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Abstrakt 

Genom geografisk informationsbehandling kan komplex data 

förenklas, analyseras och presenteras för beslutfattarna och 
allmänheten på ett enkelt sätt. Denna uppsats beskriver hur en 

organisation som har begränsad kunskap inom GIS-området kan 

visualisera var deras medlemmar befinner sig. Uppsatsen besvarar 
frågeställningen Hur kan en webbtjänst visuellt hjälpa 
Hyresgästföreningen vid beslutsfattande genom att studera 

säkerhet, design, personuppgiftslagen och lämpliga metoder för 
prototypen. På uppdrag av Hyresgästföreningen har en webbtjänst 

skapats som på en karta visar var medlemmar, förtroendevalda och 

fritidslokaler finns i Karlskrona kommun. QGIS, GeoServer, en 

geodatabas och JavaScriptbiblioteket OpenLayers har används för 

framställandet av prototypen. Användningsområden för prototypen 

visar på ett tidseffektivt verktyg för medlemsrekryterare vid 
planering av deras rutter samt en tydlig geografisk bild av 

arbetsområden vid introduktion av nya medlemsrekryterare. 
Nyckelord: Beslutsfattande, GIS, öppen programvara 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till problemet, syftet, frågeställningen och avslutas med en 
avgränsning och disposition. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har visning av information utvecklats från bland annat listor till att 

visualisera informationen på en karta genom ett geografiskt informationssystem (GIS).  

Idag används geografisk information inom områden som samhällsplanering, 

miljöövervakning och kommersiella tjänster. För att kunna nyttja information behövs 

kunskap kring metoder, teori och tillämpningar. Nyttjandet av geografisk 

informationsbehandling kan hittas i många sektorer och en av de mest betydelsefulla är 

samhällsplanering där det används av exempelvis staten, länsstyrelsen och kommunen. 

Genom geografisk informationsbehandling kan komplex data förenklas, analyseras och 

presenteras för beslutfattarna och allmänheten på ett enkelt sätt [1]. Geografisk 

informationsbehandling kan utföras i ett GIS-program som ska innehålla funktionaliteten 

att lagra, analysera och visualisera den geografiska informationen [1]. Informationen som 

lagras kommer från olika källor och används vid analys för att se samband. Resultatet av 

analysen visualiseras som en kartbild, diagram eller tabell [1]. 

En vanlig användning av geografisk information är sökning och urval som kan förknippas 

med till exempel söka efter personer i ett område. Användandet av sökning och urval har 

länge gjorts genom register, kataloger och databaser som innehåller uppgifter om 

exempelvis personer, företag och myndigheter och informationen finns lagrade i olika 

databassystem. Sökningar i databas sker oftast genom Structured Query Language (SQL) 

och genom GIS kan sökningar göras på samma sätt [1].  

Geografisk informationsbehandling kan integreras i en organisations verksamhet. 

Skogsstyrelsen är en organisation som har ett juridiskt ansvar att hantera anmälningar för 

bland annat skogsavverkningar. De har utvecklat ett ärendehanteringssystem i webbmiljö 

där formulär- och kartdelen blir tillgänglig för användaren [1].  

Hyresgästföreningen är en organisation med mer än en halv miljon medlemmar. 

Nationellt har Hyresgästföreningen ett intresse i att kunna använda GIS som ett verktyg och 

2014 fick Hyresgästföreningen region Västra Sverige ett uppdrag att ”utvärdera om hur GIS 

kan fungera, förbättra, förnya och vara ett användbart verktyg för Hyresgästföreningen”.  

Hyresgästföreningen och deras värvarorganisation har identifierat ett behov av en 

webbtjänst som visar medlemmar, förtroendevalda och fritidslokaler på en karta. I dagsläget 

har Hyresgästföreningen sina medlemmar lagrade i ett medlemsregister MedWind. 

Medlemsregistret erbjuder olika typer av sökningar som skrivs ut och används vid 

kartläggning. Kartläggningen upplevs som tidskrävande och omständligt. Hyresgäst-

föreningen jobbar dagligen med flera typer av register och kan med GIS-anpassning spara 

tid och få en bättre geografisk bild än vad deras utskrivna listor ger.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna rapport är att göra en utredning om hur visualisering kan hjälpa till i 

beslutsfattande inom olika områden genom att ta fram en prototyp till en webbtjänst som 

kan användas för att uppnå denna typ av stöd.  

Det är intressant att undersöka hur föreningar och organisationer som har begränsad 

kunskap och kännedom inom GIS-området kan visualisera var deras medlemmar befinner 

sig. Frågeställningen blir därför Hur kan en webbtjänst visuellt hjälpa Hyresgästföreningen 

vid beslutsfattande? 
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Följande frågor kommer behandlas i denna utredning: 

 Vilka säkerhets- och designprinciper måste tas i beaktande när medlemsregister 

ska utvecklas för GIS-visualisering? 

 Vad säger lagen om hantering av personlig information?  

 Hur kan användning av valda metoder resultera i en webbtjänst som uppfyller de 

krav som ges? 

1.3 Förväntat resultat 
Ett förväntat resultat är att en prototyp bör kunna framställas i form av en webbtjänst som 

visuellt på en karta kan hjälpa Hyresgästföreningen att fatta beslut. Ett annat förväntat 

resultat är att utreda lämpliga metoder och design för prototypen. Relevanta säkerhetshot 

mot webbtjänsten och personlig information bör utredas.  

1.4 Avgränsning 
Prototypen begränsas till en stadsdelsfiltrering och en åldersfiltrering av 

Hyresgästföreningens 3200 medlemmar i Karlskrona kommun. Denna avgränsning görs på 

grund av tidsomfattning.  

1.5 Disposition 
I kapitel 2 redogörs den litteraturstudie som ligger till grund för uppsatsen. Kapitel 3 

redogörs prototypens kravanalys och genomförande. I kapitel 4 ges information om 

företaget. Kapitel 5 redovisar resultatet. Kapitel 6 diskuterar resultatet, de problem som 

dykt upp och liknande verktyg som finns. Kapitel 7 besvaras frågeställningen i en slutsats 

och avslutar med förslag till vidareutveckling.  

2 Litteraturstudie 
Kapitlet redogör för den litteraturstudie som ligger till grund för uppsatsen. 

2.1 Artikelsökning 
Den färdiga prototypen kommer användas av personer som inte är vana vid GIS.  

En litteraturstudie var viktig att genomföra för att undersöka hur en hemsida ska 

designas i val av färg och text för att uppnå bästa användarvänlighet för många användare, 

tydlig layout och beskrivning av funktioner och för att studera säkerhetsaspekter som är 

viktiga att känna till vid utveckling av en prototyp. Det var också viktigt att få en ökad 

förståelse av vad visualisering är och hur det kan förenkla och tydliggöra beslutsfattande. 

Litteraturstudien gjordes genom att använda sig av databasen ScienceDirect, ieeeXplorer 

och högskolans samlingskatalog discovery samt några böcker, Google och Google Schoolar. 

Sökord som användes för färgval var ”design” och att titeln ska ha ordet ”color”. Sökord som 

användes för text var ”web design” som titel, ”text” som abstract i discovery samt 

”visualisering för beslutsfattande vetenskaplig artikel” på Google. Sökord som användes för 

säkerhetshot i JavaScript var ”web security” och ”web application” på ScienceDirect. Även 

en bok om datasäkerhet användes. Sökorden för databassäkerhet var ”database security”. 

Sökord för visualisering användes ”visualisering för beslutsfattande kartor vetenskaplig” på 

Google. Sökord för layout var ”page structure and design” på Google och ” screen layout 

website” på ScienceDirect. 

Litteraturstudien redovisas i nästföljande delkapitel. 
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2.2 Design 
Ordet design definieras av SVID [2] som ”en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett 

medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med 

utgångspunkt från brukarens behov”. Webbdesign är design av digitala medier, oftast en 

hemsida på internet eller ett program för datorn [2].  

 Färgval 

Michalski [3] skriver att 80 % av all information som tas in under en dag sker genom ögonen 

och gör den visuella processen extremt viktig. Färg identifierades som en viktig faktor i 

presentation av grafisk information redan under 1900-talet och mängder av forskning 

gjordes under 1950-talet [4]. 

Bhattacharyya et al [4] skriver att färgerna röd, grön, blå, gul, vit och svart är de mest 

använda färgerna i vardagen. Det nämns att röd färg ofta används för att uppmärksamma 

personer och vit bakgrund med svart text används för vanlig läsning [4]. Om man använder 

sig av en vit bakgrund så bör man undvika en annan ljus färg som exempelvis gul text men 

att välja en röd eller blå färg fungerar bra [4].  

Bhattacharyya et al [4] skriver att vid testning ansåg 56,82 % av användarna att gul text 

på vit bakgrund som dåligt val. Studien visade även vid vit bakgrund tyckte 63,64 % av 

användarna att röd text respektive 75 % av användarna att blå text är utmärkt och att blå 

text är bästa valet [4]. Vid test accepterade 59,09 % röd bakgrund med vit text och ingen 

ansåg blå bakgrund och vit text som ett dåligt val [4]. 

I en annan studie skriver Michalski [3] att vid en kombination av färgerna röd, grön och 

blå är det bevisat att användning av två bakgrundsfärger är ett bättre val än en ensam färg. 

Här skriver Michalski [3] att en röd och blå samt en grön och blå färgkombination fungerar 

bra men att röd och grön färg inte är en bra kombination. Michalski [3] skriver att efter ha 

utfört en studie av färgkombinationerna svartvit, blåvit, blågul, rödgrön och grönröd var 

svartvit, blåvit och blågul de bästa och grönröd sämst.  

 Text 

Mark G. Friedman och Diane Nelson Bryen [5] sammanfattar i sin artikel viktiga faktorer vid 

val av text. Utvecklaren borde bestämma sig för ett begränsat antalet typsnitt och det 

rekommenderas att vara av typen san-serif, som till exempel Arial, Helvetica och Verdana 

[5]. Det skrivs även att den rekommenderade textstorleken är på minst 12 punkter [5]. Det 

är bra att använda sig utav rubriker och underrubriker samt undvika att endast använda 

stora bokstäver [5].  

En text som är lättläst har en tydlig grafisk och språklig utformning [6]. Den grafiska 

utformningen syftar till en text längd, storlek, stil och färg medan den språkliga 

utformningen syftar till meningsbyggnader och textbindning [6]. Den normala radlängd som 

återfinns i lättlästa texter är på 55-60 tecken [6].  

 Layout och placering av element 

Det är vanligt att webbdesigners återanvänder idéer från andra hemsidor och när specifika 

delar återanvänds kallas det designmönster [7]. Användarna lär sig snabb var de globala 

webbelement förväntas vara speciellt om de är på hemsidans övre del [7]. Grafiska element 

brukar relatera till färg, formulär och positionering exempelvis relaterade element grupperas 

och placeras nära varandra [7]. S.P. Roth et al [8] skriver att användare som vid upprepade 

tillfällen ser objekt placerade på specifika platser förväntar de sig att objektet ska vara där. I 

sina studier undersökte S.P. Roth et al [8] hur fort användarna hittar objekt baserat på 

position på tre typer av sidor (onlinebutiker, nyhetssidor och företagssidor). Det visade sig 

att användarna hittar objekt fortare när de är placerade på förväntade platser, på 
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nyhetssidorna är arkivlänken den mest platskänsliga, för onlinebutiker är inloggningsfältet 

mest platskänslig och företagssidor är om oss den mest platskänsliga [8]. 

På usabilitypartners [9] definieras användbarhet enligt ISO standard 9241-11 som 

följande "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". Under utvecklandet av webben har strukturen blivit mer enhetlig och förutsägbar och 

många hemsidor delar liknande layout som användare bekantat sig med [10].  

Vanlig förekommande layout är att sidan har en header på övre delen, en vänster och 

höger kolumn med relevant innehåll, en navigationskolumn för att ta sig runt på sidan och i 

mitten av sidan finns det huvudsakliga innehållet på sidan [10]. I header förväntar sig 99 % 

av användarna att det finns en logotyp eller annan typ av länk till organisationens sida [10]. 

Patrick. J. Lynch och Sarah Horton skriver att det är idealt att använda headern som en 

global navigationsmeny och på så sätt uppfylls kraven för användbarhet, semantisk logik, 

tillgänglighet och söksynlighet [10]. En navigationskolumn brukar finnas på den vänstra 

delen av sidan [10]. En kolumn med exempelvis reklam eller kontaktinformation kan 

placeras till vänster eller höger men den mest förekommande kolumnen är vänster [10]. 

En vanlig layout för artikelsidor är att det även här finns en navigeringsmeny till vänster 

och en eventuell meny till höger som kan innehålla kontaktuppgifter, verktyg eller annan 

information som kan vara intressant [7]. 

2.3 Säkerhet  
Datasäkerhet är skydd för de viktigaste delarna i en dator [11]. Dessa delar kallas tillgångar 

och kan vara information som finns på datorn, personer, mjukvaran eller hårdvaran [11]. 

Hårdvaran syftar på hela datorn, enheter och mjukvara syftar på exempelvis 

operativsystemet och program [11].  

De grundprinciper som ska skyddas på en hemsida är sekretess, integritet och 

tillgänglighet [11]. Tillgänglighet innebär att data eller annan information endast kan 

användas av alla auktoriserad parter, integritet innebär att data eller annan information 

endast kan modifieras av auktoriserade parter och sekretess innebär att data eller annan 

information endast kan ses av auktoriserade parter [11]. 

 JavaScript 

Grunden i att utveckla en säker webbtjänst är att undvika otillräcklig hantering av skadlig 

ingångsdata [12]. Gollman [12] skriver att ett alternativ för att hindra att skadlig data dyker 

upp är att använda ett filter som bara tillåter en särskild typ av indata. Gollman [12] ger 

exemplet att vid tillfällen då en användare ska skriva siffror i en ruta kan filtret skrivas så 

endast datatypen interger kan användas.  

Kirda et al [13] skriver att JavaScript skyddas av samma ursprungsprincip, denna har en 

del fördelar men det finns sårbarheten som kan utnyttjas. Ett typiskt exempel är att en 

användare är inne på en sida som är pålitlig och blir ombedd att trycka på en länk, 

användaren tror detta är något bra men blir istället lurad och skickad till skadlig sida som 

tar med sig den lämnade sidans ”kaka” som innehåller känslig information [13]. Kirda et al 

[13] beskriver detta hot som cross-site scripting och att man kan använda sig av Noxes som 

skydd. Noxes är en personlig Windowsbaserad brandväggsapplikation som körs som en 

service i bakgrunden på skrivbordet [13].  

  



 

  6             
 

 Databassäkerhet 

Enligt Serban Mariuta [14] behöver en organisation vidta säkerhetsmetoder för att undvika 

förlust eller förstörelse av informationen som lagras i en databas.  

Säkerhet i databaser involverar användande av kontroller av informationssäkerhet för att 

skydda databasen mot att sekretets, integritet och tillgänglighet bryts [14]. Serban Mariuta 

[14] skriver att säkerheten kan delas in i en låg och en hög nivå. Den höga säkerheten 

skyddas oftast av kryptering. Genom kryptering kan data endast nås av ägaren till 

krypteringsnyckel och genom en digital signatur kan en datas källa bekräftas [14]. Den höga 

säkerheten garanterar säkerhet i viss mån mot svagheter som utnyttjas av mer erfarna 

obehöriga exempelvis en person. Den låga säkerheten garanterar säkerhet i viss mån mot 

svagheter som utnyttjas av obehöriga med mindre erfarenhet exempelvis felaktig inmatning 

som kan rättas av felrättningsprogram [14]. 

 Personuppgiftslagen (PuL) 

Allt eftersom tekniken utvecklas och möjligheten att göra sammanställningar av uppgifter 

och göra information tillgänglig ökar inte bara möjligheten att utnyttja data för att få fram 

ny information utan även hotet mot den personliga integriteten [1]. Enligt sekretesslagen 

gäller sekretess för personuppgifter som antas behandlas emot personuppgiftslagen (PuL) 

[1]. 

På riksdagen.se [15] definieras personuppgifter enligt PuL som ”All slags information som 

direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. 

I personuppgiftslagen på riksdagen.se [15] står följande om personnummer; 

22 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan 

samtycke behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till 

a) ändamålet med behandlingen, 

b) vikten av en säker identifiering, eller 

c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059)   

Behandling av personuppgifter är tillåten om den registrerade har lämnat samtycke, utan 

detta får uppgifter endast behandlas när den är nödvändig enligt lagen till exempel om en 

rättslig skyldighet ska fullgöras [1]. På riksdagen.se [15] skrivs följande om behandling av 

personuppgifter; 

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till 
behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att 

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade 
begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, 

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas 

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras 

e) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut 
skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsövning, eller 

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en 
sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta 
intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den 
personliga integriteten.  
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Utöver det som står om PUL finns regler som reglerar behandlingen av personuppgifter i 

register till exempel lagen om fastighetsregister som främst handlar om regler för obehörig 

åtkomst och granskning av äkta elektroniska dokument [1]. Säkerhetsskyddslagen säger att 

innan en myndighet inrättar ett register ska myndigheten samråda med Försvarsmakten [1].  

2.4 Visualisering 
Visualisering är ett sätt att kommunicera med bilder [16]. Visualisering innebär ett 

åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella uttryckssammanhang som anpassats för 

människans synsinnen genom bilder, diagram och animeringar [16]. Visuell information är 

viktigt, den används ständigt för att styra motorik och insamling av information och behövs 

för interaktion med omvärlden [16]. Vid stora mängder data används diagram eller kartor 

för att lättare göra informationen mer begriplig [16].  

Genom visualisering kan en gemensam bild av en plan eller händelse ges till olika 

individer, genom datorers snabba uträkning och människans förmåga att se sammanhang 

och analyser kan det leda till bättre beslut [16]. Detta kan till exempel ses i 

byggnadsområdet där beslut tagits från 2D ritningar till 3D och sparat tid [16].  

Genom ett utvecklat användande av visualisering kan dolda sammanhang i stora 

datamängder ses enklare. Stora samhällsbyggnadsprojekt påverkas av medborgare som 

deltar i den demokratiska processen och kan inte genomföras utan visualisering [16]. En 

utvecklad förståelse av visualisering kan bidra till en ökad samhällsnytta, nya möjligheter 

och samverkan mellan företag, organisationer, myndigheter och allmänheten [16]. 

Visualisering i kartor gör det möjligt att visa datamängder på en karta men det är oftast 

omöjligt att visa all information som finns tillgänglig samtidigt och även om det går är det 

oftast inte önskvärt [1]. En konventionell karta definieras som ”ett medium för lagring och 

presentation av geografisk data” [1]. Användandet av datamängder och konventionell karta 

passar oftast en stor mängd användare men inte optimal för någon speciell kategori [1]. 

2.5 Termer  

 GIS 

I dagens samhälle ökar användandet av information och hantering av data ständigt [1]. Det 

finns många metoder för att få fram information och anpassa data för olika 

användningsområden och ett system för att behandla geografisk information kallas 

geografiskt informationssystem (GIS) [1]. Harrie et al [1] definierar GIS enligt följande ”ett 

datoriserat informationssystem med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys 

och visualisering av geografisk data”.  

Geografisk data är uppbyggd av två strukturer kallade vektor och raster [1]. Vektor 

representeras genom punkter, polygoner och linjer, har hög geometrisk precision och 

används ofta för att lagra data till enskilda objekt medan raster är uppbyggt av rutnät där 

data delas in i celler och kan visas på kontinuerlig karta som en väderkarta eller som 

lagrade bilder som en satellitkarta [1]. 

En av de mest vanliga analysmetoderna i GIS är överlagring som lägger ihop ett antal 

lager geometriskt för att kunna se en helhet [1], ett typiskt exempel på överlagring är en 

Sverigekarta med de största städerna och vägarna.  

En vanlig GIS-metod som bygger på överlagring är multikriterieanalys som går ut på att 

kombinera olika typer av lager med data för att kunna dra slutsatser och se nya möjligheter 

[1]. Denna typ av analys är vanlig vid lokalisering av ett område för en ny verksamhet 

genom till exempel logiska operationer (sant eller falskt) [1]. 

Användandet av sökning och urval kan göras genom att söka i attributdata, detta 

innebär att användaren sätter upp ett antal kriterier som ska uppfyllas och endast det som 

söks visas på en karta [1]. 



 

  8             
 

 Kartprojektion 

När jorden ska avbildas görs det i form av en sfär eller som en ellipsoid [17]. En sfär 

används för enklare beräkningar och kartor med mindre skala medan en ellipsoid används 

vid storskaliga kartor eftersom den är mer noggrann och ger en bättre bild av jordens 

faktiska form [17]. 

Kartprojektion tyder på att den sfäriska jordytan projiceras på en tvådimensionell yta, 

detta sker asimutalt, koniskt eller cylindriskt [1]. Vid azimutal kartprojektion läggs en plan 

yta med en centrerad punkt över jordklotet, vid konisk kartprojektion placeras en kon över 

jordklotet [1]. Den cylindriska kartprojektionen består av två delar där normal cylindrisk 

sammanfaller med jordens rotation och den transversala placeras vinkelrät mot jordens 

rotationsaxel [1]. 

 Geocoding 

En av de viktigaste delarna i ett geografiskt informationssystem är förmågan att hitta 

adresser på ett snabbt sätt [18]. Från en organiserad samling adresser kan regeringar, 

privata företag snabbt och pålitligt hitta intressanta områden som kan vara till nytta för 

sjukvård, brottsbekämpning och postleverans genom en aktivitet som kallas geocoding [18].  

Esri skriver på help.arcgis [19] att geocoding är en process för att kunna omvandla en 

beskrivning av en plats tillexempel ett namn eller en adress till en markerad plats på en 

karta, detta görs genom skriva in en eller flera platser i en tabell.  

Geocodingprocessen består av tolkning, matchning och lokalisering [18]. Tolkningsfasen 

läser in en samling adresser och gör en tolkning och förvandlar tecken till tabellrad för en 

lyckad matchningsfas [18]. Matchningsfasen letar upp ett liknande resultat av den 

nuvarande adressen i databasen [18]. Lokaliseringsfasen tar emot det matchande resultatet 

och bestämmer var punkten ska hamna [18]. 

 Öppen kod  

Termen öppen kod innebär att den kod som skrivs är åtkomlig för världen att modifiera och 

använda för eget bruk. Ett program som delar sin källkod för modifiering är ett så kallat 

öppen programvara och tillåter sina användare att modifiera koden för förbättring och skapa 

nya funktioner [20]. Det är detta som är den största skillnaden mot andra program som 

endast tillåter skaparna att ändra det [20]. Öppen programvara föredras framför andra typer 

av programvara för att det ger användaren mer kontroll över sitt program [20].  

 Webbutveckling 

Utveckling på webben sker genom standarder som definierar webbens protokoll, språk och 

gränssnitt [21]. Tre av de primära standarderna är HTML, JavaScript och CSS [21].  

HTML är en förkortning av Hypertext Markup Language och är ett språk som använder 

taggar för att kunna bygga en hemsida [21]. 

JavaScript är ett skriptspråk på klientsidan som används vid utveckling av hemsidor. 

Det används för att ge hemsidor dynamiska och interaktiva funktioner [21].  

CSS är en förkortning för Cascading Style Sheet och är ett stilspråk för att skapa 

formateringsregler för hur HTML ska visas [21].  

En generaliserad Webb-GIS arkitektur består av tre komponenter. Den första är klienten 

som är det som användaren ser, det andra är serverlagret som tar emot alla förfrågningar 

från klienten och skickar ett svar och det tredje är ett datalager som hanterar all data som 

skickas till servern när klienten gör ett anrop [22]. Harrie et.al [1] skriver att när en 

organisation använder sig av klient-server modellen finns alltid risken att användarna kan 

uppdatera data samtidigt och orsaka problem men spatiala databaser har möjligheten att 

sätta rättigheter för vem som ska ändra vad. Harrie et.al [1] skriver också att skillnaden 

mellan en tunn och en tung klient är att den tunga klienten har större krav på att alla 
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användares datorer har installerat GIS program och tyngden då läggs på datorn medan en 

tunn klient ligger den största tyngden på servern som kan vara en annan dator. 

Agil systemutveckling använder sig av stegvisa iterationer vilket innebär att utvecklingen 

sker tillsammans med användaren [23]. Produkten som utvecklas redovisas inför 

användarna på klient-nivå och utifrån feedback som ges kan en planering göras om hur 

produkten ska utvecklas i fortsättningen [23]. Det finns många typer av agil 

systemutveckling och några av dem är eXtreme Programming och Scrum [23].  

Scrum är en iterativ ram för att hantera komplexa problem samtidigt som produkten 

levereras av högsta kvalité [24].  

eXtreme Programming är en agil utvecklingsmetod som betonar vikten att minimera 

svårigheten att förändra kod sent i projektet. Fokus ligger på programkoden som 

kommunikationsform som genom ständiga iterationer skapar vision om den slutgiltiga 

prototypen [25].  

 Applikationsprogrammeringsgränssnitt 

OpenLayers applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) är ett rent JavaScript bibliotek för 

att kunna visa kartdata på webben utan krav på att allt ligger på en server. Genom 

OpenLayers ges ett resultat som liknar Google Maps men har en stor skillnad. OpenLayers 

är gratis mjukvara som utvecklats av och för användandet av öppen kod [26].  

För att kunna utföra en så kallad OGC filtrering använder man sig utav klassen 

OpenLayers.Filter som finns i typerna Comparison, FeatureId, Logical och Spatial där varje 

alternativ är en egen klass med olika typer [27]. På deras utvecklarsida skriver OpenLayers 

[27] att Comparison kan användas vid jämförelse exempelvis lika med och FeatureId kan 

användas för filtrering av stilar. Typerna Logical kan användas vid flera filtreringar 

exempelvis när värde ett och värde två ska visas. Spatial filtrering kan användas vid ett 

geometriskt krav exempelvis ett avstånd [27]. 

Google Maps JavaScript API kan skapa rika applikationer med snygg visning av data på 

en fullständig, noggrann och användbar karta för exempelvis vägbeskrivningar [28]. 

ArcGIS JavaScript API är utformad för att fungera på alla webbläsare och kan kombinera 

webbtjänsten med ArcGIS server för att kunna utföra exempelvis GIS-analyser, använda 

ritverktyg och dataredigering på olika enheter [29]. 

Leaflet API är ett moderniserat JavaScriptbibliotek med mobilvänligt gränssnitt, fungerar 

för alla större mobil- och skrivbordsplattformar, har en enorm samling tillägg och har 

designats för användbarhet, enkelhet och presentation [30]. 

JQuery API är ett snabbt, litet och funktionsrikt JavaScriptbibliotek som med hjälp utav 

mångsidighet och utbyggbarhet gör funktionshantering och HTML-manipulering mycket 

enklare [31]. 

 OGC standard 

Open Geospatial Consortium eller OGC är ett industrikonsortium av 507 företag, regeringar 

och universitet för att utveckla publika standarder som arbetar med att ta fram standarder 

[32]. En OGC standard stödjer lösningar som kan göra webben mer tillgänglig för geografisk 

information [32].  

OGC beskriver en webbtjänst som självständig, självbeskrivande, modulär applikation 

som kan publiceras, lokaliseras och åberopas på webben [33]. Webbtjänster kan hantera 

funktioner som enkla förfrågningar till avancerade affärsprocesser [33].  

En av de standarder som OGC arbetar med är web feature service eller WFS där en 

förfrågan av geografisk data görs av en användare och resultatet som visas är endast det 

data som begärts [33]. En annan känd standard är web map service eller WMS [33]. Ett 

WMS anrop ritar upp en karta utifrån lagrets namn, önskad storlek och referenssystem 

[33]. 
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 GeoServer 

GeoServer är ett gratis serverprogram som är utvecklat i Java och Open Source och låter en 

användare visa spatial information för världen och kan genom WMS skapa kartor i flertal 

format [34]. Genom användning av OpenLayers kan kartor visas snabbt och enkelt och 

genom WFS kan GeoServer erbjuda sina användare delning av sitt egna data för andra att 

använda [34].  

 GIS-program  

QGIS står för Quantum GIS och är ett gratis OpenSource-program för hantering av GIS 

data. QGIS är ett officiellt projekt av Open Source Foundation och kan köras på Linux, 

Unix, Mac, Windows och Android med stöd för flertal vektor, raster och databastyper och 

erbjuder många funktioner [35]. Antalet funktioner ökar i QGIS genom plugins och gör att 

data kan visas, hanteras, redigeras, analyseras och få fram utskriftbara kartor [35].  

ArcGIS desktop gör det möjligt att hantera, redigera och utföra avancerade geografiska 

analyser på visualiserad data, förvandlar rådata till informationsprodukter och skapa och 

organisera data för att fatta bättre beslut [36]. 

 PostgreSQL och PostGIS 

Rigaux, Scholl och Voisard [37] skriver att Postgres-systemet kanske är den mest 

uppmärksamma och banbrytande relationsdatabashanteraren. Postgres-systemet använder 

sig av SQL, kan bearbeta spatial data och är sedan 1996 mer känd som PostgreSQL [37]. 

PostgreSQL kan hantera ett antal geometriska typer som bland annat punkter, polygoner, 

linjer och cirklar där varje typ kan lagra en viss information för en viss typ av data [37]. 

PostgreSQL har vissa geometriska operationer för att hantera de geometriska typerna men 

kan också hantera ett antal funktioner för att bland annat räkna ut area [37]. 

Bandyophadyay et.al [22] skriver att PostGIS är ett spatialt databastillägg för PostgreSQL 

med över trehundra spatiala operationer.  

3 Metod 
Kapitlet redogör för den kravanalys som de valda metoder, program och struktur för 
prototypens genomförande bygger på samt hur prototypens utveckling genomfördes. 

3.1 Kravanalys 
En kravanalys diskuterades fram med Hyresgästföreningen där de primära och sekundära 

funktionella kraven för prototypen togs upp samt de icke funktionella krav som ställdes på 

prototypen.  

 Funktionella krav 

Med den tidsperiod som gäller blev de ställda kraven från Hyresgästföreningen indelade i 

primära och sekundära krav. De primära kraven blev följande: 

 När sidan laddas ska en karta över Karlskrona kommun visas med möjligheten 

att ta fram Hyresgästföreningens medlemmar. 

 Från en lista kunna välja en stadsdel och efter det filtrera fram de medlemmar 

som bor i den valda stadsdelen.  
 När en medlem väljs ska det visas upp kort information om den valda medlemmen 

till exempel namn och telefonnummer. 
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De sekundära kraven: 

 Det önskas en annan typ av sökning som fokuserar på att filtrera fram vilken 

åldersgrupp som medlemmarna i kommunen tillhör. 

 Förutom medlemmar är det intressant att kunna söka var de förtroendevalda 

finns och se kort information om dem samt kunna se var fritidslokalerna finns 

och tillhörande intressant information. 

 Genom en databas kunna lägga till en medlem, förtroendevald och fritidslokal 

som synkroniseras med den geografiska servern för att visas på kartan.  

 Icke funktionella krav 

Eftersom alla medlemmars personuppgifter förvaras i Hyresgästföreningens databas är detta 

utgångspunkten för det Excel dokument som ges ut och som kommer användas för 

utvecklingen. Eftersom personuppgifter ges ut ska ett avtal skrivas under gällande 

hantering av personlig information och att alla filer som rör projektet ska tillhöra 

Hyresgästföreningen efter avslutat projekt. 

Hemsidan ska vara designad användarvänligt. Användarna av prototypen har ingen 

erfarenhet att jobba med GIS så texten som förklarar funktioner ska vara tydlig och både 

typsnitt och valda färger ska följa den grafiska profilen.  

3.2 Genomförande 

 Personuppgifter 

I prototypens utvecklande fanns kravet att kunna se information om en vald medlem på 

kartan och kunna göra en filtrering av åldersgrupper. För att utföra detta behövdes 

personuppgifter. Eftersom användandet av åldersgrupper endast krävde de första sex 

siffrorna i personnumret lämnade Hyresgästföreningen inte över de sista fyra siffrorna i 

datafilen. En förbindelse har skrivits under som hänvisar till att alla filer och uppgifter som 

gavs till prototypens utvecklande ska ges till Hyresgästföreningen efter examensarbetets slut 

och återstående data ska raderas. En kopia av förbindelsen finns som bilaga 2. 

 Förberedelser och bearbetning 

Innan utvecklandet av protypen startades diskuterades det fram med Hyresgästföreningen 

vilka funktioner som var de viktigaste och vilka som var mindre viktiga genom en 

kravanalys, se 3.1. I samband med att en kravanalys skapades bestämdes det också att 

utvecklandet skulle ske agilt. Genom att jobba agilt skulle Hyresgästföreningen kunna vara 

med och påverka resultatet av prototypens utvecklande. 

De data som gavs var i ett Excel dokument. Dokumentet behövde först granskas och 

förberedas innan en geocoding kunde utföras och importera resultaten i en geodatabas. 

Exceldokumentet studerades och bearbetades genom att skapa två nya kolumner som 

innehåller de viktigaste uppgifterna, den ena med adressinformation och den andra med ort 

och postnummer. Exceldokumentet sparades som en kommaseparerande fil (CSV) och 

medlemsdata delades in som två filer. Detta gjordes för att Google har en begränsning på 

2500 adresser som får Geocodas varje dag för en personlig användare. Den andra 

referensen som var valbar Nominatim använder sig av OpenStreetMaps. Denna testades 

med men med gav ett sämre resultat. 

När geocodingen utförts slogs de två medlemslagren ihop och tillsammans med de andra 

lagren räknades koordinaterna ut i QGIS genom verktyget ”exportera/lägg till 

geometrikolumner”.  
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Användandet av en databas bevisades vara viktigt för webbtjänsten eftersom databasen 

lätt kunde hantera den mängd data som användes. Databasen som användes var en 

Postgres och för att kunna hantera geografisk data installerades PostGIS.  

Lagren importerades i databasen och förutom de ursprungliga kolumnerna skapades en 

ny kolumn geometry som gav ett geometrisk värde till varje objekt. Databasen testades med 

QGIS och publicerades sedan på GeoServer.  

 Karta och lager 

Kartan togs fram genom OpenLayers.Layer.OSM vilket anropar en OpenStreetMap karta. 

Googlekartan togs fram genom OpenLayers.Layer.Google med typen hybrid. 

För att kunna få kartan att centrera sig på Karlskrona kommun genomfördes en 

omvandling från jordellipsoid WGS84 till sfärisk Mercrtor genom en transform operation för 

valda koordinater. Utan den här transformationen uppfattades inte de valda koordinaterna 

och centreringen hamnar utanför Afrikas västkust, ekvatorns nollpunkt. 

De valfria lagren skapades som ett vektorlager och fick genom ett WFS protokoll detaljer 

om var respektive lager fanns på GeoServer. Stilen till lagren skapades som en styleMap.  

 Filtrering 

Som förberedelse för att filtreringen skulle fungera redigerades lagret med medlemmar i 

QGIS för att göra en indelning i kommunens olika stadsdelar. Här valdes det att lägga till en 

baskarta i programmet för att snabbare kunna notera medlemmarnas position. Genom att 

veta var medlemmarna fanns på kartan kunde medlemmarna i det området väljas och ge 

dem en gemensam stadsdel.  

Filtreringen som ligger i bakgrunden är en OpenLayers.Filter.Comparison filtrering av 

typen LIKE. Denna filtrering gjordes på alla stadsdelar som innehöll å,ä eller ö.  De övriga 

stadsdelarna hade filtreringstypen EQUAL_TO. Det användes även en logisk sökning av 

typen NOT för att få ut alla stadsdelar d.v.s. sök efter medlemmar där stadsdel inte är ””.  

Filtreringen som användes för ålder var som vid stadsdelar en jämförelse men av typen 

BETWEEN. Detta valdes för att BETWEEN använder två angivna värden där alla värden 

inom det intervallet hamnar i en kategori.  

 Klient och server 

Webbutvecklingen har baserats på klient-server arkitekturen och utvecklats genom agil 

systemutveckling.  

Klienten utvecklades genom HTML, JavaScript och CSS. HTML användes för att kunna 

bygga upp de olika delarna på hemsidan. CSS användes för att styla hemsidans knappar 

och övrig design så att den skulle kunna ses som en användarvänlig applikation.  

I samband med att en webbtjänst skulle skapas med filtreringsmöjligheter behövdes ett 

JavaScriptbibliotek som kunde erbjuda dessa funktioner. Vid utvecklandet valdes 

biblioteket OpenLayers för skapandet av filtreringarna och anropen vid exekvering av 

knappar och rutor.  

För att göra lagringen av data enklare valdes en server som kunde hantera geografisk 

data. GeoServer gjorde det möjligt att publicera klientdatabasen för enkel åtkomst och 

visning på webbtjänsten.  

Den agila metoden har används genom att framställa en prototyp som redovisats för 

Hyresgästföreningen vid två tillfällen på deras kontor i Karlskrona, se 5.2.2 och genom 

mailkontakt, se 3.2.6. Den agila metoden bidrog till förslag till förbättringar och dessa idéer 

har utvecklats till funktioner.  
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 Mailkontakter med Hyresgästföreningen 

Mailkontakt togs med en IT-handläggare i region Västra Sverige den 29 april eftersom de fått 

ett uppdrag ”att utvärdera om hur GIS kan fungera, förbättra, förnya och vara ett 

användbart verktyg för Hyresgästföreningen”. De har inte hunnit starta upp sitt uppdrag än 

men har uttryckt ett intresse för prototypen och därmed bidragit till nuvarande utveckling 

samt vidareutvecklingen genom att besvara ett antal frågor kring design, användarvänlighet 

och säkerhet, se bilaga 1. 

Eftersom prototypen har utvecklats agilt har webbtjänsten kompletterats med fler 

funktioner än vad som var planerade från början. Bland annat en funktion som räknar 

antal visade objekt (medlemmar, förtroendevalda, fritidslokaler) från den senaste sökningen 

på kartan och redovisar det i en informationsruta. En avsaknad av möjligheten att exportera 

ut kartan till Word med sökresultatet och kunna göra en utskrift av resultatet påtalades och 

är intressant för vidareutveckling av webbtjänsten.  

Vid mailkontakt med Hyresgästföreningens juridiska enhet bifogades riktlinjer för 

hantering av personuppgifter, checklista för hyresjuridisk rådgivning och biträde i tvister 

samt förteckningar hur PuL ska hanteras vid registrering i Hyresgästföreningens olika 

register. Detta har redovisats i kapitel 2.5.13 och finns i bilagorna 4 och 5. 

 Hyresgästföreningen Region Sydost 

Regionen omfattar 51 kommuner i sex län - Östergötland, Kalmar, Gotland, Blekinge, 

Jönköpings samt Kronoberg [38]. I regionen finns 54 kommunala bostadsföretag med cirka 

115 000 lägenheter, 4 fastighetsägarföreningar med cirka 100 000 lägenheter, över 70 000 

medlemmar, 23 hyresgästföreningar, 106 lokala hyresgästföreningar, 88 arbetsgrupper, 54 

husombud, 1136 förtroendevalda och 123 aktiva medlemmar [39].  

 Hyresgästföreningen Karlskrona 

Hyresgästföreningen har 3202 medlemmar, 80 förtroendevalda (145 uppdrag) och 24 

fritidslokaler i Karlskrona kommun. Medlemmarna bor i 13 orter som har delats in i 30 

stadsdelar. 

 PuL i Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen har tagit fram ett regelverk för hantering av personuppgifter i syfte att 

skydda de enskildas personliga integritet. Reglerna utgår från bestämmelserna i PuL och 

vad som allmänt kan anses följa god sed för hantering av personuppgifter i 

Hyresgästföreningens verksamhet. Den enskildes personuppgifter, exempelvis medlemmens, 

den förtroendevaldes eller anställdes skall behandlas med respekt för dennes personliga 

integritet och skall inte lämnas till utomstående utan att ha den enskildes medgivande. 

Innan behandlingen ska man formulera vad ändamålet är det vill säga tänka igenom om och 

hur uppgifterna senare kan komma att användas i andra ändamål och ta med dessa 

uppgifter från början. Samtidigt beskrivs det att det inte ska finnas mer personuppgifter än 

vad som krävs och personnummer ska endast användas om det finns goda skäl till det.  

Information ges till alla nyanställda samt till nya medlemmar via en inträdesfullmakt. 

Regelverket kompletteras med en checklista för hyresjuridisk rådgivning och biträde i 

tvister. Det finns 10 förteckningar om hur PuL ska hanteras vid registrering i olika register 

där medlemsregistret MedWind är ett, se bilaga 3. 

Utöver de regler som allmänt gäller för Hyresgästföreningens behandling av 

personuppgifter upprättas särskilda regler för skilda grupper dvs. medlemmar, 

förtroendevalda respektive anställda. En medlem ska vid inskrivning informeras vad 

uppgifterna kan användas till, vem de ska kontakta vid frågor. En medlem har enligt § 11 

rätt att neka användandet av deras uppgifter. En förtroendevalds uppgifter får läggas i 



 

  14             
 

register och ges ut till medlemmar utan samtycke. Om en förtroendevald inte vill att deras 

uppgifter ska användas ska de kontakta regionen. Ytterligare information kan ses i bilaga 4 

I prototypen så har personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och 

personnummer utan de fyra sista siffrorna används. Personuppgifter användes för 

ändamålet att kunna utföra en åldersfiltrering, kontaktuppgifter som namn och 

telefonnummer var viktiga för att veta vem medlemmen var och adressen var viktig för att 

utföra geocoding. 

 

4 Företagspresentation 
Kapitlet inleder med en kort presentation av Hyresgästföreningens mål och vision och 
avslutas med hur föreningen är organiserad i nivåer. 

4.1 Om Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation som arbetar för att alla ska ha 

rätt till en god bostad till ett rimligt pris.  

Hyresgästföreningen startade under 1910-talet som en reaktion mot dåliga bostäder som 

saknade både elektricitet och vatten och en hyresvärd som inte gjorde något åt det [40]. År 

1923 hade åtta föreningar slagit ihop sig till det som skulle bli Hyresgästföreningen [40]. 

Idag har Hyresgästföreningen 528 000 hushållsmedlemmar, 12 000 förtroendevalda, 740 

anställda, 1438 lokala hyresgästföreningar i landets bostadsområden och 152 

hyresgästföreningar i landets nio regioner [41]. De nio regionerna är Norrland, Mitt, Aros-

Gävle, Stockholm, BohusÄlvsborg-Skaraborg, Sydost, Västra Sverige, Norra Skåne och 

Södra Skåne [38]. 

4.2 Vision och mål 
Hyresgästföreningens vision är ”ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas”. 

Hyresgästföreningen har två övergripande mål [42]. 

Bättre boende för hyresgästerna 

 Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer 

 Hyrorna ska uppgå maximalt till 25 procent av disponibel inkomst och öka med 

maximalt den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI) 

 Ökat inflytande över den egna bostaden 

 Ökat inflytande över den gemensamma bostadsmiljön 

 15 000 nya hyresrätter om året 

Utökad medlemsnytta 

 Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar 

 Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar  

4.3 Organisation i fyra nivåer 
Hyresgästföreningen är organiserad i fyra nivåer [40]. Den lokala organisationen finns i 

bostadsområdet och hyresgästföreningar finns på kommunnivå. Ofta ansvarar en 

hyresgästförening för flera kommuner. Regionerna samordnar de kommunala 

hyresgästföreningarna och Riksförbundet samlar alla landets regioner [40]. 

 Bostadsområdet 

I bostadsområdet tar den lokala organisationen upp gemensamma frågor med hyresvärden 

eller förvaltaren. Det kan vara allt från att föra en dialog om bostadsområdet till att direkt 

påverka skötseln av området. Den lokala organisationen kan se ut på olika sätt. Det kan 

vara grupper som arbetar med enstaka frågor, en lokal hyresgästförening eller ett 
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husombud. Om det finns en lokal hyresgästförening bjuder den in alla medlemmar till 

årsmötet som är den högsta beslutande församlingen. Där väljs en styrelse som ansvarar för 

att driva verksamheten under året [40]. 

 Kommunal nivå  

På kommunnivå förhandlar Hyresgästföreningen om hyrorna med de kommunala 

bostadsbolag som finns på orten och de flesta privata hyresvärdar. Föreningen arbetar även 

med att påverka i andra bostadsfrågor som har kommunal anknytning. På kommunnivå 

finns också en styrelse och ett årsmöte. Alla medlemmar bjuds in till årsmötet [40]. 

 Regional nivå 

Hyresgästföreningens regioner samordnar de insatser som behövs runt om i regionen. Här 

finns samlad expertis i olika boendefrågor som jurister, förhandlare och 

verksamhetsutvecklare. Regionens högsta beslutande församling är fullmäktige. 

Representanter till fullmäktige väljs på de ingående hyresgästföreningarnas årsmöten [40].  

 Hela landet 

Hyresgästföreningens riksförbund arbetar bland annat med information, politisk 

opinionsbildning och utredningar i boendefrågor. Den högsta beslutande församlingen på 

riksnivå är förbundsstämman och förbundsstyrelsen. Förbundsstämman består av 

representanter som väljs på regionernas fullmäktigemöten [40].  

5 Resultat 
I resultatet redovisas hur webbtjänstens design blev, webbtjänstens funktioner och 
uppbyggnad samt hur Hyresgästföreningen upplevde prototypen vid 
redovisningstillfällena. 

5.1 Medlemskartans resultat 

 Design 

Litteraturstudien pekar på att det bästa alternativet är att använda en kombination av två 

färger på en hemsida. Den tänkta designen är en kombination av röd och vit. Genom 

litteraturstudien har det kunnat bevisas att dessa färger är en bra kombination och den 

tänkta designen är acceptabel.  

Hyresgästföreningen följer en grafisk profil som säger att förutom deras röda färg kan 

grå, blå, grön, gul och orange användas. De har följande HTML koder och respektive färg.  

 

 #CC0033 

 #FF9933 

 #FFCC33 

 #99CC33 

 #6699CC 

 #999999 

 

Ett typsnitt och textstorlek som upplevs som bra kan användas för att ge en mer tydlig 

beskrivning av funktionerna som finns. 

Hyresgästföreningens grafiska profil skriver att på deras hemsida ska typsnittet Verdana 

användas. 
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5.2 Funktionalitet 

 Medlemskartans funktioner 

När hemsidan laddas visas en karta över Karlskrona kommun. Från början visas inte några 

objekt på kartan utan det är upp till användaren att välja vad som ska visas. På den vänstra 

sidan av webbtjänsten finns olika rutor, knappar och listor för att utföra olika typer av 

filtrering och visa olika lager på kartan. Att utföra en filtrering av ålder och stadsdel är ett 

exempel på sökning och urval. Det finns också en teckenförklaring. 

Den första filtreringen som kan göras sker genom att först välja från en lista som visar 

kommunens orter och stadsdelar. Knappen som är till höger om listan exekveras när ett 

alternativ väljs och som resultat visas medlemmarna i den stadsdelen, se figur 1. När 

exekveringen genomförs skickas ett anrop till GeoServer och vidare till databasen som 

returnerar sökresultatet till GeoServer och visar det på webbtjänsten.  

Medlemmarna visas som röda gubbar och när en av dessa väljs visas information om 

medlemmen. Informationen som visas är medlemmens namn, medlemsnummer, 

personnummer utan de fyra sista siffrorna, adress och ort, vilken lokal hyresgästförening 

som medlemmen tillhör samt kontaktuppgifter till medlemmen.  

 

 
Figur 1. Medlemmar som bor på Trossö i Karlskrona som gatukarta. 

Resultatet från en filtrering kan även visas på en satellitkarta som i figur 2. Genom att 

byta från gatukarta till satellitkarta kan användaren få en mycket mer detaljerad bild av hur 

området ser ut.  

 
Figur 2.  Medlemmar som bor på Trossö i Karlskrona som satellitbild.  
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Förutom att göra en medlemsfiltrering så kan användaren välja att markera de tre 

rutorna som finns i den vänstra menyn. Den vänstra rutan visar Hyresgästföreningens 

fritidslokaler i Karlskrona kommun, se figur 3. Fritidslokalerna visas på kartan som svarta 

hus. När en fritidslokal väljs blir den markerade lokalen orange. Information som visas är 

namn och nummer för den lokala hyresgästföreningen, dess adress, antal medlemmar, 

antal lägenheter i bostadsområdet och anslutningsprocent. 

 

 

 
Figur 3. Alla fritidslokaler i Karlskrona kommun 

 

Den mittersta rutan i menyn visar alla förtroendevalda som kan ses i figur 4. Dessa visas 

som punkter med en orange färg och markerade punkter blir röda. Den information som 

visas är medlemsnummer, namn och personnummer utan de fyra sista siffrorna, adress, ort 

och vilken lokal hyresgästförening och deras lokal den förtroendevalda tillhör samt 

nuvarande uppdrag. Den högra rutan väljer specifika förtroendevalda som tillhör stor 

förhandlingsdelegation boende i det kommunala bostadsbolaget eller förtroendevalda som 

bor och tillhör en privat förhandlingsdelegation.  

 

 

 
Figur 4. Alla förtroendevalda i Karlskrona kommun 
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Den andra typen av filtrering som en användare kan välja är en åldersfiltrering. Precis 

som med stadsdelar så kan en åldersgrupp väljas från en rullista till vänster och knappen 

till höger utför sökningen. Ett exempel på en ålderfiltrering visas i figur 5 där resultatet 

visas i hela Karlskrona kommun eftersom kombinationen ålder/stadsdel inte ställdes som 

krav.  

 

 

 

Figur 5. En åldersfiltrering av medlemmar som är mellan 30-50 år i Karlskrona kommun 

 

Det går givetvis att visa alla typer av objekt på kartan som i figur 6. Här visas 

förtroendevalda, fritidslokaler och medlemmar på kartan. Förutom att välja ett objekt och se 

information om det kan en användare använda sig av två andra funktioner. Den ena 

funktionen räknar antal medlemmar, förtroendevalda och fritidslokaler som visas på kartan 

och den andra funktionen rensar bort allt som visas från kartan. 

Exempel på kod som skrevs genom OpenLayers för att lägga till baskarta, utföra 

karttransformation, anrop och filtrering samt ge lagren sin stil kan ses i bilaga 5. 

 

 

Figur 6. Medlemskarta över Karlskrona kommun som visar förtroendevalda (orange), 
fritidslokaler (svart) och medlemmar (röd) 
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 Redovisning hos Hyresgästföreningen i Karlskrona 

Prototypen redovisades på Hyresgästföreningens kontor den 22 april för handledaren och 

två anställda inom enheten folkrörelse och lokalt utvecklingsarbete. Vid redovisningstillfället 

ställdes frågan om vilka framtida möjligheter de såg med karttjänsten.  

Att se var Hyresgästföreningen har verksamhet och lokaler, snabbt få en överblick, även i 
jämförelse med var Hyresgästföreningen faktiskt har sina medlemmar. Snabbt få en 
överblick över områdets demografi. En nytta att själv slippa lägga in data manuellt och 
kunna koppla data till demografin.  

För vidareutveckling framkom önskemål om att kunna komplettera webbtjänsten med data 

från fastighetsregistret, att märka upp fastigheter med olika färger beroende på om de var 

bostadsrätter, hyresrätter eller villaområde. Bostadsområden och/eller fastigheter utan 

medlemmar på något sätt skulle kunna uppmärksammas samt att kunna synkronisera 

webbtjänsten och geodatabasen med Hyresgästföreningens medlemsregister när ny data 

läggs in i MedWind. Det fanns också en framtida önskan att kunna utveckla webbtjänsten 

som en mobilapplikation.  

Användarvänligheten undersöktes av två medlemsrekryterare på Hyresgästföreningens 

kontor i Karlskrona tisdagen den 12 maj. De upplevde webbtjänsten som lättförståelig, 

enkel och ”vrålfräsig”, men framförallt uppmärksammade de vid filtreringen på stadsdelar 

både lägenheter och medlemmar i Karlskrona som de inte hade någon kännedom om. 

Visuellt på kartan ansåg de att ringen av gubbar runt en bostad som visar att det bor flera 

medlemmar på samma adress var mindre bra. Detta eftersom de fick trycka på varje punkt 

istället för en punkt per trapphus. Ett bättre alternativ skulle vara en rullista där nästa nivå 

var val av medlem med mer information. De tyckte också att varje medlemsrekryterare 

skulle få en egen symbol, typ smileys. För vidareutveckling påtalade de möjligheten att 

kunna urskilja olika typer och antal fastigheter i ett område. Att koppla webbtjänsten till 

fastighetsregistret med en unik symbol för exempelvis hyresfastigheter eller senaste 

ombildningar. Tidigare användes det en traditionell kommunkarta med kartnålar där en färg 

representerade nybyggda områden, en färg för kommunala bostadsbolag och en annan färg 

för privata fastighetsägare. En annan sak som togs upp var möjligheten att se 

bostadsområden där det saknades medlemmar och märka upp dem som så kallade vita 

områden. Genom att de i förväg kan studera bostadsområden och medlemmar kan de 

planera sina rutter bättre och webbtjänsten skulle komma till stor nytta. De vet då vilken 

medlemsrekryterare som är mest lämpad för området, hur de ska gå och hur många dagar 

de behöver vara i området. Idag kan de åka till fastigheter som inte är lönsamma exempelvis 

en skogsfastighet med en medlem och inga fler lägenheter. Andra användningsområden för 

webbtjänsten var att snabbt få upp kontaktuppgifter till förtroendevalda eller adress till 

fritidslokaler och förmedla informationen vidare till hyresgäster/nya medlemmar vid dörr. 

Eller vid introduktion av nya medlemsrekryterare visa dem en bra geografisk bild över deras 

arbetsområde. 

 Nya funktioner efter redovisning och mailkontakt 

Det första redovisningstillfället gav inte så många nya funktioner utan det som tillkom var 

mer användarvänliga symboler för varje lager. 

Det andra redovisningstillfället bidrog till att vissa av funktioner förbättrades. Exempelvis 

satellitkartan som under redovisningstillfället inte zoomade in till maxnivå men som 

åtgärdades i efterhand. En annan åsikt som bidrog till att en funktion förbättrades var 

ålderskategorierna som först var indelade i 10 års intervaller och som ersattes med 

indelning av kategorier 18-30 år, 30-50 år, 50-65 år och 65 år och äldre. 

Mailkontakten bidrog som nämnts i kapitel 5.2.3 till en funktion som att räkna ut antal 

objekt på kartan. 
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En avgränsning gjordes på grund av tidsbrist och krav på djupare kunskap och 

sammanfattas nedan som funktioner för vidareutveckling;  

 Koppla geodatabas och webbtjänst med fastighetsregister  

 Koppla geodatabas och webbtjänst med medlemsregister 

 Egen symbol för varje medlemsrekryterare 

 Export till Word och utskrift av sökresultat  

 Fastighetstyper i olika färger  

 Koppla bostadsområde till dess demografi 

 Mobil applikation  

 Se bostadsområden som saknar medlemmar 

6 Diskussion 
Följande kapitel innehåller diskussion om prototypens resultat kopplat till 
litteraturstudien. Här redovisas även min personliga tolkning av prototypens utveckling 
och mitt val av metoder och program. 

6.1 Litteraturstudie 
Utredningens syfte var att beskriva hur visualisering kan användas som hjälpmedel vid 

beslutsfattande i en förening.  

De vetenskapliga artiklar och litteratur som finns kring visualisering som hjälpmedel vid 

beslutsfattande behandlar ofta MKA (multikriterieanalys) där en kombination av kriterier 

läggs ihop för att ta beslut kring samhällsutveckling såsom byggande av vindkraftverk. 

Beslut som påverkar samhällsutvecklingen utifrån perspektivet föreningar och 

organisationer upplevs som begränsat eller oåtkomligt för allmänheten och hur mycket 

organisationer och föreningar använder sig av visualisering som hjälpmedel är svårt att 

säga.  

För att ett medlemsregister ska kunna utvecklas för GIS-visualisering behövs en tydlig 

design. Valet som jag gjorde utgick dels ifrån de designprinciper som beskrevs i 

litteraturstudien [10] och som är viktiga för en hemsida d.v.s. layout, färgval och typsnitt. 

Jag har också utgått ifrån vad Hyresgästföreningen beskriver i sin grafiska profil. En mer 

lättnavigerad och traditionell layout kunde valts i enlighet med den Lynch och Horton [10] 

skriver om men vid utformandet av prototypen prioriterades funktionalitet framför layout.  

Många färger som Bhattacharyya et al [4] nämner passade överens med färgerna i 

Hyresgästföreningens grafiska profil men färgen på lagren kan upplevas som otydlig på 

satellitkartan (se figur 2). Satellitkartan ingick aldrig i kravspecifikationen utan valdes för 

att ge medlemsrekryterarna en större geografisk bild och samma färg på lagren på olika 

baskartor borde upplevas som igenkännande för en användare.  

För att bli mer insatt i ämnet kring säkerhet har jag studerat ett säkerhetshot cross-site 

scripting och databassäkerhet i litteraturstudien. Jag har skyddat min databas genom ett 

lösenord och mot skadlig ingångsdata valdes filtrering genom en lista som skydd. Detta 

skiljer sig till viss del mot vad litteraturen rekommenderar d.v.s. en krypterad databas och 

en filtrering av en specifik typ av ingångsdata [12]. Jag valde detta eftersom databasen 

endast användes av mig under utvecklingen. Kravet att kunna filtrera fram stadsdelar löste 

jag med en lista med alternativ istället för en ruta för fri sökning. Hyresgästföreningen 

region Västra Sverige har planer på att GIS skall användas internt, antingen lokalt på vissa 

maskiner eller på intranätet. 

När det gäller hantering av personuppgifter har jag studerarat personuppgiftslagen på 

riksdagen.se [15] och vad Hyresgästföreningen har tagit fram i sitt regelverk för hantering av 

personuppgifter (se bilaga 4) i syfte att skydda de enskildas personliga integritet. Jag anser 

att både jag och Hyresgästföreningen tagit hänsyn till PuL både genom att jag förbundit mig 
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att inte lämna någon information vidare samt att radera alla filer efter redovisat och godkänt 

examensarbete. Men också att Hyresgästföreningen utelämnade de fyra sista sifforna i 

medlemmarnas personnummer vid överlämnandet av tabelldata. 

6.2 Utveckling av prototyp 
Prototypen utvecklades under tre veckors tid. Därefter redovisning och synpunkter från 

Hyresgästföreningen och fortsatt utveckling av prototypen parallellt med egen utveckling 

och teoriförankring. Ytterligare önskemål om funktioner till prototypen tillkom efter sista 

redovisningstillfället i maj och några av dessa har utvecklats.  

En svårighet vid bearbetningen av utgiven data var att inte alla adresser blev till punkter. 

Orsaken var avsaknad av adresser i Excelfilen och endast en medlem av flera bosatta på 

samma adress visades. Lösningen blev en ny geocoding följt av en punktförskjutning i QGIS.  

Ett annat problem som kan uppstå vid större mängder data än exempelvis 3200 

medlemmar är att koordinaterna behöver räknas ut i ett GIS-program eller skrivas in 

manuellt innan den geometriska funktionen utförs för punkten och gör den synlig på 

kartan.  

Målet med filtreringen var att kunna utföra en sökning utifrån två listor. Eftersökningar 

på nätet gav ingen lösning. En gemensam filtreringslista med ort och ålder skapades men 

togs bort eftersom listan blev för lång. Som alternativ användes två enskilda sökningar 

utifrån en filtrering på ort eller ålder. Nackdelen med detta alternativ är att vid större 

mängder data kommer ålderfiltreringen visa resultatet över alla områden istället för ett 

specifikt område. Detta problem behöver undersökas mer genom exempelvis en alternativ 

utvecklingsmiljö eller fler ålderskategorier. Ortsfiltreringen kommer fungera bra även vid 

stora sökresultat då resultatet kan begränsas genom indelning i flera orter eller stadsdelar.  

Jag upplever att problemet med punktförskjutning och geocoding skapar ett beroende av 

ett GIS-program för att göra en geocoding, punktförskjutning och uträkning av koordinater.  

Användandet av QGIS, GeoServer, Postgres och webbutvecklingen genom OpenLayers 

har fått prototypen att uppnå kravanalysen och gett en bra grund för vidareutveckling.  

6.3 Val av metoder och program 
Prototypen kodades genom att använda Brackets som är ett textredigeringsprogram. Detta 

valdes för att jag upplever det som ett användarvänligt program som har många fördelar 

bland annat genom att vara en användarstyrd öppen programvara. 

All bearbetning av utgiven data och skapandet av lager gjordes i QGIS. Att QGIS är 

gratis, öppen programvara samt operativsystemsoberoende var de avgörande faktorerna för 

programval. Nackdelen med ett GIS-program som öppen programvara är att en del analyser 

och funktioner kan fungera sämre än i ett mer avancerat GIS-program som riktar sig till 

företag.  

Jag hade från början antagit att jag på något vis kunde använda mig av 

Hyresgästföreningens databas, med en viss begränsning, men blev informerad av IT-enheten 

att en egen databas var ett bättre alternativ. Här valdes en Postgres databas med GIS tillägg 

för att jag har haft tidigare erfarenhet med det. Geodatabasen hade inga problem med att 

importera lager eller hålla GeoServer uppdaterat med senaste data. Geoserver valdes för att 

det fungerar bra för klient-server arkitekturen och tidigare erfarenheter har gett bra 

kunskaper om GeoServer.  

OpenLayers valdes som utvecklingsmiljö för min erfarenhet i det var färskt. En 

begränsning i OpenLayers är problematiken kring flera punkter på samma adress till 

skillnad från en annan utvecklingsmiljö Leaflet som med sin punktförskjutningseffekt skulle 

kunna lösa problemet med punktförskjutningen.  

Agil utveckling har enligt mig många fördelar då den ger användaren en möjlighet att 

kunna påverka resultatet direkt. Agil systemutveckling har gett både mig och anställda på 
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Hyresgästföreningen en större förståelse för webbtjänstens nytta som visuellt hjälpmedel vid 

beslutsfattande.  

6.4 Koppling till andra studier 
Resultatet av webbtjänsten har visat sig vara en bra grund för vidareutveckling och ett bra 

verktyg för Hyresgästföreningen. Ett liknande verktyg kallat ProSmart har utvecklats av 

Cartesia i samarbete med Missing people och används för att leda sökare och personal ute i 

fältet. ProSmart är ett system som kombinerar GPS och realtidskommunikation med kartor 

från Lantmäteriet och Google. ProSmart gör kommunikationen mellan sökaren och 

ledningscentralen enkel genom att sökaren visar sin aktuella position och markerar ut fynd 

och ledtrådar på kartan. Systemet utvecklades ”för att planera, kvalitetssäkra och analysera 

mobila arbetsstyrkor” och skapar förutsättningar för bättre och smartare beslut[43] Ett 

verktyg utvecklat av Malmö stad används som informationsportal inom olika förvaltningar 

och av allmänheten och kallas Malmö StadsAtlas. Verktyget erbjuder bland annat möjlighet 

att rita på kartan och kommentera i en pratbubbla. Vid närmare granskning upptäcktes en 

funktion som ökar medborgarnyttan genom att låta en medborgare studera 

stadsplaneringar och vid önskan föras vidare till en detaljerad sida med information och 

kontaktuppgifter [44]. För att enkelt se vilken information som en organisations tjänster 

erbjuder kan en användare använda geodataportalen. Det är ett verktyg som ger användare 

möjlighet ”att söka hitta och titta på geodata från olika källor” [45].  

7 Slutsats 
I kapitlet redovisas svar på frågeställning och forskningsfrågor. 

Svaret på frågeställningen ”Hur kan en webbtjänst visuellt hjälpa Hyresgästföreningen vid 

beslutsfattande” kan sammanfattas genom att besvara forskningsfrågorna. 

Vilka säkerhets- och designprinciper måste tas i beaktande när medlemsregister 

ska utvecklas för GIS-visualisering? 

Webbtjänsten har anpassats för bästa användbarhet genom en representation av färger 

som passar ihop med både karta, användare och litteratur. Den har en tydlig layout och 

typsnitt som följer både litteratur och grafisk profil.  

Databasen har för tillfället endast ett lösenord som skydd och genom alternativ i lista 

görs en säker filtrering utan risk för skadlig ingångsdata.  

Vad säger lagen om hantering av personlig information?  

Informationen som en användare kan läsa i webbtjänsten saknar medlemmarnas sista 

fyra siffor i personnumret och bryter varken mot Hyresgästföreningens regelverk eller PuL. 

Fortsättningsvis behöver webbtjänsten styras av behörighet och inloggningsformulär för att 

användaren ska kunna komma åt relevant information om medlemmar, fritidslokaler och 

förtroendevalda.  

Hur kan användning av valda metoder resultera i en webbtjänst som uppfyller de 

krav som ges? 

De valda metoderna har resulterat i en webbtjänst som både uppfyller kravanalysen och 

kompletterande önskemål. Utifrån de problem som uppstod kunde några delar av resultatet 

sett annorlunda ut i en annan utvecklingsmiljö eller med ett annat GIS-program. Genom 

metoderna utvecklades webbtjänsten till ett visuellt hjälpmedel vid beslutsfattande med stor 

nytta för medlemsrekryterare. Redan som prototyp skulle den kunna användas för att 

introducera nya medlemsrekryterare för information om områdena och mer tidseffektivt 

planera deras rutter. 
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7.1 Vidareutveckling 
Den prototyp som har utvecklats bör kunna användas som en grund för både 

Hyresgästföreningens egna framtida GIS-arbete och som hjälpmedel vid beslutsfattande. 

Avsaknad av funktioner som påtalats vid redovisningstillfällena och mailkontakten är en bra 

grund för en vidareutveckling. Det första Hyresgästföreningen har att göra är att först få 

prototypen att fungera lokalt på en dator på samma vis som den har utvecklats. Filer som 

hör ihop med utvecklandet kommer vid examensarbetets avslutande att överlämnas till 

handledaren med en guide för att få prototypen att fungera lokalt på en dator. Först efter 

det skulle de kunna utveckla den för åtkomst på flera datorer och eventuellt lägga det på 

intranätet. Det kommer ta en tid för Hyresgästföreningen att göra både detta och kunna 

skaffa den data de behöver för att vidareutveckla och anpassa prototypen för deras register 

och program. Av säkerhetsskäl bör Hyresgästföreningen också se till att användningen av 

prototypen olika funktioner styrs med behörighet samt för att komma åt kartan behövs ett 

inloggningsformulär. En anpassning till mobilapplikation kan öka nyttan ytterligare. 

Genom att koppla Hyresgästföreningens fastighetsregister och andra register med 

uppgifter om bostadsområdenas demografi kan GIS vara ett användbart verktyg för 

förhandlare, verksamhetsutvecklare, utredare, styrelser och ledningsgrupper vid 

hyresförhandlingar, områdesanalyser, nybyggnads-, ombildnings- och ombyggnadsprojekt. 

Jag tror att flera organisationer kan vara intresserade av att använda sig av GIS för att visa 

information som kan hjälpa till vid beslutsfattande men vetskapen om möjligheterna borde 

offentliggöras. 

8 Tack 
Avslutningsvis vill jag tacka min handledare på Hyresgästföreningen Edit Palmér. Jag vill 

också tacka Silla Odhnoff, Jari Rantamaa, Per Eriksson, Peter Thunander, Susanna 

Skogsberg, Leo Carlsson, Håkan Åkervall och Mikael Silverbark på Hyresgästföreningen som 

gjort det möjligt för mig att göra studien. Jag vill också tacka familjemedlemmar för deras 

synpunkter och stöd. Ett stort tack till min handledare på Högskolan i Gävle Ann-Sofie 

Östberg samt min examinator Julia Åhlen som gett snabba, tydliga och bra synpunkter. 
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