling data lagrad i en 
kulturdatabas i form av Excel-filer med innehåll gällande ekonomi, verksamhet och 
aktiviteter. Datan de tillhandahåller är i dagsläget inte visuellt anpassad och det går 
inte att skapa någon övergripande bild för att kunna fatta beslut gällande utdelning 
av bidrag eller verksamheten. För att arbetsprocessen ska kunna fungera mer 
effektivt och kvalitativt har ett önskemål uttryckts från Region Gävleborgs avdelning 
Kulturutveckling om en kartapplikation. Arbetet kommer att beaktas ur ett 
användbarhetsperspektiv då författarna Gulliksen, Boivie och Göransson [3] menar 
att många utvecklare börjar inse vidden av hur viktigt det är att implementera denna 
typ av struktur redan från start då det har blivit en viktig komponent för 
verksamhetens ändamål och effektivitet. Vidare i artikeln beskriver författarna att 
orsaken till att många projekt inom IT-branschen misslyckas, är att tekniken är 
svårhanterlig och svår att förstå sig på. 

En författare och konsult inom gränssnittsdesign och användbarhet, Jakob Nielsen 
[4], jämför måttet på kvaliteten med en användares upplevelse när denne interagerar 
med en användardriven enhet. Så fort användaren ser svårigheter eller faktorer ur en 
negativ bemärkelse tenderar denna lämna enheten. 

 

 Syfte 

Arbetets syfte är att ta fram en applikation ur ett användbarhetsperspektiv och med 
hjälp av JavaScript och ArcGIS Online verktyg skapa en applikation som kan 
visualisera Excel-data i form av geometriska objekt på en karta.  

Många har utvecklat applikationer med användbarhet i fokus, till exempel studenter 
på Linköpings universitet [5], [6], men i författarnas vetskap är det ingen som har 
använt Shneidermans gyllene regler med hjälp av ArcGIS Online i 
utvecklingsprocessen. 

Meningen med detta är att fler kommer inse vikten av användbarhet vid tillverkning 
och utveckling av webbaserade GIS-applikationer och skapa en mall för 
implementering av Shneidermans gyllene regler. 
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 Problemformulering 

För att uppnå syftet med denna uppsats har följande forskningsfråga formulerats:  

Hur ska användbarheten uppnås på ett tillfredsställande sätt så att 
användarna ska känna sig nöjda med Region Gävleborgs webbaserade 
GIS-applikation? 

För att kunna svara på denna fråga måste användbarhetstester utföras för att 
utvärdera samt förbättra användbarheten. 

Utifrån bakgrunden har ytterligare en fråga formulerats: 

Är det tillräckligt att tillämpa en uppsättning användbarhetsregler för 
att uppnå syftet att nå en tillfredsställande användbarhet? 

 Avgränsning 

Uppdraget är att ta fram en användarvänlig applikation för Region Gävleborgs 
avdelning Kulturutveckling där de med hjälp av plattformen ArcGIS Online och 
ArcGIS API för JavaScript kan visualisera Excel-data på en karta. I och med att fokus 
hos vår applikation är inom användbarhet har författarna valt att tillämpa 
Shneidermans gyllene regler [7] gällande användbarhet. 
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 Teoretiskt ramverk 

1.5.1 Begrepp 

Geografiska Informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, 
lagra, analysera och presentera geografisk data i digitala kartor [8]. GIS integrerar 
hård- och mjukvara samt lägesbunden information. Webbaserade GIS-applikationer 
(WGIS) har på ett mycket framgångsrikt sätt använts både regionalt och globalt 
kring frågor inom områden som transport, utbildning, kriminologi, sociologi, 
näring, marknadsföring, samhällsplanering, katastrof och återhämtning. Detta på 
grund av att WGIS har samma funktionalitet som traditionella kartor, men har fler 
dynamiska funktioner. 

International Organization for Standardization (ISO) [9] är en standardiserings-
organisation bestående av 161 medlemmar från länders främsta standardiserings-
organ. De formar och publicerar standarder inom en rad olika områden. 

Ett användargränssnitt (User Interface, UI) är det användaren kommer i kontakt 
med på något sätt [10]. Det vanligaste är att användaren interagerar med ett system 
fysiskt, till exempel med hjälp av en datormus. Användargränssnitt är 
beståndsdelarna i en applikation som tillåter användaren att interagera och 
kontrollera programmet med hjälp av tangentbord och mus. Ett grafiskt 
användargränssnitt (Graphical User Interface, GUI) – finns idag i alla enheter såsom 
persondatorer, smartphones och så vidare – är ett system där funktioner 
representeras av grafiska objekt. I författarnas applikation representeras de grafiska 
komponenterna av knappar, inmatningsfält och rullgardinsvy. Användare har det 
enklare att känna igen och utföra det de vill ifall objekten i en applikation visas 
grafiskt istället för att de ska behöva komma ihåg kommandon. Det är också lättare 
att gå tillbaka med ett GUI, ifall användaren till exempel har gjort fel. 

JavaScript är ett dynamiskt plattformsoberoende skriptspråk. Dess egenskaper är att 
det är ett programmeringsspråk vilket kan köras i vilken webbläsare som helst. 
Enligt en hemsida som ger information om användning av olika typer av tekniker på 
webben, W3Techs [11] använder cirka 95% av alla webbsidor JavaScript. Detta gör 
programmet till ett av de mest använda och populära webbspråken [12]. 

Oftast används JavaScript för att styra beteenden på webbsidor och koppla ihop 
resurser. På så sätt kan webbsidors utseende förändras och göra dem interaktiva med 
bland annat klickbara knappar.  
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Application Programming Interface (API) eller applikations-
programmeringsgränssnitt är ett protokoll [5]. För att olika program ska fungera 
ihop behövs det föreskrifter att följa i samband med programmering. Det är en sorts 
gränssnitt mellan olika program.  

ArcGIS är en plattform för geografiska data och analyser[5]. Konceptet går ut på att 
en organisation skall kunna skapa, hantera, dela och analysera spatiala data. Med 
ArcGIS Onlinetjänst går det bland annat att skapa interaktiva webbkartor och 
anpassa innehållet till sin fasta eller bärbara enhet. 

  

1.5.2 Tidigare forskning 

Webbaserade GIS-applikationer, GIS-applikationer som körs i en webbläsare, 
sträcker sig så långt tillbaka som 1993 då Xerox Corporation Palo Alto Research 
Center (PARC) utvecklade en karta för webben [5]. Applikationen de skapade, 
kallad för Xerox PARC Map Viewer, var ett sätt för användare att hämta interaktiv 
information, snarare än hämtning av statiska filer. På kartan kunde man zooma, välja 
lager och konvertera mellan kartprojektioner. Den här kartapplikationen var en 
pionjär för utvecklingen av GIS-applikationer på webben. Den bevisade att 
användare över hela internet kunde köra en GIS-applikation på en hemsida utan att 
behöva ha den installerad, något det inte gick med vanliga GIS-applikationer. 

De flesta webbaserade GIS-applikationer riktar sig mot användare med liten eller 
ingen kunskap om GIS. På grund av detta är det mycket viktigt att dessa 
applikationer har ett tydligt och enkelt gränssnitt [13], [14], [15], [16]. Gränssnittet i 
en webbaserad GIS-applikation måste vara designade på ett enkelt och intuitivt sätt 
så att vanliga användare kan interagera med applikationen på ett smidigt och 
effektivt sätt [17]. Enligt Nivala et al. [16] är det viktigt att en enkel terminologi 
används för att det ska vara förståelig för användare utan mycket kunskap inom GIS. 
Vidare konstaterar författarna att applikationen måste utvecklas för att svara mot 
olika användare och behov.  

Men trots att WGIS-applikationer har blivit alltmer populära tack vare att de är 
enkla att använda och kostnadseffektiva finns det utmaningar gällande navigerbarhet, 
enkelhet och tydlighet. 
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En studie gjord av Komarkova, Jedlicka och Hub [13] identifierar de allvarligaste 
användbarhetsproblemen gällande WGIS-applikationer. Studien utfördes i Tjeckien 
där deltagare med olika nivåer beträffande GIS-kunskaper testade 14 olika men 
motsvarande WGIS-applikationer. Resultatet visade att de mest oundvikliga 
användbarhetsproblemen var: 

• Avsaknaden av sökverktyg 

• Redskap för avståndsmätning (scalebar), då sådana saknades helt eller visade 
felaktiga enheter. 

• Svårorienterad applikation som inte kunde möjliggöra sökning av önskvärd 
information. 

En annan jämförelsestudie [18] visade utöver ovan nämda punkter även att: 

• Rullgardinsmeny är av stor vikt på en webbsida då den ger användaren 
tillgång till hela webbplatsen. 

• En kartapplikation bör även ha en kort beskrivning av vad symboler på 
kartan representerar (map legend). 

• En översiktskarta bör finnas för möjlighet att vid inzoomning veta inom 
vilket område på översiktskartan man befinner sig. 

• Behov finns av en funktion/ett tillval för att kunna tända/släcka olika 
kartlager för att definiera det man är ute efter mer specifikt och skapa 
känslan av att ha kontroll och kunna navigera fritt. 
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 Användbarhet 

Definitionen av användbarhet enligt ISO-standarden 9241-11 [6] lyder : 

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. 

Komponenterna enligt ISO-standarden definieras i enlighet med tre nyckelord: 

1. Ändamålsenligt, vilket betyder att användaren uppnår given uppgift eller 
mål. 

2. Effektivitet, lägger vikten på hur mycket arbete det behövs för att uppnå ett 
resultat. 

3. Tillfredsställelse, som har att göra med hur nöjd en användare är vid 
användning av produkten. 

 

Men vad är användbarhet egentligen? 

Enligt författaren Tommy Sundströms bok [19] kan begreppet sammanfattas som en 
matematisk formel:  

Användbarhet = Nytta * användarvänlighet.  

Det är därför av största vikt vid utförande av en fungerande webbapplikation, att 
den ska vara användarvänlig, men lika väsentligt är att den ska vara av nytta för att 
resultatet ska vara framgångsrikt. Vidare i boken förklaras att för att användbarheten 
ska få en ordentlig mening i praktiken måste användaren passera fyra typer av 
stadier, fyra olika dörrar: 

 

Figur 1. Illustration över Tommy Sundströms ”De fyra dörrarna” [19]. 
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Utseendet 

Första dörren handlar om att användaren ska tycka om vad han/hon ser. Det första 
intrycket kan vara mycket svårt att förändra då det varar länge. Utseendet är därför 
av stor betydelse då konsumenten baserat på detta ögonblickligen bildar sig en 
uppfattning om applikatioen vilket kan avgöra om denne uppnår syftet med sitt 
besök eller inte. 

Språket 

Nästa dörr att passera har att göra med språket, det vill säga att användaren förstår 
vad det står. Med dagens teknologi kan en attraktiv sida visas upp med många 
effekter. Dock är innehållet i form av text det väsentliga på en webbplats. Det är 
meningen att användaren ska förstå innehållet. Mycket reflekteras av vilket intryck 
den första dörren gav i utdelning.  

Strukturen 

När användaren har passerat de två föregående dörrarna är det dags att lyckas med 
ändamålet. Om informationen inte redan finns på första sidan kan han/hon navigera 
sig fram. Det ska vara lätt att hitta och webbsidorna skall kunna kopplas samman. 

Interaktionen 

Har användaren hittat det den var ute efter har målet uppnåtts. Nu återstår en 
handling, exempelvis att beställa ur ett sortiment. Interaktionen visar styrningen 
mellan människor och tekniska system. 

 

För att kunna uppnå en god och tillfredsställande användbarhet är det bra om 
utvecklarna av en applikation eller hemsida följer någon typ av regler, principer 
och/eller standarder. Detta för att se till att applikationen är tillfredsställande för 
användaren. I denna studie utgår vi från Shneidermans gyllene regler. I följande 
underrubrik beskrivs dessa regler och principer. 
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1.6.1 Shneidermans gyllene regler 

För att kunna uppnå en god och tillfredsställande användbarhet kommer 
Shneidermans gyllene regler att följas [7]. Dessa är implementerade av Ben 
Shneiderman, professor vid University of Maryland, där han forskar inom människa-
dator-interaktion. Shneidermans gyllene regler består av följande åtta punkter: 

1. Sträva efter konsekvens 

Denna punkt handlar om att vara konsekvent vid text i menyer, prompter, 
hjälpfönster och så vidare. Det är också viktigt att vara konsekvent när det 
gäller färgssättning och andra saker som har med layouten att göra. 

2. Aktivera vanliga användare 

Förstå vilka de olika användarna är och anpassa applikationen efter deras 
kunskaper. Här kan man lägga till olika genvägar, förklaringar och 
funktioner för att behaga användare med olika ålder, hinder och andra 
personliga egenskaper. 

3. Erbjuda informativ feedback 

Det är viktigt att ge användaren feedback när denne utför en handling. 
Typen av feedback applikationen ger beror på hur stor handlingen är. 

4. Designa dialoger för att ge avslutning 

För att användaren ska känna en känsla av att något är utfört är det viktigt att 
informera om att en process är klar med hjälp av dialoger. På detta sätt vet 
användaren att det är klart och han/hon kan känna en lättnad och gå vidare 
till nästa steg. 

5. Erbjuda enkel felhantering 

Applikationen ska vara utformad för att användaren inte kan göra fel eller 
misstag vilket helt förstör allt tidigare utfört arbete. 

6. Tillåt enkel omställning av åtgärder 

Det ska vara möjligt att gå tillbaka i bästa mån. Detta får användaren att 
känna sig lugn då denne kan testa olika operationer och ändå gå tillbaka om 
det inte blir som den tänkt sig. 

7. Stöd intern kontrollpunkt 

Den här punkten bygger på att användaren ska känna att programmet svarar 
på användarens aktioner och inte att systemet styr. 
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8. Minska kortsiktig minnesbelastning 

Människor kan bara komma ihåg vad de gjort under en väldigt begränsad tid. 
Därför behandlar den här punkten att ett system ska vara anpassat för att 
användaren ska ha det lätt att komma ihåg vad som gjordes. 

 

1.6.2 Användbarhetstester 

Användbarhetstester handlar om att låta personer få inspektera ett gränssnitt. Denna 
typ av tester har ökat markant sedan 1990 för att evaluera och förbättra 
användargränssnittet [13]. Det finns fyra olika grundläggande sätt att testa 
användbarheten:  

• Automatiska tester - Här körs ett sorts program vilket evaluerar 
användargränssnittet i applikationen. 

• Empiriska tester -  Tester med riktiga användare. 

• Formella tester   -  För att mäta användbarheten görs beräkningar med hjälp 
av formler och modeller. 

• Informella tester -  Baserat på utvärderarnas färdighet och erfarenhet. 
  

Nielsen förklarade att empiriska metoder är det vanligaste sättet att mäta 
användbarhet och den vanligaste metoden för att göra detta är användartester [13].  

För att testa användbarheten på bästa möjliga sätt är det optimalt att testpersonerna 
är vanliga användare och inte experter inom användbarhet [16]. Enligt Komarkova 
et al. [14] är det rekommenderat att både använda sig av experter och vanliga 
användare när tester utförs i syfte att utvärdera användbarheten. När bara experter 
används för tester är det många aspekter det inte tas hänsyn till vilka möjligen hade 
framkommit om också vanliga användare hade testat systemet [13]. Det går inte att 
jämföra resultatet av dessa olika typer av metoder men med hjälp av dem kan man få 
en överblick över användarnas problem, behov och preferenser utifrån den testade 
applikationen [16]. 

I studien utförd av Komarkova et al. [16] utfördes tester med fem testpersoner, alla 
med olika nivåer av kunskap inom tre olika områden, GIS-kunskaper, webbaserade 
GIS-applikationer och webbsidor. I slutsatsen av artikeln konstaterar författarna att 
det finns många fördelar med heuristisk validering i jämförelse med användartester 
eftersom det är billigare och behöver inte lika mycket förberedelser som 
användartester, något även Nielsen håller med om i sin artikel [13]. 
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 Visualisering 
Det har alltid funnits ett behov av att föra fram information visuellt. Allt från att rita 
en skiss för hand till att skapa en bild med hjälp av ett datorprogram.Visualisering är 
ett informativt sätt att kommunicera i bild. Det är en viktig del där man tänker och 
bearbetar information. Innebörden av dess ord har ändrats från att visuellt bygga och 
lagra något i sitt minne, till att grafiskt presentera ett koncept eller data [20]. Detta 
har lett till förenklat beslutsfattande kring ett resultat, vilket är tanken med 
författarnas applikation. 

Fördelarna med visualisering är enligt författaren Ware [20]: 

- Möjligheten att hantera större mängder data. 

- Kunna se tydliga mönster och beteenden för att i förväg kunna hantera 
diverse situationer såsom felhantering och insamling av data. 

- Underlätta förståelsen för såväl små- som storskaliga funktioner hos data.  

Datavisualisering handlar om att hitta samband mellan hur olika data framställs och 
analyseras visuellt [21]. Visualisering kan ske genom olika former såsom kartor, 
skyltar, diagram och ikoner. Detta är något författarna kommer att konstruera när 
de tillverkar applikationen med kartor och avbildar de regionala kulturella 
aktörernas verksamhet med geometriska figurer. 

Det finns flera typer av representation att välja mellan när det gäller geometriska 
symboler. Graderade och proportionella symbolkartor har som syfte att ge 
användaren en uppfattning och uppskattning av ett värde kopplat till symbolen. För 
proportionella syften är ritning av diagram i form av dynamiska cirklar ett kraftfullt 
sätt att visualisera dem. Det är också ett sätt att orsaka färre visuella problem på en 
karta [22]. 
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2 Metod 

 

 Förberedelser 

Första steget i samband med examensarbetet var att träffa Region Gävleborgs 
avdelning Kulturutveckling för att fastställa att författarna till denna uppsats förstod 
hur vederbörande ville utforma sin applikation. 

En mindre prototyp togs fram för visning och utifrån modellen kunde författarna 
notera de önskemål Region Gävleborg hade för applikationen.  

 

 Metodsätt 

En Product Backlog skapades författarna under en tidigare kurs använt Scrum-
modellen, vilket är en metodik för systemutveckling. Scrum är en välbeprövad agil 
utvecklingsmetod där fokus ligger på vad som ska utvecklas snarare än på att följa en 
traditionell projektplan. Vid arbete med Scrum dokumenteras kravspecifikationer 
med hjälp av User Stories (se Bilaga 1). Detta leder till en bra översikt av pågående 
arbete [23].  

En Sprint Backlog (se Bilaga 2) skapades för att dokumentera det pågående arbetet 
[23] och för att hålla Region Gävleborg underrättade om utvecklingen av 
applikationen. 

Även om konceptet med Scrum inte har använts till fullo, är denna framgångsrika 
modell ett bra verktyg då det blir mer greppbart när arbetsmomenten delas upp. 
Eftersom vi har suttit tillsammans dagligen med utvecklingen av applikationen och 
vid dagens slut sammanfattat vad vi gjort och vad som skall göras har eventuella fel 
kunnat förebyggas i enlighet med Dennis et. al [24]. 

Författarna påstår att de följde principerna bakom det agila manifestet [23], [25] vid 
utveckling av applikationen enligt citering nedan: 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg. 

• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 

• Anpassning till förändring framför att följa en plan.  
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I kapitel 1.1 redovisas kravställningar utifrån produktbeskrivningen vilka lagts fram 
av Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling. Under User Stories (se Bilaga 1) 
sammanfattar författarna en beskrivning av vad användaren vill uppnå, utan att 
formellt skapa kravspecifikationer som oftast blir tunga att läsa. Författarna har i 
enlighet med Scrum-metoden även redovisat vad som har varit prioriterat i arbetet 
(se Bilaga 1) och den avsatta tiden för respektive uppgift (se Bilaga 2).  

 Material 

Arbetet fortskred med att fastslå vilka verktyg författarna skulle arbeta med. Med 
erfarenhet från en tidigare kurs valdes programmeringsgränssnittet ArcGIS API för 
JavaScript version 4.7 vilket möjliggör att enkelt kunna bygga en interaktiv 
applikation.  

Under webbutvecklingen av applikationen programmerades HTML-taggar för att 
styra innehållet i applikationssidan, Cascading Style Sheets (CSS) för att styra 
utseendet och JavaScript för att bestämma beteendet. Ett antal bibliotek för 
JavaScript har importerats,  såsom Chart.js för visualisering av cirkeldiagram, 
SheetJS för att läsa in och bearbeta Excel-filer samt PptxGenJS, för att skapa 
PowerPoint-presentationer. Applikationen skrevs i textredigeringsprogrammet 
Notepad++. 

Testdatan under applikationsutvecklingen bestod av Excel-filer tillhandahållen av 
Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling. 

 Genomförande 

Genom hela utvecklingsprocessen har författarna använt sig av ESRI:s API. 
Författarna påbörjade sitt arbete med att importera en baskarta. Med 
grundfunktionerna hemknapp, positionsknapp och val av tematisk karta samt 
möjligheten att zooma in och ut, grundlade författarna kärnan i applikationen. 
Knapp för inläsning av Excel-filer samt länk till lathund skapades i enlighet med 
kundens önskemål.  

Ur testdatan bifogad av Kulturutveckling kunde vi med hjälp av ett webbaserat 
värdsystem för mjukvaruprojekt GitHub hämta kod för att hantera datan i Excel-
format. Excel-datan konverterades till JSON-format för att möjliggöra enklare 
hantering av datan. JSON är utformat för att enkelt kunna hanteras i JavaScript. 
Många webbtjänster returnerar datan i form av JSON och det är bra att kunna 
hantera detta format [5]. 
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 Användartest 

Syftet med användartester är att få utvärdera en produkts användbarhet, 
tillgänglighet respektive navigerbarhet [23]. 

2.5.1 Deltagare 

Genom att låta användare i form av anställda hos Kulturutveckling testa 
applikationen kunde vi analysera resultatet av det som gick bra och vad som kunde 
förbättras i applikationen. Antal deltagare var nio vilket motsvarar en tredjedel av de 
anställda. 

2.5.2 Material 

Till hjälpmedel utformades en presentation av den webbaserade GIS-applikationen 
(se Bilaga 3), samt instruktioner för exempel på vad man kan utföra i programmet 
(se Bilaga 5). En enklare lathund (se Bilaga 7) fanns att tillgå som hjälpmedel samt en 
fråge- och påståendedel (se Bilaga 4 och 6) vilka användarna svarade för att ge 
författarna feedback. 

2.5.3 Procedur 

Testerna startade med att testpersonerna skulle svara på basfrågor rörande 
befattning inom deras förvaltning samt kunskap gällande GIS samt GIS- och 
webbapplikationer. Testpersonerna fick sedan utföra ett antal uppgifter (se Bilaga 5) 
kopplade till de mest relevanta funktionerna i applikationen. Andra delen av enkäten 
i användartestet bestod av påståenden gällande utseende och nyttor som 
applikationen har. Frågor och påståenden relaterade till den webbaserade GIS-
applikationen finns att ta del av i Bilaga 4 och 6. 

2.5.4 Syfte 

Tanken med påståendena är att kunna skapa en koppling till Shneidermans gyllene 
regler och för att se om vår applikation kan leva upp till principens förväntningar 
samt kunna skapa en koppling för lösning av problemen vilka påtalats under tidigare 
studier i Kap. 1.5.2. 
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3 Resultat 

Detta kapitel behandlar applikationen och resonemang kring dess utformning. 

 Förarbete 

Inledningsvis skapades visuellt en prototyp i enlighet med beskrivningen av 
examensarbetet. Prototypen visades upp i samband med mötet med Region 
Gävleborgs avdelning Kulturutveckling. Sedan diskuterade vi önskemål de hade och 
User Stories(se tabell 1 under avsnitt 1.1) enligt Scrum-metodologin skapades. 
Dessa uppdelades i prioriteringslistor (se Bilaga 1) vilka författarna tillsammans med 
uppdragsgivaren kom överens om.  

 Applikationens resultat 

Den färdiga webbaserade GIS-applikationen presenteras här med grundfunktioner 
som baskarta, verktyg och filhantering. Här finns en knapp kopplad till en lathund 
vilken tydligt förklarar vad alla knappval har för syfte. Uppe i det högra hörnet kan 
användaren läsa in Excel-filer hämtade från Kulturdatabasen och när användaren valt 
från rullgardinslistorna visualiseras geometriska objekt i enlighet med User Stories 
(se Bilaga 1). 

Resultatet visar en centrerad karta över området där Region Gävleborg har sin 
verksamhet med basfunktioner uppe i det vänstra hörnet (se Figur 2) i form av 
fördefinierade knappar från ESRI:s API. Två bakgrundsfält har skapats där egna 
funktioner har lagts in (se Figur 2). 
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Figur 2. Uppstart av applikationen.  

Nedan följer en förklaring vad varje knapp uppfyller för funktion (se Figur 2 ovan 
med numrering på varje knapp): 

1. Zooma in (+), Zooma ut (-). 

2. Standardkartvy - tillbaka till ursprungspositionen. 

3. Hitta min plats – aktuell position på kartan. 

4. Sök efter adress eller plats. 

5. Skapa markör – Möjliggör för användaren att placera en markör på kartan med 
information. 

6. Göm/visa lager. 

7. Ta bort lager. 

8. Ändra baskarta. 

9. Ladda om applikationen. 

10. Ångra. 

11. Ta en bild av kartan. 

12. Skicka mail – skapar ett mail med information över det man ser på kartan. 

13. Skapa presentation - Programmet PowerPoint startas med information om vald aktör. 

14. Hjälp – lathund till applikationen. 

15. Mata in Excel-fil. 
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I samband med att en fil läses in skapas rullgardinslistor där användaren kan välja vad 
som ska visualiseras.  

Geometriska figurer visualiseras på kartan kopplade till en position och vid klickning 
på en figur visas en informationsruta med inbyggda funktioner och statistik kopplad 
till aktörens verksamhet.  

 

Figur 3. Visualisering av en kulturell aktörs bidrag i form av geometriskt objekt. 
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 Resultat och analys av användartesterna  

Nedan följer resultatet av användbarhetstesterna utifrån presentation av 
applikationen (se Bilaga 3), den tilldelade uppgiften för utförande (se Bilaga 5), 
frågeformuläret (se Bilaga 4), påståendeenkäten (se Bilaga 6) samt den medföljande 
lathunden på webbsidan (se Bilaga 7). Nedan följer resultatet i diagramform från 
samtliga påståenden. 

3.3.1 Användartest del 1 - Frågeformulär 

 

Figur 4. Fråga 1, del 1. 

 

Figur 5. Fråga 2, del 1. 
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Figur 6. Fråga 3, del 1. 
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3.3.2 Användartest del 2 - påståendeformulär 

 

 

Figur 7. Påstående 1, del 2. 

 

Figur 8. Påstående 2, del 2. 
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Figur 9. Påstående 3, del 2. 

 

 

Figur 10. Påstående 4, del 2. 
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Figur 11. Påstående 5, del 2. 

 

Figur 12. Påstående 6, del 2. 

 



 
31 

 

Figur 13. Påstående 7, del 2. 

 

 

Figur 14. Påstående 8, del 2. 
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Figur 15. Påstående 9, del 2. 

 

Figur 16. Påstående 10, del 2. 
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Figur 17. Påstående 11, del 2. 

 

Figur 18. Påstående 12, del 2. 
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 Hur påståendena i användartesterna är kopplade till 
Shneidermans gyllene regler 

För att kunna styrka tesen att vi uppnår Shneidermans gyllene regler har författarna 
listat påståendena i användartestet (se Bilaga 6) kopplade till reglerna (se Tabell 2).  

Tabell 2. Påståendena i användartest del 2 kopplade till Shneidermans gyllene regler. 

Sträva efter konsekvens Applikationens utseende och design är 
tilltalande. 

Applikationens funktioner som knappar 
och rullgardinslistor är välplacerade. 

Cirklarna på kartan jag som användare 
skapade gav en beskrivande och tydlig bild 
av vad de representerar. 

Aktivera vanliga användare Som användare är jag nöjd med 
applikationens lathund. 

Applikationens lathund är tydlig i 
förhållande till uppgifterna jag nyss 
utförde. 

Som användare tyckte jag att applikationen 
var enkel att behärska. 

Erbjuda informativ feedback Applikationen gav feedback i samband när 
jag som användare utförde uppgifterna. 

Som användare kände jag att applikationen 
svarade på mina handlingar inom rimlig 
tid.  

Designa dialoger för att ge avslutning Applikationen gav feedback i samband när 
jag som användare utförde uppgifterna. 

Erbjuda enkel felhantering Som användare kände jag att applikationen 
meddelade mig när jag gjorde fel. 

Tillåt enkel omställning av åtgärder Applikationens funktioner är relevanta. 

Stöd intern kontrollpunkt Som användare kände jag att jag hade 
kontroll över applikationen. 

Minska kortsiktig minnesbelastning Applikationens funktioner är relevanta. 

Mitt helhetsintryck över det som hittills 
finns i applikationen är tilltalande. 

Shneidermans gyllene regler Påståenden i enkäten 
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4 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar författarna andra användbarhetsprinciper inom 
interaktionsdesign och motivering till vald modell. Andra ämnen som också 
behandlas är resultat av vald metod samt hur författarna anser att de uppnår vald 
användbarhetsprincip. Vidare kommer författarna att berätta vilka begränsningar de 
ställdes inför.  

 Andra användbarhetsprinciper 

En dansk-amerikansk man vid namn Jakob Nielsen är en författare och konsult inom 
dator- och webbanvändbarhet. Han har varit med och skapat flera användbarhets-
metoder inklusive heuristisk utvärdering. En av de mest kända citeras nedan: 

 

Nielsens tio heuristiska principer för användbarhetsdesign[26] 

Synlighet av systemstatus 

Systemet ska alltid hålla användaren uppdaterad om vad som är på gång, genom lämplig 
feedback inom en rimlig tid. 

Match mellan systemet och den verkliga världen 

Systemet ska tala användarens språk, med ord, fraser och familjära koncept för användaren, 
snarare än system-orienterade termer. Följ verkliga konventioner, som gör att information 
framträder i en naturlig och logisk ordning. 

Användarkontroll och frihet 

Användare väljer ofta systemfunktioner efter misstag och behöver en tydligt märkt 
”nödutgång” för att lämna det oönskade tillståndet utan att behöva gå genom en förlängd 
dialog. Stöd ångra och gör om. 

Konsekvens och standarder 

Användare ska inte behöva undra om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma 
saker. Följ plattformskonventioner. 

Förebygga fel 

Ännu bättre än ett bra felmeddelande är en noggrann design som förhindrar problem från 
att ske överhuvudtaget. Denna kan åstadkommas genom att antingen eliminera felbenägna 
förhållanden eller kolla efter de och presentera ett bekräftelsealternativ till användaren 
innan den utför handlingen. 
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Igenkännande snarare än återkallelse 

Minimera användarens minnesbelastning genom att göra objekt, handlingar och alternativ 
synliga. Användaren bör inte vara tvungen att komma ihåg information från en del av 
dialogen till en annan. Instruktioner för användandet av systemet ska vara synligt och 
lättåtkomligt närhelst det är lämpligt. 

Flexibilitet och effektivitet av användande 

Accelerator – osedda av den novis användaren – kan ofta snabba på interaktionen för 
expertanvändaren så att systemet både kan tillgodose oerfarna som erfarna användare. 
Tillåt användare att skräddarsy vanligt förekommande handlingar. 

Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger borde inte innehålla information som är irrelevant eller sällan behövd. Varje extra 
enhet av information i en dialog konkurrerar med relevanta enheter av information och 
minskar deras relativa synlighet. 

Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel 

Felmeddelanden ska vara uttryckta i ett tydligt språk (ingen kod), exakt ange problemet och 
konstruktivt föreslå en lösning. 

Hjälp och dokumentation 

Även om det är bättre att systemet kan användas utan dokumentation är det nödvändigt att 
förse användaren med hjälp och dokumentation. All sådan information ska vara enkel att 
söka fram, fokusera på användarens uppgift, lista konkreta steg som ska gås igenom och inte 
vara för stor. 

 

 Val av användbarhetsprincip 

Även om det finns liknelser mellan Shneidermans gyllene regler och Nielsens 
heuristiska principer har författarna valt att följa Shneidermans då reglerna ligger 
mer förankrade i det som rör utvecklingen av applikationen. Enkelheten i 
applikationen ligger närmare Shneidermans regler då applikationen är mindre 
avancerad. 
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 Analys av påståendena i användartestet  

Nedan följer analys av påståendena ur Tabell 2 avsnitt 3.4 och hur författarna 
kopplade dessa till Shneidermans gyllene regler. 

Som första regeln, att sträva efter konsekvens handlar det om färgsättning och det 
som har med layouten att göra. Genom att koppla svaren från påstående ett i Bilaga 
6  ”Applikationens utseende och design är tilltalande”  bekräftas att layouten genom hela 
applikationen är enhetlig.  

Här finns också påstående två om att ”Applikationens funktioner som knappar och 
rullgardinslistor är välplacerade”, vilket styrker tesen för samma regel eftersom 
påståendet återspeglar att det finns en tydlig struktur genom hela applikationen och 
att inte knapparna ligger utspridda.  

Till regeln ”Aktivera vanliga användare” har tre påståenden kopplats. Genom att 
påståendena handlar om lathunden samt att applikationen är enkel att behärska 
bekräftas att vanliga användare utan kunskap och erfarenhet har lätt att använda 
applikationen.  

Nästa regel är ”Erbjuda informativ feedback” och till denna regel har påståendet 
kopplats om att applikationen gav feedback i samband med att testpersonerna 
utförde de instruktioner i enlighet med uppgiften i Bilaga 5. 

Påståendet om att applikationen meddelar användaren när denne gör fel utformades 
efter regeln om att en applikation ska erbjuda enkel felhantering. 

Eftersom ett påstående handlar om att användaren har kontroll över applikationen 
kopplas påståendet till regeln ”Stöd intern kontrollpunkt” där det handlar om att 
användaren ska styra systemet och inte tvärtom. 

Genom att formulera påstående ”Applikations funktioner är relevanta” bekräftas att 
applikationen bara erbjuder funktioner som kunden verkligen vill ha och inte en 
massa onödiga funktioner bara för att det är möjligt. Detta kan kopplas till regeln 
”Minska kortsiktig minnesbelastning” vilken handlar om att det ska vara lätt att 
komma ihåg hur olika saker ska utföras vilket det blir om det finns relativt få men 
relevanta funktioner istället för många funktioner som inte är relevanta.  
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 Analys av applikationens resultat i förhållande till 
Shneidermans gyllene regler  

Under avsnitt 1.6.1 listas Shneidermans åtta gyllene regler för gränssnittsdesign. 
Målet har varit att eftersträva reglerna och applicera dessa i enlighet med 
applikationen och dess funktioner. Nedan listas en tabell där författarna har staplat 
upp reglerna och hur dessa har implementerats i applikationen. 

Tabell 3. Applikationens funktioner kopplade till Shneidermans gyllene regler. 

Shneidermans gyllene regler Resulat av implementering enligt 
författarnas analys 

Sträva efter konsekvens Enhetlig design med tydliga knappar, 
menyval och fönster, typsnitt samt färg och 
layout. 

Aktivera vanliga användare Användarvänlig applikation som fungerar 
för alla. Det finns en lathund att tillgå ifall 
hjälp behövs. 

Erbjuda informativ feedback Felhanterare som påpekar vid inmatning av 
felaktig filändelse. Pop-up med 
information om vad den geometriska 
figuren representerar på kartan. 

Designa dialoger för att ge avslutning Användaren ser direkt när applikationen 
har nått dess syfte då visualisering av objekt 
sker direkt i samband med att användaren 
valt.  

Erbjuda enkel felhantering Informationsruta som talar om vilken 
filändelse användaren måste välja för att 
applikationen ska fungera korrekt. 

Tillåt enkel omställning av åtgärder Tydliga knappar som hjälper användaren 
att återkomma till ursprungssida alternativt 
lathund som förklarar innebörden av 
respektive knapp. 

Stöd intern kontrollpunkt Rullgardinsvyer som är anpassade efter 
kundens önskemål. 

Minska kortsiktig minnesbelastning Enkel och hanterbar applikation. Det är 
enkelt att komma ihåg vad man ska göra. 
Lättåtkomlig lathund medföljes. 
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 Övriga implementationer 

I liknelse med Tabell 3, listas problemen i avsnitt 1.5.2 i tabellform (se Tabell 4) 
och hur författarna löst det med befintlig applikation. 

Tabell 4. Användbarhetsproblem och åtgärder författarna implementerat i applikationen. 

Andra användbarhetsproblem 
gällande webbaserade GIS- 
applikationer enligt de tjeckiska 
studierna [13], [18]. 

Implementering i applikationen  

Avsaknaden av sökverktyg Implementerat en sökruta. 

Svårorienterad applikation Användarvänlig applikation som har en 
lathund kopplad till sig. 

Rullgardinsmeny Två rullgardinsmenyer skapas där aktör 
väljs samt aktivitet kopplad till aktören. 

Symbolbeskrivning  Tydliga standardiserade knappar med korta 
beskrivningar i medföljade lathund. 
Tooltip (beskrivning av funktioner vid 
placering av markör över respektive 
funktion) inlagd för samtliga knappar. 

Översiktskarta med zoom-funktioner Knappar som kan navigera dig fram enligt 
önskemål. 

Funktion att tända/släcka lager Implementerat som knappval. 
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 Analys från användartesterna  

Detta avsnitt analyserar och diskuterar svaren från användartesterna som utfördes på 
den webbaserade GIS-applikationen. Testpersonerna var vanliga användare vilket är 
det optimala enligt Nivala et. al [16]. 

Gällande första frågan i enkäten (se Figur 4 under avsnitt 3.3) kan slutsatsen dras att 
användartestet utfördes av användare ur flera yrkesroller vilket överensstämmer 
med författaren Tommy Sundström [19] att tester utförs i en så realistisk miljö som 
möjligt med olika erfarenheter och representanter.  

I andra och tredje frågan i första enkätsdelen (se Figur 5 och 6) var syftet att ta reda 
på vilka kunskaper anställda inom Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling 
har gentemot webbaserade GIS-applikationer då tidigare studier [18] visade att 
människor utan GIS-kunskaper har svårt att hantera och använda en GIS-applikation. 
Därför ligger fokus på att göra applikationen så enkel och användarvänlig som 
möjligt. 

Författarna fortsatte i sin studie att koppla applikationen de skapade med påståenden 
kring ämnet användbarhet. 

Utifrån resultatet från det första påståendet (se Figur 7 under avsnitt 3.3), 
konstateras att en stor del av de svarande håller med om att utseendet och designen 
av applikationen är tilltalande. Återkopplingen som gavs under ”Övriga synpunkter” 
(se Bilaga 6) var att knapparna i applikationen försvinner och att detta kunde 
åtgärdas med en kontrast, vilket åtgärdades i form av en bakgrundsram för att 
knappar och funktioner tydligt skulle kunna ses (se Figur 2 under avsnitt 3.2). 

För det andra påståendet i enkäten (se Figur 8) håller majoriteten med om att 
knapparna och funktionerna i applikationen var välplacerade. Författarna tror att ett 
användargränssnitt bör vara konsekvent i både vad det gäller utseende av knappar 
och funktioner såsom kontroller. Detta för att skapa en logisk struktur och därmed 
följa Shneidermans andra regel [7], att sträva efter konsekvens. Återkopplingen 
gällande första påståendet kan genomsyra svaren från de som håller delvis med, men 
författarna anser att detta är åtgärdat. 

Tredje påstående (se Figur 9) håller samtliga med om att applikationens funktioner 
är relevanta. Det är ett erkännande för författarna att kundens önskemål har blivit 
uppfyllda även om vissa av testpersonerna hade egna önskemål. 

Fjärde påståendet anser författarna också har fyllt behovet av att en applikation ska 
ge återkoppling i samband när en användare utför respektive uppgift. Det var ingen 
av de svarande som gav återkoppling gällande detta påstående annat än det positiva 
svaret i Figur 10. 
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Svaren från testpersonerna i påstående fem (se Figur 11) är delade fastän majoriteten 
håller med. Under testperioden ville många att författarna skulle vidareutveckla 
påståendet. Detta då den var svårtolkad och kunde missuppfattas. Detta kan ha 
genomsyrat fördelningen av svarsalternativen. Vid förklaring kunde användarna 
begripa påståendets innebörd och svara på påståendet. 

För påstående sex (se Figur 12) håller i stort sett samtliga med om att applikationen 
svarade på respektive handlingar inom rimlig tid. Applikationen är enkel och utför 
inga större beräkningar. Responstiden enligt författaren Nielsen [27] för att 
användaren ska känna att programmet svarar på dennes handling inom rimlig tid är 
0,1 till tio sekunder. 

Det är viktigt att applikationen talar om för användaren när det har blivit fel. 
Samtliga testpersoner höll med påstående sju (se Figur 13). Ett av delmomenten i 
instruktionerna (se Bilaga 5) var att mata in en felaktig fil och därmed svarade 
applikationen att felaktig fil hade matats in.  

Målet författarna hade innan de skapade applikationen var att den skulle vara enkel 
att använda och en applikation för alla typer av användare. Feedbacken 
testpersonerna gav bekräftade att applikationen var lätt att använda då den var logisk 
och strukturerad. Svaren på påstående åtta (se Figur 14) bekräftar detta.  

Även om majoriteten av testpersonerna var nöjda med applikationens lathund (se 
Bilaga 7) visar resultatet av påstående nio och tio (se Figur 15 och 16) att det råder 
delade meningar. Två testdeltagare efterlyste fler bilder i lathunden. Ytterligare två 
deltagare hade åsikter gällande att bilder skulle komma före texten i lathunden. Två 
andra deltagare hade åsikten om ändring av placering av innehållet i lathunden. 
Många åsikter att beakta vilka författarna har tagit till sig och delvis rättat sig efter då 
lathundens uppgift är att vägleda användaren till att använda applikationen på rätt 
sätt.  

Påstående elva (se Figur 17) var ett till påstående testpersonerna hade åsikter och 
följdfrågor kring. Då de flesta av de svarande inte har kunskaper gällande 
webbaserade GIS-applikationer tyckte författarna att det behövdes tydliggörande 
med vad syftet av detta delmoment var. Syftet var att visualisera och på ett 
informativt sätt visa innehållet på kartan, vilket testpersonerna verkade ha svårt att 
förstå. Men i överlag höll majoriteten med. 

Sista påståendet (se Figur 18) i enkäten bekräftar att testpersonerna överlag är nöjda 
med applikationen. De finner applikationen ren och avskalad och är nöjda med dess 
funktioner, även om det framgick under ”Övriga synpunkter” (se Bilaga 6) en del 
punkter vi tyvärr på grund av tidsbrist inte kunde implementera. 
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 Val av metod för prototyputveckling 

Författarnas val att ha valt ut delar av Scrum, har varit gynnsamt då metoden i 
enlighet med grundförfattarna till Scrum Schwaber & Sutherland [28], är ett 
ramverk för utvecklaren att anpassa komplexa problem som produktivt och effektivt 
kan leverera värdefulla tjänster. 

En annan utvecklingsmetod som kunnat tillämpas är vattenfallsmodellen. Utveckling 
med denna metod sker sekventiell, det vill säga i många efterföljande steg. Grunden 
i utvecklingsmetoden är kravanalys, design, implementering, test och verikfikation 
samt installation och underhåll. Även om vattenfallsmodellen är enkel och förnuftig 
måste varje steg utföras i ordning då nästa steg kan endast påbörjas när föregående 
steg är klar. Problem som kan förekomma är att det är svårt att gå tillbaka i 
processen [29] samt att slutanvändaren inte är involverad i större grad vilket leder 
till misslyckandet med utvecklingen. Eftersom kunden i författarnas fall kom med 
nya önskemål under utvecklingens gång, lämpar sig inte denna metodologi för detta 
arbete.  

 Val applikationsprogrammeringsgränssnitt för 
programmet 

Även om valet av ArcGIS API för JavaScript grundades på kundens önskemål, anser 
utvecklarna att OpenLayers också kunde vara ett alternativ då de stora fördelarna 
relaterar till låg kostnad, flexibilitet och att det är möjligt att utvidga [30], vilket är 
aspekter viktiga att beakta. OpenLayers är ett JavaScriptsbibliotek vilket möjliggör 
integrering av karttjänster i webbsidor. Den är inte beroende av server-sida och 
stödjer olika datakällor såsom WMS och WFS. OpenLayers är fri och har öppen 
källkod. 

Säkerheten är däremot en stor nackdel då det finns risker att företag eller personer 
slutar med att ta fram uppdateringar och understöd [30] samt brist på bra 
dokumentation.  

 Hinder och svårigheter gällande applikationen 

I början av applikationens utvecklingsfas visade det sig att applikationen endast 
fungerade korrekt i webbläsaren Firefox. Under andra sprinten kunde författarna 
notera att endast delar av de implementerade funktionerna visualiserade sig korrekt i 
applikationen. Efter att ha läst i ArcGIS API dokumentation åtgärdades problem 
genom ändring av API-versionen. Test av åtgärden utfördes och resultatet blev att 
applikationen fungerade korrekt i de vanligaste webbläsarna.  
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Under tredje sprinten i utvecklingsfasen för applikationen skulle testdatan från 
Region Gävleborg kopplas in. Filens rader och kolumner skulle kopplas med hjälp av 
adress till en position på en karta. Syftet var att koppla en kulturell aktör med dess 
verksamhet och ort. Författarnas lösning av problemet var av enkel karaktär. 
Hårdkodning av adresser till en position genomfördes. Detta går att förbättra genom 
att använda sig av ArcGIS API:s inbyggda modul för att kunna koppla adresser till en 
position på kartan.  

I fjärde sprinten fortsatte arbetet med representation av de kulturella aktörerna i 
regionen kopplad till en position på kartan. Syftet med uppgiften var att skapa en 
funktion för att visualisera innehållet i en informationsruta (pop-up) i samband med 
klickning på den geometriska figuren på kartan. Utmaningen författarna hade var att 
lägga in ett cirkeldiagram i en pop-up ruta. Efter att ha rådfrågat en klasskollega 
resulterade det i att JavaScripts-biblioteket Chart.js importerades och det 
möjliggjorde att datan presenterades i form av ett beskrivande cirkeldiagram. 

 Etiska aspekter  

De etiska aspekterna som finns i samband med examensarbetet är anonymitet. Vid 
utförandet av användartest informerades testpersonerna om anonymitet. Alla 
skriftliga och muntliga synpunkter som erhölls från samliga deltagare (se Bilaga 6) 
kopplades till nummer och inte till deras namn. 

 Hållbar utveckling 

Examensarbetet är relevant för hållbar utveckling på grund av att det kan bidra till 
att fler ser över användbarheten i sina system. På detta sätt kommer applikationer 
att bli mer användbara vilket betyder att fler kommer vilja använda dem. Eftersom 
denna studie är riktad mot Region Gävleborg så kan en bra användbarhet betyda att 
både användare inom Region Gävleborg och andra aktörer kommer att vilja använda 
applikationen, detta kan i sin tur leda till en ökad effektivitet i deras arbete. 

Förenta nationerna har satt sjutton globala mål för hållbar utveckling vars syfte är att 
minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. Delmål tio i mål 
sexton som avser Fredliga och inkluderande samhällen som främjas för hållbar 
utveckling[31] tycker vi passar gällande funktionen i applikationen för 
Crowdsourcing vi lagt grunden till. Att uppmana regionens invånare att vara med 
och bidra med sina kunskaper är att skapa en inkluderande folkmassa.  
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5 Slutsatser 

 Svar på forskningsfrågorna 

 

Vid studiens början utvecklade författarna forskningsfrågorna: 

Hur ska användbarheten kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt så 
att användarna ska känna sig nöjda av Region Gävleborgs webbaserade 
GIS-applikation? 

Från att ha implementerat Shneidermans gyllene regler i applikationen och utfört 
användartester kopplad till vald uppsättning av regler, har vi lyckats uppnå en 
tillfredsställande användbarhet. Resultatet av användartesterna (se avsnitt 3.3) 
bekräftar tesen att tillämpning av designregler räcker långt vid utformningen av en 
applikation.  

Är det tillräckligt att tillämpa en uppsättning användbarhetsregler för 
att uppnå syftet att nå en tillfredsställande användbarhet? 

Även om vi anser att implementation av en användbarhetsprincip skulle kunna vara 
tillräckligt har vi lyssnat på feedbacken från de tänkta användarna för applikationen. 
Vi har även tagit hänsyn till andra kända användbarhetsproblem som redogjorts i 
tidigare studier (se avsnitt 1.5.2).  

Genom att ha arbetat fram en lathund till programmet (se Bilaga 7) har författarna 
möjliggjort för användare med olika kunskap och erfarenhet att använda detta 
redskap i sitt arbete. I nuläget är den webbaserade GIS-applikationen inte i drift, 
men genom detta examensarbete visas att det går att utveckla en användarvänlig 
applikation för visualisering av data för Region Gävleborgs kulturverksamhet med 
fokus på användbarhet. 
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 Framtida studier och vidareutveckling av 
applikationen 

 

Ett av önskemålen Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling hade i enlighet 
med Product Backlog som skapades (se Bilaga 1) är att kunna skapa visuella analyser 
för förbättrad beslutsunderlag. 

Även om författarna har implementerat detta delvis i applikationen genom att 
erbjuda en funktion för att skapa Powerpoint-presentationer är den idag enkel och 
inte så tilltalande. Region Gävleborg önskar att mer information än bara 
cirkeldiagram skall visas i form av presentationsunderlag. Behoven enligt deras 
beskrivning skall utgöra en presentationsunderlag i liknelse av vad resultatet visar, 
till exempel med karta, position, och diagram (se Figur 2 och 3 under avsnitt 3.2). 

Ytterligare en vidareutveckling av applikationen är möjligheten att kunna visualisera 
ännu mer av det data som finns i Excel-filerna. I nuläget visualiseras de kulturella 
aktörerna med regionalt stöd från Region Gävleborg på områden rörande intäkter 
och delar av verksamheten. Vidareutveckling av applikationen kan vara möjligheten 
att visualisera funktioner rörande kostnader, personal samt övriga aktiviteter. 

Under projektets början fick författarna en presentation av Region Gävleborgs 
avdelning Kulturutveckling beträffande deras vision. Ett av dessa var att genomföra 
insatser inom Crowdsourcing. Då detta examensarbete har fokuserat på ämnet 
användbarhet, har denna punkt ej kunnat tillämpas på grund av tidsbrist. Även om 
det inte har forskats mycket kring ämnet, har författarna implementerat en funktion 
vilken möjliggör för kulturintresserade att skapa och placera en markör med 
information gällande en plats av kulturell betydelse. Eftersom detta är tänkt att 
allmänheten ska kunna bli involverad i och bidra med sin expertis till, borde en 
separat webbsida med denna funktion skapas. Det vore också av stor betydelse att 
vidareutveckla funktionen tillsammans med Region Gävleborg för att anpassa i 
enlighet med deras vision.  
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Bilaga 1 

 

PRODUCT BACKLOG REGION GÄVLEBORG 

 

  

ÖNSKEMÅL:
Som användare vill jag:

•Kunna hämta in Excel-filer 
och visualisera informationen 
på en karta.

•Med hjälp av lathund kunna 
navigera på korrekt sätt i 
applikationen.

•Skapa visuella analyser för 
förbättrade beslutsunderlag

•Låta allmänheten bidra med 
kulturell samverkan genom 
att skapa en applikation 
enligt Crowdsourcing-
modellen.

•Visualisera olika 
verksamhetsområden såsom 
föreställningar, konserter, 
programktiviteter med olika 
geometriska figurer.

•Visualisera dynamiskt och i 
olika färger beroende på 
verksamheten och aktör

Prioritering

•Hög då det är grunden till 
examensarbete.

•Hög då Region Gävleborg 
har stor behov av att använda 
applikationen på ett korrekt 
sätt.

•Medel. Om punkt 1 och 2 
uppfylls inom tidsramen 
ligger denna punkt överst i 
önskelistan

•Låg. Denna punkt kräver 
mer underlag

•Hög då det är viktigt för 
kunden att se vad de olika 
objekten på kartan 
representerar

•Hög då det är viktigt för 
beslutsunderlag.

Status

•Klart

•Klart

•Klart men kan 
vidareutvecklas

•Klart men kan 
vidareutvecklas.

•Klart men kan 
vidareutvecklas

•Klart men kan 
vidareutvecklas
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Bilaga 2 

Sprint Backlog – Region Gävleborg 
 

 

  

Sprint

• Sprint 1

• Sprint 2

• Sprint 3

• Sprint 4

• Sprint 5

• Sprint 6

Task

• Skapa en webbapplikation med karta samt 
grundfunktioner

• Skapa möjlighet att mata in Excel-filer i 
applikationen med hjälp av en knapp

• Styling och applicering av knappar på kartan. 
• Möjlighet att kunna visa upp innehållet i Excel-

filerna som matats in i form av geometriska 
objekt

• Koppla samman knappar och dess funktioner
• Felhantering

• Visa upp information om Excel-filen
• Möjligheten att göma/visa lager
• Ta bort valda lager
• Visa upp popup med information vid klickning på 

geometriskt objekt
• Skapa markör som visas på kartan och koppla 

information till markören
• Utökning av knappar och funktioner

• Skapa instruktion, lathund och tester

• Analys av resultat
• Förbättring från feedback

Time and points

• 1 vecka

• 1 vecka

• 1 vecka

• 1 vecka

• 1 vecka

• 1 vecka

Retrospective

• Ordnat

• Ordnat

• Ordnat

• Ordnat. Går att vidareutveckla

• Bägge är ordnade

• Delar av Excel-filen visas upp i form av en pie-
chart. Kan vidareutvecklas beroende på vad det 
är man vill visa

• Möjligheten att visa/gömma/ta bort lager är 
ordnat men kan vidareutvecklas

• Popup är ordnat men kan vidareutvecklas vid 
behov

• Att skapa markör och knappar är ordnade men 
bägge kan vidareutvecklas

• Ordnat

• Ordnat
• Bakgrundsram som möjliggör bätre visualisering 

av funktioner implementerat
• Sökruta tillagd
• Visualisering av fler verksamhetsområden och 

dynamiska geometriska figurer med olika färger 
beroende på aktör tillagd. Kan vidareutvecklas. 

• Förbättringar gällande feedback från lathund och 
övrigt som har med applikationen åtgärdat.
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Bilaga 3 

Information av applikation till dig som testperson 
 

Hej! 

Vi är två studenter som i vår kommer att slutföra vår utbildning inom IT/GIS- programmet på 
Högskolan i Gävle. Som examinationsuppgift har vi haft möjligheten att skapa en webbaserad GIS-
applikation vars syfte är att visualisera Excel-data kopplat till en position på en karta med lämplig 
symbol. Detta för att du som anställd på ett enklare sätt kan få en bättre överblick av 
kulturaktörerna med regionalt uppdrag i Region Gävleborg. 

Applikationen du strax ska ta del av är i utvecklingsfas. Då författarna till applikationen har valt i sin 
forskning att koppla programmet ur ett användbarhetsperspektiv vill vi att du som användare ska 
utgå från det när du svarar på frågorna. Det är alltså funktionerna i applikationen som skall testas 
och inte dina kunskaper eller dig som person. 

Under sektion ”Övriga synpunkter” mottar vi gärna dina kommentarer över vad du önskar att ha 
med i applikationen.  

Testet kommer att bestå av två delar. 

Första delen kommer det att ställas frågor gällande din bakgrund. Därefter medföljer en kort 
instruktion som vi vill att du ska följa och implementera i applikationen. I instruktionerna kommer 
det även att finnas information över hur du kan vända dig till applikationens lathund. 

Andra delen kommer att bestå av ett kort frågeformulär som vi vill att du svarar och tänker utifrån 
ett användbarhetsperspektiv. Det är viktigt att frågan inte besvaras från de funktioner som finns 
eller saknas i applikationen då programmet är under utveckling. För att du som användare ska få full 
nytta av det, vill vi att du framför dina åsikter under Övriga synpunkter. Beräknad tid för testet är 
max 30 minuter. Eftersom vi vill ha din fulla uppmärksamhet vill vi be dig att stänga av/ sätta 
ljudlös på mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning under tiden som du utför testet.  

Syftet med detta test är att utvärdera och förbättra användbarheten i applikationen.  

Slutligen vill vi meddela att du kommer att förbli anonym. Svaren från samtliga deltagare kommer 
sammanställas och publiceras i vårt examensarbete. Försök i bästa mån utföra instruktionerna på 
egen hand men givetvis om du undrar du något eller har några frågor, tveka inte att ta kontakt med 
oss. Vi kommer att finnas tillgängliga under testet. Detta för att säkerställa att programmet fungerar 
i sin helhet men också för att iaktta och föra anteckningar gällande testet.  

Efter att du har slutfört testet, vänligen lämna in samtliga svarsblad till testansvariga. 

Stort lycka till och tack för att du ställer upp!!! 

 

Med vänliga hälsningar 

Nicolas och Christian 
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Bilaga 4 

EXAMENSARBETE REGION GÄVLEBORG 
2018 

ANVÄNDARTEST DEL 1 
 

1. Vad har du för yrkesroll? 

 Projektledare  

 Verksamhetsutvecklare 

 Producent 

 Handläggare 

 Strateg 

 Annan 

 

2. Vilken kunskap skulle du säga att du besitter gällande GIS och GIS-
program? 

 Mycket goda   

 Goda  

 Mindre goda 

 Inga alls 

 

3. Vilken kunskap och erfarenheter skulle du säga att du besitter generellt 
gällande webbapplikationer? 

 Mycket goda 

 Goda 

 Mindre goda 

 Inga alls 
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Bilaga 5 

Instruktioner 
Utför följande instruktioner. Till varje uppgift kommer först instruktioner och sedan följer en bild 
på hur det ska utföras. Stressa inte och försök själv så gott det går. Om du inte vet hur du ska göra, 
vänd dig i första hand till lathunden. Ifall du fortfarande inte vet kan du fråga ansvariga för testet. 
Notera att du endast ska utföra nedanstående uppgifter och bedöma applikationen utifrån det när du 
svarar på påståendena. Applikationen är under utveckling och alla knappar fungerar inte som de ska 
i dagsläget. Fyll i frågeformuläret när du har utfört alla instruktioner. När du känner dig redo är det 
bara att börja. Lycka till! 

Tips! Om du håller markören över samtliga grafiska funktioner (exempelvis knappar och 
rullgardinslistor) kan du se vad respektive funktion gör. 

 

1. Öppna Excel-filen examenstest.xlsx genom att klicka på knappen ”Bläddra…” uppe i det 
högra hörnet (se bild nedan). 

 

 

2. Bläddra till Excel-filen examenstest.xlsx (se röd ellips i bilden nedan). Markera filen och 
klicka därefter på knappen ”Öppna” (se blå ellips i bilden nedan). 
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3. Under Bläddra-knappen uppe i det högra hörnet har två stycken rullgardinslistor skapats. 
Det är här du ska välja mellan vilka aktörer du vill visa i den översta rullgardinslistan, samt 
välja vad det är du vill ska visualisera i den nedersta rullgardinslistan. Följ nedanstående 
exempel: 

Ta och välj aktören ”2016 Arkiv Gävleborg” i den övre rullgardinslistan. 

Ta och välj uppgiften ”Bidragssumma” i den nedre rullgardinslistan.  

Se bild nedan. 
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En geometrisk form av en grön cirkel synliggörs på kartan. Om du vänsterklickar med datormusen 
eller annat hjälpmedel på den visas en informationsruta upp. Denna innehåller aktörens namn samt 
ett cirkeldiagram som visar totalsumman gällande bidragsutdelning och hur mycket i förhållande till 
den sammanlagda summan inom ramen för kultursamverkansmodellen som aktören fick vid 
datumet för Excel-filen. För att synliggöra hela cirkeldiagrammet kan du välja knappen ”docka” (se 
röd cirkel i bilden nedan). 

 

Håller du muspekaren på cirkeldiagrammet kan du se information över vad cirkeldiagrammet 
representerar (se bild nedan). Vänligen stäng informationsrutan genom att klicka på krysset uppe i 
det högra hörnet (se blå cirkel i bilden ovan). 
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Felhantering 
Denna del kommer att behandla när du som användare av misstag matar in fel filformat. Enligt 
informationsbladet som du tidigare tagit del av var syftet med applikationen att läsa in och 
visualisera Excel-data. Därför består denna del av testet att du ska mata in ett annat filformat än 
Excel och att programmet skall returnera ett meddelande. 

4. Vänligen starta om applikationen genom att klicka på knappen ”Ladda om applikationen” 
som finns på vänster sida i applikationen (se röd cirkel i bilden nedan). 

 

För att bläddra igenom till felaktig fil, utför samma procedur som gjorde när du läste in tidigare 
Excel-fil.  

5. Välj ”Bläddra…” upp i det högra hörnet (se steg 1 om du glömt hur man gjorde). 
6. För att visualisera annat filformat än Excel gör följande: 

I rullgardinslistan där man väljer filändelsen, välj ”Alla filer (*.*)” (se avlång röd figur 
nedan). 

 

Markera som exempel Word-filen ”Region Gävleborgs kulturapplikation – La…”  

(se blå cirkel i ovanstående bild) och klicka därefter på öppna (se grön figur i bilden ovan). 
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En felmeddelanderuta som i bilden nedan borde ha visats upp. Klicka på ”OK” (se avlång röd figur i 
bilden nedan). 

 

 

1.1  Lägga t i l l  en punkt med valfri  information på en karta 
Nu ska du lägga en egen punkt på kartan. Med hjälp av kartans in/ut zoomningsfunktioner kan du 
navigera dig fram till valfri ort och skapa en markör med valfri text. Knappen med utseendet av ett 
plustecken är för att zooma in (se röd avlång figur i bilden nedan) och knappen med utseendet av ett 
minustecken är för att zooma ut (se blå avlång figur i bilden nedan). 

Du kan också dubbelklicka dig fram på kartan för att zooma in eller använda datormusens scrollhjul. 
Med hjälp av den vänstra musknappen kan du om du håller den nedtryckt flytta med styrplattan 
eller datormusen åt önskat håll på kartan. 

 

Nu ska vi testa detta. Ta och zooma in dig till Ljusdal som ligger nordväst om Gävle (zoomar du in 
en gång kommer du se vart det ligger). Vi har valt att zooma in på centrala Ljusdal. 
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När du känner att du har hittat en bra position vänligen tryck på knappen ”Skapa markör” (se röd 
cirkel i bilden nedan). 

  

 

Applikationen kommer att svara med följande meddelande (se bild nedan). Tryck på ”OK”. 

 

 

Nu ska du välja platsen som du vill att markören skall placeras på. Välj det genom att klicka på 
platsen. Ett nytt meddelande som följer skapas (se bild nedan). Ange namnet du vill att markören 
ska heta. Tryck därefter på ”OK”.  
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Nu vill applikationen att du ska skriva en kort beskrivning över platsen du valt. Exempel bifogas i 
bilden nedan. Skriv valfritt och tryck sedan på ”OK”.  

Obs! Bocka INTE i rutan (”Förhindra att den här sidan skapar fler dialogrutor”). 

 

 

 

Du bör ha fått liknande resultat som bilden nedan: 

 

Ovanstående karta visar en blå cirkel (Ljusdal i exempelfallet) som representeras med en egen vald 
titel och en kort beskrivning över den valda platsen. För att stänga rutan kan du trycka på krysset 
uppe i det högra hörnet på informationsrutan (se ovanstående bild med röd cirkel). För att komma 
tillbaka till översiktskartan som du hade när applikationen startades klickar du på hemknappen (se 
bilden ovan med grön cirkel). 
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1.2  Lathund 
Sista momentet i testet är att du som användare ska kika på applikationens lathund. Det är en kort 
beskrivning över det mesta du gjort under detta test. Vänligen välj knappen för applikationens 
lathund och bläddra igenom den (se röd cirkel i bilden nedan). 

 

Stäng fliken när du känner att du har läst den färdigt. Nu återstår bara att svara på del 2 i enkäten. 
När du svarar på påståendena, tänk utefter vad du precis gjorde och enbart efter funktionerna som 
du precis testat. Under övriga synpunkter tar vi gladeligen emot dina önskemål gällande 
applikationen. När du är klar var vänligen att kontakta testansvariga. Stort tack återigen för att du 
tog dig tid till att testa denna applikation. Det är till väldigt stor hjälp för oss. 
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Bilaga 6 

EXAMENSARBETE REGION GÄVLEBORG 
2018 

ANVÄNDARTEST del 2 

Detta formulär kommer att bestå i 2 delar där ena delen består i att svara på påståenden där du ska 
rangordna på en skala från att du inte håller med alls till att du starkt håller med. Påståendena 
relaterar enbart till applikationen och dess användbarhet. Anonymitet utlovas då inga namn 
kommer att påtalas i rapporten. Viktigaste är att du som användare är ärlig och svarar på de 
påståenden som nedan anges. Vänligen lämna in dessa svar till utvecklarna av applikationen.  

PÅSTÅENDE 

 

HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

HÅLLER 
INTE 
MED 

HÅLLER 
DELVIS 

MED 

HÅLLER  

MED 

HÅLLER 
STARKT 
MED 

1. Applikationens utseende och 
design är tilltalande. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Applikationens funktioner som 
knappar och rullgardinslistor är 
välplacerade. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Applikationens funktioner är 
relevanta. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Applikationen gav feedback i 
samband när jag som användare 
utförde uppgifterna. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Som användare kände jag att jag 
hade kontroll över 
applikationen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Som användare kände jag att 
applikationen svarade på mina 
handlingar inom rimlig tid. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Som användare kände jag att 
applikationen meddelade mig 
när jag gjorde fel. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Som användare tyckte jag att 
applikationen var enkel att 
behärska. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Som användare är jag nöjd med ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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PÅSTÅENDE 

 

HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

HÅLLER 
INTE 
MED 

HÅLLER 
DELVIS 

MED 

HÅLLER  

MED 

HÅLLER 
STARKT 
MED 

applikationens lathund. 

10. Applikationens lathund är tydlig 
i förhållande till uppgifterna jag 
nyss utförde. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Cirklarna på kartan jag som 
användare skapade gav en 
beskrivande och tydlig bild av 
vad de representerar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Mitt helhetsintryck över det som 
hittills finns i applikationen är 
tilltalande. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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EXAMENSARBETE REGION GÄVLEBORG 
2018 

ANVÄNDARTEST del 2 

Övriga synpunkter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog din tid för att delge dina synpunkter. De är viktiga och betyder mycket för vår 
studie. 
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Bilaga 7 

Lathund 
 

 

Snabbhjälp Kulturmolnet Gävleborg  

(GIS-baserad plattform) 
 
 

Kulturmolnet Gävleborg är en webbaserad GIS-applikation som du använder för att 
visualisera bidrag i länet. 

 

- Information 
- Inmatning av Excel-fil 
- Visualisering av data i Excel-fil 
- Mer information om objekten på kartan 
- Lägga till en punkt på kartan 
- Knappar 
- Tips gällande applikationen 
- Tips gällande kartan 
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Information 
Det går endast att mata in Excel-filer som är formaterade enligt filerna från 
Kulturdatabasen. 

Inmatning av Excel-fil  
1. Klicka på knappen Bläddra… i övre högra hörnet.  
2. Välj önskad fil i fönstret som kommer upp och klicka på öppna (filnamnet 

syns nu till höger om knappen). 
 

Visualisering av data i Excel-fil  
1. Välj vilken aktör som ska visualiseras genom att välja bladet i 

rullgardinslistan i det övre högra hörnet.  
2. Välj vilken typ av data som ska visualiseras genom att välja typ i 

rullgardinslistan i det övre högra hörnet.  
 

Mer information om objekten på kartan 
1. Klicka på önskad geometri på kartan. 
2. En ruta visualiseras där det finns mer information att utläsa om vad den 

valda geometrin representerar. 
 

Lägga ti ll  en punkt på kartan 

1. Klicka på knappen  och klicka sedan på önskad position i kartan för 
att lägga till punkten. 

2. Ange namn på markören då följande ruta visas: 

 
 

3. Ange beskrivning till markören då följande ruta visas: 
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Knappar 

 Zoomfunktion – Zooma in på kartan genom att trycka på + och zooma ut 
genom att trycka på -. 
 

 Hemknapp – Centrerar kartan över startpositionen (Gävleborg). 
 

 Positionsknapp – Visar användarens position på kartan. 
 

 Skapa markör – Gör det möjligt för användaren att lägga till en punkt på 
kartan som information kan kopplas till. 
 

 Göm/visa lager – Varje lager som läggs till på kartan läggs till i listan som 

visas om man klickar på knappen. Klicka på  för att släcka önskat lager. 

Knappen kommer då byta utseende till . Klicka på denna knapp för att 
tända lagret igen. 
 

 Ta bort lager – Varje lager som läggs till på kartan läggs till i listan som 

visas om man klickar på knappen. Klicka på  för önskat lager för att ta bort 
det från kartan. 
 

 Baskartsgalleri – Välj baskarta. Klicka på knappen för att öppna galleriet, 
välj önskad baskarta och klicka igen på knappen för att stänga galleriet. 
Förinställd karta är ”Gator”. 
 

 Ladda om – Laddar om applikationen (samma sak som att trycka Ctrl + R 
eller f5). 

 Ångra – Ångra den senaste utförda åtgärden. 

 Skicka mejl – Mejla till ansvarig för bidragsbeslut med information om 
vald aktör. 
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 Skapa presentation – Skapa PowerPoint-presentation med information om 
vald aktör. 

 

 Hjälp – Öppnar upp lathunden i en ny flik (detta dokument). 

 

Tips gällande applikationen 
Om du håller muspekaren över applikationens funktioner så visas en 
informationsruta med en beskrivning av vad den aktuella funktionen gör. 
 

Tips gällande kartan 

In- och utzoomning  
För att zooma in och ut på kartan finns det flera alternativ. Alternativen listas 
nedan samt vad som gäller om du använder datormus respektive musplatta. 
Utöver nedan listade alternativ kan du använda in- och utzoomningsknapparna 
som beskrivs under rubriken ”Knappar”. 
 

Datormus  
Alternativen för att zooma in är: 

- Dubbelklicka på vänster musknapp. 
- Använd datormusens scrollhjul. 

 

Alternativen för att zooma ut är: 

- Använd datormusens scrollhjul. 
 

Styrplatta  
Alternativen för att zooma in är: 

- Dubbelklicka på vänster musknapp. 
- Dubbelklicka på styrplattan. 
- Håll fingrarna på styrplattan och dra utåt (se figur nedan). 
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Alternativen för att zooma ut är: 

- Håll fingrarna på styrplattan och dra inåt (se figur nedan). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förflyttning i kartan  

Datormus  
- Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta muspekaren. 

 

Styrplatta  
- Håll vänster musknapp nedtryckt och flytta muspekaren. 
- Dubbelklicka och håll kvar fingret på styrplattan och flytta därefter 

muspekaren.  
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