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Sammanfattning
Detta examensarbete
har utliirts tillsammansmed SWECO position Malmd i
samarbetemed Kommunfiirbutrdet Sk6ne och Cls-centrum vid Lunds Universitet
med syftet att utvecKa en kravspecifikationftir en mobil kaxttjansti kommunalmilj6
baseradpa Skenekartan.De kav som stallsupp i kavspecifikationenftjr karttjansten
ska uppfylla de behov som finns i hemtjZinsteloch hemsjukv6rdensverksamheti
Skeles 33 kormuner. Kravspecifikationengmndasp6 en anv?indarutrdeniikning
som
genomftirts. Vidare stells kaven mot befmtliga kattjiinstprodukter,som granskats
underenproduktundersdkning.
I en ftirstudiehar kartogafi studerats{iir kartor distribueradepe Intemetoch kartor pi
sme skzimar. Kartografin f6r digitala kartor ser annorlundaut :in for papperskartor,
dar andra fr.Agest?illningar
rdste utredas. En viktig katografisk fr5gestallning ar
generalisering, dZir man i en karta vill skapa minsta rn6jliga osiikerhet ftr
kommunikationenmellan anviindarenoch kartan. Malet ar att gdra kartan sa tydlig
som mOjligt, med se mycket information som kavs fiir att anva[daren ska fiirsta
kartan. Denna ldrstudie ligger till grund fdr en granskning av Sk6nekartans
mdjligheter och begriinsningaroch desskartografiskadata.I dermafiirstudie har ?rven
mobilitct och IT undersiikts,diir dettaar specielltrelevantvid anvandandetav mobila
t€rminaler.Det er viktigt att fl en bild av en anvandaresr6relseoch hur omgivningen
paverkaranvandaren.
Syftet med examensarbetet
:ir att utveckla en kavspecifikation fiir en mobil kafitjenst
i kommunal miljit baseradpe Sk6nekartan.Skinekartan ar ert kadprodukt som tas
fram av Geodatacenter
Skine AB i sarnverkan
mellan Skines 33 kommuneroch
statliga Lantmeteri€t.Produktenar framst fi.amtagen{ijr att anvandasftir planering
inom f6retag och offentliga fdrvaltning, ruttplanering samt som en bas Ibr
turistinfornation. Skenekartansdatabas irmeheler aktuell kartinformation med
samtligabelagenhetsa&esser
i Skane.Olika tlper av vagnatiir lagradei databasen,
dessaiDnefattar allm?innavagnatet, det kommunala gatutretetsamt alla enskilda
vagar.
Som en praktisk del i examensarbetetgenomft)rdesen anv?indarundersdkning.
Undersdkningenssyfte ?ir att faststiilla de behov som finns i hemtjanstenoch
hemsjukverdenft r en mobil karttjitnst.Dennaunders<ikning
har vidare legattill grund
fitr de kav som fastst?illtsi lsavspecifikationenfdr mobil karttjanst.Datainsamlingen
i anvzindarundersdkningen
utftudes genompersonlig intervju, intervju i fokusgrupp
samt telefodntervju. De flesta som blev intervjuade har nAgon sa{ftijrighet med
hemtjanstochhemsjukvard.
En mindre produktundersdkninggenomfdrdesdiir $,ra olika produkterhar studerats,
ft:imst giillande funktion av tjatrsten. Produkterna som granskas iir MapMate,
I4/ISEPILOT,Il/ayJinderochTomTommobile 5. Dessah^r valts ut eftersomde anses
vara de vanligastepa marknadenvid den aktuella tiden aftetet geIlomfiirdes.Syftet
med unde$tjkningen Zir att kontollera om tjanstemaklarar de kav som faststalt i
kavspecifikationen.Derftir har enjemf&elseanalysgjorts d?irprodukternahar st?illts
mot lcaven i kravspecifikationen.
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