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Sammanfattning 
GATA är en webbapplikation som används av lastbilschaufförer vid frakt 

av timmer från skogarna till mottagningsplatser för att lättare navigera, 

kommunicera och planera körningar på uppdrag av SCA. Det innebär att 

chaufförerna ibland behöver använda GATA under färd, något som inte 

bara kan vara en trafikfara utan även är olagligt. För att lösa detta 

problem skall ett proof-of-concept på röststyrning utvecklas för några av 

de vanligaste funktionerna som används under färd i GATA. 

Röststyrningsapplikationen som fick namnet GATA-Assistenten 

designades utifrån ett koncept om att ha få grundläggande funktioner 

byggt på en stabil plattform. Dialogflow valdes som verktyg för att skapa 

en AI-baserad röststyrning med integration via Google Assistant. GATA-

Assistenten bestod slutligen av två huvudspår, det ena för att ändra den 

av chauffören angivna ankomsttiden till mottagningsplatsen och det 

andra för att ta reda på aviseringsläge på mottagningsplatserna. Enligt 

statistik är minst 0,5% av alla olyckor direkt orsakade av en förares 

interaktion med någon form av kommunikationsutrustning, detta utan 

att ta mörkertalet i beaktande. Slutsatsen som kan tas av detta är att 

GATA-Assistenten kan hjälpa till att undvika olyckor och rädda liv. Vill 

ett företag satsa på säkerhet är röststyrning ett måste, om det finns en 

nollvision kring olyckor i trafiken måste dock mer forskning och 

utveckling läggas på ny teknik för att ta reda på samt åtgärda orsakerna 

bakom alla olyckor. 

Nyckelord: Röststyrning, AI, Proof-of-Concept, Säkerhet.  
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Abstract 
GATA is a web-application used by truckdrivers transporting timber 

from assigned pick-up places in the forest to specific receiving locations. 

GATA is used to facilitate and ease the navigation, communication and 

planning behind each delivery. This create situations where GATA needs 

to be used while driving, this is both dangerous and illegal. To solve this 

problem a voice-controlled proof-of-concept application for the most 

common features used during driving was developed and given the 

name GATA-Assistenten. The application was designed with a concept 

of having a few basic features built upon a stable platform. Dialogflow 

was chosen as tool to create the AI-voice control and to get it integrated 

with Google Assistant. Two tracks were created, one for drivers to change 

the estimated time of arrival and one to get the status on the receiving 

sites. According to statics at least 0,5% of all traffic related accidents can 

be directly contributed to interacting with communication devices, this is 

without taking the unrecorded cases into account. The conclusion based 

on these statistics is that GATA-Assistenten can not only help avoid 

accidents but also save lives. If a company wants to invest in safety, it is 

paramount to use voice-control, however it is also important to do 

research and development on new technologies to find out and fix the 

causes behind accidents.  

Keywords: Voice control, AI, Proof-of-Concept, Safety.  
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1 Introduktion 
GPS Assisted Transport Announcement (GATA) är en webbapplikation 

som utvecklas av Sogeti AB på uppdrag av Svenska Cellulosa AB (SCA). 

GATA används av lastbilschaufförer på SCA för att lättare navigera, 

kommunicera och planera körningar med timmer från skogarna till 

mottagningsplatserna som tar hand om timret. GATA används 

kontinuerligt av chaufförerna innan, under och efter körningarna. Detta 

gör GATA till ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet på SCA. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

GATA:s användare är lastbilschaufförer vars arbetsmiljö är en lastbil, 

vilket innebär att GATA används under färd. Detta är ett problem både 

ur säkerhetssynpunkt [1] och enligt lag, eftersom det enligt kapitel 4, 

paragraf 10e i trafikförordningen är förbjudet att ”Ägna sig åt aktiveter som 

användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning… på ett 

sådant sätt att han eller hon håller den i handen” [2]. 

På uppdrag av Sogeti AB skall ett projekt genomföras för att ta reda på 

om det är möjligt att lösa detta problem på ett tillfredställande 

tillvägagångssätt som innebär att chaufförerna kan komma åt 

funktionerna i GATA utan att använda händerna medan lastbilen är i färd. 

Detta skall sen i sin tur leda till en säkrare arbetsmiljö för 

lastbilschaufförerna. 

Detta projekt undersöker om problemet kan lösas med hjälp av 

röststyrning. 

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är ta reda på om det är möjligt att använda 

röststyrning för att komma åt funktioner i webbapplikationen GATA och 

på så sätt göra arbetsmiljön säkrare för användarna. Den långsiktiga 

visionen är en fullt integrerad röststyrning som gör webbgränssnittet av 

GATA överflödigt under färd. 

1.3 Konkreta och verifierbara mål 

Målet är att utveckla en röststyrningsapplikation som förbättrar 

säkerheten för användarna. Följande nio mål är satta för att lättare 

uppskatta ett resultat av projektet. 
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1.3.1 Vetenskapligt mål 

• P1: Att jämföra den äldre ”titta och klicka”-metoden för att 

förlänga mottagningstiden med röststyrningsmetoden och baserat 

på resultatet av jämförelsen kunna svara på om det är säkrare med 

röststyrning för användarna av GATA. 

1.3.2 Tekniska mål 

• P2: Skapa en röststyrningsapplikation som med hjälp av AI kan 

identifiera vad användaren säger och matcha frasen mot den 

respons användaren förväntar sig. 

• P3: Flera spår som användaren kan ta när de talar med 

applikationen. 

• P4: Ett spår där användaren kan få information om aviseringsläget 

på en mottagningsplats. 

• P5: Ett spår där användaren kan få information om sina aktiva 

aviseringar och ändra angiven mottagningstid, antingen på alla 

aktiva aviseringar eller på en specifik avisering. 

• P6: Inloggning via användarnas gmail-konto som gör att 

applikationen kan identifiera användaren. 

• P7: Applikationen skall anslutas till GATA:s databas via API för 

att hämta och ändra data. 

• P8: En databas i Firebase-cloud skall användas där applikationen 

kan hämta data anpassat till talspråk, detta skall baseras på den 

data som hämtas från GATA. 

• P9: Ett script som kan exekveras för att uppdatera entiteterna i 

Dialogflow så att det matchar innehållet i databasen i Firebase. 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetets fokus kommer ligga på att skapa ett Proof of Concept (PoC) på 

röststyrning av några få utvalda funktioner i GATA för enkelt kunna 

utvärdera säkerhet och funktionalitet. 
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1.5 Översikt 

Kapitel 2 ger en genomgång av begrepp, program och andra nödvändiga 

koncept som kan vara bra att ha en grundläggande förståelse i för att 

kunna tolka resultatet i denna rapport på ett korrekt sätt. Kapitel 3 ger en 

genomgång av den arbetsmetod som använts för att konstruera GATA-

Assistenten bland annat planering, verktyg, designprocess och 

användbarhetstester. Kapitel 4 är en djupgående dokumentation om 

GATA-Assistentens uppbyggnad och funktionalitet. Kapitlet innehåller 

bland annat kodexempel, exempel på fraser, programinnehåll och 

systemöversikt. Kapitel 5 innehåller resultatet på användbarhetstester 

samt en genomgång av användarens fokus under körning, säkerhet och 

om målen uppfylldes. Kapitel 6 innehåller författarens slutsatser och 

tankar kring ämnet säkerhet och röststyrning, förbättrar röststyrning 

säkerheten för lastbilschaufförerna i praktiken? Vad skall fokus vara vid 

en vidareutveckling av produkten och vad är de etiska och moraliska 

aspekterna som måste tas i beaktande? Hur har det fungerat att arbeta 

agilt med Scrum-metoden? Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

författarens tankar kring projektet. 
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2 Bakgrundsmaterial 
Genomgång av begrepp, program och andra nödvändiga koncept som 

kan vara bra att ha en grundläggande förståelse i för att kunna tolka 

resultatet i denna rapport på ett korrekt sätt. 

2.1 GATA 

GPS Assisted Transport Announcement (GATA) är en webbapplikation 

som utvecklas av Sogeti på uppdrag av SCA. GATA används av 

lastbilschaufförer på företaget SCA för att lättare navigera, kommunicera 

och planera körningar med timmer från skogarna till 

mottagningsplatserna som tar hand om timret. GATA används 

kontinuerligt av chaufförerna innan, under och efter körningarna. GATA-

Assistenten ansluter till GATA:s databas med hjälp av ett API som är 

programmerat i programmeringsspråket C#. 

2.2 GATA-Assistenten 

Röststyrningsapplikationen som utvecklats i detta projekt för att komma 

åt funktioner i webbapplikationen GATA. 

2.3 Google Assistant 

Googles röststyrningsapplikation, aktiveras genom att hålla in 

hemknappen eller genom att säga ”ok Google” [3]. Google Assistant kan 

tolka över en miljon olika fraser och kommandon i sitt standardutförande 

[4]. 

2.4 Dialogflow 

Ägs av Google Inc och är ett program som används för att skapa röst och 

textbaserade applikationer med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). 

Stödjer flera plattformar, bland annat Google Assistant. Dialogflow 

använder Googles maskininlärningsalgoritmer som underlättar för 

applikationen att tolka vad en användare säger [5]. Dialogflows respons 

programmeras i programmeringsspråket Node JS [6]. 

2.4.1 Intents 

I Dialogflow matchas varje fras en användare säger till ett intent. Ett 

intent är en samling fraser användaren kan tänkas säga när de vill komma 

åt en viss funktion eller specifik respons. Det är med hjälp av denna 

samling fraser som Dialogflow kan matcha rätt fras till rätt intent, intentet 

anropar sen en funktion eller den respons som angivits av utvecklaren [7]. 



GATA-Assistenten – En konceptvalidering av röststyrning i GATA 

Markus Yürek        2019-06-09 

5 

 

2.4.2 Entiteter 

Entiteter i Dialogflow används för att leta upp specifika ord som 

användaren säger och lagra dessa i en variabel för att senare använda de 

i responsen. Det kan vara allt ifrån adresser till namn, datum och mycket 

mera [8]. 

2.5 Firebase 

Ägs av Google Inc och är en utvecklingsmiljö för mobila applikationer. 

Används för att samla all back-end på ett och samma ställe och allt lagras 

i Googles cloud, man behöver således inte sätta upp en egen server eller 

databas för sin applikation [9]. Några av funktionerna som Firebase 

erbjuder är databaser, cloud storage, hosting och exekvering av 

funktioner som lagras i Google cloud [10]. 

2.6 Konceptvalidering 

Proof-of-concept (PoC) är idag det mest vedertagna uttrycket i Sverige 

när man menar konceptvalidering [11]. Av denna anledning används 

uttrycket proof-of-concept eller förkortningen PoC i denna rapport 

istället för begreppet konceptvalidering.  

Ibland kan det vara svårt att uppskatta värdet och funktionalitet på en 

produkt som befinner sig i idéstadiet. Att skapa en PoC hjälper då att 

svara på frågan ”Är detta tekniskt genomförbart till en rimlig kostnad?” [12].  

Det är viktigt att skilja på prototyp och PoC. En prototyp handlar ofta mer 

om design och användarupplevser medan en PoC testar om något är 

funktionellt och framförallt tekniskt genomförbart till en rimlig kostnad 

[12]. 

2.7 API 

Application Programming Interface (API) är ett sätt att koppla samman 

flera system med varandra. En applikation kan till exempel hämta och 

ändra data i ett annan applikation genom API [13]. 

2.8 C# 

Ett enkelt och modernt objekt-orienterat programmeringsspråk utvecklat 

av Microsoft [14]. 
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2.9 Node JS 

Är ett ”runtime environment” för Javascript, detta medför att man kan köra 

Javascript utanför en webbläsare. Node JS är enkeltrådat och 

osynkroniserad programmering, detta gör det mycket minneseffektivt 

[15]. 

2.10 AI 

Artificiell Intelligens förkortat till AI är när datorer och maskiner försöker 

simulera mänsklig intelligens. Detta inkluderar bland annat lärande, 

mänskligt resonemang och självrättning när fel uppstår [16]. Idag finns 

det flera typer av AI och det är mer vanligt att tillämpa så kallad svag AI 

vilket enbart är problemorienterade, programmen saknar då den 

simulering av den mänskliga intelligensen som ofta förknippas med AI 

[17]. 

2.11 Maskininlärning 

Är en typ av algoritm som gör att applikationer efter tid blir mer 

tillförlitliga när de kommer till att förutse utfall. Det fungerar genom att 

applikationen får in data (i Dialogflow är denna data konversationer) och 

med hjälp av statistisk analys analyseras denna data för lättare kunna 

förutse ett utfall. All inkommen data sparas, desto mer data som sparats 

desto bättre blir applikationen på att förutse ett utfall [18]. 

2.12 Cloud 

Istället för att lagra data på en fysisk server lagras data på flera servrar 

över internet. Detta gör att man alltid har tillgång till datan så länge man 

har en anslutning till internet. Det kan sammanfattas till att ett cloud är 

ett nät av servrar som fungerar som en server och finns tillgänglig över 

internet [19]. 

2.13 Databas 

En databas innehåller en samling data som är organiserad på ett sätt som 

gör det enkelt och effektivt att spara, bevara och hämta data [20]. 

2.14 Funktioner 

En funktion är ett block med kod som kan exekveras ett flertal gånger, de 

används oftast för att utföra en specifik åtgärd och kan lätt anropas för att 

exekveras igen [21]. 
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2.15 Scrum 

Scrum är en agil utvecklingsmetod för systemutveckling. Arbetet delas 

ofta upp i sprintar som varar mellan 3 till 30 dagar. Varje sprint inleds 

med ett planeringsmöte och avslutas med en demonstration och 

presentation av det som utvecklats under sprinten. Varje dag hålls även 

ett kort möte ”daily scrum” där man säger vad som gjordes igår och vad 

som skall göras idag. Planerade funktioner sätts ofta upp på post-it lappar 

på en white-board, i scrum kallas detta för backlog [22]. 

2.16 Microsoft Visual Studio 2019  

Är en kraftfull Integrated Development Environment (IDE) som 

utvecklas av Microsoft.  Microsoft Visual Studio (MVS) är ett verktyg som 

stödjer de flesta programmeringsspråken och har väldigt många externa 

tillägg som gör att de flesta utvecklare kan använda programmet [23]. 

2.17 Draw.io 

Ett online baserat verktyg för att skapa diagram och flödesscheman med 

mera. Lätt att använda och har förutom sina egna ikoner även många 

externa ikoner från populära tjänster som Google Cloud, Azure och Cisco 

[24]. 

2.18 Tidigare arbeten 

Kortare sammanfattning av den forskningsrapport som gjorts av 

transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, denna rapport användes 

som underlag för mål P1. Även en kortare sammanfattning av syftet med 

det examensarbete som gjordes av Ulf Liljekvist, detta projekt användes 

som grund för valet verktyget Dialogflow. 

2.18.1 Malmström. T, med flera – Förares användning av 
kommunikationsutrustning under färd 

Transportstyrelsen har i denna forskningsrapport på uppdrag av 

regeringen tagit fram statistik och lagförslag på hur man kan förbättra 

säkerheten under bilfärd när det gäller en förares användning av 

kommunikationsutrustning. Rapporten kom bland annat fram till att 

mellan åren 2013–2015 rapporterades totalt 323 olyckor som kunde 

knytas till användningen av kommunikationsutrustning under färd, 

detta motsvarar 0,5% av alla olyckor under perioden. I denna siffra har 

ett eventuellt mörkertal inte tagits i beaktande. 
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Rapporten kommer till slutsatsen att ytterligare åtgärder behövs för att 

förbättra säkerheten på vägarna. De prioriterade områdena som lyfts 

fram är forskning, kunskap och teknikutveckling. Något som även nämns 

i rapporten som en del av teknikutvecklingen är röststyrning för att 

föraren skall kunna behålla sin fokus på vägen [25]. 

2.18.2 U. Liljekvist – Speech recognition as input mode 

Ett examensarbete på kandidatnivå av Ulf Liljekvist som gjordes på 

uppdrag av Sogeti AB. Målet med arbetet var att ta reda på vilket AI-

baserat röststyrningsprogram som bäst lämpar sig för GATA och SCA:s 

kravspecifikationer [26]. 
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3 Metod 
Genomgång av den arbetsmetod som använts för att konstruera GATA-

Assistenten bland annat planering, verktyg, designprocess och 

användbarhetstester. 

3.1 Arbetsmetod 

Arbetet under projektets gång har utförts med Scrum som bas med 

sprintar på 1 vecka som avslutats med ett möte med handledare där en 

genomgång av föregående vecka samt planering av kommande vecka 

genomförts. 

3.2 Dagsplanering 

Varje dag började med att skapa en utvecklingsdagbok (se bilaga A) där 

tankar och idéer från föregående dags anteckningsdagbok först kopieras 

in. Även dagsplanering dokumenterades och varje sak som gjorts färdigt 

under dagen antecknades. 

3.3 Verktyg 

Verktyg som använts för att konstruera röststyrningsapplikationen är 

Microsoft Visual Studio 2019, Dialogflow och Firebase. För att skapa 

diagram användes Draw.io. Anslutningen till GATA går igenom ett API. 

3.4 Användbarhetstest 

Användbarhetstesten (se bilaga B) var utformade på ett sådant sätt att alla 

funktioner skulle testas. Användaren fick veta att de alltid kan säga hjälp 

i applikationen för att få tips och information på vad de kan göra i GATA-

Assistenten. 

Testaren iakttogs under tystnad medan allt antecknades. Det kunde vara 

buggar, krascher och saker som kunde uppfattas som otydligt för testaren. 

Denna procedur uppredes två gånger med olika testare under 

utvecklingsfasen för att minimera buggar, krascher och otydlig design.   
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3.5 Designprocessen 

GATA-Assistenten har utvecklats enligt följande designprincip i figur 1. 

 

Figur 1: Utvecklingsprocessen för GATA-Assistenten 

 

1. Lämpliga verktyg valdes ut. 

2. Avgränsningar till lämpliga funktioner, baserade på vad som är 

intressant för SCA samt tidsram för projektet. 

3. Implementering av valda funktioner. 

4. Användbarhetstest 1 för att testa funktionalitet och uppbyggnad 

av funktionerna. 

5. Förbättringar i designen och buggfixar baserat på feedback från 

användbarhetstest 1. 

6. Användbarhetstest 2 för att testa nya versionen av nu namngivna 

GATA-Assistenten. 

7. Fler förbättringar och buggfixar baserat på användbarhetstest 2. 

8. Färdig produkt (PoC) att visa upp för SCA. 
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4 Konstruktion 
Djupgående dokumentation om GATA-Assistentens uppbyggnad och 

funktionalitet. Kapitlet innehåller bland annat kodexempel, exempel på 

fraser, programinnehåll och systemöversikt. 

4.1 Val av röststyrning 

Det fanns inga grundkrav från Sogetis sida mer än att röststyrningen skall 

fungera på androidenheter. De föreslog Dialogflow som en bra kandidat 

på röststyrningsbaserat AI-program (P2) baserat på tidigare 

examensarbete av Ulf Liljekvist [26]. 

4.2 Lämpliga funktioner 

Eftersom GATA-Assistenten ska vara ett PoC räcker det enbart med 

några enstaka grundläggande funktioner för att visa SCA hur 

röststyrningen kan fungera. Baserat på detta och tidsramen för projektet 

valdes följande tre funktioner ut. 

1. Ett spår där användaren kan få information om aviseringsläget 

på en mottagningsplats. (P4) 

2. Ett spår där användaren kan få information om sina aktiva 

aviseringar och ändra angiven mottagningstid, antingen på 

alla aktiva aviseringar eller på en specifik avisering. (P5) 

3. Inloggning via användarnas gmail-konto som gör att 

applikationen kan identifiera användaren. (P6) 

Funktion ett och två används ofta under körning medan funktion tre är 

grundläggande för att GATA skall fungera korrekt. 

4.3 Uppbyggnad 

Dialogflow stödjer integration med flera applikationer och program, 

valet följ slutligen på Google Assistant eftersom biblioteket Actions-on-

Google som används för Google Assistant har färdiga funktioner för att 

logga in och identifiera användare via gmail (P6) [27].   

4.3.1 Intents 

Flertalet intents skapades för varje spår användaren kunde tänkas ta (P3). 

Slutresultatet för intents i huvudmenyn ses i figur 2, figur 3 visar intents 
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man kommer åt under aviseringar (P5) och figur 4 visar intents man 

kommer åt under aviseringsläge (P4). 

 

Figur 2: Intent i huvudmenyn. 

 

Figur 3: Intents under aviseringar. 
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Figur 4: Intents under aviseringsläge. 

Varje intent innehåller fraser som exempel på vad användaren kan tänkas 

säga för att komma åt funktionen kopplat till det intentet. Figur 5 visar de 

fraser som är kopplade till intentet ”nyTidMottPlats”, detta intent 

anropas när användaren är inne under aviseringar och sedan anger en 

mottagningsplats och antal minuter. Antalet minuter samt 

mottagningsplatserna är färgkodade för att snabbt kunna se vilken entitet 

de är kopplade till, entiteterna syns i figur 6. 

 

Figur 5: Fraser kopplade till intentet "nyTidMottPlats". 
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Figur 6: Entiteter kopplade till intentet "nyTidMottPlats". 

Utöver exempelfraserna finns även två entiteter kopplade 

till ”nyTidMottPlats”. Dessa är ”sys.number” och ”mottagningsplatsDF”. 

Genom att jämföra figur 5 med figur 6 syns kopplingen mellan entiteterna 

och den typ av data som skall lagras i dessa, detta tack vare 

färgkodningen.   

De sex fraserna i figur 5 är allt som behövs för användaren skall kunna 

komma åt detta intent. Exempel på en fras (inringad) som kan sägas för 

att komma åt detta intent syns i figur 7. 
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         Figur 7: Exempel på anrop av intentet "nyTidMottPlats" 
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4.3.2 Entiteter 

GATA-Assistenten använder två olika sorters entiteter. Dessa 

är ”sys.number” som är en färdig entitet för nummer som kommer med 

Dialogflow samt ”mottagningsplatsDF” som är skapat för att lagra 

namnen på mottagningsplatserna. Figur 8 visar entitetens 

”mottagningsplatsDF” innehåll. 

 

         Figur 8: Innehåll i "mottagningsplatsDF" 

Vänster fält i figur 8 är mottagningsplatsnamnet och höger fält är 

synonymer, inga synonymer har behövts läggas till för denna PoC och 

antalet mottagningsplatser begränsades till enbart fem av de över 200 

tillgängliga. 

4.3.3 Funktioner kopplade till intents 

Varje intent anropar en funktion, i figur 9 går det att se ett kod-exempel i 

Node JS på hur koden för intentet ”nyTidMottPlats” kan se ut. Se bilaga 

G för att se hela funktionen för intentet ”nyTidMottPlats”. 

 

Figur 9: Exempel på anropad funktion för intentet ”nyTidMottPlats”. 
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4.3.4 Firebase 

Funktionerna laddas upp till Firebase och Dialogflow exekverar sen 

funktionerna i Firebase cloud när dessa anropas av användarens fraser. 

4.3.5 Databaser 

I Firebase cloud använder GATA-Assistenten en databas, denna 

innehåller mottagningsplatsernas namn och id. Denna databas behövdes 

eftersom det inte går att hämta mottagningsplatsnamnet direkt ifrån 

GATA:s databas. Detta beror på att mottagningsplatsernas namn i GATA 

inte är användarvänliga, till exempel heter det Ortviken PPB i GATA:s 

databas men i talspråk säger användarna enbart Ortviken. Detta löstes då 

genom att hämta mottagningsplats-id från GATA och matcha det mot 

korrekt id i Firebase-databasen och därifrån då hämta ”Ortviken” (P8). 

4.3.6 GATA 

I GATA konstruerades ett API i programmeringsspråket C# för att kunna 

komma åt data och modifiera data i GATA:s databas (P7). Tre olika API:n 

skapades, ett för att hämta information om aviseringar, ett för att ändra 

mottagningstider på aviseringarna och ett tredje för att hämta 

aviseringsläge. Med hjälp av användarens unika Google id kan man då 

hämta specifik information kopplat till användarens aviseringar. Se 

bilaga C för exempel på data som hämtas via API. 

4.3.7 Update-script 

Ett script skapades för att underlätta för framtida implementationer i 

Dialogflow. Scriptet skall uppdatera entiteterna i Dialogflow med samma 

data som finns i Firebase-databasen (P9). Data hämtas genom ett API från 

Firebase och sen modifieras datan i entiteterna med ett annat API med 

den data som tidigare hämtades från databasen i Firebase. Se bilaga H för 

att se övergripande bild på koden till detta script. 

Detta script skapades för att mottagningsplatser enbart skall behövas 

läggas till på en plats istället för två platser när antalet mottagningsplatser 

i framtiden kommer utökas. 
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4.4 Färdigt PoC 

 

Figur 10: Systembild över GATA-Assistenten 

I figur 10 syns en övergripande systembild på GATA-Assistenten och 

dess delar som är en färdig PoC-produkt.  

I figur 11 syns programmets layout med exempelfraser samt dess respons 

för en testanvändare med två aviseringar. Layouten är designad på ett 

sådant sätt som påminner om GATA:s layout i webbapplikationen för att 

användarna snabbt skall känna igen sig och lära sig GATA-Assistenten. 

Huvudmenyn är i mitten (figuren med extra bred kant). 
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Figur 11: Överblick med exempelfraser samt respons. 
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5 Resultat 
Innehåller resultatet på användbarhetstester samt en genomgång av 

användarens fokus under körning, säkerhet och om målen uppfylldes. 

5.1 Användbarhetstest 1 

Bilaga B innehåller uppgifterna testpersonerna skulle utföra. Båda 

testpersonerna som har en någorlunda god erfarenhet av GATA fick i 

uppgift att utföra dessa utan hjälp från testledaren. 

5.1.1 Testperson 1 

Hade svårt att logga in i början men lyckades med att komma in i 

applikationen till slut utan att ha loggat in, vid avslut av applikationen 

upptäcktes även konversationsbuggar. I övrigt gick testet smärtfritt och 

fort fram. 

5.1.2 Testperson 2 

Här gick det mesta bra och testpersonen kunde snabbt slutföra testet. Det 

enda som inte gick enligt plan var när testpersonen uppgav en avisering 

som inte existerade och applikationen kraschade.  

5.2 Användbarhetstest 2 

I detta test hade alla kraschar, buggar och andra otydligheter som 

uppkommit i användbarhetstest 1 åtgärdats. Endast en testperson som 

har god vana av GATA användes. Testpersonen slutförde alla uppgifter 

i bilaga B utan problem, inga kraschar eller buggar uppstod under testets 

gång förutom en liten konversationsbugg som kunde åtgärdas direkt 

efter att testet slutförts. 

5.3 Antal steg 

En direkt jämförelse mellan webbapplikation och röststyrningen visar en 

reducering av antalet steg för att ändra mottagningstid. Bilaga D visar att 

antalet steg i webbapplikationen är sex medan bilaga E visar att 

röststyrningen för motsvarande funktion har två steg. Detta visualiseras 

i tabell 1. 
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Tabell 1: Antal klick i webbapplikationen jämfört med antal fraser i GATA-Assistenten. 

5.4 Fokus under körning 

Vid användning av webbapplikationen behöver användaren dela på 

uppmärksamheten och lägga en del av sin fokus på att titta på 

gränssnittet i webbapplikationen när de sex stegen skall utföras för att 

ändra mottagningstid. Vid röststyrningen behöver användaren enbart 

tala och det räcker med två fraser, användaren kan fokusera mer på sin 

körning. 

5.5 Säkerhet 

I rapporten ”Förares användning av kommunikationsutrustning under 

färd” kommer det fram att minst 0,5% av alla olyckor mellan åren 2013–

2015 orsakades av användning av kommunikationsutrustning, detta utan 

att ta hänsyn till mörkertalet. Rapporten nämner även röststyrningen som 

ett alternativ till att förbättra säkerheten [25]. Dessa siffror tillsammans 

med påståendet att röststyrning är ett steg till förbättrad säkerhet på 

vägarna bevisar att en röststyrning med två fraser istället för sex klick på 

en skärm i ett webbgränssnitt kan göra att upp emot 1 av 200 olyckor kan 

undvikas (P1). 

5.6 Färdigt PoC 

Den färdiga PoC-produkten uppfyller nu alla våra tekniska mål samt vårt 

vetenskapliga mål. I figur 12 syns en sammanfattning över de uppsatta 

målen för detta projekt. I kapitel fyra och fem har det bevisats att projektet 

uppfyller alla målen. 
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Figur 12: Mål och målstatus. 
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6 Slutsatser 
Författarens slutsatser och tankar kring ämnet säkerhet och röststyrning, 

förbättrar röststyrning säkerheten för lastbilschaufförerna i praktiken? 

Vad skall fokus vara vid en vidareutveckling av produkten och vad är de 

etiska och moraliska aspekterna som måste tas i beaktande? Hur har det 

fungerat att arbeta agilt med Scrum-metoden? Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning med författarens tankar kring projektet. 

6.1 Författarens slutsatser 

Utöver de tekniska målen att skapa en smart röststyrningen med hjälp av 

AI som har flera spår, där man bland annat kan ändra mottagningstid på 

aktiva aviseringar och ta reda på aviseringsläge på mottagningsplatserna 

så har det övergripande syftet varit att förbättra GATA på ett sätt som 

ökar säkerheten för lastbilschaufförerna.  

Utifrån det som framkommit i resultatet går det att komma fram till 

slutsatsen att röststyrning gör arbetsmiljön säkrare, men att användning 

av elektronisk kommunikationsutrustning enbart står för en liten del av 

olyckor i trafiken. Röststyrning är alltså en viktig del av att förbättra 

säkerheten för lastbilschaufförerna men för att ta reda på exakt vad som 

orsakar olyckor och för att förhindra dessa krävs både mer forskning och 

utveckling av teknik. Samtidigt kan röststyrningen rädda liv och av den 

anledningen kommer det alltid att vara värt kostnaden om säkerhet är en 

prioritet. 

SCA har valt att finansiera röststyrningen i GATA och gå vidare med 

denna PoC-produkt till produktion. Anledningen är att SCA drar samma 

slutsatser, att röststyrning kan rädda liv och minska antalet 

arbetsrelaterade olyckor. 

6.2 Vidareutveckling 

Målet är att röststyrningen skall ersätta alla funktioner som ofta används 

under färd i GATA. Utan tidsbegränsningar hade stort fokus lagts på att 

göra kartan i GATA som syns i bilaga F helt röststyrd. Det skulle innebära 

att man kan öppna och stänga kartan, zooma in och ut och stänga av och 

sätta på alla lager. Detta är en av de funktioner som SCA prioriterar mest 

vid vidareutvecklingen av GATA-Assistenten.   
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6.2.1 Etiska aspekter vid vidareutveckling 

Ur ett etiskt och säkerhetsperspektiv kan det vara bra att fundera på vad 

som skall göras röststyrt och vad som enbart skall kommas åt via 

webbgränssnittet. 

Samtidigt som man vill göra det bekvämt för åkarna vill man inte 

uppmuntra de till att använda alla funktioner under körning. Vill man 

skapa en ny avisering säger säkerhetsrutinerna att man skall göra det 

innan man kör iväg och inte under färd, kommer en röststyrd funktion 

för att skapa dessa aviseringar uppmuntra åkarna till att göra det under 

färd istället för innan?  

Det måste dock även tas i beaktande på hur verkligheten ser ut, även om 

rutinerna säger att man skall skapa en avisering innan man åker iväg kan 

man anta att det ändå kommer finnas åkare som kommer att skapa 

aviseringar under färd. Går det att förbättra säkerheten för dessa genom 

att ändå utveckla en röststyrningsfunktion för att skapa aviseringar? 

Att välja rätt väg kring detta är både etiskt och moraliskt svårt, kan man 

garantera att säkerheten alltid blir bättre vid full implementation av 

röststyrning? 

6.2.2 Etiska aspekter vid användning av Google Assistant och 
Dialogflow 

Det kan vid en vidare utveckling även vara bra att fundera på om Google 

Assistant som bas för GATA-Assistenten är rätt väg att ta. Man förlitar 

sig helt på Googles välvilja att inte tjuvlyssna på fraser och annan känslig 

information som går via Google Assistant. Detta gäller även Dialogflow 

som ägs av Google, även här loggas fraser som användarna säger och 

man förlitar sig helt på att Google inte kommer samla in eventuellt 

känsliga data. Idag innehåller GATA-Assistenten ingen känslig 

information och därför är detta för tillfället inget som måste tas i 

beaktande men framöver kan det vara bra att ha i åtanke. 

6.3 Arbetsmetod 

Att arbeta agilt med Scrum-metoden med veckolånga sprintar och 

dagliga möten har gjort att projekt haft ett jämnt tempo. Varje dag har 

varit planerad i förväg och det har gjort att störst fokus kunnat läggas på 

implementering av funktioner, förbättringar och rapport istället för 

planering. Speciellt utvecklingsdagboken (se bilaga A) har varit värdefull 

för att planera dagarna. 
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6.4 Sammanfattning 

Projektet har gått bra från dag ett, målen sattes tidigt upp och kunde 

snabbt bockas av en efter en. Är det något som varit problematiskt av och 

till är det implementering av vissa enstaka funktioner där det i vissa fall 

behövdes upp emot 30 till 40 timmar för hitta en lösning som varit 

godtagbar satt till de uppsatta målen, projektet har dock överlag gått 

väldigt bra. Avslutningsvis får man anse att röststyrning är här för att 

stanna, det kommer alltid finns företag som vill satsa på säkerhet och då 

är röststyrningen ett måste. 
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Bilaga A: Utvecklingsdagbok 
 

8 april - 2019 

Saker som alltid skall kommas ihåg: 

- ”Firebase deploy” för att uppdatera Dialogflow 

- Pusha på git för alla nya filer. 

- Scriptet skall köras för uppdatering. 

Skall göras: 

- Nya spår: För location: Öppettider, aviseringsläge, avvikelser. Även 

Mina Aviseringar. 

- Anslut till GATA via en hårdkodad API (får info av Kalle) 

- Fixa en if-sats under intent som känner av ifall man är inloggad eller 

inte. 

- Betala 250 kronor på Firebase så jag kan komma åt externa datakällor 

(för API). 

- Fixa så APIn kommer åt telefonen. 

- Fixa en bra uppbyggnad på APIn. 

Uppskjutet tills vidare: 

- Få igång mikrofonen i webbläsare på v0.3. 

- Fixa create/delete script 

- Eventuellt uppdatera update.js så det även uppdaterar intents om det 

går. 

Har gjort idag: 

- Fixat en if-sats under intent som känner av ifall man är inloggad  

- Flera nya talspår. 

- Nästan färdig med API till gata. 

- Kommer åt gatas API nu. 
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Bilaga B: Användbarhetstest 
 

Vid osäkerhet kring de olika kommandona kan man alltid säga ”hjälp”. 

1. Starta GATA-Assistenten. 

2. Logga in på GATA-Assistenten. 

3. Gå till aviseringsläget. 

4. Kolla status på Ortviken om 4 timmar. 

5. Kolla status på Tunadal om 1 timme. 

6. Gå tillbaka till huvudmenyn. 

7. Gå till dina aviseringar. 

8. Lägg till 10 minuter på aviseringar mot Tunadal. 

9. Lägg till 30 minuter på alla aktiva aviseringar. 

10. Gå tillbaka till huvudmenyn. 

11. Avsluta GATA-Assistenten. 
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Bilaga C: API – (GET) Aviseringar 
Länk till API för att hämta aviseringsinformation: 

https://xxxxxxxx/Api/AviseringDialogFlow?userId=xxxxxxxx 

Där userId är den unika identifieraren för att hitta rätt aviseringar 

kopplade till användaren. 

Exempel på information som hämtas: 

[{ 

"AviseringID": "1083536", 

"AnkomsttidMottPlats": "2019-05-08 16:50:00", 

"TranspNr": "8060403", 

"Status": "1", 

"MotPlatsNr": "396050", 

"MotPlatsNamn_SDC": "TUNADAL" 

}] 

  

https://xxxxxxxx/Api/AviseringDialogFlow?userId=xxxxxxxx
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Bilaga D: Antal klick 
Figur 13 visar ett exempel på hur det kan se ut när en försenad 

lastbilschaufför skall förlänga mottagningstiden under färd i GATA i 

webbgränssnittet. 

 

Figur 13: Antal klick vid förlängning av mottagningstiden i webbgränssnittet. 
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Bilaga E: Antal fraser 
Figur 14 visar ett exempel på hur det kan se ut när en försenad 

lastbilschaufför skall förlänga mottagningstiden under färd i GATA med 

GATA-Assistenten. 

 

Figur 14: Antal fraser vid förlängning av mottagningstiden i GATA-Assistenten. 
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Bilaga F: Karta i GATA 
Denna karta använder åkarna under färd. 

 

Figur 15: Karta som åkarna använder under färd. 
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Bilaga G: Exempelkod för ett intent 
Figur 16 visar en funktion kopplat till intentet ”nyTidMottPlats” med 5 

inre funktioner för att uppdatera alla aviseringar mot en specifik 

mottagningsplats med angivet antal minuter. 

 

Figur 16: Exempelkod för intentet "nyTidMottPlats". 
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Bilaga H: Kod för update-scriptet 
Figur 17 visar övergripande bild på hur koden för update-scriptet ser ut. 

 

Figur 17: Övergripande bild på koden i update-scriptet. 


