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1 Inledning 
En viktig aspekt i trafiken är framkomligheten. Antalet trafikanter ökar 
ständigt vilket leder till att det blir köbildning, olyckor och annat som 
påverkar framkomligheten på våra vägar. En möjlighet att öka framkomlig-
heten är att ge trafikanter tillgång till aktuell trafikinformation. Idag finns det 
tjänster som gör det möjligt att ta del av information om trafikhändelser på 
olika sätt, två av dessa tas upp nedan. Med trafikhändelser menas till 
exempel olyckor, köer, vägarbeten och annat som påverkar framkomligheten 
utmed vägarna. 

Ett sätt att ta del av trafikinformation är via Vägverkets hemsida ”Läget på 
vägarna”. Där finns information om den trafiksituation som råder för 
tillfället i hela Sverige och den omfattar väglag, olyckor, trafikläget med 
mera. Den här tjänsten är av typen ”pre-trip”, det vill säga en 
planeringstjänst där du tar fram trafikinformation innan resan. Vägverket har 
en version av ”Läget på vägarna” som kan nås från en mobiltelefon och är 
textbaserad. Det finns även en version av ”Läget på vägarna” som kan nås 
från en handdator och denna version har en karta som gränssnitt. 

Ett annat sätt att ta del av trafikinformation är via tjänsten Radio Data 
System/Traffic Message Channel (RDS-TMC). RDS-TMC är en mobil och 
språkoberoende trafikinformationstjänst. Detta är en ”on-trip-tjänst”, det vill 
säga en tjänst som du använder för att ta emot trafikinformation under resan. 
RDS-TMC ger områdesbaserad trafikinformation som skickas till dem som 
befinner sig i det aktuella området. Sverige är indelat i åtta områden, varav 
ett av dessa områden avser hela Sverige, och detta gör att varje område 
täcker en stor yta. Tjänsten kan vara en del av trafikantens radioutrustning 
eller ingå som en del i navigationsutrustning. Beroende på utrustning är det 
möjligt att få informationen uppläst, presenterad som text eller på en 
kartbild. 

De trafiktjänster som beskrivs ovan medför att en stor mängd information 
lämnas ut som inte berör trafikanten och leder till att trafikanten själv måste 
välja ut den information som är relevant. En tjänst som däremot anpassar 
informationsmängden till trafikantens planerade resväg1, från en startpunkt 
till en slutpunkt, samt trafikantens aktuella position under resan skulle ge 
ökad nytta. Informationsmängden begränsas därmed till att endast omfatta 
det som berör eller påverkar den enskilde trafikanten. 

1.1 Uppdragsgivare 
Vår uppdragsgivare Triona är ett konsultföretag inom IT och deras 
spetskompetens finns inom väg- och transportinformatik samt industriell IT. 
Huvudkontoret finns i Borlänge och Triona har även ett kontor i Stockholm. 

Verksamheten på Triona har delats in i områdena Väg- och Järnvägsnät, ITS 
och Trafikinformation samt Industri och Integration. Områden inom Triona 
                                                 
1 Andra vedertagna begrepp som används för planerad resväg är rutt och resrutt. Vi kommer 
i detta arbete att använda oss av begreppet resväg. 
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som har ett intresse av examensarbetet är Väg- och järnvägsnät samt ITS och 
Trafikinformation. 

Triona har medverkat vid framtagning av Nationell VägDataBas (NVDB) 
som drivs av Vägverket. NVDB är ett system som hanterar det statliga väg-
nätet, de kommunala väg- och gatunäten samt de enskilda vägnäten. 

Området ITS och Trafikinformation utvecklar trafikinformationssystem. 
Dessa hanterar geografisk information där användarna snabbt och enkelt kan 
hantera ett stort flöde av information och med utgångspunkt från detta ta 
beslut. 

Triona har även erfararenhet att utreda hur trafikinformationsmängder, fram-
förallt väg- och trafikinformation, bör hanteras för att nå största möjliga 
användning och nytta. 

1.2 Bakgrund 
Trafikinformation som finns tillgänglig idag är generell, med detta menas att 
det inte sker något urval i den insamlade trafikinformationen. Ibland 
påverkar trafikhändelserna den egna resvägen och ibland inte. En tjänst som 
däremot ger målinriktad information, det vill säga presenterar 
trafikinformation utifrån den resväg som trafikanten valt samt på trafikantens 
aktuella position, är en större utmaning men skulle ge ett ökat mervärde för 
trafikanten. 

En tjänst som väljer ut relevant information för den planerade resvägen och 
ger lägesbaserad trafikinformation under pågående resa finns inte utvecklad 
ännu. Detta innebär att det behövs en beskrivning av tjänstens innehåll och 
omfattning samt en beskrivning av de krav och behov detta ställer på infor-
mationssystemet som tillhandahåller tjänsten. De preliminära grundförutsätt-
ningarna för att realisera denna tjänst är positionering, digitalt kartmaterial, 
utrustning, kommunikationsnät, information samt en part som kan leverera 
tjänsten. 

För att kunna ge selekterad och målinriktad information om trafikhändelser 
under pågående resa måste det finnas information om var trafikanten 
befinner sig, det vill säga trafikantens position måste vara känd. 
Trafikhändelser är knutna till specifika platser, de har en viss position. 
Vilken position trafikanten och trafikhändelsen har bestäms med hjälp av 
referenssystem och dessa referenssystem kan använda sig av olika begrepp 
för att ange positionen. Den digitala kartan visar den väg som trafikanten 
färdas samt omgivande vägar och områden i viss utsträckning. Trafikantens 
utrustning måste kunna ta emot och presentera den digitala kartan och det 
krävs även utrustning för att producera kartan. Kommunikationsnätet 
används för att skicka och ta emot information mellan trafikanten och 
leverantören av tjänsten. Information är data som anger trafikantens position, 
upplysningar om trafikhändelser, kartmaterial och vägnät. 

Ovanstående beskriver delar av infrastrukturen som kan användas vid fram-
tagning av trafikinformationstjänsten. Infrastrukturen tillhandahålls av flera 
parter och därför bör även de parter som blir involverade beskrivas. 
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1.3 Problemformulering 
En del av problemet idag är att de tjänster som tillhandahåller trafikinforma-
tion är generella, den information som finns tillgänglig samlas in och presen-
teras i dess helhet utan några urvalskriterier. Det finns intresse av att 
begränsa mängden information genom urval och att endast skicka ut 
information som berör den enskilde trafikanten och dennes resväg. 
Trafikhändelser är lägesbaserade, det vill säga de har inträffat på en viss 
plats i vägnätet, och detta skapar förutsättningar för att minska 
informationsmängden. Genom att ta hänsyn till trafikantens resväg och dess 
riktning samt trafikhändelsens och trafikantens position under pågående resa 
skapas förutsättningar för att presentera målinriktad trafikinformation. 

Frågeställningarna för detta examensarbete är: 

- hur kan trafikinformation selekteras för att därefter basera informationen 
på den enskilde trafikantens resväg och aktuella position 

- hur kopplas information som finns i olika system samman för att därefter 
presenteras på en karta 

Sammantaget leder detta till att information måste fogas samman från 
informationssystem som hanterar vägnät och trafikinformation samt att 
positionering behöver användas för att kunna relatera trafikanten till trafik-
händelsen. För att kunna informera enskilda trafikanter krävs det även att 
informationssystemet kan särskilja och kommunicera med enskilda 
trafikanter. 

1.4 Syfte 
Syftet är att utreda och tydliggöra hur en tjänst kan utformas för att kunna 
leverera en karta med aktuell och målinriktad trafikinformation baserat på 
den enskilde trafikantens resväg och position. 

1.5 Mål 
Målet är att undersöka möjligheten av att realisera en prototyp för trafik-
informationstjänsten. Prototypen ska visa hur trafikinformation, som baseras 
på en av trafikanten i förhand vald resväg, kan presenteras i en handdator. 

1.6 Avgränsning 
Denna trafikinformationstjänst är en mobil tjänst eftersom den är tänkt att 
användas under pågående resa av en trafikant eller resande. Trafikanten är 
föraren av fordonet och den resande är passagerare. I detta arbete kommer vi 
att begränsa oss till att endast se på de krav som en trafikant, i första hand en 
privatbilist, ställer på trafiktjänsten. 

Tjänsten innebär att information om platser, vägnät och trafikinformation 
behöver samordnas och kombineras i ett informationssystem som kan 
hantera den enskilde trafikantens resväg. Arbetet avser därför att analysera 
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de problem och möjligheter som uppstår i samband med att definiera en 
resväg och att koppla lägesbaserad information till resvägen. 

Vid utveckling av tjänster omfattas oftast arbetet även av betalningsflöden 
som uppstår mellan de ingående parterna. Detta är ett komplext område med 
krav och förutsättningar som skiljer sig från själva tjänsten. Betalning och 
betalningsflöden kommer därför inte att omfattas av denna studie. 

1.7 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 
Ger en inledning till examensarbetet och innehåller information om 
uppdragsgivare, bakgrund till arbetet och de problem som identifierats samt 
syfte, mål och avgränsning. 

Kapitel 2 – Metod 
Metodkapitlet ger inledningsvis en övergripande beskrivning av arbetssättet 
som använts i examensarbetet. Därefter beskrivs det praktiska tillvägagångs-
sättet. 

Kapitel 3 – Referensram 
Innehåller de teorier som vårt perspektiv grundar sig på. Vi beskriver IT-
tjänster, systemarkitektur och referenssystem. Referensramen har använts 
som grund i våra analyser och i vår diskussion. 

Kapitel 4 – Tjänst och aktörer 
I detta kapitel beskrivs resultatet av analyser som genomförts av begreppen 
tjänst och aktörer. I viss utsträckning tar vi även upp detta i kapitel 8. 

Kapitel 5 – Grundläggande förutsättningar för trafiktjänsten 
Detta kapitel belyser de användningssituationer som trafiktjänsten består av 
samt den övergripande beskrivningen av trafiktjänsten, det vill säga tjänste-
konceptet. De handlingar som utförs av olika aktörer beskrivs genom trafik-
tjänstens processer. Dessa delar ligger till grund för hur systemarkitekturen 
har utformats och som beskrivs i följande kapitel. I kapitel 8 finns även delar 
av detta kapitel med. 

Kapitel 6 – Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
Kapitlet beskriver den systemarkitektur som krävs för att kunna realisera 
trafiktjänsten. Resultatet av detta tas även upp i kapitel 8. 

Kapitel 7 – Prototyp 
I detta kapitel beskriver vi den prototyp som tagits fram och hur vi gått till-
väga. 

Kapitel 8 – Slutsatser 
Kapitlet redovisar de slutsatser vi gjort under examensarbetet och utvärderar 
även vårt arbetssätt. 

Kapitel 9 – Diskussion 
I kapitel 9 tar vi upp intressanta frågeställningar för fortsatt utredning och 
möjligheter till vidareutveckling av trafiktjänsten. 
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2 Metod 
Syftet med kapitlet är att redogöra för vårt arbetssätt och detta kommer 
sedan att utvärderas i kapitel 8. Metodkapitlet inleds med en övergripande 
beskrivning av metodiken för examensarbetet. Därefter beskrivs metoderna 
och det praktiska tillvägagångssättet mer ingående. 

2.1 Översiktlig metodbeskrivning 
Arbetet påbörjades med en övergripande planering av examensarbetet. 
Denna planering ledde till att vi delade in arbetet i fem olika faser som sedan 
genomfördes iterativt, det vill säga faserna genomarbetades ett flertal 
gånger. Planeringen av arbetet gjorde att vi delvis tog fram en egen metod 
men vi har också tagit stöd av och tillämpat delar av metoden Kunskapande2 
vid genomförandet av vårt arbete. Kartläggning och perspektivanalys ingår i 
metoden Kunskapande och beskrivs övergripande i avsnitt 2.2. 

I figur 1 nedan visas hur faserna är kopplade till varandra och de beskrivs 
mer ingående i avsnitten som följer. 

 
Figur 1 En översiktlig bild av vårt arbetssätt. 

2.1.1 Kartläggning 
Kartläggning är ett arbetssteg som är hämtat från metoden Kunskapande3. 
Detta inledande arbetssteg innebär att problemområdet formuleras i en eller 
flera frågeställningar som är preliminära. Arbetssteget innebär även att en 
förståelse skapas för inriktningen av arbetet.4 

                                                 
2 Goldkuhl, 1998a 
3 Ibid. 
4 Goldkuhl, 1998a, s. 13 
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Examensarbetet började med att vi kontaktade Triona och de hade en idé om 
att ta fram en prototyp för en avancerad trafiktjänst som skulle: 

- hantera en resväg som kunden väljer innan resan påbörjas 

- ge trafikinformation baserat på resväg, position för trafikant och trafik-
händelse under pågående resa 

- avsikten med prototypen var i första hand att kunna ge en bild av hur  
trafikinformation skulle kunna presenteras med hjälp av en kartbild som 
ett alternativ till de textbaserade tjänster som finns 

Dessutom fanns det några frågeställningar av teknisk art, till exempel hur 
många samtidiga användare det är möjligt att hantera vid positionering, om 
det fanns möjligheter att begränsa datatrafiken mellan trafikant och server. 

Informationen vi tog del av ledde till att ett antal inledande frågor växte 
fram, dessa var: 

- vilka möjligheter finns det att genomföra urval i den trafikinformation 
som finns insamlad 

- hur kan en resväg definieras 

- vilka möjligheter finns det att sammanföra trafikinformation med en i 
förväg vald resväg 

- i vilka fall krävs det att trafikantens position är känd 

Under kartläggningen diskuterade vi med vår handledare på Högskolan 
Dalarna samt vår handledare hos uppdragsgivaren Triona. Vi diskuterade 
även med andra lärare på Högskolan Dalarna som vi ansåg kunde bidra med 
viktig kunskap för vårt arbete. Diskussionerna och samtalen ledde till att vårt 
perspektiv vidgades och vi kunde börja med att definiera omfattningen för 
vårt arbete. Vi fick även en inblick i dokument och litteratur som behandlar 
de områden som arbetet riktar in sig på. Detta resulterade i sin tur att vi fick 
en viss insikt om liknande arbeten som utförts tidigare. Våra litteraturstudier 
gav oss kunskap inom områden som var nya för oss samt en fördjupad kun-
skap inom områden vi tidigare arbetat med. 

Vår forskningsansats var deduktiv eftersom vi utgick från teori som ledde till 
att vi hypotetiskt kunde anta att en prototyp för trafiktjänsten skulle vara 
möjlig att realisera. En deduktiv ansats innebär att utgångspunkten för 
arbetet tas i teorier och baserat på dessa förutsägs empirin som sedan 
verifieras genom insamling av fakta5. Vid litteraturstudierna tog vi endast 
del av information från säkra källor för att öka trovärdigheten på 
examensarbetet. Med säkra källor menar vi kurslitteratur och rapporter samt 
Internetsidor som tillhör högskolor, universitet, myndigheter eller erkända 
organisationer. Vi är dock medvetna om att den information som samlas in 
är sekundärdata och kan vara vinklad eller ofullständig. 

Validitet avser att belysa i vilken utsträckning arbetet mäter det som ska 
mätas. Reliabiliteten avser att belysa i vilken utsträckning en upprepad 

                                                 
5 Björklund och Paulsson, 2003, s. 62 
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undersökning ger samma resultat.6 För att öka validiteten har vi använt oss 
av triangulering av både data och teori samt att arbetet har utvärderats av 
olika personer.7 

2.1.2 Perspektivanalys 
Detta arbetssteg är hämtat från metoden Kunskapande8. Perspektivanalys 
syftar till att analysera och utveckla antaganden och uppfattningar som rör 
studieområdet. En del av analysen innebar även att beskriva och klargöra 
olika problemställningar och innebörden i olika begrepp.9 I detta arbetssteg 
är det viktigt att gå in i en dialog med andra, eftersom det är mycket svårt att 
bli varse sitt eget seende.10 Genom att använda perspektivanalys konstrueras 
en grund för den kunskap som krävs för att genomföra examensarbetet. 

Vi insåg att trafikinformation är ett aktuellt och omfattande område i dagens 
samhälle, det finns en mängd olika intressenter inom området. Information 
om trafik anses kunna bidra till att förbättra trafikflödet och säkerhet 
eftersom detta inte enbart kan uppnås med att bygga nya vägar. Här såg vi en 
möjlighet att tillämpa våra tidigare kunskaper inom ett nytt och intressant 
område. 

De tidigare kunskaper och erfarenheter som vi har med oss rör områden som 
systemutveckling, programmering och geografiska informationssystem 
(GIS). De kurser som ingår i vår magisterutbildning har också haft ett stort 
inflytande på vårt examensarbete. Dessa kurser behandlade utveckling av 
mobila IT-tjänster samt systemarkitektur och ITS. Delar av de teorier som 
ingick i kurserna har vi kunnat använda oss av vid analyser i 
examensarbetet. Under denna fas började vi även att definiera de 
grundläggande begreppen för examensarbetet och under arbetets gång 
kompletterades begreppen. Dessa återfinns i sin helhet i begreppslistan som 
finns i slutet av rapporten. 

En begränsning i detta arbete är dock att några intervjuer med trafikanter inte 
har genomförts. Detta beror på att vi fick anpassa uppgiften till den tid som 
fanns tillgänglig och ett nästa steg kan vara att stämma av 
trafikinformationstjänsten med trafikanter. Vi är dock båda bilförare och har 
därigenom en viss erfarenhet från trafiksituationer vid både stads- och 
landsvägskörning, vilket till viss del kanske kan uppväga att intervjuer inte 
genomfördes. De djupa kunskaper som vår uppdragsgivare Triona har inom 
ITS och vägnät bidrar också till att vi kan belysa eventuella krav som kan 
ställa på en trafiktjänst. 

Kartläggningen och perspektivanalysen ledde till att vi identifierade de om-
råden som borde ingå i examensarbetet samt de teorier som borde belysas 
mer ingående. I denna fas började vi även att definiera syfte och mål för 
examensarbetet. 
                                                 
6 Björklund och Paulsson, 2003, s. 59 
7 Ibid., s. 77 
8 Goldkuhl, 1998a 
9 Ibid., s. 15 
10 Ibid., s. 15 
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2.1.3 Utvecklingsprinciper för trafiktjänsten 
Delar i denna fas omfattade analyser av trafiktjänst, vald resväg samt 
systemarkitektur, vilket illustreras i figur 2 och beskrivs mer ingående 
nedan. Genom att analysera dessa delar tog vi fram de principer som skulle 
vara vägledande för trafikinformationstjänsten. Principerna skulle sedan 
användas vid framtagning av en prototyp. 

 
Figur 2 Ingående analyser i utvecklingsarbetet. 

Analys av trafiktjänst innebar att vi behövde undersöka vilka delar som 
borde finnas med i trafiktjänsten. Detta gjordes genom att teorin ”The 
Notion of IT-Service in the Perspective of Social Interaction”11 tillämpades. 
Delar av denna analys ledde även till att vi undersökte befintliga riktlinjer 
för trafiksäkra användargränssnitt12. Resultatet av analysen finns i kapitel 4 
och 5. 

Analys av vald resväg innebar att vi behövde sätta oss in i befintlig infra-
struktur och tillhörande dokumentation som fanns tillgänglig. Därefter 
skapades ett sätt att lagra en vald resväg och rutiner för att selektera den 
trafikinformation som ska skickas till trafikant, på en logisk nivå. 

Analys av systemarkitektur innebar att vi på en logisk nivå planerade hur 
informationssystemet för trafiktjänsten behövde byggas upp. För trafik-
tjänsten har även kommunikationen en avgörande betydelse eftersom det 
behövs tillgång till information från externa källor vilket kräver samverkan 
mellan olika system. Vi redogör resultatet för analyserna av vald resväg och 
systemarkitektur i kapitel 6. 

2.1.4 Utveckling 
Resultaten från analyserna av trafiktjänst, resväg och systemarkitektur, som 
redovisas i kapitel 4, 5 och 6, utgjorde grunden för och användes vid utveck-
ling av prototypen. Genom att ta fram en prototyp för trafiktjänsten kunde vi 
i arbetet belysa delar av den problematik som finns vid utveckling av trafik-
informationstjänster. Prototypen och delar av problematiken redovisar vi i 
kapitel 6 och 7. 

                                                 
11 Eriksson och Hultgren, 2003 
12 Eriksson och Lindeberg, 2003 
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2.1.5 Utvärdering 
I denna fas utvärderade vi resultatet och genomförandet av vårt examens-
arbete, detta återfinns i kapitel 8. 

2.2 Kunskapande 
Kunskapande13 är en metod för att planera utveckling av kunskap. Metoden 
är avsedd att stödja kunskapsutveckling och beskriver förutsättningar för att 
uppnå en kunskapsutveckling som innebär hög kvalitet. Metoden beskriver 
egenskaper som finns i ett kunskapsutvecklande förhållningssätt samt plan-
läggning av kunskapsutvecklingen. Metoden kan delas in i två delar; 
kunskapsanalys och design av genomförande.14 

2.2.1 Kunskapsanalys 
Kunskapsanalys innebär att reflektera och fastställa det område som kun-
skapen ska utvecklas inom, detta innebär att definiera vad kunskaps-
utvecklingen ska resultera i. Kunskapsanalysen genomförs med hjälp av ett 
antal arbetsmoment:15 

- Inledande undran 
- Perspektivanalys 
- Inventering av kunskapsläge 
- Fastställa kunskapsbehov 
- Identifiering av kunskapsintressenter 
- Kunskapskaraktärisering 

2.2.2 Design av genomförande 
I denna del beskrivs hur genomförandet av kunskapsutvecklingen ska gå till. 
Detta sker med hjälp av ett antal arbetsmoment:16 

- Formulering av kunskapsstrategi 
- Metodutformning 
- Formulering av frågor och uppgifter 
- Resursplanering 
- Presentationsanalys 

 

                                                 
13 Goldkuhl, 1998a 
14 Ibid., s. 3 
15 Ibid., s. 13 
16 Ibid., s. 23 
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3 Referensram 
I kapitlet presenteras de teorier som används som referensram i detta arbete. 
De områden som tas upp är IT-tjänster, systemarkitektur samt referens-
system. 

När en IT-tjänst ska utvecklas står andra perspektiv i förgrunden jämfört 
med utveckling av stationära applikationer. En teori som tar upp och 
behandlar dessa perspektiv är ”The Notion of IT Service in perspective of 
social interaction”17. Denna teori beskriver hur en IT-tjänst är uppbyggd, 
med tjänstekoncept, tjänsteprocesser, tjänsteresurser samt infrastruktur. 

Utgångspunkten för systemarkitektur och referenssystem har hämtats från 
rapporten ”Intelligent Transportsystems and Services (ITS) – New 
challenges for system developers and researchers”18. I rapporten lyfts ett 
flertal områden fram som behöver mer forskning, detta för att lyckas med att 
ta fram riktad information till mobila användare som baseras på tid och plats. 
De områden som vi har valt att undersöka närmare, eftersom vi anser att 
dessa har stor inverkan på vårt examensarbete, är: Information Systems 
Infrastructure (ISI) och Location Based Information. 

Information Systems Infrastructure är ett område där Eriksson19 beskriver att 
det måste finnas tillgång till databaser som bland annat innehåller vägnät och 
trafikinformation. Vi har inom detta område valt att beskriva Nationell 
vägdatabas (NVDB) som bygger på en standard för att lagra geografisk 
information om vägnätet och Datex, en standard som används för att skicka 
platsbaserad trafikinformation. NVDB är även ett koncept för att etablera en 
viktig del i informationssystemarkitekturen för ITS i Sverige.20 

Inom området Location Based Information tar Eriksson21 upp svårigheter 
med att kombinera information om platser, transporter och trafikinformation 
med den spatiala dimensionen. Vi har valt att beskriva den spatiala 
dimensionen med hjälp av direkta och indirekta referenssystem. 

                                                 
17 Eriksson och Hultgren, 2003 
18 Eriksson, 2002 
19 Ibid., s. 7 
20 Axelsson och Eriksson, 2001, s. 7 
21 Eriksson, 2002, s. 6 
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3.1 IT-Tjänster 
Eriksson och Hultgren använder sig av perspektivet social interaktion då de 
undersöker begreppet IT-tjänster.22 De definierar begreppet IT-tjänst som ett 
antal värdehöjande aktiviteter som genomförs i samspel mellan kund och 
tjänsteleverantör. 

Definitionen av IT-tjänst lyder: 23 

”An IT- service presupposes a computer based information 
system which is used to perform value creating actions for the 
customer in a social action context. In this interaction the 
customer takes part by using the service provider system to 
acquire knowledge, and/ or performing actions through the 
system, and/ or performing actions based on information from 
the system for the purpose of achieving a particular result. In 
this social interaction actor relationships are established and 
maintained.” 

Via informationssystemets gränssnitt sker interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör. Genom detta gränssnitt levereras IT-tjänsten vilket medför 
att kund och leverantör inte behöver mötas i tid och rum. Kunden kan där-
igenom själv välja när och var tjänsten ska utnyttjas. 

Det är kundens handlingar och resultatet av dessa handlingar som bör 
fokuseras i samband med IT-tjänster, detta beskrivs med användnings-
situationer.24 Strukturen för IT-tjänster kan användas för att analysera IT-
tjänster.25 Enligt Eriksson och Hultgren består strukturen för en IT-tjänst av 
tre komponenter: tjänstekoncept, tjänsteprocesser, tjänsteresurser26, se 
nedanstående figur 3. Infrastruktur finns som ett mellanliggande skikt och 
tas upp under tjänsteresurser. Tjänsteleverantören uppnår tjänstekonceptet 
med stöd av tjänsteprocesserna och genom att använda tjänstens resurser och 
infrastruktur. I avsnitt 3.1.1 beskrivs användningssituationer och i 
avsnitten 3.1.2 - 3.1.5 beskrivs strukturen för en IT-tjänst. 

                                                 
22 Eriksson och Hultgren, 2003, s. 1 
23 Ibid., s. 6 
24 Ibid., s. 7 
25 Ibid., s. 9 
26 Ibid., s. 9 
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Figur 3 Struktur för en IT-tjänst. (Källa: Fritt efter Eriksson och Hultgren, 2003) 

3.1.1 Användningssituationer 
Genom att precisera användningssituationer ur kundens perspektiv har tre 
användningssituationer för IT-tjänster identifierats. Dessa definieras som 
automatiska, interaktiva eller externa.27 Vid användning av IT-tjänster kan 
det finnas användningssituationer som kombineras i olika sekvenser. 
Användningssituationerna kan även beskrivas på typ- eller instansnivå.28 

− På typnivå fokuserar användningssituationen på det totala tjänste-
erbjudandet eller en del av tjänsteerbjudandet sett ur tjänsteleverantörens 
perspektiv. 

− På instansnivå fokuserar användningssituationen på en enskild kunds 
upplevelser vid ett specifikt möte med tjänsten. 

3.1.2 Tjänstekoncept 
Enligt teorin hänvisar tjänstekonceptet, sett ur tjänsteleverantörens per-
spektiv, till den övergripande beskrivningen av tjänsterbjudandet i relation 
till kundens behov. Kundens behov kan delas in i primära och sekundära 
behov. IT-tjänsten definieras genom de tre nivåerna kärn-, bi- och stödtjänst. 
Kärntjänsten ska uppfylla kundens primära behov och utgör den 
grundläggande orsaken för tjänstens existens. Bitjänster är nödvändiga och 
skapar förutsättningar för att tillhandahålla kärn- och stödtjänster. 
Stödtjänster ska uppfylla kundens sekundära behov och de ska skapa 
mervärde för kunden samt vara hjälpmedel i konkurrensen. 

                                                 
27 Eriksson och Hultgren, 2003, s. 7 
28 Ibid., s. 7 
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3.1.3 Tjänsteprocesser  
Tjänsteprocesser kan beskrivas som en kedja eller parallella kedjor av hand-
lingar som använder sig av tjänsteresurserna.29 Tjänsten produceras i ett 
samspel mellan kund och tjänsteleverantör, detta innebär att processer för 
kund och leverantör är separata. Tjänsteprocesserna ska ses från typnivå och 
instansnivå: 

- på typnivå utgörs tjänsteprocesser av en total beredskap för att kunna ut-
föra handlingar då tjänstekonceptet produceras och levereras till många 
kunder 

- på instansnivå kan tjänsteprocesser beskrivas med hur kunden upplever 
den tjänst som har producerats, levererats och upplevts vid ett specifikt 
tillfälle i ett socialt samspel med tjänsteleverantören 

Processer kan identifieras som kärn- bi- och stödprocesser vilka tillhanda-
håller viktiga förutsättningar för motsvarande kärn- bi- och stödtjänster. 
Processer beskrivs enklast med interaktionsdiagram. 

3.1.4 Tjänsteresurser 
Tjänsteresurser utgör tillsammans med tjänsteprocesser det som behövs för 
att realisera tjänsten ur tjänsteleverantörens perspektiv.30 Vidare anses att 
från kundens perspektiv kan resurserna delas in i synliga och osynliga delar. 
Den synliga delen består nästan enbart av gränssnittet för 
informationssystemet. Exempel på osynliga delar är organisation, 
infrastruktur och organisatoriska nätverk, som i detta fall avser kontakter 
med externa resurser. Med tjänsteresurser avses även databaser, program 
samt gränssnitt som behöver utvecklas av tjänsteleverantören för att realisera 
tjänsten. 

Delar som ingår i tjänsteresurser framgår i figur 4 och därefter följer en för-
klaring av dessa delar. 

                                                 
29 Eriksson och Hultgren, 2003, s. 11 
30 Ibid., s. 11 
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Figur 4 Delar som ingår i tjänsteresurser. (Källa: Fritt efter Eriksson och Hultgren, 2003) 

- Företagsledning, personal och organisation är oftast helt osynliga för 
kunden eftersom informationssystemet är gränssnittet mellan kund och 
tjänsteleverantör. 

- Affärskoncept, strategier och mål ska leda företagsledning och personalen 
samt stödja IT-tjänsten. 

- Informationssystemet består av grundläggande förutsättningar för IT-
tjänsten. Informationssystemet innehåller funktionalitet, meddelanden och 
information som finns tillgängligt så att kund och tjänsteleverantör kan 
utföra värdeskapande handlingar. 

- Informationsteknologi är de resurser som är förutsättningar för IT-tjänsten 
så som datorer, terminaler, servrar, nätverk, mobila enheter, operativ-
system och webbläsare. 

- Organisatoriska nätverk refererar till de externa nätverk som tjänste-
leverantören behöver för att nå externa resurser och infrastruktur. 
Organisatoriskt nätverk är då hjälpmedel för att få tillgång till resurser 
som tjänsteleverantören inte har själv. 

- Infrastruktur är oftast osynlig för kunden. Informationssystemet och 
informationsteknologin som används måste anpassas till infrastrukturen. 
Infrastruktur beskrivs mer i avsnitt 3.1.5. 

- Kunder är de som använder IT-tjänsten. 

- Konkurrenter beskrivs inte i teorin men vår uppfattning är att det är andra 
aktörer som tillhandahåller motsvarande IT-tjänster. 
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3.1.5 Infrastruktur 
Med infrastruktur avses redan befintliga resurser så som databaser, 
standarder och system för tele- och datakommunikation. Infrastrukturen 
sammanbinder strukturen för IT-tjänsten, se figur 3, och gör det möjligt för 
kunden att samspela med tjänsten och dess ingående delar. 

Infrastruktur kan även delas in i en teknisk infrastruktur och en mjuk infra-
struktur. Den tekniska infrastrukturen avser till exempel mobila enheter för 
kommunikation, trådlös telekommunikation, positioneringssystem samt GIS-
teknologi. Den mjuka infrastrukturen avser till exempel informationssystem, 
funktionalitet som används för att komma åt, manipulera och organisera in-
formation samt standarder för kommunikation som underlättar samverkan 
och utbyte av information mellan olika aktörer och informationssystem.31 

3.2 Systemarkitektur 
Systemarkitektur är ett begrepp som används i samband med att de system 
som verksamheten använder och har behov av ska definieras. Systemets 
arkitektur beskrivs på en övergripande nivå genom att tydliggöra hur 
systemet är organiserat och de beroenden som systemet har. 

Ett ramverk som finns och avser att beskriva systemarkitektur för ITS har en 
uppdelning av systemarkitektur i tre nivåer. Detta ramverk, som benämns 
Keystone Architecture Required for European Networks (KAREN), 
använder begreppen funktionell-, fysisk- och kommunikationsarkitektur. 32 

- Funktionell arkitektur definierar och beskriver den funktionalitet som 
behövs för att systemet skall uppfylla användarbehoven. Den funktionella 
arkitekturen visar också systemets avgränsning till omvärlden och 
speciellt till användarna av systemet. 

- Fysisk arkitektur visar hur systemets funktionalitet kan implementeras i 
applikationer för att uppfylla de identifierade användarbehoven. Den 
fysiska arkitekturen visar hur applikationer kan skapas. 

- Kommunikationsarkitektur beskriver karaktäristiska för de kopplingar 
som finns mellan applikationer i den fysiska arkitekturen, det vill säga 
kopplingar som möjliggör att data kan utbytas mellan applikationerna i 
den fysiska arkitekturen samt mellan applikationer och omvärlden. 

Axelsson och Eriksson33 har utvärderat KAREN och bland annat kommit 
fram till att detta ramverk saknar en beskrivning av informationsarkitektur. 
Vidare menar de att detta har stor betydelse då systemarkitekturen skapas för 
ITS-tjänster.34 Axelsson och Eriksson anser att informationsarkitekturen bör 
ägnas eget utrymme och vi har därför valt att lägga till 
informationsarkitektur i denna rapport som en del i systemarkitekturen. 

                                                 
31 Eriksson och Hultgren, 2003, s. 2 
32 Bossom et Al, 2000, s. 24 ff  
33 Axelsson och Eriksson, 1999, s. 27 
34 Ibid. 



 
Kapitel 3 – Referensram 
 
 

 
- 16 - 

- Informationsarkitektur beskriver en organisations informationsbehov. 
Beskrivningen ska vara oberoende av personal, organisation och teknik. 
Sambanden mellan informationskategorier och organisatoriska processer 
visas i informationsarkitekturen.35 

I detta arbete används begreppen informations-, funktionell-, fysisk- och 
kommunikationsarkitektur eftersom vi anser att dessa begrepp tydligt 
beskriver de delar som är nödvändiga för att kunna realisera trafiktjänsten. 

3.2.1 Strategi för systemarkitektur 
En arkitekturstrategi är en sätt att utföra en planerad strukturering av 
informationssystem i syfte att skapa en mer genomtänkt systemarkitektur. En 
arkitekturstrategi består av synsätt, principer och riktlinjer samt ett lösnings-
ideal. Baserat på det grundläggande synsättet finns det olika strategier för 
strukturering av informationssystem. Axelsson och Goldkuhl beskriver två 
strategier för strukturering av informationssystem:36 

- Verksamhetsbaserad systemstrukturering (VBS) 

- Informationsbaserad systemstrukturering (IRM) 

VBS innebär att varje enhet inom en organisation ansvarar för sin egen 
information och att förmedling av information sker genom avtal mellan två 
parter. På detta sätt uppnås oberoende mellan informationssystem.37 

IRM innebär att informationen ses som en resurs, skapas vid källan och 
lagras centralt.38 Informationen blir på detta sätt allmängiltig, konsistent och 
fri från logiska motsägelser.39 

I denna rapport kommer IRM strategin att vara vägledande då detta synsätt 
bäst stämmer med det sätt som informationen behandlas och struktureras för 
trafiktjänsten. Informationen är en förutsättning för trafiktjänsten och ska 
därför ses som en resurs. Prototypen som ska tas fram kräver att information 
från olika källor samlas in och bearbetas. Det som är gemensamt för 
informationen och de tillhörande begreppen är att de är definierade enligt 
standarder som är gemensamma för alla. Detta innebär att dessa standarder 
är en viktig del i systemarkitekturen för trafiktjänsten. 

Vägnätsinformationen som används i trafiktjänsten är uppbyggd och lagrad 
på ett standardiserat sätt som möjliggör att företeelser kan knytas till 
vägnätet. Standarden som används för vägnätsinformation benämns VägMod 
och finns implementerad i NVDB. Företeelser och VägMod beskrivs 
närmare i avsnitt 3.2.2. Andra standarder som behandlas i detta arbete är 
Datex och Location Code som beskrivs i avsnitt 3.2.3. 

                                                 
35 Axelsson och Eriksson, 1999, s. 27 
36 Axelsson och Goldkuhl, 1998, s. 35 
37 Ibid., s 52 
38 Ibid., s. 35 
39 Ibid., s. 43 
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3.2.2 Information Resource Management (IRM) 
IRM strategin baseras på ett synsätt där informationen ses som en resurs som 
är jämställd med andra resurser i verksamheten40, som till exempel 
arbetskraft och maskiner. Detta innebär att informationen ska styras och 
administreras på samma sätt. Grunden i denna datadrivna ansats är att 
informationen41 

- planeras med hjälp av datamodellering 
- anskaffas en gång vid källan 
- lagras så att alla i verksamheten kan nå den vid behov 

Datastrukturen hos informationen ska stödjas av de informationssystem som 
finns i verksamheten. Detta för att skapa en datastruktur som är stabil och 
hållbar oavsett vad som händer i omgivningen. De objekt som finns i verk-
samheten relateras till varandra genom datamodellering. Genom detta fast-
ställs en gemensam struktur gällande hela verksamheten och den lagras i en 
stabil databas som innehåller verksamhetens samlade information. Detta ger 
en robust datastruktur med en gemensam begreppsförklaring.42 

Ansvaret för styrning och långsiktig planering av informationsresursen bör 
finnas högt upp i verksamheten. Dataadministrationen ska ske centralt efter-
som IRM strategin strävar efter att styra informationsresursen och därför är 
det viktigt att ha en stark, samordnad dataadministration43. Med data-
administration avses ansvar för och skötsel av gemensamma databaser.44 
Data anskaffas en gång vid källan och förändringar av information görs på 
ett ställe. Det är viktigt för användarna att veta vem i verksamheten som har 
ansvar för informationen och det är viktigt för ledningen att veta att 
användarna inte förvanskar data. Denna strategi kräver således ett 
gemensamt förtroende mellan användare och ansvariga. 

De applikationer som finns i verksamheten hämtar och använder information 
som finns i de gemensamma resurserna. Detta gör att datalagringen är skild 
från applikationerna och detta skapar ett oberoende mellan innehåll och 
funktion. Samma data kan bearbetas av flera applikationer och en 
applikation kan bearbeta flera olika datamängder.45 Data kan förändras utan 
att applikationerna behöver förändras.46 IRM strategin ger en allmän 
tillgänglighet av information och detta leder till en effektiv samordning 
mellan olika funktioner. IRM strategin47 har använts och varit den 
dominerande strategin vid framtagningen av Nationell vägdatabas, som 
beskrivs härnäst. 

                                                 
40 Axelsson och Goldkuhl, 1998, s. 35 
41 Ibid., s. 35 
42 Ibid., s. 43 
43 Ibid., s. 39 
44 Ibid., s. 39 
45 Ibid., s. 37 
46 Ibid., s. 37 
47 Strategier är vägledningsmodeller och kan anpassas till verksamheten. Axelsson och 
Goldkuhl, 1998, s. 145 
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Nationell vägdatabas 
Vägverket har blivit tilldelad ett uppdrag från regeringen att utveckla och 
underhålla en rikstäckande vägdatabas med kvalitetsdeklarerade data.48 
Tanken är att databasen ska bli en digital infrastruktur som lagrar data enligt 
svensk standard49 och ska beskriva hela svenska vägnätet. Detta innebär att 
alla vägar, gator, torg och andra leder eller platser som används för trafik 
med motorfordon ska ingå i NVDB.50  

NVDB är ett exempel på informationsbaserad infrastruktur inom ITS-
området. Arbetet med att samla in och förse NVDB med data har lagts ut på 
kommuner, skogsindustri samt lantmäteriet51, det vill säga data anskaffas vid 
källan. NVDB ska tillgodose behovet av grundläggande väginformation och 
ska finnas tillgänglig för både offentliga och kommersiella aktörer. Detta 
innebär att data samlas in med hjälp av samarbetsaktörer och lagras centralt 
för att sedan distribueras till intresserade aktörer. NVDB är det största 
systemarkitekturprojekt som bedrivs i Sverige just nu och insamling av data 
pågår. 

NVDB är uppbyggd av två delar: vägnätsmodellen och företeelser.52 Den 
innehåller även en modell för att koppla företeelser till vägnätet som kallas 
vägnätsanknytning. Det är genom att koppla ihop annan information med 
vägnätet som NVDB blir användbart för fler aktörer. 

VägMod 
Vägnätsmodellen (VägMod) är en grundläggande del i Vägverkets 
informationssystem som hanterar Sveriges vägar. Informationen lagras på ett 
sätt som möjliggör en rationell hantering. 

Vägverket har beslutat att använda en gemensam vägnätsmodell för att alla 
system som hanterar vägar och vägnät ska kunna använda den gemensamma 
modellen, på detta sätt effektiviseras utbytet och samordningen av data som 
rör vägnätet.53 

VägMod, som är ett indirekt referenssystem, beskriver hur vägen sträcker sig 
genom landskapet, dess geometri, och hur vägarna hänger ihop, dess 
topologi. 

Vägens geometri representeras med en linje som benämns referenslinje. 
Referenslinjen i sig är uppbyggd av en serie kortare raka linjer som löper 
mellan koordinatsatta punkter. 54 Det direkta referenssystem som används i 
NVDB är RT 90 2,5 gon V55 och det är samma referenssystem som används 
i de svenska allmänna kartorna. Detta ger möjlighet att placera ut vägnätet 
på kartor tillsammans med annan information. 

                                                 
48 www.vv.se/nvdb/index.asp 
49 Finnhammar, 2000c, s. 4 
50 Ibid., s. 8 
51 Axelsson och Eriksson, 2001, s. 13 
52 Finnhammar, 2000c, s. 5 
53 Andersson, 2001b, s. 4 
54 Finnhammar, 2000c, s. 5 
55 Ibid., s. 5 
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Vägnätets topologi byggs upp av så kallade nätelement, nod och länk.56 

- Nod är en punkt som representerar en riktig vägkorsning, det vill säga en 
korsning som inte är planskild, mellan två eller flera vägsträckor eller ett 
vägslut. 

- Länk är en förbindelse som finns mellan två noder. 

I de fall en ny länk ansluts till en befintlig länk skapas en ny nod, som i sin 
tur innebär att befintlig länk ersätts med två nya länkar, se figur 5. Detta ger 
problem då företeelser som är knutna till den befintliga länken måste föras 
över till de två nya länkarna. För att lösa detta problem har begreppet 
referenslänk skapats, se figur 6. 

- Referenslänk är ett stabilt objekt som finns kvar oberoende av om nya 
länkar ansluts.57 För varje referenslänk lagras information om dess start- 
och slutnod, samt de länkar som ansluter till den. En referenslänk kan be-
stå av en eller flera länkar. 

 
Figur 5 En länk ersätts med två nya länkar då en ny nod ansluts. (Källa: Fritt efter 
Finnhammar, 2000b) 

 
Figur 6 Då en ny nod ansluts till en länk förändras inte referenslänken. (Källa: Fritt efter 
Finnhammar, 2000b) 

Företeelser 
Olika egenskaper som gäller för vägar beskrivs i NVDB som företeelser.58 
En företeelse kan vara ett föremål, en händelse, ett beslut eller trafikregler. 
En företeelse är uppbyggd av två delar: 

- en beskrivning av företeelsen som görs med ett eller flera attribut 

- en lägesangivelse som görs genom att företeelsen ges en utbredning, det 
vill säga ges en beskrivning över företeelsens anknytning till vägnätet 

                                                 
56 Finnhammar, 2000c, s. 5 
57 Finnhammar, 2000b, s. 5 
58 Finnhammar, 2000a, s. 10 
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VägMod innehåller även en beskrivning som gör det möjligt för organisa-
tioner och verksamheter att vägnätsanknyta egna verksamhetsspecifika före-
teelser till vägnätet.59 Egna specifika företeelser kan vara sevärdheter, vackra 
vägstråk, rastplatser, matplatser et cetera.60 

Vägnätsanknytning av företeelser 
När läget för en företeelse ska beskrivas kan det göras genom att anknyta 
den till vägnätet. Det sätt som en företeelse kan anknytas till vägnätet anges 
genom dess utbredning. Utbredningen motsvarar en projicering av 
företeelsen på elementen i vägnätet. Företeelsen kan ha en eller flera 
utbredningar och varje utbredning pekar på ett specifikt element.61 De typer 
av utbredningar som förekommer är:62 

- Linjeutbredning 
Utbredningen är knuten till en eller flera sträckor på en länk. 

- Nodutbredning 
Utbredningen är knuten till en eller flera noder. 

- Punktutbredning 
Utbredningen är knuten till en eller flera punkter på en länk. 

- Svängutbredning 
Utbredningen är knuten till en nod och beskriver en möjlig sväng från en 
länk till en annan länk via en nod. 

- Vägutbredning 
Utbredningen är knuten till en väg med ett visst namn eller vägnummer 
och är en variant av linjeutbredning. 

Generella regler för linje- och vägutbredningar 
När en utbredning registreras anges alltid start och slut. En företeelse kan 
gälla för trafik i enbart en färdriktning. Detta markeras genom att företeelsen 
får en riktning, det vill säga den riktning som är giltig för företeelsen, och 
den anges alltid i förhållande till länkens riktning.63 

Vid användning av VägMod är regeln den att företeelser som knyts till väg-
nätet ska innehålla information om vilken del av vägnätet som den är knuten 
till.64 

3.2.3 Datex 
Datex är en europeisk standard för utbyte av trafikinformation.65 Den 
används i första hand för kommunikation mellan Datex-noder som kan vara 
trafikinformationscentraler i hela Europa. Idag utnyttjas denna standard även 
för att skicka information från Trafikinformationscentraler (TIC) till tjänste-
                                                 
59 Andersson, 2001b, s. 7 
60 Finnhammar, 2000c, s. 8 
61 Andersson, 2001b, s. 12 
62 Finnhammar, 2000c, s.11 
63 Finnhammar, 2000a, s. 13 
64 Andersson, 2001b, s. 15 
65 Datex, 2003, s. 4 
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leverantörer som i sin tur förfinar informationen och använder den i olika 
typer av tjänster. TIC rapporterar in trafikhändelser i ett trafikinformations-
stödsystem (TRISS) som skickar informationen vidare till tjänsteleverantörer 
via Datex-noder. Ett exempel på en tjänst som baseras på information som 
skickats via en Datex-nod är ”Trafiken – nära dig” som tillhandahålls av 
Telia Go. 

Vi redovisar denna standard eftersom TIC använder detta sätt när trafik-
information skickas till de aktörer som är intresserade av att få tillgång till 
trafikinformation. TIC använder sig av flera olika sätt vid överföring men vi 
redovisar XML-formatet eftersom detta är grunden för informations-
strukturen som används i trafiktjänsten.  

Det meddelande som skickas ut innehåller information om en trafikhändelse 
och platsen för händelsen. I figur 7 nedan visas ett exempel på ett Datex-
meddelande som skickas ut från TRISS via en Datex-nod. 

 
Figur 7 Datex-meddelande i XML-format. 
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I tabell 1 nedan redovisas de element som finns i ovanstående Datex-
meddelande samt ytterligare några fler som finns i andra typer av Datex-
meddelanden tillsammans med en förklaring.66 
Element Förklaring 
intendedSupplierRequest Rootelement för XML-filen 
version Version på XML-schemat 
subScriptionID Identifikationsnummer för prenumeranten  
objectID Talar om vad det är för objekttyp som skickas 
objectVersion Beskriver versionsnumret på situationen 
creatonTime Tid då meddelandet skapades 
expiryTime Tid då meddelandet upphör 
validityPeriod Innehåller underelement start och end som beskriver 

start- och slut tid 
situationElement Innehåller en xsi-type som beskriver typen av 

meddelande 
objectID Underelement till situationElement. Ett siffervärde som 

räknas upp beroende på hur många situationElement 
det finns. 

phrase Talar om vilken typ av Datex-fras som situationElement 
är. 

comment Fritext som beskriver meddelandet i löptext 
severity Talar om påverkan på trafiken, till exempel om det hänt 

en olycka kan påverkan vara stor eller liten beroende 
på vad som hänt. 

elementLocation Innehåller en del underelement med information om 
platsen för händelsen 

locationText Kort beskrivningstext om var händelsen inträffat 
sectionNo Talar om på vilken sträcka som händelsen uppkommit 
locationCodeTableReference Talar om vilken tabell Location Code refererar till 
locationCodeVersionNumber Versionsnumret för Location Code tabellen 
firstLoctaionCode Startpunkt för utbredningen 
direction Beskriver riktningen för utbredningen 

Tabell 1 Förklaring till de element som ingår i ett Datex-meddelande. 

Trafikhändelser 
Meddelanden som skickas med Datex-standarden innehåller information om 
en situation (trafikhändelse). Till varje trafikhändelse ingår information om 
vad det är för typ händelse som rapporteras. Varje händelse som skickas ges 
en identitet för att vara unik, detta gör det möjligt att uppdatera trafik-
händelser.67 Meddelanden innehåller till exempel information om när det 
skapades, tidpunkt när situationen upphör och information om den tidsperiod 
som trafikhändelsen gäller. En händelse kan vid behov även innehålla 
information om påverkan på framkomligheten68 samt restriktioner69, till 
exempel nedsatt hastighet till 50 kilometer/timme vid vägarbete. 

                                                 
66 Datex, 2003, s. 8 ff 
67 Ibid., s. 5 
68 Ibid., s. 9 
69 Ibid., s. 11 
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Enligt standarden för Datex70 finns det redovisat 32 olika typer av trafik-
händelser och några av dem redovisas i följande tabell 2: 
Typ Förklaring 
ACC Olycka 
RES Trafikrestriktion 
RMT Vägarbete 

Tabell 2 Exempel på typer av trafikmeddelanden. 

Location Code 
Meddelanden som skickas med Datex-standarden innehåller även 
information om platsen för trafikhändelsen. Informationen anges med 
Location Code som är ett indirekt referenssystem. Det är ett exempel på en 
standard som används för att ange geografiska lägen. Standarden är 
framtagen i syfte att ange platsen för trafikinformation som skickas via ett 
protokoll benämnt Alert-C, men används även för platsangivelser i Datex-
meddelanden. 

Location Code består av en unik kod, en typbestämning och ett unikt namn 
och är uppbyggd så att den ska kunna användas över hela Europa. De koder 
som en gång har använts får inte återanvändas eftersom det kan finnas äldre 
versioner av Location Code kvar hos användarna. För att klara detta krav har 
varje Location Code databas ett unikt nummer som är fastställt. Varje land 
ansvarar för underhåll och distribution av sin egen Location Code databas. 
Sverige har tilldelats nummer 33 till 4071 och idag används nummer 33 för 
Location Code databasen i Sverige. I Sverige är Vägverket ansvarig för ut-
veckling och ajourhållning av den svenska databasen med Location Code. 

Standarden anger att Location Code ska täcka in TERN vägnätet, som i 
Sverige omfattar Europavägarna. Eftersom Europavägarna är få i Sverige, 
har beslut tagits om att använda TERN+ vägnätet. TERN+ vägnätet omfattar 
Europavägar, riksvägar och viktigare länsvägar.72 

Location Code är uppbyggt av tre huvudkategorier: areor, sträckor och 
punkter.73 

- Areor är en beskrivning av ett geografiskt område. Områdena finns i olika 
nivåer till exempel land, län, kommun. Areor kan sammanbindas via 
hierarkiska relationer. 

- En sträcka utgör beskrivningar av vägar, gator och segment. Sträckor kan 
sammanbindas via hierarkiska relationer. 

- En punkt definierar en position i förhållande till en vägsträcka. En punkt 
kan vara en vägkorsning, bro, tunnel eller ett känt landmärke. Punkter kan 
relateras till koordinater. 

                                                 
70 Datex, 2003, s. 13 
71 EN ISO 14819-3, 2000, s. 28 
72 Forsman, 2004, s. 50 
73 Ibid., s. 50 
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I figur 8 nedan visas en översiktlig bild över kategoriernas relationer. 

 
Figur 8 Inbördes relationer för huvudkategorierna i Location Code. (Källa: Fritt efter 
Forsman, 2004) 

Det är möjligt att knyta Location Code till vägnätet och detta skapar förut-
sättningar för att kunna presentera trafikhändelser tillsammans med vägnätet 
på kartor. 

3.3 Referenssystem 
Referenssystem är ett begrepp som används generellt i litteraturen. Det finns 
tillfällen då det råder en viss otydlighet med vad som avses. Ett försök att 
definiera ordet referenssystem är att dela upp det. Ordet referens betyder 
”hänvisning” 74 och ordet system har betydelsen ”sammanhängande helhet 
med delar som står i vissa relationer till varandra som fungerar efter vissa 
principer”75. När sökningar på ordet referenssystem gjordes fann vi följande 
beskrivning: ”Referenssystem är system varefter, varigenom något hänförs 
till, ställes i samband med, relation till något annat; särskilt”.76 Den sist-
nämnda beskrivningen av referenssystem är den som används i detta arbete. 

I detta avsnitt kommer referenssystem som berör geografisk information att 
beskrivas. Alla lägesangivelser måste ske med hjälp av ett referenssystem.77 
Vi belyser två olika sätt som kan användas för att ange lägen för platser och 
punkter på jordytan och det är genom att använda direkta och indirekta 
referenssystem. 

                                                 
74 Stora svenska ordboken, 1986 
75 Ibid. 
76 http;//g3.spraakdata.gu.se  Sökord: referenssystem 
77 Eklundh et Al, 2001, s. 67 
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3.3.1 Direkta referenssystem 
För att lägesbestämma en plats eller punkt med ett direkt referenssystem 
används latitud och longitud eller x- och y-koordinater. 

Att jorden är rund är en beskrivning som används ofta. Det framkommer 
dock vid närmare undersökningar att jorden är tillplattad vid poolerna och är 
mer lik en rotationsellipsoid, det vill säga en kropp som genererats genom att 
en ellips78 roterats kring någon av sina axlar.79 Figur 9 nedan illustrerar hur 
ellipsoiden förhåller sig till vår uppfattning om jordens form. 

 
Figur 9 Ellipsoiden i förhållande till jorden. 

Uppskattningen av ellipsoidens storlek bestäms av längden på axlarna. 
Genom tiderna har storleken på ellipsoiden uppskattats till att vara något 
olika. Ellipsoiden används som grund för att räkna fram en punkts position 
på jordytan. Det är därför viktigt att ange vilken ellipsoid som används som 
grund när en plats eller en punkt positioneras på jorden.80 

När geografisk information ska positioneras behöver det referenssystem som 
används beskrivas med datum samt hur koordinatberäkning sker. Datum 
handlar inte om tidsangivelse utan är ett samlingsbegrepp för en uppsättning 
parametrar. Parametrarna relaterar koordinatsystemet till vår jord genom 
exempelvis placering av origo, skala, axlarnas orientering samt data för den 
ellipsoid som jorden uppskattas ha.81 

För att avbilda jordytan på ett plant papper, som till exempel en karta, be-
höver läget på den buktande jordytan räknas om till ett läge på ett plant 
papper. Dessa omräkningar görs med hjälp av kartprojektioner.82 Det finns 
olika typer av kartprojektioner. Alla kartprojektioner innebär någon form av 
deformation, det vill säga det uppstår fel vid överföringen till plant papper. 
Dessa fel skiljer sig åt beroende på vilken kartprojektion som används. 

                                                 
78 En rund men något avlång sluten kropp, Stora svenska ordboken, 1986 
79 Eklundh et Al, 2001, s. 67 
80 Ibid., s. 68 
81 Andersson, 2001a, s. 13 
82 Eklundh et Al, 2001, s. 72 
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Genom att medvetet välja kartprojektion finns det möjlighet att kontrollera 
de fel som uppstår.83 

Då jorden inte är en jämn sfärisk kropp har de flesta länder anpassat sig till 
lokala förhållanden.84 Länderna använder vanligen det datum och den kart-
projektion som bäst återger det egna landet, det vill säga länderna skapar 
sina egna nationella referenssystem. Figur 10 nedan visar övergripande hur 
framtagning av koordinater sker. 

 
Figur 10 Övergripande beskrivning hur framtagning av koordinater sker. (Källa: Fritt efter 
Engberg och Olsson, 2002) 

För att entydigt fastställa en punkt med kända lägen på jordytan används 
koordinatsystem.85 Ett koordinatsystem är ett referenssystem för bestämning 
av punkters läge i ett plan (utan höjdangivelse) med hjälp av tal, koordinater, 
som har utgångspunkt i bestämda axlar.86 

En punkts läge på jorden kan definieras på två olika sätt, med geografiska 
koordinater och med kartesiska koordinater: 

- geografiska koordinater anger positioner med latitud och longitud. Latitud 
och longitud anges i form av grader, minuter och sekunder 

- kartesiska koordinater anger positioner med x- och y-koordinater i form 
av meter 

Det koordinatsystem som används i Sverige är ett plant kartesiskt koordinat-
system som kallas Rikets Triangelnät 1990 (RT 90). RT 90 är beräknat på 
ellipsoiden Bessel 1841 och använder Gauss-Krugers kartprojektion.87 

                                                 
83 Eklundh et Al, 2001, s. 75 
84 Lindén, 2002, s. 120 
85 Eklundh et Al, 2001, s. 67 
86 Bonniers Lexikon, 2001, Sökord: Koordinatsystem 
87 Eklundh et Al, 2001, s. 76 
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3.3.2 Indirekta referenssystem 
Ett indirekt referenssystem är ett lägesbundet referenssystem som använder 
geografiska identifierare vars position inte baseras på exakta koordinater 
utan på en relation till geografiska företeelser som definierar en plats.88 De 
besvarar frågan ”var” utan att direkt utnyttja koordinater. Det sätt som 
positioneringen kan ske på kan vara olika typer som:89 

- inneslutande, positioneringen är inom identifieraren som till exempel 
inom Sverige 

- baserad på lokala måttangivelser relativt fixpunkter inom identifieraren, 
till exempel avstånd från startpunkt på länk och sidoavstånd 

- löst relaterade till identifierare, till exempel mellan, nära, gränsande till 
et cetera 

Vanliga sätt att indirekt ange position för platser är genom namnet på en ort, 
en gatuadress eller att ange ett avstånd från en korsning. Exempel på in-
direkta referenssystem som berör detta arbete är VägMod och Location Code 
som båda beskrivits tidigare i slutet av avsnitt 3.2.2 respektive 3.2.3. 

 

                                                 
88 ISO, 2001, s. v 
89 Ibid., s. v 
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4 Tjänst och aktörer 
En tjänst kan definieras på många olika sätt och vi har undersökt några 
teorier som beskriver begreppet tjänst och vilka effekter dessa har på trafik-
informationstjänsten. Avsikten var att vidga vårt perspektiv och därigenom 
försöka skapa en tydlighet i hur begreppet tjänst bör definieras och användas 
i vårt arbete. Resultaten av teorierna redovisas under avsnitt 4.1. 

I samband med tjänster känns det naturligt att lyfta fram de aktörer som är 
direkt involverade vid produktion och konsumtion av tjänster, dessa beskrivs 
i avsnitt 4.2. De aktörer som indirekt involveras vid produktion av denna 
tjänst kommer att beskrivas i avsnitt 6.5, där vi analyserar 
nätverkshorisonten. 

I dokumentet kommer vi fortsättningsvis att benämna den trafik-
informationstjänst som vi undersöker och ska försöka att utveckla för trafik-
tjänst. 

4.1 Definitioner av tjänstebegreppet 
Vi har undersökt begreppet tjänst med hjälp av några vedertagna teorier för 
att definiera tjänstebegreppet för arbetet. Resultaten redovisas i följande fyra 
avsnitt och avslutas sedan med avsnitt 4.1.5, som redogör för vår syn på 
tjänstebegreppet. 

4.1.1 Produkt 
Ett alternativ för att definiera tjänst framförs av Röstlinger och Goldkuhl. De 
har använt sig av flera befintliga teorier som hanterar begreppen vara/tjänst 
och kommit fram till att de inte är fullständiga och behöver därför utvecklas 
ytterligare. Röstlinger och Goldkuhl har frångått den traditionella 
indelningen i varor och tjänster till att tala om produkter. Enligt författarna 
är en produkt ett resultat av handlingar och inte handlingarna i sig.90 

De har utvecklat ett schema, en modell för produktklassificering som inne-
håller fler dimensioner än tidigare modeller inom praktikteori. Modellen ska 
användas för att uppnå en mer nyanserad, konceptuellt konsistent definition 
av produktbegreppet som är både producent- och kundorienterat.91 

Modellen kan även användas för att identifiera fler möjliga brukssituationer 
och fler möjliga kundgrupper och därigenom få ett ökat användningsområde 
för en produkt. Detta innebär att både kund och brukssituation är centrala 
faktorer vid definition av produkten samt vid utveckling och framtagning av 
produkt.92 Att det finns olika användningsområden för en viss produkt kan 
ses som en styrka. Produkter med fler funktioner tillgodoser fler behov och 
kan efterfrågas av fler kundgrupper och därmed genererar fler kunder. 

                                                 
90 Röstlinger och Goldkuhl, 1999, s. 8 
91 Ibid., s. 9 
92 Ibid., s. 20 
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Genom att använda modellen som presenteras i teorin och dess perspektiv 
har vi diskuterat olika möjligheter för trafiktjänsten. Det medförde att vi 
satte ord på saker vi tidigare kanske ansett självklara och inte ifrågasatt. Ett 
exempel är kartan som gränssnitt. Vi kom fram till att kartan hade ytterligare 
dimensioner som vi inte reflekterat över. I den här trafiktjänsten har kunden 
dessutom en möjlighet att se sig själv i sammanhanget. Motsvarande 
omedelbara tydlighet skapas inte vid uppläsning av trafikinformation. 

Vår känsla var att de kategorier som presenteras i denna teori och modell 
möjligen kan användas vid planeringen av framtagandet eller erbjudandet av 
produkten och därigenom kan erbjudandet till kunden optimeras. Genom att 
undersöka vilka kategorier som är möjliga för produkten kan man gå vidare 
och titta på specifika förutsättningar och krav på produkten. Detta kan inne-
bära att det finns möjligheter att fånga upp alternativa kunder och områden 
för sin produkt. Vid ett av seminarierna som ingick i kursen diskuterades 
denna teori mer ingående vilket ledde till att även begreppen kund och 
tjänsteleverantör förtydligades. Detta resulterade i att vi kunde identifiera 
fler kundkategorier samt alternativa tjänsteleverantörer, dessa redovisas i 
avsnitt 4.2.1. 

4.1.2 Tjänst 
Fokus för informatiken börjar förändras anser Dahlbom.93 Vi går från att ut-
veckla system till att utveckla tjänster, från fabriker till marknader, från ad-
ministration till försäljning, från processer till situationer, från förbättringar 
till förnyelse. Viktiga dimensioner för tjänster är enligt Dahlbom att de alltid 
är tillgängliga och direktanslutna, interaktiva och intelligenta samt sam-
verkande.94 Tjänster bygger därmed på tanken att du ska få den information 
som behövs vid den tidpunkt som du behöver informationen.95 Tjänster ska 
med andra ord stödja individers olika aktiviteter och dessa tjänster behöver 
inte ägas av användaren.96 

Avsikten med trafiktjänsten är att informationen finns där vid den tidpunkt 
som den behövs. Intelligens och samverkande skulle till exempel kunna be-
lysas med att trafiktjänsten ska informera om trafikhändelser som påverkar 
den enskilde trafikantens resväg och samverkan sker genom kontroller av 
trafikantens och trafikhändelsens position. 

                                                 
93 Dahlbom, 2004, s. 1 
94 Ibid., s. 12 
95 Ibid., s. 7 
96 Ibid., s. 8 



 
Kapitel 4 – Tjänst och aktörer 
 
 

 
- 30 - 

4.1.3 ITS-tjänst 
Tanken med Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) är att ge extra 
kunskap till trafikanter och operatörer för att förbättra transport och 
resande.97 Inom ITS-området utvecklas informationsteknologi som stödjer 
mobilitet hos människor, fordon och gods.98 Systemen för ITS-tjänster 
bygger på informationsteknologin som kombinerar mobila kommunikations-
enheter, trådlös kommunikation, positionering och GIS-teknologi. När dessa 
delar används i transportsektorn kallas det ITS och ett antal tjänster som 
uppfyller kraven för ITS-tjänster beskrivs av Eriksson99. Bland de tjänster 
som tas upp passar trafiktjänsten in på definitionen för en tjänst av 
information under resa. Denna tillhandahåller förare med dynamisk 
information om trafikstockningar, olyckor och vägförhållanden för att 
föraren ska kunna fatta bättre och mer informerade beslut.100 

Trafiktjänsten vi undersöker innebär att en handdator ska användas och att 
kommunikationen sker trådlöst. Trafikantens position är avgörande för den 
information som ska skickas vilket medför att det krävs positionering. GIS-
teknologi kommer även att användas för att kunna göra spatiala utsökningar 
i databaser som även de kommer att ligga till grund för den information som 
ska skickas. 

Eriksson anser att en viktig aspekt, då IT-baserade tjänster utvecklas inom 
ITS, är att de ger en möjlighet att tillhandahålla målinriktad information till 
mobila aktörer baserat på tid och plats.101 

Trafiktjänsten riktar in sig på trafikanter som kan definieras som mobila 
aktörer. Informationen som tillhandahålls är målinriktad eftersom den riktar 
sig till den enskilde trafikanten. Den baseras även på tid och plats därför att 
informationen kommer i realtid och baseras på den enskilde trafikantens 
position samt trafikhändelsens position. Vi kan därmed konstatera att trafik-
tjänsten även kan ses med perspektivet för en ITS-tjänst. En viktig skillnad 
är att vi i första hand riktar in oss på privatbilister medan ITS-området riktar 
in sig på transportsektorn. 

                                                 
97 Eriksson, 2002, s. 1 
98 Eriksson, 2002, s. 1 
99 Ibid., s. 2 ff 
100 Ibid., s. 2 
101 Ibid., s. 3 
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4.1.4 IT-tjänst 
Vi har tidigare redogjort för begreppet IT-tjänst i avsnitt 3.1. Vi anser att 
trafiktjänsten som vi ska undersöka och försöka realisera uppfyller 
kriterierna för en IT-tjänst eftersom kunden kommunicerar med 
informationssystemet, erhåller information och får därigenom kunskap om 
trafiksituationen för vald resväg. Den information som kunden tar del av gör 
det möjligt att utföra handlingar, att till exempel ändra resväg om det finns 
hinder på vägen. Detta kan i sin tur hjälpa kunden att uppnå ett särskilt 
resultat, det vill säga att komma fram till önskad plats i tid. En förutsättning 
för trafiktjänsten och interaktionen som sker i tjänsten är att kunden läggs 
upp som ett ärende av tjänsteleverantören inför resan och under den tid som 
resan pågår. Därmed har kunden och tjänsteleverantören en 
överenskommelse om att använda och leverera tjänsten för en specificerad 
resväg under en viss tid. 

4.1.5 Tjänsteperspektiv för trafiktjänsten 
Vi har valt att i det här arbetet beskriva trafiktjänsten utifrån perspektivet för 
IT-tjänster som har definierats av Eriksson och Hultgren102. Vi har 
identifierat att IT-tjänsten omfattar aktiviteter mellan kund och 
tjänsteleverantör som skapar ett mervärde för kunden jämfört med de 
trafikinformationstjänster som finns idag. Trafiktjänsten levererar 
information i samverkan med kunden och stödjer därigenom kundens 
aktiviteter. 

Vi har också tagit till oss vissa delar av de tankar som framförs av Dahlbom 
samt Eriksson och som inte framgår i ovannämnda teori. Vi kom fram till att 
trafiktjänsten dessutom ska leverera information vid en tidpunkt då den be-
hövs samt att den ska vara målinriktad, det vill säga informationen ska avse 
den enskilde kunden och kundens resväg. De kunder som trafiktjänsten 
riktar in sig på är mobila aktörer och tjänsten bör utformas och anpassas till 
de situationer som uppstår vid mobilitet. 

Genom att använda produktbegreppet kunde vi undersöka vilka möjligheter 
det fanns att optimera tjänsten för att den skulle kunna vara anpassad till 
flera kundkategorier samt vilka dessa skulle kunna vara. I jämförelse med 
teorin om IT-tjänster utgår produktteorin inte från en specifik kund utan ger 
ett bredare perspektiv. 

4.2 Aktörer 
Aktörer som direkt involveras vid produktion och konsumtion av trafik-
tjänsten är trafikant, tjänsteleverantör och innehållsleverantör. Trafikanten, 
som är användaren av trafiktjänsten, kan benämnas kund eftersom denna de-
finition är lämplig för den aktör som konsumerar tjänsten. Kunden beskrivs i 
avsnitt 4.2.1. Tjänsteleverantör är den aktör som levererar IT-tjänsten via 

                                                 
102 Eriksson och Hultgren, 2003 
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informationssystemet, se avsnitt 4.2.2. Innehållsleverantör är en viktig aktör 
i samband med trafikinformationstjänster och beskrivs i avsnitt 4.2.3. 

4.2.1 Kund 
Kunden för den här IT-tjänsten är trafikanten, primärt en privatbilist men 
även vissa yrkestrafikanter, som till exempel taxi, budbilar och andra distri-
butions- och åkeriföretag skulle kunna vara kunder. Yrkestrafikanter som 
inte är bundna av en viss resväg har förmodligen störst nytta av trafiktjänsten 
eftersom de har möjlighet att välja en annan väg. Yrkestrafikanter som är 
bundna av en viss resväg skulle kunna ha nytta av trafiktjänsten i och med 
att de får information om varför till exempel trafiken står still. 

Tänkbara kunder skulle även kunna vara Räddningstjänst, Brandkåren och 
Polisen. Dessa grupper har dock mer specifika krav än en privatbilist, ett 
exempel är att kunna få information om den snabbaste vägen till en given 
plats. Den snabbaste vägen är inte alltid kortast eller den som har bäst väg-
kvalitet, den kan vara hårt belastad av övrig trafik som i viss utsträckning 
kan hindra utryckningsfordon. Det behövs kanske information om hur trafik-
situationen ser ut och uppskattning av den tid det tar att färdas utmed en viss 
vägsträckning. 

4.2.2 Tjänsteleverantör 
Det finns inte någon tjänsteleverantör utsedd för trafiktjänsten men i vårt 
arbete har vi sett Triona som tjänsteleverantör. Alternativa 
tjänsteleverantörer skulle kunna vara Vägverket och teleoperatörer. 
Vägverket informerar allmänheten om läget på vägarna och detta skulle 
kunna vara en ny tjänst inom området för trafikinformation. Teleoperatörer 
är intresserade av olika tjänster som baseras på telekommunikation vilket 
skulle kunna generera mer trafik på telenäten.  

4.2.3 Innehållsleverantör 
En viktig indirekt aktör i samband med tjänster som inriktar sig på trafik-
information är innehållsleverantören. I normalfallet har tjänsteleverantören 
inte tillgång till information om trafikhändelser utan detta levereras av 
Trafikinformationscentralerna (TIC) som är en del av Vägverkets organi-
sation. Information om vägnätet är ett ytterligare exempel där Vägverket kan 
ha rollen som innehållsleverantör. Antalet innehållsleverantörer kan givetvis 
variera beroende på vilken kategori av tjänst det är. Detta avgörs framförallt 
av de resurser som tjänsteleverantören inte har tillgång till. 

Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av begreppen kund och tjänste-
leverantör. Med kund avses en trafikant som är privatbilist och med tjänste-
leverantör avses Triona. Innehållsleverantören kan variera beroende på vad 
det är som tjänsteleverantören erhåller i det enskilda fallet. 
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5 Grundläggande förutsättningar för 
trafiktjänsten 

Enligt teorin om IT-tjänster är det viktigt att fokusera på IT-tjänstens 
användningssituationer, tjänstekoncept och tjänsteprocesser. Dessa delar ut-
gör de grundläggande förutsättningarna för hur tjänsteerbjudandet bör ut-
formas för att kunna realiseras och tillgodogöra kundens behov. De 
användningssituationer som har identifierats för trafiktjänsten beskrivs under 
avsnitt 5.1. Den övergripande beskrivningen, tjänstekonceptet, för trafik-
tjänsten tas upp under avsnitt 5.4 och därefter ges en beskrivning av tjänste-
processerna i avsnitt 5.5. En realisering av trafiktjänsten kräver även tillgång 
till resurser och infrastruktur, dessa tas upp i kapitel 6. 

Eftersom trafiktjänsten kommer att användas av mobila aktörer medförde 
detta att vi undersökte trafiktjänsten i ett mobilt perspektiv, detta tar vi upp 
under avsnitt 5.2. Vi undersökte även hur trafiktjänsten påverkar de möjlig-
heter och gränser som uppstår i tid och rum, detta beskrivs under avsnitt 5.3. 

5.1 Trafiktjänstens användningssituationer 
Användningssituationerna identifierades för att avgöra vilka meddelanden 
som sänds och tas emot samt resultat av dessa meddelanden då trafiktjänsten 
används av kunden. Användningssituationerna beskrivs på typnivå som vi 
menar att tjänsteleverantören ser dem. På instansnivå kommer situationerna 
att se olika ut, beroende på det sätt som kunden använder trafiktjänsten, 
rådande situation och kundens aktuella vägval.103 Vi vill sätta fokus på 
kundens handlingar och det resultat kunden uppnår vid användandet av 
trafiktjänsten. 

5.1.1 Automatiska användningssituationer 
Vi har identifierat ett antal automatiska användningssituationer som upp-
kommer i trafiktjänsten. En sådan är då tjänsteleverantören får information 
om en trafikhändelse som överförs till tjänsteleverantörens informations-
system (IS). Trafikhändelsens karaktär avgör om kunden ska informeras 
eller ej och detta kontrolleras automatiskt av IS. Specificerade 
trafikhändelser leder till att IS utan kundens vetskap gör automatiska 
bearbetningar för att kontrollera vilka kunder som har en resväg som berörs 
av trafikhändelsen. En förfrågan om aktuell position görs automatiskt till de 
kunder som berörs för att kunna avgöra vilka som behöver informeras 
beroende på kundens position i förhållande till trafikhändelsen. Berörda 
kunder informeras därefter automatiskt av IS om den aktuella 
trafikhändelsen som påverkar kundens resväg. Trafiktjänsten kan avslutas 
automatiskt om inte kunden avslutar den själv, vilket vi tolkar är en 
automatisk användningssituation. 

                                                 
103 Eriksson och Hultgren, 2003, s. 7 
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5.1.2 Interaktiva användningssituationer 
En interaktiv användningssituation uppstår när kunden anger resväg. Kunden 
skickar information till IS som svarar med att skicka ut en karta med aktuell 
och relevant information. I denna situation är det IS som producerar och 
levererar en karta med aktuell information till kund. Kunden tar emot kartan 
och tolkar den och bekräftar därefter resvägen. 

5.1.3 Externa användningssituationer 
Extern användningssituation innebär i vårt arbete att kunden kan fatta beslut 
som baseras på den information som erhållits. Denna situation kan också 
uppstå i de fall en trafikhändelse inträffar under pågående resa och som 
påverkar den resväg kund valt. IS skickar en uppdaterad karta med aktuell 
information om händelsen till berörd kund. Kunden kan med hjälp av den 
uppdaterade kartan och informationen fatta beslut om hur resan ska fortsätta, 
kanske behöver kunden byta till en alternativ väg. Informationen som 
kunden erhåller från systemet ger kunskap som hjälper kunden att fatta 
beslut. 

5.2 Mobil användningssituation 
Användningssituationen påverkas även av att trafiktjänsten är tänkt att 
användas under pågående resa. Kristoffersson och Ljungberg104 har tagit 
fram en modell för mobilitet och användning av IT. Modellen fokuserar på 
situationen där användning av IT sker och på skillnaden mellan mobil och 
stationär användning av IT. Modellen består av tre delar som påverkar 
mobiliteten: omgivning, modalitet och applikation.105 Vi använde modellen 
för att se hur omgivningen vid den faktiska användningen av trafiktjänsten 
kan te sig konkret och det rörelsemönster, modalitet, som den tänkta kunden 
har när trafiktjänsten används. Den tekniska utrustningen som behövs vid 
både mobil och stationär användning av IT kallas, i modellen, för 
applikation. En applikation består av teknik, data och program. Denna del av 
modellen har vi valt att bearbeta genom teorier om IT-tjänst och 
systemarkitektur. 

Modellen bidrog till tankar om hur den konkreta användningssituationen ter 
sig vid användning av trafiktjänsten. Några av våra nya frågeställningar 
blev: Var i bilen sitter utrustningen? Ligger den på sätet bredvid eller på 
instrumentbrädan, eller sitter den i ett fäste på instrumentbrädan där kunden 
har översikt? Detta kan påverka hur kunden upplever trafiktjänsten. Påverkas 
användandet av trafiktjänsten beroende på om det finns passagerare med i 
bilen? 

                                                 
104 Braa (eds.), 2000, s. 140 
105 Ibid., s. 148 
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5.2.1 Omgivning 
Vid utveckling av trafiktjänsten är det viktigt att ta hänsyn till hur den 
sociala och fysiska omgivningen ser ut eftersom detta påverkar utvecklingen 
av trafiktjänsten. Den fysiska omgivningen kommer i huvudsak att vara i 
bilen, men kan också vara ett annat fordon. Trafiktjänsten används före 
avresa och under pågående resa. Kunden kan vara förare eller passagerare. 
Kundens möjligheter att interagera med trafiktjänsten påverkas av den 
situation som kunden befinner dig i. Interaktionen är mer begränsad om 
kunden är förare jämfört med om kunden skulle vara passagerare. Körning 
kräver stor del av kundens uppmärksamhet. Det gör att information som 
visas för kunden måste vara begränsad för att inte påverka säkerhet och 
framkomlighet.  Den fysiska omgivningen gör att det finns möjlighet att 
använda mobiltelefon, handdator eller möjligen en bärbar dator med modem. 

Den sociala omgivningen kan påverka användningen av trafiktjänsten. En 
jämförelse kan göras med de diskussioner som förts angående användning av 
mobiltelefoner under bilkörning. Finns det någon skillnad mellan att tala i 
mobiltelefon och att använda en trafiktjänst i en handdator? Trafiktjänsten 
kräver förmodligen något mer av uppmärksamheten. Detta leder till att 
gränssnittet måste vara tydligt och enkelt, i varje given valsituation ska det 
finnas ett begränsat antal valmöjligheter för att interaktionen ska kräva 
minimalt med uppmärksamhet. Trafiktjänsten kommer endast att visa aktuell 
och relevant information som berör kundens resväg. Detta gör att kunden 
inte själv behöver välja ut information som är intressant och den begränsade 
mängden information borde skapa tydlighet. Informationen presenteras med 
hjälp av en kartbild och symboler och detta borde leda till att kunden endast 
behöver ägna kort tid för att få en överblick över trafiksituationen. 

5.2.2 Modalitet 
Det rörelsemönster som den tänkta kunden har när trafiktjänsten används är 
resande. Kunden reser från en plats till en annan och har i anslutning till 
resan angivit start- och slutpunkt. Den tänkta kunden reser i bil men det är 
även möjligt att till exempel en bussresenär använder trafiktjänsten för att 
kontrollera trafiksituationen innan han/hon stiger på bussen. Om det är det 
något som blockerar trafiken kanske han/hon stannar och äter lunch eller 
väljer att ta tåget istället. 
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5.3 Restriktioner i tid och rum 
I samband med omgivning och modalitet är det även intressant att fundera på 
vilka möjligheter och gränser som finns för kunden när det gäller tid och rum 
samt hur dessa påverkas av trafiktjänsten. Tidsgeografin, vars upphovsman 
Hägerstrand anses vara, tar upp mobilitet.106 En viktig aspekt i tidsgeografin 
är att analysera möjligheter och gränser för vad som är möjligt i ett visst tid-
rum.107 Möjligheter och gränser styrs av restriktioner som finns i tidrummet. 
Åquist tar upp tre grupper av restriktioner: kapacitets-, kopplings- och 
styrningsrestriktioner.108 Restriktionerna samverkar ofta och förstärker 
varandra. Trafiktjänsten påverkas av restriktioner och den förändrar 
restriktionerna. 

Kapacitetsrestriktionerna syftar på begränsningar av bilogisk art och till de 
redskap som personen förfogar över.109 Exempel på det förstnämnda är att vi 
behöver äta och sova, exempel på det sistnämnda är om vi till exempel har 
tillgång till en bil eller går till fots. När det gäller kapacitetsrestriktioner för 
trafiktjänsten måste kunden ha tillgång till utrustning (redskap) som gör det 
möjligt att använda trafiktjänsten. Trafiktjänsten är tänkt att vara tillgänglig 
under hela dygnet från en handdator och detta innebär att kapacitets-
restriktionen minskar eftersom trafiktjänsten kan utnyttjas när kunden så 
behöver. 

Kopplingsrestriktioner syftar på begränsningar som uppstår ur krav på sam-
ordning mellan olika personer och mellan personer, redskap och material.110 
Kopplingsrestriktioner som påverkar trafiktjänsten är att den trådlösa 
kommunikationen måste fungera, servern som tillhandahåller trafiktjänsten 
ska vara igång och det måste finnas aktuell information. Trafiktjänsten till-
handahålls via informationssystemets gränssnitt vilket leder till att det inte 
krävs någon samordning mellan kunden och tjänsteleverantören. Kunden är 
inte styrd av tider då trafiktjänsten är tillgänglig och det finns en möjlighet 
att ta del av information som finns lokaliserad på en annan plats utan att 
förflytta sig i rummet. Informationen anpassas efter kundens planerade 
resväg och är också anpassad till den plats kunden befinner sig på under 
resan. 

Styrningsrestriktioner syftar på begränsningar som uppstår genom kontroll 
över rummet och kontroll över personens tidsanvändningen.111 Exempel på 
det förstnämnda är kontroll av tillträdet till rummet som innehas av individer 
eller organisationer. Exempel på det sistnämnda är arbetstider och 
öppettider. I nuläget finns det inte några styrningsrestriktioner som påverkar 
tillträdet till trafiktjänsten. Eftersom trafiktjänsten är tillgänglig dygnet runt 
från en handdator innebär det att kunden inte behöver ta sig till någon 

                                                 
106 Åquist, 1992, s. 20 
107 Ibid., s. 23 
108 Ibid., s. 23 
109 Ibid., s. 23 
110 Ibid., s. 24 
111 Ibid., s. 24 
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speciell plats vid en viss tid för att utnyttja trafiktjänsten. 
Styrningsrestriktioner som skulle kunna påverka trafiktjänsten vid ett 
realiserande skulle till exempel kunna vara någon form av registrering, 
medlemskap eller betalningsavtal. Betalning är dock en del i trafiktjänsten 
som inte ingår i vår uppgift att lösa. 

I vårt fall kommer trafiktjänsten att vara tillänglig dygnet runt för att till-
godose människors behov av information oavsett tid. Det innebär också att 
den kommer att vara en tjänst för framtidens samhälle med många möten112, 
trafiktjänsten underlättar resandet113 mellan mötes- och marknadsplatser. 

Den påverkan som trafiktjänsten tillsammans med andra liknande tjänster 
kommer att ha på samhället är att de kan underlätta vardagen för många 
människor. Resande kan spara tid om de har tillgång till information om den 
rådande trafiksituationen. Genom att undvika att hamna i trafikköer kan 
restiden bli kortare, vilket också leder till att människor blir mer tillgängliga 
eftersom de inte har fastnat i en oväntad trafiksituation. Trafiktjänsten skulle 
kanske också kunna bidra till ökad framkomlighet för trafikanter och 
uttryckningsfordon i och med att olycksplatser skulle kunna undvikas. 
Trafiktjänsten och liknande tjänster kommer kanske att förstärka skillnader 
mellan de som har tillgång till information och de som inte har det. 
Skillnader kan uppstå i hur du kan utnyttja din tillgängliga tid.114 De som har 
eller äger information kan planera resvägen och använda tillgänglig tid 
effektivt. 

                                                 
112 Braa (eds.), 2000, s. 233 
113 Resande, vandrande och besökande är rörelsemönster som har identifierats av 
Kristoffersson och Ljungberg. 
114 Åquist, 1992, s. 4 
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5.4 Tjänstekoncept 
Tjänstekonceptet som tas upp i detta avsnitt redovisar innehåll och om-
fattning för trafiktjänsten sett ur tjänsteleverantörens perspektiv med 
kundens behov i fokus. I nedanstående tabell 3 ges en övergripande 
beskrivning av tjänstekonceptet för trafiktjänsten och därefter följer en mer 
detaljerad redogörelse. 
Kärntjänst Som tillgodoser Kundens primära behov 

Visa trafikinformation baserat på 
vald resväg.  

Få information om aktuella 
trafikhändelser som kan påverka 
val av resväg. 

Visa information då trafik-
händelse inträffar som påverkar 
kundens resväg. 

 
Få information om aktuella 
trafikhändelser som påverkar 
resvägen. 

Bitjänst Nödvändigt för Tjänsteleverantören 

Ställa samman uppgifter om 
kundens valda resväg.  Relevant information om kund 

och vald resväg. 

Kund bekräftar vald resväg. 

 

Kunna lagra information om 
vilken väg kunden valt för att 
kunna informera om trafik-
händelser som påverkar kunden. 

Förfrågan till berörd kunds IS 
om position.  

Kunna avgöra om kunden ska 
informeras eller ej. 

 

Aktuell position erhålls från 
kundens IS.  

Relevant information om trafik-
händelser kan skickas till berörd 
kund. 

Kunden avslutar trafiktjänst vid 
framkomst.  Kunna avsluta produktion och 

leverans av trafiktjänst. 

Automatisk avslutning av 
trafiktjänst.  

Kunna avsluta trafiktjänst en 
viss tid efter beräknad fram-
komst om inte kunden avslutar 
trafiktjänsten. 

Stödtjänst Som tillgodoser Kundens sekundära behov 

Tilläggsinformation om vägen, 
som t ex hastighet, hastighets-
övervakning, rastplatser m.m. 

 
Kunna fatta beslut om vägval 
beroende på vägkvalitet och 
andra faktorer. 

Förslag på alternativ väg. 

 

Få hjälp med att ta en annan väg 
då det finns problem som 
påverkar framkomligheten för 
vald resväg. 

Tabell 3 Ingående delar i trafiktjänsten. 
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5.4.1 Kärntjänst 
För att tillgodose kundens primära behov ska trafiktjänsten tillhandahålla 
aktuell och relevant information om trafikhändelser. Informationen ska 
baseras på den resväg som kunden har valt i förväg. Med relevans avses att 
kunden endast ska få information om trafikhändelser som inträffar utmed 
den planerade resvägen. Relevans innebär även att hänsyn måste tas till om 
kunden redan har passerat platsen för trafikhändelsen eller om detta har upp-
stått på en plats som ligger på för stort avstånd. Ytterligare en aspekt av rele-
vans är att avgöra vilka trafikhändelser som kunden behöver få information 
om. Ett sådant scenario är när en bil har fått bensinstopp och har förts åt 
sidan för övrig trafik eller att bilen inte har förts åt sidan och är ett hinder 
eller en trafikfara, i det senare fallet bör information gå ut. 

Kunden anger start och slut för resan. Detta resulterar i att en karta presen-
teras för kunden som visar vald resväg med relevant trafikinformation. In-
träffar någon trafikhändelse under resans gång, till exempel en olycka eller 
annat som påverkar framkomligheten på den valda resvägen, ska information 
visas för kund på en uppdaterad karta. Platsen för trafikhändelsen samt 
kundens aktuella position i relation till händelsen ska visas, detta för att 
kunden ska få möjlighet att själv bedöma vad som bör göras. 

Kontroll av avståndet mellan kund och trafikhändelsen ska genomföras. 
Detta leder till att informationen som skickas till kund är relevant och inte 
gäller trafikhändelser som ligger på för stort avstånd eller som redan 
passerats. 

5.4.2 Bitjänst 
För att kund ska ha möjlighet att få information om en resväg måste kunden 
lämna uppgifter om start- och slutpunkt för resvägen. Detta möjliggör för 
tjänsteleverantörens IS att skicka karta med relevant information. Tjänste-
leverantörens IS kommer även att vid behov göra en förfrågan till kundens 
IS om aktuell position. Denna förfrågan är osynlig för kunden och resulterar 
i att relevant information kan lämnas till kunden. Kunden har även möjlighet 
att avsluta trafiktjänsten. Detta kan göras när som helst under användandet 
av trafiktjänsten och sker genom att kunden meddelar tjänsteleverantörens IS 
att trafiktjänsten avslutas. Det ska även finnas möjlighet för 
tjänsteleverantörens IS att avsluta trafiktjänsten då kund inte lägre använder 
den. Detta sker automatiskt utan kundens inblandning. Någon form av 
kontroll behöver förekomma innan trafiktjänsten avslutas. 

I vårt fall kommer inte någon aspekt på betalning att beröras i arbetet. I 
annat fall kan det tänkas att avtal om betalning skulle vara en bitjänst. 
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5.4.3 Stödtjänst 
I nuläget har vi identifierat två stödtjänster som uppfyller kundens sekundära 
behov. Dessa är att få tilläggsinformation om vald väg och trafikhändelser 
samt att få förslag på alternativ resväg. 

Stödtjänsten att få tilläggsinformation kan avse textbaserad information om 
den resväg som kunden valt och inträffade trafikhändelser. Information om 
resväg kan avse uppskattad körtid, medelhastighet på vägen, hastighetsöver-
vakning, rastplatser, möjligheter att äta med mera. Information om trafik-
händelser kan vara vilken typ av trafikhändelse det är, vilken påverkan på 
framkomligheten den har samt när den väntas upphöra. Detta är information 
som kunden själv kan välja att ta del av. Detta innebär att informationen inte 
visas på skärmen utan finns tillgänglig via en länk eller scrollning. Det leder 
också till att kunden enkelt och snabbt kan ta fram informationen. 
Därigenom minskas även informationsmängden på själva kartbilden och 
ökar tydligheten. 

Den andra stödtjänsten visar alternativa vägval då problem finns som påver-
kar framkomligheten på den valda resvägen, till exempel olyckor, 
vägarbeten och köbildning i trafiken. 

5.5 Tjänsteprocesser 
I detta avsnitt behandlas de processer som uppstår i samband med att trafik-
tjänsten används av kunden och levereras av tjänsteleverantörens IS. Inter-
aktionen som sker i trafiktjänsten utgörs av processer mellan kund och 
tjänsteleverantörens IS samt mellan tjänsteleverantören och innehålls-
leverantörens IS. 

I interaktionsdiagrammet, se figur 11 nedan, ges en övergripande 
beskrivning av tjänsteprocesserna för trafiktjänsten. Därefter följer en mer 
detaljerad redogörelse för de ingående processerna. 
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Interaktionsdiagram 
 

 
Figur 11 Interaktionsdiagram för trafiktjänstens processer. 

Kund Tjänsteleverantör
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Vägverket 

Information om vägnät 
Uppdatering i 
databas

IS ger möjlighet att välja resväg (bi) 

Kund skickar vald resväg (bi) Kontroll av relevant 
trafikhändelse 

IS skickar karta och trafikinfo (kärn) 
IS sänder tilläggsinformation (stöd) 
Kund bekräftar val av resväg (bi) 

Kundens resväg läggs 
upp i databas 

Olycka rapporteras 

Databas uppdateras 

Intern kontroll av 
trafikhändelse 
Kontroll av vilka har 
berörd trafikhändelse 

Förfrågan till berörd kunds IS om position (bi)
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till trafikhändelse 
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har för stort avstånd 
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Uppdat. karta skickas till berörda kunder (kärn)

Förslag på alternativ färdväg (stöd)
Kund avslutar tjänst (bi)

Kund avslutas i 
databas
Kontroll av kunder 
som ej avslutar tjänst 

Förfrågan till berörd kunds IS om position (bi)
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Systemet avslutar 
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Kund begär tjänst 

Automatisk användningssituation 
Interaktiv användningssituation 
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5.5.1 Processer mellan kund och tjänsteleverantör 
Tjänsteleverantören har trafiktjänsten tillgänglig via IS och ger kunder 
möjlighet att erhålla information om specifika resvägar. Då kunden begär 
information för en specifik resväg mellan en start- och slutpunkt används 
gränssnittet för att sammanställa informationen. Kundens förfrågan om 
information leder till att tjänsteleverantörens IS tar fram en resväg, kontroll-
erar i databasen om några trafikhändelser har inträffat utmed den angivna 
resvägen. Därefter produceras kartan och information läggs till om trafik-
händelser med hjälp av symboler. I de fall det inte finns några 
trafikhändelser inrapporterade som berör den angivna resvägen bör detta 
eventuellt framgå med hjälp av textinformation, exempelvis ”Det finns inte 
några trafikhändelser inrapporterade som påverkar din resväg”. Detta leder 
till att kunden vet att kontroller har genomförts. Karta och information 
levereras till kund. Kunden bekräftar resväg som sedan tillsammans med 
annan nödvändig information läggs upp i databasen. Den informationen 
används sedan för att kontrollera om en trafikhändelse påverkar kunden. 

Då en trafikhändelse inträffar avgörs först om detta är en händelse som ska 
informeras till kunder. Endast de meddelanden där framkomligheten 
påverkas kommer att skickas ut. Därefter kontrolleras vilka kunder som har 
en resväg som berörs av trafikhändelsen. Sedan skickas en förfrågan till 
berörd kunds IS om nuvarande position för att kunna avgöra om kunden ska 
informeras eller ej. Vissa kunder kan ha passerat platsen, vissa kunder kan 
vara tillräckligt nära och vissa kunder kan vara för långt ifrån 
trafikhändelsen. Detta leder till att det sker en kontroll och beräkning av 
avståndet mellan kunden och trafikhändelsen för att avgöra om det är 
relevant att skicka ut information. De kunder som inte passerat platsen och 
befinner sig tillräckligt nära får en uppdaterad karta med symbol för 
trafikhändelsen och sin egen position. De kunder som har passerat får ingen 
information. De kunder som är för långt ifrån trafikhändelsen lagras i 
databasen för att kontrolleras på nytt efter en viss tid. 

Kunden avslutar i normalfallet trafiktjänsten vid ankomst till slutpunkten. 
Tjänsteleverantören tar då bort kunden ur databasen. I de fall trafiktjänsten 
inte avslutas av kund sker en kontroll av kundens position en viss tid efter 
beräknad framkomst. Om kunden är framme avslutas trafiktjänsten och kund 
tas bort i databasen. Om det inte går att kontakta kunden avslutas trafiktjänst 
och kund efter viss tid, nya kontroller skulle också kunna utföras innan 
avslut. 

Tilläggsinformation och förslag på alternativa vägar är delar som kan läggas 
till då trafiktjänsten vidareutvecklas. Tilläggsinformation om vägen är tänkt 
att skickas i samband med att kunden initialt får karta och information om 
eventuella trafikhändelser. Tilläggsinformationen bör även skickas ut då 
alternativa vägar föreslås. 

Information om trafikhändelser från innehållsleverantören innehåller även 
uppgifter som anger vilken framkomlighet som råder för den aktuella 
platsen. Detta skulle kunna användas för att avgöra i vilka situationer som 
alternativa vägar ska föreslås till kunden. Det bör ske någon form av kontroll 
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om det finns alternativa vägar baserat på kundens position och slutpunkt för 
resan. I de fall då en alternativ resväg förslås skickas detta i samma karta 
som informationen om trafikhändelsen. Om kunden väljer och bekräftar en 
alternativ väg läggs den nya resvägen upp för kunden i databasen och den 
gamla kan tas bort. 

5.5.2 Processer mellan tjänste- och innehållsleverantör 
Innehållsleverantören skickar information om trafikhändelser som inträffat i 
vägnätet till tjänsteleverantören. Informationen kommer direkt till tjänste-
leverantören, det vill säga det sker ingen fördröjning vid överföring. Tjänste-
leverantören tar emot informationen och uppdaterar i den lokala databasen. 
Tjänsteleverantören kontrollerar vilka kunder som påverkas av trafik-
händelsen och genomför processer gentemot kund. 

Innehållsleverantören skickar information om vägnätet avseende de delar 
som ändrats jämfört med grunddata. Tjänsteleverantören uppdaterar 
databasen. Detta är data avseende rastplatser, trafikföreskrifter, vägnätet 
et cetera. Ny information skickas till berörda kunder beroende på ändringens 
art. 
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6 Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
I detta kapitel beskriver vi systemarkitekturen för trafiktjänsten, vilket mot-
svaras av resurser och infrastruktur som tas upp i teorin om IT-tjänster. De 
delar som tas upp i nedanstående avsnitt är informations -, funktionell -, 
fysisk- och kommunikationsarkitektur. Vi har tidigare beskrivit processerna 
för trafiktjänsten i avsnitt 5.5, som är delar av den funktionella arkitekturen, 
och därför kommer dessa delar inte att analyseras vidare. 

Den infrastruktur som avses i detta kapitel är främst mjuk infrastruktur i 
form av standarder och databaser. Exempel på mjuk infrastruktur som 
används i trafiktjänsten är NVDB, Datex och Location Code. 

Vi har även genomfört djupare analyser av det organisatoriska nätverket med 
hjälp av Uppsalaskolans teori som redovisas i avsnitt 6.5 samt affärsmodeller 
och affärslogik som återfinns i bilaga 1. 

6.1 Informationsarkitektur 
För att realisera trafiktjänsten behövs dels statisk och dels dynamisk 
information. Statisk information är kartmaterial och grundläggande 
information som hanterar vägnät, det vill säga NVDB. Dynamisk 
information är inrapporterade trafikhändelser via Datex samt information om 
kundens position. Informationen som används i trafiktjänsten behöver 
bearbetas för att kunna sammanställas till det resultat som skickas till kund, 
det vill säga en karta med trafikinformation som berör kundens i förväg 
valda resväg. I figur 12 nedan ges en övergripande beskrivning av den 
information som är nödvändig för att realisera trafiktjänsten. 

 
Figur 12 Information som krävs för trafiktjänsten. 
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6.1.1 NVDB 
Den information som kommer från NVDB är statisk och den uppdateras med 
bestämda tidsintervall. Det innehåll i NVDB som används i trafiktjänsten är 
vägnätet och utvalda företeelser. För att skapa vägnätet används noder, 
länkar och referenslänkar. Den historik som finns i NVDB:s vägnät bör tas 
bort för att vägnätet som används ska vara det aktuella. Genom att använda 
företeelsen vägnummer är det möjligt att ta fram de vägar som är klassifice-
rade som riksvägar, länsvägar och mindre länsvägar. 

6.1.2 Datex 
Informationen som kommer från Datex innehåller dynamisk 
trafikinformation vilket innebär att Datex-meddelanden inrapporteras 
kontinuerligt av TIC, via systemet TRISS, varje gång en trafikhändelse sker 
i Sverige. Dessa meddelanden bearbetas genom att de meddelande-typer som 
ska rapporteras till kund läggs över i en tabell och det sker även en viss 
omformulering av den text som finns i meddelandet. 

Trafikhändelser 
Urval av trafikhändelser grundar sig på resultatet från ett tidigare examens-
arbete115. Vi valde att använda de trafikhändelser som vi anser har en faktisk 
påverkan på kundens resväg. Ett resultat från detta arbete är att det har på-
börjats en tillämpning av den kod som anger i vilken utsträckning trafik-
händelsen påverkar trafiken. Denna kod kan användas för att välja ut trafik-
händelser som har en hög påverkan på framkomligheten. Vi har även valt att 
använda samma symboler eftersom dessa har en innebörd som är känd sedan 
tidigare av trafikanter. I detta fall används fyra typer men vid ett realiserande 
av trafiktjänsten kan ytterligare trafikhändelser och symboler läggas till. De 
händelser och symboler som valts ut redovisas i tabell 4 nedan. 

Prioritering Trafikhändelse och innebörd Symbol 
1 Olyckor 

Olyckor som påverkar framkomligheten har kopplats 
till denna symbol.  

2 Trafikmeddelanden 
Trafikmeddelanden som avser flera olika typer av 
händelser har kopplats till denna symbol. Det kan till 
exempel vara en älg på vägen eller en vägtrumma som 
gått sönder.116 

 

3 Vägarbeten 
Vägarbeten och beläggningsarbeten som påverkar 
framkomligheten har kopplats till denna symbol.  

4 Väg avstängd 
Väg eller del av väg avstängd för trafik. 

 
Tabell 4 Prioritering av trafikhändelser för trafiktjänsten. 

                                                 
115 Eriksson och Lindeberg, 2003, s.48 
116 Ibid., s. 49 
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Ett problem uppstod då vi undersökte möjligheterna av att kunna ange att en 
väg är avstängd, vilket vi anser är ett av de viktigare meddelanden som ska 
informeras till kund. Informationen om att vägen är avstängd framgår inte 
direkt utan kan ingå som en del av informationsmängden i olika typer av 
trafikmeddelanden. Detta skapar en viss osäkerhet vid utsökning i data-
mängden, ordet kan ha stavats fel och resulterar i att trafikmeddelandet inte 
skickas ut till kund. 

Location Code 
Location Code används för att ange platser med hjälp av punkter, sträckor 
och areor. De punkter som finns i Location Code sammanfaller med vissa 
punkter i vägnätet. Via dessa sammanfallande punkter finns en anknytning 
mellan Location Code och vägnätet. I de fall då trafikhändelser ska redovisas 
i det indirekta referenssystemet VägMod, som används för vägnätet, ger 
detta begränsningar. En av begränsningarna är att de Location Code som inte 
har en anknytning till vägnätet via en punkt inte kan sammankopplas direkt 
till den valda resvägen. Anknytningen saknas framförallt i tätbebyggda 
områden och detta beror på att kommunerna äger gatorna och att dessa inte 
tidigare ingått i den vägdatabas som finns hos Vägverket. 

Ett annat problem är att det är svårare att anknyta trafikhändelser som läges-
bestäms med sträckor i Location Code till en länk eller del av länk i 
VägMod, eftersom dessa saknar överensstämmelse med varandra. 

Sammantaget leder detta till att det inte finns en helt fungerande anknytning 
mellan Location Code och vägnätet. Detta är något som måste genomföras 
för att trafikhändelser ska kunna presenteras utmed en vald resväg. Det är 
viktigt för att alla trafikhändelser som har påverkan på kundens resväg ska 
kunna visas på en karta. 

 
Figur 13 Förhållanden mellan trafikhändelser och VägMod. 
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I figur 13 ovan framgår hur anknytning mellan Location Code, och vägnätet 
kan ske. Genom att både Location Code och VägMod använder sig av det 
direkta referenssystemet RT 90 kan dessa kopplas samman via koordinater. 
Därmed skulle en trafikhändelse i ett Datex-meddelande kunna jämföras 
med de Location Code som finns i kundens resväg. 

6.1.3 Kartmateriel 
Den grundkarta som används i trafiktjänsten bör använda det direkta 
referenssystemet RT 90 2,5 gon V, eftersom det motsvaras av referens-
systemet som används för att beskriva geometrin i vägnätet. 

Grundkartan som utgör bakgrund i trafiktjänsten visar sjöar, vattendrag, 
vägar samt orter för att trafikanten ska kunna orientera sig i omgivningen. 
För att underlätta orienteringen används symboler och färger som liknar dess 
naturliga beskrivning som till exempel sjöar och vattendrag är blå, vägar är 
mörkt grå och bakgrundsfärgen i kartbilden är ljust grön. 

Vägarna i grundkartan har delats in i tre kategorier; riksvägar, länsvägar och 
mindre länsvägar. Dessa tre kategorier av vägar har olika bredd på kartan för 
att kunden ska kunna särskilja mellan dessa kategorier. Användning av olika 
symboler för olika kategorier av vägar är också något som används på väg-
kartor i pappersformat. Kundens valda resväg visas med en ljusgrå linje som 
har svarta kanter. Den är bredare jämfört med övriga vägar för att den ska 
kunna urskiljas på ett enkelt sätt från övriga vägar. 

För att visa kundens aktuella position på kartan används med fördel en 
symbol i form av en bil, eller någon annan avvikande form som skiljer sig 
från andra symboler som används i kartan. Färgen kan vara röd eller grön 
men det ska dock övervägas att rött normalt är en färg som används för att 
symbolisera varning. Den avvikande formen gör det lättare för en person 
med nedsatt färgseende att se symbolen, medan färgen tydligt framträder för 
personer med normalt färgseende. 

6.1.4 Positionering 
Positionering av kund kan idag ske genom Global Positioning System (GPS) 
eller Global Service for Mobile transmission (GSM). Ett annat sätt för 
positionering, som bland annat används i USA, är Assisted GPS (A-GPS). 
A-GPS kan i framtiden vara ett alternativ till positionering via GPS och 
GSM. 

GPS 
Positionering med hjälp av GPS innebär att satteliter används för att avgöra 
kundens position. GPS är ett världsomspännande satellitbaserat navigations-
system framtaget av det amerikanska försvaret. Det är minst 24 satelliter ut-
placerade samtidigt och de roterar runt jorden i sex olika banor.117 Positionen 
kan bestämmas med en noggrannhet på mindre än 10 meter. Fördelen med 
denna teknik är att den är beprövad och har förhållandevis bra noggrannhet. 

                                                 
117 Ekelund et Al, 2001, s. 153 



 
Kapitel 6 – Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
 
 

 
- 48 - 

De nackdelar som finns är att en modul för positionering behöver läggas till i 
kundens enhet. Positionering med hjälp av GPS fungerar endast utomhus och 
när det finns kontakt med tillräckligt många satelliter. Det krävs minst tre 
satteliter för att kunna ange positionen för en plats och minst fyra satteliter 
om även höjden ska kunna anges. GPS positionering fungerar också sämre i 
stadsmiljö eftersom hus kan skugga signalerna. Vid våra breddgrader finns 
även ”luckor” då det är svårt att få kontakt med ett tillräckligt stort antal 
satelliter för att få en bra position. 

GSM 
Denna metod för positionering bygger på de basstationer som tillhör olika 
teleoperatörer och dessa finns utplacerade över hela landet. En basstation är 
utplacerad så att den ska täcka in en bestämd area som kallas cell. Cellerna 
kan vara av typen omnicell eller av typen tresektorscell. Omnicellerna finns 
mest på landsbygden och täcker 360 grader. Tresektorscellerna, som har 
högre kapacitet, används i städer där byggnader kan reflektera signalerna. 
Tresektorscellerna består av en basstation som har tre antenner som täcker 
vardera 120 grader. Fördelar med denna typ av positionering är att det inte 
krävs någon extra utrustning för kunden. Den ger även bättre positionering i 
stadsmiljö än GPS. En nackdel är noggrannheten i positioneringen, som i 
landsbygd är upp till 10 kilometer och i stadsmiljö är mellan 200 meter till 2 
kilometer.118 

A-GPS 
En nyutvecklad teknik är A-GPS. Den går ut på att operatören kombinerar 
information från både mobilnät och satelliter. Fördelen med denna teknik är 
att positioneringen blir mer exakt och att den fungerar både inom- och utom-
hus. Noggrannheten uppskattas vara 5 – 50 meter. Nackdelar är dock att 
dataöverföringen kräver General Packet Radio System (GPRS) eller 3G och 
att det måste finnas inbyggt stöd för A-GPS i enheten.119 

6.2 Funktionell arkitektur 
Den funktionella arkitekturen beskriver den funktionalitet som ska uppfylla 
användarens behov. De behov som kunden har i fallet med trafiktjänsten är 
att få trafikinformation som är selekterad för den valda resvägen. De 
funktioner i trafiktjänsten som tillsammans uppfyller detta behov är val av 
resväg, anknytning av Location Code till vägnätet, selektion och kontroll av 
trafikhändelser, positionering samt presentation av informationen på en 
karta. 

                                                 
118 Eriksson och Lindeberg, 2003, s. 44 ff 
119 Åsblom, 2003 
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6.2.1 Val av resväg 
Resvägen ska anges med referenssystemet VägMod. Detta för att den väg-
valskomponent som är tänkt att användas använder VägMod för att ta fram 
vägvalet. För att få fram ett vägval med vägvalskomponenten ska x- och y-
koordinater för start och slutpunkt anges. Detta innebär att när kunden anger 
start och slut för resvägen ska detta omvandlas till koordinater. 

Det finns olika metoder som kan användas då en kund ska ange start och 
slutpunkt för resan. Det ena är att kunden markerar start och slutpunkt på en 
karta. Det andra är att kunden väljer start och slutpunkt genom drop-down 
menyer. 

Möjligheter 
Möjligheter med att klicka på en karta är att kunden kan orientera sig med 
hjälp av kartan och därigenom välja start och slutpunkt genom att klicka på 
ett område alternativt en ort. Möjligheter med drop-down menyer är att 
kunden kan på ett enkelt sätt välja ut de orter som gäller för resvägen. Valet 
av orter gör trafikanten innan resan och det påverkar därför inte trafik-
säkerheten. 

Problem 
Problem med det förstnämnda är att kunden kan behöva zooma in och zooma 
ut kartbilden samt scrolla för att kunna ange start och slut för resan. Sverige 
är ett avlångt land och displayen på en handdator är liten vilket gör att det är 
svårt att visa hela landet på en detaljerad nivå. Förmodligen leder detta till 
att endast större städer kan anges för att inte skapa en oläslig kartbild. 
Problem med det sistnämnda är att kunden kan behöva känna till i vilket län 
som orten finns i, eftersom ortnamn inte är unika. I och med att vi använder 
oss av en resväg innebär det att om trafikanten skulle välja en annan väg 
under pågående resa måste den nya resvägen läggas in för att trafiktjänsten 
ska kunna informera om trafikhändelser utmed rätt väg. 

Vi har valt att kunden ska ange start och slutpunkt för resan med hjälp av 
drop-down menyer eftersom det är frågan om en liten display och då under-
lättar menyerna hanteringen. Detta är något som kunden gör innan resan och 
påverkar därför inte trafiksäkerheten. Eftersom kartan visas på en begränsad 
yta kan det vara svårt att fä den tydlig om orter behöver användas för att 
underlätta val av start och slutpunkt för resan. Därför tror vi att valet av att 
ange start och slutpunkt för resan genom att klicka på kartan passar bättre i 
en stationär dator. 

6.2.2 Anknytning av Location Code till vägnätet 
För att kunna selektera och kontrollera de trafikhändelser som berör kundens 
resväg behöver de Location Code som finns utmed kundens resväg tas fram 
och lagras tillsammans med resvägen. Detta är en förutsättning för att det ska 
kunna genomföras en matchning mellan dessa och de Location Code som 
anges i trafikhändelserna. Till viss del har detta även tagits upp under 
avsnitt 6.1.2. 
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Location Code skulle kunna tas fram på två sätt; genom att utföra en geo-
metrisk beräkning, vilket innebär att koordinater används vid utsökning av 
de Location Code som ingår, för varje enskild resväg eller genom att knyta 
Location Code till vägnätet. 

Möjligheter 
Genom att utföra en geometrisk utsökning finns möjlighet att ta få fram de 
Location Code som ligger i närheten av men som inte är direkt relaterad till 
den valda resvägen. Det kan till exempel vara en Location Code punkt som 
representerar en avfart i en rondell som inte ingår i resvägen men som i alla 
fall påverkar resvägen. Om samtliga Location Code är anknutna till vägnätet 
kan utfrågningar göras via SQL direkt i databasen utan inblandning av GIS-
verktyg med särskilda funktioner. Detta skapar programoberoende och leder 
till att resultatet av utfrågningen kan presenteras utan ett direkt beroende till 
specifik programvara. 

Problem 
Geometrisk utsökning kräver tillgång till programvara med sådan funktion-
alitet. Dessa utsökningar innebär beräkningar som kräver stor kapacitet. 
Finns det många samtidiga användare av trafiktjänsten kan detta vara en 
faktor som påverkar tiden som det tar att kunna presentera trafikinformation 
till kunden. 

Problemet med anknytning av Location Code till vägnätet är att det inte 
finns en heltäckande sådan idag. Det finns anknytningar via punkter men det 
gäller inte alla Location Code punkter. Location Code databasen uppdateras 
endast en gång per år vilket innebär att arbetet med anknytningen till 
vägnätet blir mindre krävande. En anknytning som redan är genomförd och 
som finns lagrad i databasen leder till att de krävande geometriska 
utsökningarna inte behöver genomföras när den valda resvägen ska tas fram. 

Vi anser att Location Code bör anknytas till vägnätet eftersom det leder till 
utfrågningar kan ske direkt mot databasen vilket ger ett programoberoende. 
Dessutom innebär det att krävande geometriska utsökningar inte behöver 
utföras för att ta fram de Location Code som hör till den enskilda resvägen. 

6.2.3 Selektering och kontroll av trafikinformation 
Trafikinformation som samlas in omfattar en mängd olika trafikhändelser 
och dessa brukar oftast presenteras utan att något egentligt urval sker. Vi 
anser att en begränsning av trafikmeddelandena kan uppnås på tre sätt: 
genom en begräsning av de typer av meddelanden som skickas till kund, 
genom att meddelanden avser kundens resväg samt genom att kontrollera 
kundens position i förhållande till trafikhändelsen. 

De trafikmeddelanden som bör ingå i urvalet är de som påverkar 
framkomligheten, detta begränsar antalet meddelanden som skickas till 
kund. En ökad trafiksäkerhet uppnås genom att symboler används istället för 
textmeddelanden. Vi har i avsnitt 6.1.2 redogjort för de trafikmeddelanden 
och de symboler som vi anser ska presenteras för kunden. 
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Kundens resväg hanteras som ett ärende under den tiden som tjänsten an-
vänds. Detta skapar förutsättningar för att lagra information om vilka kända 
platser, Location Code, som ingår i kundens resväg. Trafikhändelserna base-
ras på dessa typer och därigenom erhålls förutsättningar för att endast in-
formera om de händelser som påverkar kunden, detta har beskrivits närmare 
i avsnitt 6.1.2. Den riktning som kundens resväg har påverkar också vilka 
trafikmeddelanden som kunden berörs av. 

Möjligheter 
Standarden för trafikmeddelanden innehåller de uppgifter som krävs för att 
kunna realisera trafiktjänsten baserat på det koncept som har tagits fram. 
Standarden innehåller även uppgifter om i vilken färdriktning en trafik-
händelse påverkar trafiken och via vägnätet kan trafikantens färdriktning tas 
fram. Detta är avgörande information när det gäller att bedöma om trafik-
händelsen påverkar kunden. När ett trafikmeddelande kommer in genomförs 
en jämförelse mellan den Location Code som finns i meddelandet och de 
som finns lagrade tillsammans med kundens resväg. 

Vid ett eventuellt realiserande av trafiktjänsten finns det möjligheter att 
komplettera med ytterligare trafikhändelser, antalet meddelanden som kan 
skickas till kunden via trafiktjänsten är obegränsat. Det som är mer 
avgörande är hur många symboler som kan tolkas av kunden och det 
begränsade utrymmet som dessa kan presenteras på. 

Problem 
Vi har noterat att det finns några problem med de meddelanden som skickas 
ut av TIC. Standarden anger vilka typer som kan användas för att rapportera 
trafikhändelser. Standarden har tolkats olika av de personer som tillämpar 
den och detta har lett till att likartade trafikhändelser rapporteras med olika 
typer. I förlängningen kan detta innebära att ett trafikmeddelande som borde 
skickas till kund inte kommer att skickas ut samt att de symboler som har 
kopplats till specifika trafikhändelser inte kan användas eller används till fel 
typ av trafikhändelse. 

Trafiktjänsten baseras endast på de trafikmeddelanden som avser händelser 
som rapporteras via Datex och i Sverige används endast en del av de trafik-
händelser som har definierats i standarden. Detta kan uppfattas som en be-
gränsning eftersom det kan finnas trafikhändelser som inte rapporteras men 
som skulle kunna vara av intresse för kunden. Vi har dessutom föreslagit en 
begränsning av vilka typer av trafikhändelser som ska rapporteras vilket kan 
leda till att kunder anser att de inte får tillräckligt med information eller den 
information de vill ha. Det här skulle kunna utvecklas till en stödtjänst, att 
kunden själv får ange vilka trafikhändelser som ska rapporteras. 
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6.2.4 Positionering 
Positionering skapar förutsättningar för att kunna koppla kundens position i 
förhållande till trafikhändelsens position. Vid positionering av kund kan 
även andra referenssystem användas. Detta leder inte till några problem så 
länge som man är medveten om vilket referenssystem som används eftersom 
överräkning120 mellan olika referenssystem är enkel att utföra. Överräkning 
är en matematisk process som sker vid byte av koordinatsystem mellan olika 
direkta referenssystem.121 Positioneringen leder till att informationssystemet 
för trafiktjänsten hämtar kundens aktuella position. Därefter sker en över-
räkning av positionsangivelsen till RT 90 för att kunna användas i funktioner 
som ingår i trafiktjänsten. 

Möjligheter 
Positioneringen skapar förutsättningar för att optimera begränsningen av de 
trafikmeddelanden som skickas till kund eftersom kundens position är av-
görande för om meddelandet ska skickas eller ej. Detta har beskrivits 
närmare i avsnitt 5.5.1. 

Optimeringen minskar även datatrafiken mellan kund och webbserver samt 
begränsar arbetet för kartmotor eftersom kontrollerna sker innan en ny karta 
produceras och levereras. 

Problem 
Noggrannheten i positioneringen kan variera och har diskuterats i 
avsnitt 6.1.4. Det kan uppstå situationer då kunden är nära en trafikhändelse 
och hinner fram till trafikhändelsen innan en ny karta skickats ut. Det kan ge 
negativa effekter, som till exempel att kunden upplever att trafiktjänsten inte 
fungerar tillfredsställande. 

6.2.5 Presentation av information på en karta 
De kartbilder som presenteras för kunden måste vara anpassade till storleken 
på handdatorns display. Den trafikinformation som kunden erhåller visar 
vägvalet och gäller tills det att en ny kartbild presenteras. Nya kartbilder som 
kunden får under pågående resa visar platsen för trafikhändelsen och 
kundens egen position. Endast en ungefärlig relation till trafikhändelsen kan 
presenteras eftersom trafikhändelsernas platser anges med Location Code, 
som inte alltid överensstämmer exakt med den plats där trafikhändelsen 
inträffat. Det kan finnas ett avstånd mellan den verkliga platsen för 
trafikhändelsen och den närmaste Location Code som används i 
trafikmeddelandet. Standarden omfattar inte någon möjlighet till att ange 
avståndet. 

                                                 
120 Andersson, 2001a, s. 9 
121 Andersson, 2001a, s. 18 



 
Kapitel 6 – Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
 
 

 
- 53 - 

Möjligheter 
Kunden får en kartbild som endast gäller den valda resvägen och får där-
igenom endast tillgång till målinriktad information. Kartbilden underlättar 
orienteringen i omgivningen och tillsammans med de symboler som repre-
senterar trafikhändelserna begränsa den textbaserade informationen. Detta 
leder till att kunden lättare kan ta till sig information och kan därmed ägna 
mer uppmärksamhet till trafiken. 

Problem 
Ett problem kan vara att även om försök gjorts till att begränsa informa-
tionsmängden på kartbilden kan den upplevas som svårtolkad eftersom stor-
leken på displayen är begränsad. 

6.3 Fysisk arkitektur 
Den fysiska arkitekturen visar hur de ingående komponenterna för trafik-
tjänsten är relaterade till varandra. I figur 14 nedan visas en översiktlig bild 
över de komponenter som ingår i trafiktjänsten och dessa beskrivs mer in-
gående i följande avsnitt. 

 
Figur 14 Den fysiska arkitekturen för trafiktjänsten. 

6.3.1 Webbserver 
Logiken som styr den funktionalitet som finns i trafiktjänsten ligger på en 
webbserver. Det är via webbservern som kommunikationen sker med kund, 
vägvalskomponent, databas samt med kartmotor. 
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6.3.2 Kartmotor 
Trafiktjänsten använder en kartmotor vars primära funktion är att hanterar 
geografisk information. Information som bearbetas i detta system finns 
lagrad i en lokal databas. Kartmotorn bearbetar och presenterar 
kartmaterialet tillsammans med kundens valda resväg och de aktuella 
trafikhändelserna som sedan levereras till kund. 

6.3.3 Databas 
All information som används i trafiktjänsten ligger lagrad i en databas. Data-
basen innehåller tabeller med noder, länkar, referenslänkar som utgör väg-
nätet samt Location Code tabeller och trafikhändelser. Kartmotorn bearbetar 
den information som ligger i den lokala databasen. 

6.3.4 Vägvalskomponent 
En vägvalskomponent kan läggas in i trafiktjänsten som använder referens-
systemet VägMod för att räkna fram ett vägval. De funktioner som finns i 
denna komponent är att ta fram den snabbaste och det ekonomiskt effektiv-
aste vägvalet. Det finns även fler möjligheter att styra vägvalet. Det fram-
räknade vägvalet lagras i databasen för vidare bearbetning. 

6.4 Kommunikationsarkitektur 
Kommunikationsarkitekturen för trafiktjänsten beskriver utbytet av informa-
tion mellan ingående komponenter i den fysiska arkitekturen samt utbytet av 
information mellan trafiktjänsten och omvärlden. I detta avsnitt har vi fokus-
erat på utbytet av information mellan trafiktjänsten och omvärlden. 

Den övergripande kommunikationsarkitekturen för trafiktjänsten visas nedan 
i figur 15. Kunden som använder trafiktjänsten har en handdator med 
GPS-modul för positionering alternativt kan positioneringen ske med hjälp 
av GSM. 

Den information som kommer in och behöver bearbetas avser uppdateringar 
av NVDB, uppdatering av Location Code databasen, aktuella trafikhändelser 
samt den överföring av information som sker mellan kund och webbserver. 
Dessa delar beskrivs mer ingående i följande avsnitt. 



 
Kapitel 6 – Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
 
 

 
- 55 - 

 
Figur 15 Kommunikationsarkitekturen för trafiktjänsten. 

6.4.1 NVDB 
Det vägnät som används i trafiktjänsten baseras på NVDB som är under upp-
byggnad och behöver därför kunna uppdateras. Denna funktion behövs även 
i framtiden eftersom vägnätet förändras. För detta ändamål används XML-
baserat datautbyte som grundar sig på den svenska standarden och finns 
dokumenterad i ”Geografisk information – väg- och järnvägsnät – 
Begrepps- och tillämpningsmodell, SS637004”. 

Utbytesmodellen används bland annat för inkrementell uppdatering av väg-
nätet i NVDB. Detta innebär att vägnätet i dess helhet inte behöver upp-
dateras utan enbart de delar som har förändrats. 

6.4.2 Location Code 
För att ha en aktuell databas med Location Code behöver den uppdateras i de 
fall förändringar sker. Uppdatering av Location Code databasen sker med 
hjälp av ett utbytesformat som bland annat används mellan Trafik-
informationscentraler och tjänsteleverantörer. Utbytesformatet finns till-
gängligt via Vägverket. 
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Utbytesformatet består av fyra delar: 

- första delen innehåller headerinformation så som version, 
utgivningsdatum et cetera 

- andra delen innehåller tabeller och attribut som finns specificerade i 
Location Referencing Rules Standard 

- tredje delen innehåller tabeller och attribut som inte finns specificerade i 
Location Referencing Rules Standard, som till exempel språk 

- fjärde delen innehåller nationella tabeller och attribut som inte finns i 
Location Referencing Rules Standard. Denna del är frivillig 

Det fysiska utbytesformatet består av 1 fil som innehåller headerinformation, 
22 filer som innehåller 1 till 1 förhållande vid export av tabeller enligt den 
fysiska datamodellen.122 

6.4.3 Datex 
TIC, som är en del av Vägverkets organisation, använder ett system för att 
behandla trafikinformation. Systemet kallas TRISS, vilket står för trafik-
informationsstödsystem. De trafikhändelser som kommer in till Triona från 
TRISS överförs med hjälp av en standard för utbyte av trafikinformation, 
Datex. Då information tagits emot sker en viss bearbetning och därefter 
läggs informationen över i en lokal databas. 

Datex är en europeisk standard för utbyte av trafikinformation mellan olika 
verksamheter och organisationer. Den fördel som Datex ger är att de som 
använder standarden har möjlighet att implementera funktionaliteten på ett 
eget sätt.123 Ett krav är dock att kunna ta hand om informationen enligt 
definitionerna som finns i standarden. En nackdel är att aktörer begränsas till 
den information som levereras via Datex. 

Standarden beskriver de metoder, funktioner och meddelandestrukturer som 
gäller för överföring av information. Den systemarkitektur som ligger till 
grund för Datex gör det möjligt för olika system att utbyta trafikinformation. 
Ett Datex-nät består av ett antal klient- och leverantörssystem, som vart och 
ett innehåller fyra delar: applikationsgränssnitt (1), operationsgränssnitt (2), 
kommunikationsgränssnitt (3) och databasgränssnitt (4) 124. I nedanstående 
figur 16 visas den generella systemarkitekturen för Datex. 

                                                 
122 TMC Compendium, 1999, s. 2 
123 Eriksson och Lindeberg, 2003, s. 21 
124 Ibid., s. 21 
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Figur 16 Generell systemarkitektur för Datex. (Källa: Eriksson och Lindeberg 2003) 

6.4.4 HTTP 
När en kund använder trafiktjänsten sker överföring av information via 
GSM- eller GPRS-nätet beroende på kundens teleabonnemang, med hjälp av 
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). HTTP är det protokoll som används 
för att ansluta till hemsidor skrivna med språket Hyper Text Markup 
Language (HTML).125 Protokoll är ett regelverk för filöverföring. När filer 
ska överföras mellan datorer behöver protokollen i vardera datorn vara, om 
inte identiska, så överensstämmande.126 När protokollet HTTP används sker 
överföringen genom TCP/IP-stacken som använder fyra nivåer. De nivåer 
som finns är:127 

- applikationsnivån (där HTTP finns) beskriver hur färdiga applikationer 
kopplas till transportnivån 

- transportnivån beskriver hur säker data överföring till rätt process äger 
rum 

- IP-nivån beskriver hur delnät kopplas ihop till Internet 

- data-länk nivån beskriver hur dataöverföringen sker mellan värddatorer 
på samma fysiska nät 

                                                 
125 Lundqvist, 2001, s. 185 
126 Ibid., s. 34 
127 Ibid., s. 145 
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6.5 Nätverkande 
I detta avsnitt beskrivs nätverkshorisonten för trafiktjänsten vilket kan ses 
som en fördjupning av organisatoriska nätverk enligt teorin för IT-tjänster. 

Enligt nätverksperspektivet för industriell produktion, som framförs av 
Håkansson och Snehota, är det vanligt att ett flertal företag har ett samarbete 
kring produktutveckling och produktion innan produkten når den slutliga 
kunden. Nätverksteorin, som kanske är mer känd under beteckningen 
”Uppsalaskolan”, anser att marknaden mellan företag kännetecknas av lång-
siktiga relationer och bindningar mellan de inblandade aktörerna.128 Vi kom-
mer att använda oss av nätverksperspektivet men tillämpar det på produktion 
av tjänst. 

Förutsättningen för nätverksperspektivet är relationen mellan två aktörer. 
För att kunna beskriva och analysera ett nätverk ska de delar i relationen 
belysas som finns mellan de grundläggande begreppen aktör, aktiviteter och 
resurser. Relationerna, som även kan benämnas dyader, kan betraktas utifrån 
vad den består av, substansen, och den funktion relationen har.129  

Genom att betrakta aktör, aktivitet och resurs uppstår tre typer av rela-
tioner:130 

- aktörsbindningar knyter ihop två aktörer och dessa bindningar formar 
identiteten för en relation 

- aktivitetslänkar knyter ihop aktiviteter och dessa kan i olika grad vara 
bundna till interna aktiviteter hos partnerna 

- resurskopplingar knyter ihop resurserna i en relation och det finns flera 
olika typer av resurser, till exempel teknologiska, materiella eller 
kunskapsmässiga 

Relationers funktioner kan beskrivas utifrån tre nivåer:131 

- relationens funktion på dyaden som en sammanslagning av två aktörer 

- relationens funktion för de individuella aktörerna 

- relationens funktion för andra aktörer som endast är indirekt berörda, det 
vill säga tredje part 

Dessa funktioner användas för att studera tre effektområden; ekonomiska, 
kunskapsmässiga och strategiska effekter. 132 Därigenom erhålls en beskriv-
ning av hur de olika effekterna förhåller sig till varandra med utgångspunkt i 
dyaden, aktören och tredje part. 

                                                 
128 Hultgren Göran, 2000, s. 1 
129 Ibid., s. 3 
130 Ibid., s. 4 
131 Ibid., s. 5 
132 Ibid., s. 6 
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6.5.1 Nätverkshorisont för trafiktjänsten 
I nedanstående figur 17 visas den nätverkshorisont där trafiktjänsten ingår. 
Då nätverk är oändliga, innebär det att det finns fler aktörer med i nätverket 
än de som vi har med i figuren, till exempel standardiseringsorgan som har 
effekt på relationerna. 

Vi har valt att avgränsa analysen av nätverkshorisonten till de relationer som 
finns närmast kring tjänsteleverantören i figuren över trafiktjänstens 
nätverkshorisont. Dessa valdes eftersom de aktörerna är direkt nödvändiga 
för att realisera trafiktjänsten. Aktörerna är kund, tjänsteleverantör, 
Vägverket, TIC samt teleoperatör och Amerikanska marinen för 
positionering. De effekter som relationerna har kommer att beskrivas, dock 
inte de ekonomiska effekterna. Detta beror på att det primära syftet för vår 
uppdragsgivare Triona är mer inriktat på de kunskapsmässiga och 
strukturella effekterna vid framtagningen av trafiktjänsten. I analysen 
diskuterar vi därför enbart de kunskapsmässiga och strukturella effekterna 
för dessa relationer. Vi kommer inte heller att diskutera den relation som 
finns mellan tjänsteleverantör och kartleverantör, eftersom det inte är 
beslutat om vem som ska vara kartleverantör till tjänsten. 

 
Figur 17 Nätverkshorisont för trafiktjänsten. 

Vid analyser av relationernas funktioner ger inte alltid relationen effekter på 
dyaden. Effekter på dyaden har endast skett i ett fall i denna analys och detta 
var i relationen mellan Triona som innehållsleverantör och teleoperatör som 
tjänsteleverantör. 
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6.5.2 Aktörer i trafiktjänsten 
Kund – den aktör som använder trafiktjänsten, slutkunden. 

Tjänsteleverantör – den aktör som levererar trafiktjänsten till slutkunden. 
Vid framtagning av trafiktjänsten kan vår uppdragsgivare Triona ses som 
tjänsteleverantör. Alternativa tjänsteleverantörer skulle kunna vara en 
teleoperatör eller Vägverket. Dessa skulle då fungera som kunder till Triona, 
eftersom den information som trafiktjänsten har tillgång till måste paketeras 
och samordnas för att kunna levereras. 

Vägverket – den aktör som levererar information om vägnätet och Location 
Code. 

Kartleverantör – den aktör som levererar kartmaterialet. 

TIC – de aktörer som levererar information om aktuella trafikhändelser till 
tjänsteleverantören och Vägverket. 

Beroende på vilket sätt positioneringen genomförs i trafiktjänsten kan 
antingen den Amerikanska marinen vara en aktör, då det är de som hanterar 
GPS, eller teleoperatörer som hanterar GSM positionering. 

Kommuner, skogsnäringen (Skog), Lantmäteriet och Väghållare – aktörer 
som levererar information om till exempel vägar till Vägverket. 

SOS, Räddningstjänsten (RTJ), allmänhet och väghållare – de aktörer som 
levererar information om trafikhändelser till TIC. 

Eftersom vi har med Vägverket som aktör finns även regeringen med som 
aktör då regeringen ger direktiv till Vägverket. Regeringen i sin tur tar emot 
direktiv från EU därför finns även de med som aktör. 

6.5.3 Relation mellan tjänsteleverantör och kund 
Kunden interagerar med Triona som fungerar både som tjänsteleverantör och 
som koordinator av information om vägnät, trafikhändelser, kartor och posi-
tionering. Det som kunden möter i interaktionen med Triona är ett gränssnitt 
som finns tillgängligt från en handdator. 

Aktörer är kunden och tjänsteleverantören, Triona. Aktiviteter är de hand-
lingar som utförs för att upprätthålla och förbättra samarbetet. Det kan vara 
att ta fram ett bra gränssnitt och en tjänst som tilltalar kunden. Resurser som 
Triona tillhandahåller till kund är paketerad trafikinformation tillsammans 
med karta och kundens aktuella position. Resurser som kund tillhandahåller 
till Triona är start och slut för resvägen samt aktuell position. 

Relationens substans 
Aktörsbindningar sker mellan kund och Triona via gränssnittet för trafik-
tjänsten. Här ska kunden få en positiv uppfattning om trafiktjänsten för att 
kunden ska binda sig till trafiktjänsten. Aktörsbindningar kan även vara att 
Triona ser till att trafiktjänsten finns tillgänglig när kunden så önskar och 
förbättrar tjänsteutbudet och det gränssnitt som kunden möter. Kunden 
kommer i normalfallet inte att se någon person, utan eventuellt företagets 
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logotyp. Aktivitetslänkar uppstår då kunden anger vald resväg och erhåller 
en karta som visar vald resväg samt då kunden avslutar tjänsten. Kunden får 
information under resan om nya trafikhändelser om dessa påverkar kundens 
resväg. En aktivitet för kunden är att anskaffa utrustning för att hantera GPS-
signaler om GPS-positionering kommer att används i tjänsten. 
Resurskopplingar kommer att ske via GSM- eller GPRS-nätet, beroende på 
teleabonnemang, och då med hjälp av Wireless Application Protocol (WAP) 
eller HTTP. En resurskoppling är också att kunden får tillgång till den 
information som finns hos Triona. Nedanstående tabell 5 redogör möjliga 
effekter av relationen mellan Triona och kund. 

Relationens funktioner 
 Kunskapsmässiga effekter Strukturella effekter 
Företaget Tjänsteleverantör: Erfarenheterna av utvecklingen 

kanske kan användas inom andra områden hos 
Triona. Ger Triona även en möjlighet att känna på 
rollen av att vara leverantör direkt till en anonym 
slutkund, en roll de inte har haft tidigare. 
Produktutveckling tillsammans med kund bero-
ende på hur Triona utvecklas i sin nya roll. 

Kund: Dra nytta av tjänsteleverantörens resurser. 

 

3:e part Andra företag i branschen ser och lär av den 
trafiktjänst som Triona har. Detta ökar den totala 
kunskapen. 

Imageskapande för Vägverket 
då de levererar innehållet för 
tjänsten. 

Tabell 5 Effekter av relationen mellan tjänsteleverantör och kund. 

Om Triona fungerade som innehållsleverantör till en kund som är 
teleoperatör skulle denna relation vara mer komplex. I ett sådant fall är 
aktörerna Triona och en teleoperatör, där teleoperatören är tjänsteleverantör 
till slutkund. Det som Triona levererar då till kunden, teleoperatören, är 
samma produkt som ovan men substansen i relationen skulle öka, som till 
exempel att två företag har ett samarbete för att leverera och utveckla 
innehållet i trafiktjänsten. 

Aktiviteterna som finns mellan företagen kan vara att samordna teknik för att 
förenkla överföring mellan parterna. Dessutom skulle betalningsaktiviteter 
kunna genomföras eftersom teleoperatörer har tillgång till infrastruktur för 
betalningar. Resurser som finns är den paketerade informationen men även 
kunskap hos båda parter samt infrastruktur för betalningar. 

Relationens substans 
Aktörsbindningar skulle finnas mellan de båda företagen och mellan de per-
soner i företagen som diskuterar avtal och samarbete. Aktivitetslänkar kan 
vara att företagen anpassar teknik för att passa varandras IT-miljöer. Resurs-
kopplingar är den information som överförs mellan Triona och tele-
operatören. Kunskapen som genereras och som är nödvändig hos båda parter 
i samarbetet är också en form av resurskoppling. Nedanstående tabell 6 redo-
gör möjliga effekter av relationen mellan innehållsleverantör och en 
alternativ tjänsteleverantör. 
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Relationens funktioner 
 Kunskapsmässiga effekter Strukturella effekter 
Dyaden Om detta samarbete fortlöper utan större 

problem skapas förutsättningar för att utöka 
samarbetet. 

 

Företaget Innehållsleverantör, Triona: Produktutveckling 
tillsammans med krävande kund. Får tillgång till 
teleoperatörens kundbas. Skapar även 
möjligheter att ta betalt för tjänsten. 

Tjänsteleverantör, Teleoperatör: Får tillgång till 
en tjänst att erbjuda egna kunder. Dra nytta av 
Trionas kunskaper.  

Imageskapande interna effekter 
när en teleoperatör eller Triona 
kan påvisa samverkan med 
viktigt företag. För Triona kan 
det vara viktigt att visa att man 
kan ta fram förslag på tjänster.  

3:e part Andra företag i branschen ser och lär av den 
trafiktjänst som Triona har. Detta ökar den totala 
kunskapen. Det kan även påverka andra företag 
att våga prova, när de ser att andra gör det. 

Det kan även vara viktigt inför 
den kommande ITS världs-
konferensen 2009 i Sverige att 
det finns ITS tjänster framtagna 
både för Triona och tele-
operatören, men även för 
branschen i stort. 

Tabell 6 Effekter av relationen mellan innehållsleverantör och en alternativ 
tjänsteleverantör. 

6.5.4 Relation mellan tjänsteleverantör och Vägverket 
Tjänsteleverantören Triona har avtal med Vägverket om att få tillgång till 
aktuell trafikinformation, regelbundna uppdateringar från NVDB samt till-
gång till Location Code för Sverige. 

Aktörer är Triona och Vägverket. Aktiviteterna som finns är överföring av 
information från Vägverket till Triona. Resurser som hanteras i denna 
relation är bland annat information om vägnätet. Vägverket ansvarar även 
för Location Code databasen som finns i Sverige och denna använder Triona 
i trafiktjänsten. 

Relationens substans 
De aktörsbindningar som finns är avtal som beskriver hur 
resurskopplingarna ska ske. Aktivitetslänkar är att Triona ställer upp en 
server dit informationen skickas, samt ger serverns adress till Vägverket. 
Resurskopplingar är överföringen till den server som Triona ställt upp för 
detta ändamål. Nedanstående tabell 7 redogör möjliga effekter av relationen 
mellan tjänsteleverantör och Vägverket. 



 
Kapitel 6 – Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
 
 

 
- 63 - 

Relationens funktioner 
 Kunskapsmässiga effekter Strukturella effekter 
Företaget Tjänsteleverantör: Kunskapsutveckling 

tillsammans med Vägverket. Detta sam-
arbete ger förutsättningar för Triona att 
öka kunskaper inom ITS området. 

Vägverket: Dra nytta av Trionas kun-
skaper. Vägverket ökar kunskapen i 
samarbetet med Triona. 

Imageskapande interna effekter för 
Triona är att de utvecklas i samarbetet 
med Vägverket och det skapar lång-
siktiga relationer samt att Triona är 
med i vidareutveckling av NVDB. 

För Vägverket är det viktigt att få ut 
trafikinformation till alla trafikanter, 
det hjälper dem att uppnå sina verk-
samhetsmål. Det är även viktigt för 
Vägverket att NVDB börjar användas i 
olika tillämpningar. 

3:e part Det faktum att Vägverket ger företag 
tillgång till både NVDB, trafik-
information och Location Code har gjort 
att dessa har blivit de facto standard. 
Detta är till nytta för alla som är in-
blandade i branschen och även för företag 
i andra branscher. 

Vägverkets dominans har en viss 
homogeneraliserande effekt på nät-
verket. När fler tjänsteleverantörer 
tillkommer kan det bli mer heterogena 
effekter. Det kan även vara viktigt inför 
den kommande ITS världskonferensen 
2009 i Sverige att det finns ITS 
kunskap. 

Tabell 7 Effekter av relationen mellan tjänsteleverantör och Vägverket. 

6.5.5 Relation mellan TIC och tjänsteleverantör 
Tjänsteleverantören Triona har avtal med Vägverket om att få tillgång till 
aktuell trafikinformation. Trafikinformation levereras direkt av TIC till 
Triona. 

Aktörer är Triona och TIC. Aktiviteterna som finns är överföring av 
information från TIC till Triona. Resurser som hanteras i denna relation är 
aktuell trafikinformation. 

Relationens substans 
De aktörsbindningar som finns är avtal som beskriver hur 
resurskopplingarna ska ske. Aktivitetslänkar är att Triona ställer upp en ftp-
server dit informationen skickas, samt ger TIC tillgång till adressen för ftp-
servern. Resurskopplingar är överföringen av trafikinformationen till den 
ftp-server som Triona ställt upp för detta ändamål. Nedanstående tabell 8 
redogör möjliga effekter av relationen mellan TIC och tjänsteleverantören. 
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Relationens funktioner 
 Kunskapsmässiga effekter Strukturella effekter 
Företaget Tjänsteleverantör: Kunskapsutveckling 

tillsammans med TIC. Detta samarbete 
ger förutsättningar för Triona att öka 
kunskaper inom ITS området. Det ger 
även möjligheter att påverka utform-
ningen av det sätt som trafik-
informationen rapporteras på. 

TIC: Dra nytta av Trionas kunskaper. 

Imageskapande interna effekter för 
Triona är att de utvecklar tjänster som 
använder trafikinformation. 

Då TIC är en del i Vägverkets organi-
sation är det viktigt att få ut trafik-
information till alla trafikanter, det 
hjälper Vägverket att uppnå sina verk-
samhetsmål. 

3:e part I de fall då Triona påverkar till för-
ändringar i det sätt som trafik-
informationen rapporteras på kan även 
andra parter dra nytta av detta. 

 

Tabell 8 Effekter av relationen mellan TIC och tjänsteleverantör. 

6.5.6 Relation mellan tjänsteleverantör och positioneringsaktör 
Enligt nätverksperspektivet sker analysen av relationer mellan två aktörer. 
Vi har valt att redogöra för relationen till två positioneringsaktörer i följande 
stycken. Detta beror dels på att de levererar en liknande resurs som resulterar 
i att kunden kan positioneras och dels på att det i nuläget inte är beslutat om 
hur positioneringen ska genomföras. I viss utsträckning tas även kunden med 
som aktör eftersom positioneringen utförs mellan kund och positionerings-
aktör. 

Sker positionering med hjälp av GPS kan relationen mellan tjänsteleverantör 
och Amerikanska marinen leda till vissa svårigheter. En av dessa kan vara 
att tjänsteleverantören har små möjligheter att påverka Amerikanska 
marinen. Idag finns kända problem med positionering eftersom satelliterna 
har en begränsad omloppsbana för våra breddgrader. Detta leder till att 
antalet satelliter som behövs vid en positionering kan ibland vara för få. Det 
behövs minst tre satelliter för att kunna positionera en plats. Däremot 
underlättas relationen i och med att positionering via GPS är fri att användas 
för alla utan kostnad. 

Om positionering sker med hjälp av GSM kan det även här uppstå liknande 
problem, men i det här fallet är det frågan om antalet master och sändare 
som teleoperatören har tillgång till för positionering. Ett annat troligt 
problem är att teleoperatören tar betalt för positionering. Triona har idag 
inga möjligheter att ta betalt av slutkunden, vare sig för trafiktjänsten eller 
för positioneringen. Ett alternativ är att teleoperatören tar betalt av 
slutkunden. Positionering via GSM är mer komplex till sin natur jämfört 
med GPS då det krävs mer samarbete. En förutsättning är att Triona har 
tillgång till ett Application Programming Interface (API) för positionering 
som gör det möjligt att ta reda på kunders position via teleoperatörers 
telenät. 

Aktörer är i detta fall Triona och positioneringsaktör. Aktiviteten är kontroll 
av kunds position. Resurser är information om kundens position. 
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Relationens substans 
Det är troligt att det inte finns några konkreta aktörsbindningar mellan 
tjänsteleverantör och den Amerikanska marinen. Aktivitetslänkar vid GPS är 
att kunden anskaffar GPS-mottagare för att positionering ska kunna an-
vändas. Resurskopplingar sker då tjänsteleverantören hämtar positions-
angivelse från kunden. Detta förutsätter att kunden har kunnat genomföra 
positionering med hjälp av satelliter. Vid genomförandet av positioneringen 
är aktörerna slutkunden och Amerikanska marinen. Aktiviteterna är att 
satelliterna skickar signaler som kunden tar emot i GPS-mottagaren. 
Resurser i denna relation är de signaler som skickas från satelliterna. 
Resurskopplingar i fallet med GPS är de frekvenser som signalerna sänds 
via. 

De aktörsbindningar som finns mellan tjänsteleverantör och teleoperatör är 
de avtal som upprättas. Aktivitetslänkar vid GSM är anskaffning av API för 
att skapa förutsättningar för att kunna positionera kunder. Resurskopplingar 
för GSM är teleoperatörens nät samt överföring av information om kundens 
position. Även här förutsätts att kunden kan genomföra positionering med 
hjälp av teleoperatörens master och sändare. Nedanstående tabell 9 redogör 
möjliga effekter av relationen mellan tjänsteleverantör och positionerings-
aktör. 

Relationens funktioner 
 Kunskapsmässiga effekter Strukturella effekter 
Företaget Tjänsteleverantör: Den kunskap som Triona får i 

detta arbete ger möjlighet att lägga in posi-
tionering i andra applikationer. 

Amerikanska marinen: Inga effekter eftersom 
möjligheterna till påverkan är mycket be-
gränsade. 

Teleoperatör: Problem vid positionering kan 
leda till utveckling av den egna organisationens 
infrastruktur. 

Imageskapande interna effekter 
när Triona kan påvisa att de 
hanterar positionering. 

3:e part Positiva effekter om samarbetet mellan Triona 
och teleoperatör leder till utveckling. 

Det kan även vara viktigt inför 
den kommande ITS världs-
konferensen 2009 i Sverige att 
det tjänster som innefattar posi-
tionering. 

Tabell 9 Effekter av relationen mellan tjänsteleverantör och positioneringsaktör. 

Genom att analysera nätverkshorisonten närmast tjänsteleverantören kom vi 
fram till att det finns aktörer som indirekt har stor påverkan på trafiktjänsten. 
För tjänsteleverantören Triona är det därför viktigt att vara medveten om de 
effekter som skulle kunna uppstå i relationerna mellan aktörerna som finns 
närmast i nätverkshorisonten för trafiktjänsten. Indirekta relationer finns till 
de aktörer som levererar information till Vägverket och TIC, dessa aktörer 
har en betydelsefull roll eftersom trafiktjänsten inte kan existera utan infor-
mation. Därför är relationerna som Vägverket och TIC har med sina leve-
rantörer betydelsefulla för Triona. 
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Det är också viktigt att den information som levereras till Vägverket och TIC 
är aktuell, korrekt och av god kvalitet. Dessa kriterier är betydelsefulla efter-
som de påverkar den information som tjänsteleverantören skickar till 
kunden. Om informationen som skickas till kunden inte uppfyller dessa 
kriterier kan det ge negativa effekter på trafiktjänsten. Det skulle kunna leda 
till att kunden uppfattar att tjänsten inte ger någon nytta. Ett sådant exempel 
är om kunden får information för sent eller att den inte är korrekt och att 
detta sedan resulterar i att kunden inte kommer fram i tid till slutpunkten för 
resan. Ett annat exempel är att det saknas viktig information, som till 
exempel att vägen har begränsad framkomlighet på grund av en inträffad 
trafikhändelse. 

Analysen gjorde oss medvetna om att det kan ha en viss betydelse att, som 
tjänsteleverantör, tydliggöra syftet för samarbetet och vilka effekter detta 
kan få på det egna arbetet, på samarbetet och på andra parter som inte är 
direkt inblandade. Dessa effekter är dock mycket svåra att förutse men 
genom att försöka att identifiera effekter ges en möjlighet att kunna påverka 
eventuella problem och möjligheter i positiv riktning. 

Målet för vårt examensarbete är att ta fram en prototyp som presenterar 
trafikinformation på ett alternativt sätt jämfört med tillgängliga tjänster. 
Prototypen och examensarbetet skulle kunna resultera i gemensamma 
nätverkseffekter. De kunskapsmässiga effekterna kan vara att fler aktörer 
intresserar sig för att utveckla alternativa trafiktjänster. Dessa skulle kunna 
vara inriktade mot andra målgrupper, som till exempel utryckningsfordon, 
där det finns andra krav och behov. Ett annat exempel är att det tas fram fler 
trafiktjänster som presenterar trafikinformation på andra sätt än den här 
tjänsten och att interaktionen kanske kan vara röststyrd. Strukturella effekter 
kan vara att fler aktörer blir medvetna om den information som finns till-
gänglig och kan då identifiera nya behov och kunder. Detta kan leda till ut-
veckling av nya applikationer för nya kundgrupper. Prototypen visar även 
vad som är möjligt att genomföra med den teknik vi har idag och kan kanske 
bidra till utveckling av teknik för att till exempel förbättra kommunikations-
möjligheterna. 
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7 Prototyp 
I detta kapitel redogör vi för hur den framtagna prototypen är uppbyggd. Vi 
har i utvecklingen utgått från delar av resultatet från tidigare analyser och 
sedan anpassat det till rådande förhållanden och förutsättningar. 
Utvecklingen av prototypen har skett i Visual Studio .Net och är framtagen i 
programspråket Visual Basic och lösningen kombinerar HTML och asp-
sidor. Prototypen är uppbyggd så att det inte krävs några installationer hos 
kunden. Däremot krävs det en eventuell installation av GPS-modul om sådan 
positionering används. 

I avsnittet som innehåller prototypens resurser och infrastruktur har vi valt 
att endast beskriva informations-, funktions- och den fysiska arkitekturen. 
Den tidigare beskrivna kommunikationsarkitekturen utgör motsvarande 
arkitektur för prototypen och tas därför inte upp i detta kapitel. 

7.1 Prototypens grundförutsättningar 
I tabell 10 nedan beskrivs den kärntjänst och de bitjänster som finns i 
prototypen. 
Kärntjänst Som tillgodoser Kundens primära behov 

Visa trafikinformation baserat på 
vald resväg.  

Få information om aktuella 
trafikhändelser som kan påverka 
val av resväg. 

Bitjänst Nödvändigt för Tjänsteleverantören 

Ställa samman uppgifter om 
kundens valda resväg.  Relevant information om kund 

och vald resväg. 

Kunden avslutar trafiktjänst vid 
framkomst.  Kunna avsluta produktion och 

leverans av trafiktjänst. 

Tabell 10 Ingående delar i prototypen. 

De processer som förkommer i prototypen beskrivs i figur 18 nedan. 

 
Figur 18 Interaktionsdiagram för prototypens processer. 
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Processer mellan kund och Triona 
Triona har prototypen tillgänglig och ger kunder möjlighet att erhålla 
information om specifika resvägar. Då kunden begär information för en 
specifik resväg används gränssnittet för att sammanställa informationen. 
Prototypen är förenklad genom att det finns tre olika fördefinierade resvägar 
att välja mellan, detta beskrivs mer i avsnitt 7.2.2. Kundens förfrågan om 
information leder till att Trionas IS styr de funktioner som tar fram kartan 
som ska skickas till kund. Karta och information levereras till kund. Kunden 
avslutar prototypen då tjänsten inte längre ska användas. 

Processer mellan Triona och TIC 
TIC skickar information om trafikhändelser som inträffat i vägnätet till 
Triona. Triona tar emot och uppdaterar i den lokala databasen. 

7.2 Prototypens resurser och infrastruktur 
I detta avsnitt redogör vi för de resurser och den infrastruktur vi har använt 
oss av för att realisera prototypen. 

7.2.1 Informationsarkitektur 
Informationen som används i prototypen behöver bearbetas för att kunna 
sammanställas till det resultat som skickas till kund, det vill säga en karta 
med trafikinformation som berör kundens i förväg valda resväg. I figur 19 
nedan ges en övergripande beskrivning av den information som är 
nödvändig för att realisera prototypen. 

 
Figur 19 Information som krävs för prototypen. 
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NVDB 
Det innehåll i NVDB som används i prototypen är vägnätet och vägnummer. 
Genom att använda företeelsen vägnummer är det möjligt att ta fram de 
vägar som är klassificerade som riksvägar, länsvägar och mindre länsvägar. 
Den historik som finns i NVDB har tagits bort för att ha ett aktuellt vägnät 

Datex 
Vid arbetet med prototypen har vi använt oss av en statisk tabell som inne-
håller inrapporterade Datex-meddelanden. Detta gav oss en möjlighet att be-
arbeta de händelser som ska rapporteras vidare till kund på ett kontrollerat 
sätt. Det kan till exempel vara så att det inte finns några trafikhändelser in-
rapporterade för en given resväg vid tester av prototypen och det minskar 
möjligheterna för kontrollerad testning under utveckling. Tillvägagångssättet 
för bearbetning av trafikhändelser skiljer sig dock inte åt mellan den statiska 
tabellen och den dynamiska tabellen. Det är möjligt att ändra till den tabell 
som innehåller dynamiskt uppdaterad trafikinformation och detta hanteras i 
andra tjänster av Triona. 

Trafikhändelser 
Vid utveckling av prototypen för trafiktjänsten används endast ett urval av 
de typer av trafikhändelser som rapporteras via Datex. Triona tar emot 
trafikmeddelanden i XML-format och den tagg som anger vilken typ av 
händelse som avses heter xsi-type. Vi har använt oss av denna tagg för att 
koppla ihop valda typer av meddelanden till symboler. Genom att endast 
välja vissa typer av meddelanden har vi minskat den informationsmängd 
som kunden ska ta del av. 

Vi valde att använda de trafikhändelser som vi anser har en faktisk påverkan 
på kundens resväg. I vårt fall har vi valt att endast visa tre av de fyra typerna 
som angavs i avsnitt 6.1.2. Detta för att det fanns svårigheter med att ta fram 
typen väg avstängd. Det finns ingen egen typ som representerar väg 
avstängd utan denna information finns med i den löptext som beskriver 
händelsen. Det är naturligtvis möjligt att ta fram detta, men vi anser att 
denna lösning låg utanför vårt uppdrag. 

Location Code 
Location Code och VägMod använder sig av det direkta referenssystemet 
RT 90 och genom detta kan de kopplas samman via koordinater. Vi 
använder oss av detta sätt eftersom det idag inte finns en heltäckande 
anknytning mellan Location Code och vägnätet. 

Kartmateriel 
Den grundkarta som används i prototypen använder det direkta referens-
systemet RT 90 2,5 gon V. Detta referenssystem valdes därför att det mot-
svaras av referenssystemet som används för att beskriva geometrin i 
vägnätet. Grundkartan har byggts upp enligt den beskrivning som finns i 
avsnitt 6.1.3. 
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7.2.2 Funktionell arkitektur 
Den funktionalitet som finns i prototypen är att få trafikinformation som är 
selekterad för den valda resvägen. De funktioner i trafiktjänsten som till-
sammans uppfyller detta behov är val av resväg, selektion och kontroll av 
trafikhändelser, samt presentation av informationen på en karta. 

Val av resväg 
Det finns tre resvägar som i förväg definierats med hjälp av referenssystemet 
VägMod. Kunden väljer resväg genom att i radioknappar markera den 
resväg som gäller, se figur 20 nedan. Dessa resvägar visar exempel på olika 
presentationer av trafikhändelser, se nedanstående figur 21. Detta gjordes för 
att förenkla arbetet med prototypen. 

 

 

Figur 20 Startsidan för prototypen. 

Selektering och kontroll av trafikinformation 
Den trafikinformation som användes i prototypen var statisk. Det innebar att 
vi tog en kopia av trafikhändelserna som rapporterades in den 22 februari 
2004. Dessutom lade vi till ett vägarbete mellan Falun och Borlänge som 
hade påbörjats under våren 2004. Denna tabell användes för att lägga ut 
trafikhändelser utmed de fördefinierade resvägarna som vi tog fram. 

För att presentera kartan med information använde vi oss av Arc-Map, som 
ingår i ArcView och är en produkt från ESRI. Med hjälp av detta verktyg 
skapade vi teman som presenterade de trafikhändelser som fanns 
rapporterade utmed resvägen på grundkartan. 
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Figur 21 Kartbilder med trafikinformation baserat på vald resväg. 

Presentation av information på en karta 
Det grundmaterial som vi använt oss av i kartan har skurits ner till att endast 
gälla Dalarna. Detta för att minska den tid som processerna tar när en karta 
ritas upp. Vi har även valt att den resväg som valts ut zoomas in och presen-
teras för kunden utan möjlighet till att ändra zoomningsgraden, se figur 21 
ovan. Givetvis är detta inte en tänkbar lösning vid ett realiserande. 
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7.2.3 Fysisk arkitektur 
Den fysiska arkitekturen visar hur de ingående komponenterna i prototypen 
är relaterade till varandra. I figur 22 nedan visas en översiktlig bild över de 
komponenter som ingår i prototypen och dessa beskrivs mer ingående i 
följande avsnitt. 

 
Figur 22 Den fysiska arkitekturen för prototypen. 
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Logiken som styr den funktionalitet som finns i prototypen ligger på en 
webbserver. Det är via webbservern som kommunikationen sker mellan 
kund och ArcGisServer 9. 
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Prototypen använder ArcGisServer 9 som kartmotor vars primära funktion är 
att hanterar geografisk information. Informationen som bearbetas i detta 
system finns lagrad i en lokal databas som kallas Kotten. ArcGisServer 9 be-
arbetar och presenterar kartmaterialet som levereras vidare till kund. 

Kotten 
All information som används i trafiktjänsten ligger lagrad i databasen 
Kotten. Kotten innehåller tabeller med noder, länkar, referenslänkar som 
utgör vägnätet samt Location Code och trafikhändelser. ArcGisServer 9 
bearbetar den information som ligger i Kotten. 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som vi kommit fram till under 
arbetet. Dessutom utvärderar vi vår metod i slutet av kapitlet. 

Innan vi går in på våra slutsatser vill vi besvara de frågeställningar som vi 
hade under examensarbetet, dessa var följande: 

− Hur kan trafikinformation selekteras för att därefter basera informationen 
på den enskilde trafikantens resväg och aktuella position? 

Trafikinformationen kan selekteras genom ett urval av de typer som rapport-
eras från TIC. Genom att kundens resväg innehåller de Location Code som 
ingår kan en matchning genomföras. Sedan kan kundens position 
kontrolleras för att trafikhändelsen ska vara relevant i förhållande till 
positionen. Detta har tidigare beskrivits mer ingående i kapitel 5 och 6. 

− Hur kopplas information som finns i olika system samman för att 
därefter presenteras på en karta? 

Informationen kopplas samman genom en anknytning av Location Code och 
vägnätet. Dessa använder ett gemensamt geometriskt referenssystem som 
även används för att producera kartan. Det geometriska referenssystemet för 
kundens position kan kräva en överräkning för att stämma överens med det 
geometriska referenssystem som används. Detta har tidigare beskrivits mer 
ingående i kapitel 6. 

8.1 Tjänst och aktörer 
Trafiktjänsten kan klassas både som en ITS-tjänst och som en IT-tjänst. Det 
är en ITS-tjänst eftersom denna tjänst kombinerar mobila kommunikations-
enheter, trådlös kommunikation, positionering, GIS-teknologi och trafik-
tjänsten ger målinriktad information till mobila aktörer baserat på tid och 
plats. Vi menar även att trafiktjänsten är en mobil IT-tjänst eftersom den 
stämmer överens med det synsätt som Eriksson och Hultgren använder i 
teorin om IT-tjänster. Detta innebär att tjänsteleverantörens informations-
system levererar tjänsten till kunden och dessa aktörer behöver inte befinna 
sig på samma plats för att kunna använda eller leverera tjänsten, den sociala 
interaktionen sker genom informationssystemet. 

Produktteorin, menar vi, kompletterade IT-tjänst teorin genom att den 
analyserade kundbegreppet mer ingående. I IT-tjänst teorin upplevde vi att 
kunden redan var definierad och att ingen analys av kundbegreppet gjordes. 
De aktörer som är involverade i trafiktjänsten är kund, tjänsteleverantör och 
innehållsleverantör, som i detta fall levererar innehåll i form av information. 
Trafiktjänsten berör många aktörer, direkt eller indirekt, och de har 
diskuterats i avsnitt 4.2 samt i avsnitt 6.4. 
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8.2 Grundläggande förutsättningar för trafiktjänsten 
Trafiktjänsten är tänkt att användas under pågående resa vilket innebär att 
kunden kan vara trafikant eller resande, i detta arbete baseras perspektivet på 
en trafikant som är privatbilist. I de fall kunden är trafikant kan endast be-
gränsad uppmärksamhet användas för trafikinformation via trafiktjänsten. 
Vid framtagande av trafiktjänsten måste därför hänsyn till trafiksäkerhet tas. 
Information om trafikhändelser bör därför förmedlas på ett enkelt och tydligt 
sätt med hjälp karta och symboler samt att den information som levereras är 
relevant för kunden. 

Kundens situation kommer att förändras, i och med att restriktionerna som 
finns i tid och rum minskar, då trafiktjänsten används. Kunden får tillgång 
till aktuell information som har anpassats till kundens situation oavsett 
tidpunkt på dygnet. Det innebär även att kunden spar tid eftersom 
trafiktjänsten inte förutsätter att kunden tar sig till en viss plats vid en viss 
tidpunkt och styrs inte heller av några öppettider och behöver inte söka efter 
eller sammanställa information. 

De användningssituationer som identifierats för kunden påverkar det sätt 
som tjänstekonceptet och tjänsteprocesserna utformas. Tjänstekonceptet har 
delats in i kärn-, stöd- och bitjänster och kärntjänsten är att visa aktuell och 
relevant information om trafikhändelser utmed en i förväg vald resväg. 
Tjänsteprocesserna visar de handlingar som vi identifierat för trafiktjänsten 
och finns redovisade i avsnitt 5.5. Vi har delat upp processerna mellan kund 
och tjänsteleverantör samt mellan tjänsteleverantör och innehållsleverantör 
eftersom de är separata processer. 

8.3 Resurser och infrastruktur för trafiktjänsten 
De resurser och infrastruktur som krävs för att realisera trafiktjänsten utgår 
ifrån kundens behov. Kundens behov ställer krav på att 
informationssystemet har funktionalitet och information för att kunna 
tillhandahålla aktuell trafikinformation baserat på kundens resväg. 
Funktionalitet och information utgör grunden för informationssystemets 
fysiska arkitektur och den kommunikationsarkitektur som behövs för 
datautbytet inom informationssystem och med omvärlden. Dessa delar som 
utgör trafiktjänstens systemarkitektur har beskrivits i kapitel 6. 

Vi anser att systemarkitekturen för trafiktjänsten stämmer bäst med IRM 
strategin därför att informationen som används har ett gemensamt gränssnitt 
som följer standarder samt att informationen hämtas från de källor som fram-
ställer den. Informationen är också en betydelsefull resurs, utan den vore 
trafiktjänsten inte möjlig att genomföra. 

Informationen som används i trafiktjänsten baseras på ett antal standarder. 
Dessa anger riktlinjer för hur vägnätet, trafikinformation och platser ska an-
ges och överföras. Standarderna skapar förutsättningar för och förenklar för-
farandet med att ta emot, sammanställa och vidareförädla informationen på 
ett strukturerat sätt och fungerar även som ett gemensamt gränssnitt. 
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Möjligheter med standarder är att de är tillgängliga och att det finns 
dokumentation som ska underlätta tillämpningen. Vi upplever att vi i vårt 
arbete har kommit i kontakt med dokumentation som beskriver standarder på 
ett bra sätt men detta gäller inte den dokumentation som vi har haft tillgång 
till när det gäller Datex. Vi anser att det i detta dokument fanns 
beskrivningar som var otydligt formulerad. Dessutom är det inte alltid som 
standarden följs på det sätt det är tänkt, det har skett kompletteringar och 
anpassningar till svenska förhållanden. Givetvis är det en fördel att en 
standard kan anpassas men det kräver tydlighet i dokumentationen. 

Läget för trafikhändelserna baseras på Location Code och dessa bör därför 
finnas lagrade tillsammans med kundens resväg. Vi anser därför att Location 
Code ska knytas till vägnätet för att undvika tunga geometriska beräkningar 
varje gång en resväg ska lagras. Detta underlättar även utsökningar av vilka 
kunder som berörs av trafikhändelsen. 

Vi anser att en begränsning av trafikmeddelanden kan uppnås genom att 

− det först sker ett urval på de typer av trafikhändelser som rapporteras in 

− välja ut de trafikhändelser som matchar de Location Code som finns lag-
rade tillsammans med kundens resväg 

− ta fram kundens position utmed resvägen och jämföra denna med trafik-
händelsens position för att kunna avgöra om trafikhändelsen påverkar 
kunden eller om platsen redan har passerats 

Positionering av kunden innebär att trafikinformation är aktuell och relevant, 
det vill säga en ny karta skickas endast ut om trafikhändelsen påverkar 
kunden. Detta förfaringssätt minskar även datautbytet eftersom vi anser att 
det inte är nödvändigt att kontinuerligt känna till kundens position. 

Teorin om IT-tjänster omfattar även företagsledning, personal och organisa-
tion samt affärskoncept, strategier och mål. Dessa delar av teorin har vi inte 
analyserat eftersom tjänsteleverantören för trafiktjänsten inte är definierad. 
Genom nätverksanalysen i avsnitt 6.5 har vi beskrivit kunskapsmässiga och 
strukturella effekter som finns i nätverkshorisonten för trafiktjänsten. 
Analyser av affärsmodeller och affärslogik, som återfinns i bilaga 1, lyfter 
fram de delar som behöver införas vid ett realiserande av trafiktjänsten. Vid 
ett realiserande är det därför viktigt att utreda och förtydliga de ovan nämnda 
områdena. De analyser vi har gjort av nätverkshorisonten samt 
affärsmodeller och affärslogik skulle kunna utgöra grund för en sådan 
utredning. 
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8.4 Metodutvärdering 
Vår metod hjälpte oss att genomföra examensarbetet på ett tillfredsställande 
sätt och arbetet genomfördes iterativt. Ett av de tydligaste iterativa 
momenten var då vi hade hunnit till utvecklingsprinciper för trafiktjänsten 
och insåg vi att vi inte hade utrett positionering i tillräcklig omfattning. Detta 
berodde nog till största delen på att arbetet omfattade ett stort antal områden 
varav vissa behövde fördjupas mer än andra. 

Vid utvecklingen av prototypen uppstod det vissa problem på grund av att ny 
programvara skulle användas. I detta moment åtgick mer tid än vad som var 
planerat och detta ledde till att omfattningen av prototypen fick minskas men 
för övrigt stämde den ursprungliga tidsplanen. Planeringen av arbetets 
genomförande och de korrigeringar som gjordes av prototypens omfattning 
medförde att vi kunde färdigställa vårt arbete inom den planerade tidsplanen. 

Ursprungligen hade vi planerat att ta fram en kravspecifikation för 
prototypen som skulle visualisera trafiktjänsten. Vi kom fram till att det inte 
behövdes eftersom de teorier som användes i examensarbetet gav en 
tillräckligt bra grund för att vi skulle kunna ta fram prototypen. 

Vår ansats var deduktiv och vi har till största delen av arbetet utgått från 
teorier. Vi upplever att de torier som vi använt oss av har varit ett mycket bra 
stöd för att kunna definiera och analysera trafiktjänsten. Ett av de mindre 
problemen som vi upplevde med teorin om IT-tjänster var att det var svårt att 
beskriva tjänsteresurser och infrastruktur separat. I vårt arbete använde vi 
oss av standarder men vi behövde till exempel kunna tillämpa den på ett 
sådant sätt att det passade trafiktjänsten. Ett exempel är att istället för 
textbaserad information använder vi oss av symboler. Ska detta redovisas 
som en resurs eller infrastruktur? Det är en resurs, symbolerna behöver tas 
fram och kopplas till rätt typ av händelse men det är också en del av 
infrastrukturen eftersom trafikhändelsen och typen är infrastruktur. Om vi 
hade tillämpat teorin dogmatiskt hade vi förmodligen varit tvungna att 
upprepa information beroende på om vi beskrev en resurs eller infrastruktur. 
Vi valde så småningom att redovisa dessa delar tillsammans. 

För att öka validiteten i vårt arbete har vi använt oss av datatriangulering, 
teoretisk triangulering och utvärderartriangulering. I vårt fall innebar data-
triangulering att flera personer har agerat som respondenter eftersom vårt 
arbete utgör ett resultat från de parallella kurserna samt examensarbetet. Vi 
har under arbetets gång stämt av resultaten från våra analyser vid de semi-
narier och handledningar som varit en del i de kurser som ingick i vår 
magisterutbildning. Vi har även stämt av vårt arbete med vår handledare på 
Triona. 

I viss utsträckning har även en teoretisk triangulering genomförts eftersom vi 
har använt oss av olika teorier för att utvärdera samma data. Detta gäller 
framförallt begreppet tjänst. Vårt arbete har också utvärderats av våra hand-
ledare på de kurser som ingick i magisterutbildningen samt av vår 
handledare på Triona, på så sätt har även en utvärderartriangulering 
genomförts. 



 
Kapitel 8 –Slutsatser 
 
 

 
- 77 - 

Vi tror att vi har uppnått en hög reliabilitet eftersom vi har utgått från teorier 
och standarder och skulle i stor utsträckning komma fram till liknande slut-
satser om arbetet gjordes på nytt. En anledning till att vi skulle kunna 
komma fram till något annorlunda slutsatser är att vi har utvecklat vår 
kunskap under arbetet. Utvecklad kunskap medför att vi skulle ha 
möjligheter att fördjupa några områden i detta examensarbete eftersom det 
borde gå åt mindre tid för de analyser som vi har genomfört. Detta gäller 
framförallt alternativa lösningar för trådlös kommunikation mellan 
trafikanten och trafiktjänsten samt en belysning av vilka krav som uppstår 
om trafiktjänsten är tillgänglig via en mobiltelefon. Eventuellt hade det även 
varit möjligt att stämma av trafiktjänsten med trafikanter, detta var ett 
område som vi inte kunde bearbeta under den tid som var tillgänglig. Detta 
skulle till exempel kunna leda till justeringar i trafiktjänsten eller att nya 
stödtjänster kan identifieras. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi de erfarenheter som vi gjort under examens-
arbetet. Vi ger även förslag på fortsatt arbete. 

Genom att endast ge trafikinformation utifrån en i förväg vald resväg 
optimeras det informationsflöde som kommer till kunden. Den information 
som presenteras för kunden gäller endast sådant som påverkar resvägen och 
den har även relaterats till kundens aktuella position. 

En av de stödtjänster som vi identifierade var att kunna ange en alternativ 
resväg om det uppstår trafikhändelser som hindrar framkomligheter utmed 
den planerade och påbörjade resvägen. Detta har stora liknelser med de 
navigeringstjänster som finns idag. Vi ser däremot att dessa inte visar infor-
mation om trafikhändelser, vilket vi anser är en viktig del när en resa 
planeras eller har påbörjats. En tjänst som föreslår en alternativ resväg kan i 
sig skapa köbildning om ett stort antal kunder använder tjänsten vid samma 
tillfälle och föreslås samma resväg. Trafikanterna kan uppfatta förslaget om 
alternativ resväg som ett löfte om god framkomlighet vilket leder till att 
denna typ av tjänst skulle kunna behöva ta hänsyn till en uppskattning av 
antalet trafikanter. 

Ytterligare möjligheter till optimering skulle kunna vara att anpassa trafik-
tjänsten så att den uppfyller de krav och behov som olika branscher inom 
utryckningssektorn har. Vi ser att det finns behov av att kunna avgöra vilken 
väg som till exempel tar dem snabbast till en olycksplats baserat på sådana 
kriterier som är avgörande för denna grupp. En annan möjlighet är att an-
passa trafiktjänsten för andra målgrupper, som till exempel att personer med 
nedsatt färgseende skulle kunna ange personliga inställningar för presenta-
tionen. Det skulle även kunna vara möjligt att anpassa trafiktjänsten till per-
soner som dagligen har ett behov av trafikinformation. Exempel på sådana 
målgrupper är pendlare och de som reser i tjänsten. Dessa skulle kunna ha ett 
eget konto med i förväg angivna och lagrade resvägar. Ett annat exempel, 
som vi tog upp, var att kunden själv väljer vilka trafikhändelser som ska 
rapporteras. 

Vid framtagning av prototypen har inte positionering använts men i en fram-
tida version av trafiktjänsten vore det bra att prova de olika tillvägagångssätt 
för positionering som vi undersökt. Detta är en viktig del i trafiktjänsten och 
de olika sätten ger rent teoretiskt olika resultat. Därför vore det intressant att 
utvärdera utfallet av dessa och hur de påverkar trafiktjänsten. 

Vi anser även att de trafikmeddelanden som rapporteras från olika TIC borde 
hantera likartade händelser på ett likartat sätt vid rapportering. Vi fann att 
det idag finns skillnader och detta påverkar den kvalitet som trafiktjänsten 
kan leverera till trafikanterna. Trafikhändelser bör finnas inrapporterade 
samt vara korrekt och enhetligt beskrivna för att trafiktjänsten ska vara 
trovärdig och ha en hög kvalitet. 
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Genom att använda Location Code som finns i trafikmeddelandet och knyta 
den till vägnätet förenklas utsökningen av information för trafiktjänsten. 
Detta sätt kan även utnyttjas för annan verksamhetsbaserad information. 
Exempel på detta kan vara vandringsleder med restplatser, matställen med 
mera som anknyts till vandringslederna. I nyare databashanteringssystem, 
som till exempel Oracle Spatial, ingår funktionalitet för att skapa nätverk 
som består av referenslänkar och till dessa kan sedan verksamhetsbaserad 
information anknytas och sökas ut på ett enkelt sätt. Detta sätt att hantera 
nätverk och information kommer troligtvis att bli allt vanligare i framtiden. 

Informationen som läggs upp i databasen om kundens resväg och position 
skulle kunna upplevas som integritetskränkande. Informationen är 
nödvändig för att kunna ge korrekt information till kunden och finns endast 
lagrad under den tiden som tjänsten används. Vi anser att kunden implicit 
accepterar och godkänner en viss registrering eftersom kunden själv kopplar 
upp sig och begär information om en viss resväg som sedan registreras som 
den planerade resvägen. 

För att kunna hantera och planera framtida belastning på servar och 
databaser kan det vara aktuellt att lagra information om antalet kunder som 
använder tjänsten under olika tidsperioder. 

Då vi tagit fram konceptet för denna trafiktjänst har vi utgått från att den ska 
finnas tillgänglig från en handdator. Detta har medfört att vår lösning baseras 
på en kombination av HTML- och asp-sidor som kan nås via Internet av en 
handdator. Vi menar dock att beroende på tekniska möjligheter kan även 
andra sätt användas för att lösa överföring och presentation till kunder. Det 
är till exempel möjligt att realisera trafiktjänsten för en mobiltelefon. Den 
teknik för positionering som väljs bör också begrundas tillsammans med den 
tekniska lösningen, för mobiltelefoner finns det möjligheter till positionering 
via GSM utan att det krävs installationer hos kunden. 
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Begreppslista 
3G Tredje generationens mobiltelefonsystem. 

 
API Application Programmer Interface. 

 
A-GPS Assisted GPS är en positioneringsteknik där ope-

ratören kombinerar information från både mobilnät 
och satelliter. 
 

Datex Datex är en europeisk standard för utbyte av 
trafikinformation. 
 

Företeelser Företeelser är olika egenskaper som gäller för 
vägar och finns beskrivna i VägMod. 
 

GIS Geografiska informationssystem. 
 

GPS Global Positioning System är ett världs-
omspännande satellitbaserat navigationssystem 
framtaget av det amerikanska försvaret. 
 

GSM-positionering Global Service for Mobile transmission. Denna 
metod för positionering bygger på de basstationer 
som olika teleoperatörer har utplacerade över hela 
landet. 
 

HTTP Hyper text transport protocol. Ett protokoll som 
används för att ansluta till hemsidor skrivna med 
språket Hyper Text Markup Language. 
 

IRM Information Resource Management. Ett sätt att 
strukturera systemarkitektur där informationen ses 
som en resurs och jämställd med andra resurser i 
verksamheten. 
 

IT Informationsteknik. All teknik som hjälper till att 
vidareföre information till exempel utrustning som 
fax, mobiltelefon och datorer. 
 

ITS Intelligenta transportsystem och tjänster. 
 

IT-tjänst Definieras av ett antal värdehöjande aktiviteter 
som genomförs i samspel mellan kund och tjänste-
leverantörens informationssystem. 
 



 
 Begreppslista 
 
 

 
- 81 - 

 
KAREN Keystone Architecture Required för European 

Networks, europeiskt ramverk för systemarkitektur 
inom ITS-området. 
 

Location Code Ett indirekt referenssystem som används för att 
namnge och skapa unika identifierare för olika 
platser. 
 

NVDB Nationell vägdatabas. Ett system som hanterar det 
statliga vägnätet, de kommunala väg- och 
gatunäten samt de enskilda vägarna i Sverige. 
 

RDS/TMC Radio Data System/Traffic Message Channel. En 
befintlig tjänst som ger trafikinformation under 
resa via FM-bandet. 
 

Referenssystem Ett system varefter något hänföres till, ställes i 
samband med, relateras till något annat särskilt. 
 

Resväg En väg som kund till trafiktjänsten ska åka och 
som anges med start- och slutpunkt. Används 
synonymt med begreppen rutt och resrutt. 
 

Trafikhändelse Med trafikhändelser menas till exempel olyckor, 
köer, vägarbeten och annat som påverkar fram-
komligheten utmed vägarna. 
 

TIC Trafikinformationscentraler. Inrapporterings-
centraler för trafikinformation. 
 

TRISS Trafikinformationsstödsystem, TIC:s system för 
behandling av trafikinformation. 
 

VägMod Förkortning för vägnätsmodellen, Vägmod be-
skriver hur vägen sträcker sig genom landskapet 
och hur vägarna hänger ihop. 
 

Vägnät De vägar som utgör vägnätet och som finns i 
NVDB. 
 

Vägnätsanknytning När läget för en företeelser ska beskrivas kan det 
göras genom att anknyta den till vägnätet. 
 

XML eXtensible Markup Language. Universellt, stan-
dardiserat filformat för dataöverföring. 
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Affärsmodeller och affärslogik 
I kursen Utveckling av mobila IT-tjänster ingick även teorier om affärs-
modeller och affärslogik. En något allmän uppfattning är att det är svårt att 
ta betalt för tjänster som levereras via Internet eftersom många anser att 
Internet ska vara gratis. Genom att analysera prototypen har vi undersökt om 
det finns några möjligheter att kunna ta betalt för tjänsten och vilka 
aktiviteter som behöver genomföras för att kunna realisera prototypen. 

Afuah och Tucci133 har tagit fram en modell med komponenterna Internet, 
miljö och affärsmodell. De anser att dessa komponenter är avgörande för 
affärsframgång och vi har använt oss av komponenten affärsmodell för 
trafiktjänsten. Affärsaktsteorin134, som är en modell för affärslogik, har tagits 
fram av Goldkuhl och den behandlar affärssamverkan mellan kund och 
leverantör. Teorin fokuserar på olika typer av handlingar. 

Affärsmodeller 
Vår diskussion kommer att följa de delar som författarna tar upp i affärs-
modellen. Vi kommer att försöka att ta fram en affärsmodell som skulle 
kunna passa trafiktjänsten baserat på dess egenskaper och på den kon-
kurrerande situationen som finns på marknaden. 

Kundvärde skapas genom att trafiktjänsten har differentierade egenskaper 
samt att den är först ut på marknaden och kommer att ha en hög grad för 
service. 

Trafiktjänsten erbjuder kunden en särskiljande egenskap som innebär att 
kunden får trafikinformation som gäller för en i förväg vald resväg. Vidare 
är den särskiljande genom att kundens position i förhållande till en 
trafikhändelse avgör om kunden ska informeras eller inte. Dessutom avgör 
även karaktären på trafikhändelsen om kunden ska informeras eller inte. 
Detta leder till att vi löser de problem som nuvarande tjänster har. 
Nuvarande tjänster är generella och sänder ut information som gäller stora 
områden och informationen berör inte alltid kunden. Den här trafiktjänsten 
begränsar informationsmängden som sänds ut och den är kundspecifik. 

Ytterligare möjligheter till att ge ökat kundvärde är timing, service och 
länkar till andra företag. Trafiktjänsten har egenskaper som innebär att den 
är först ut på marknaden. Servicenivån måste vara hög då leverans av 
trafiktjänsten är helt beroende av att informationssystemet och att 
kommunikationen fungerar. 

Geografiskt riktar sig trafiktjänsten till dem som reser på Europavägar, riks-
vägar och viktiga länsvägar i Sverige. Kunderna är trafikanter, såväl privat-
bilister som yrkestrafikanter kan använda trafiktjänsten. Trafiktjänsten om-
fattar inte utryckningsfordon då deras krav är mer specifika för framkom-
lighet. 

Trafiktjänsten är för närvarande inte planerad att vara prissatt. Existerande 
tjänster som tillhandahåller trafikinformation är gratis att använda, 

                                                 
133 Afuah och Tucci, 2001 
134 Goldkuhl, 1998b 
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kostnaden som tas ut gäller uppkopplingen via modem eller telefon. I och 
med att trafiktjänsten är inriktad på att ta fram och leverera information som 
gäller den enskilde trafikanten kan det finnas möjlighet att ta ut en avgift. 
Vid eventuell prissättning måste hänsyn tas till att det uppstår kostnader vid 
nedladdning av de kartbilder som skickas till kund. Detta leder till att priset 
bör sättas lågt. 

Av de generiska affärsmodellerna som tagits upp är förmodligen nytto-
modellen den som lämpar sig bäst och som innebär att kunden betalar mot 
förbrukning. Prenumeration skulle kunna vara ett annat alternativ men det 
finns risk att kunden fortsätter att vara uppkopplad även efter ankomst till 
slutpunkten för resan. Detta skulle medföra onödig belastning på servar, 
databaser och kontroller av position. Problemet med att användarna fortsätter 
vara uppkopplade och belastar linjer har författarna konstaterat att det upp-
står då betalningsmodellen prenumeration används. 

Strategin för prissättning kan vara menyprissättning vilket innebär att 
säljaren anger priset och köparen accepterar eller inte. Visserligen finns en 
risk att kunderna kan uppfatta priset som för högt. Är antalet kunder lågt ska 
det vara enkelt att ändra priset men det kan även finnas andra orsaker till att 
trafiktjänsten inte används. Oftast är situationen idag att kunderna påbörjar 
och genomför resan utan information och nyttan av trafiktjänsten uppstår i 
de fall då en trafikhändelse har inträffat som hindrar framkomligheten på 
vald resväg. De övriga alternativen för prissättning verkar vara mindre 
lämpliga då trafiktjänsten kan konsumeras hur många gånger som helst och 
av hur många kunder som helst vid samma tidpunkt. 

Detta leder till att vi anser att strategin för prissättning som lämpar sig bäst 
är meny, vilket innebär att säljaren sätter priset. Affärsmodellen som passar 
för trafiktjänsten är nyttomodellen, det vill säga att användaren betalar mot 
förbrukning. För att uppnå marknadsandelar kan trafiktjänsten inledningsvis 
ges bort och att senare versioner kostar att använda. Alternativt kan själva 
trafiktjänsten vara gratis men att varje datatransaktion kostar en viss summa 
för användaren eller tjänsteleverantören om Triona är innehållsleverantör. 

Vid en prissättning som baseras på nyttomodellen kommer inkomsterna från 
de kunder som använder trafiktjänsten. Ett alternativ till inkomster skulle 
kunna vara att trafiktjänsten levereras till kunden av teleoperatörer och att 
teleoperatören betalar Triona för de datatransaktioner som genomförs vid 
användningen av trafiktjänsten. Inkomstkällor via reklam, som till exempel 
att skicka bilder till mobilen eller handdatorn, är mindre lämpligt då kunden 
kan vara föraren och måste i första hand fokusera på trafiken. 

Det kan vara lämpligt är att bilda lag med andra företag eftersom Triona inte 
är anpassat för att ha kontakt med slutkunder och det skulle kräva ganska 
stora insatser för att uppnå detta. Genom att bilda allianser med andra 
företag skulle detta kunna innebära att Triona inte behöver bygga upp en 
organisation som anpassas för kontakter med slutkund. Alliansen skulle 
kunna innebära att ett annat företag har kontakt med slutkunden och tar 
kanske också betalt av slutkunden. Detta skulle kunna resultera i någon form 
av fördelning av intäkter mellan företagen. Triona har inte heller någon 
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önskan om att utvidga verksamheten i den riktningen utan ser sig själv som 
innehållsleverantör och utvecklare av system. 

Blockeringsstrategin kan fungera i viss mån med tanke på Trionas kunskaper 
men eftersom erfarenhet av slutkunder saknas skulle det kunna leda till att 
någon annan hinner utveckla trafiktjänsten innan kunskaperna har hämtats 
in. 

Affärslogik 
De handlingar som fokuseras i Affärsaktsteorin kan förknippas med olika 
typer av roller/aktörer och de som tas upp i teorin är kund och leverantör. 
Affärsinteraktionen sker i form av kommunikativa handlingar. Tal och annan 
mänsklig kommunikation ska betraktas som handlingar. Kunders och 
leverantörers handlingar kan beskrivas ur ett kommunikativt perspektiv, som 
att erbjuda, fråga, beställa, leverera, betala och reklamera som definierar sex 
faser. 

Vid en genomgång av de tjänsteprocesser som beskrivits av Goldkuhl135 har 
vi kommit fram till att två faser saknas, exponering och avslutning. Vårt ex-
amensarbete avser att ta fram en prototyp som ska visa alternativ som går att 
genomföra när det gäller att leverera trafikinformation till kunden. De faser 
som saknas är inte avgörande för att realisera prototypen. I exponeringsfasen 
ingår till exempel marknadsföring och i avslutningsfasen ingår till exempel 
möjlighet till reklamationer. 

Vid en eventuell lansering och/eller vidareutveckling av trafiktjänsten måste 
fasen för exponering och kontaktsökande tydliggöras. Tjänsteleverantören 
kan till exempel marknadsföra sig via motortidningar och liknande bransch-
tidningar, länkar till trafiktjänsten via andra sidor om trafik För att kunder 
ska kunna hitta trafiktjänsten kan en webbsida skapas med information om 
trafiktjänsten där en demoversion finns med. 

Avslutning innebär att klargöra värdet av den genomförda affären. Det be-
hövs uppföljning av hur både kund och tjänsteleverantör har uppfattat 
affären, vad som fungerar respektive inte fungerar. Den typen av information 
är viktig för vidareutveckling av trafiktjänsten och skulle kanske också skapa 
konkurrensfördelar. Hanteringen av informationsflödet medför att 
organisationen behöver en funktion för detta, som till exempel en kundtjänst. 

En genomgång av de handlingar som utförs av kund och tjänsteleverantör, 
eller av informationssystemen, har visat att trafiktjänsten fungerar som 
planerat. Några avgörande luckor i processerna för att kunna realisera en 
prototyp har inte framkommit. Däremot finns det ett behov av att klargöra 
fas två och sex vid ett realiserande av trafiktjänsten. Marknadsföring av 
trafiktjänsten behövs för att kunderna ska känna till den och kunna använda 
den. Avslutningsfasen är viktig för att kunna fånga upp kundernas 
upplevelse av trafiktjänsten. Fasen bidrar till att trafiktjänsten kan 
vidareutvecklas och tillgodose kundernas behov effektivare. En 
komplettering av fullgörandefasen behövs om slutkunden ska betala för 
trafiktjänsten. 
                                                 
135 Goldkuhl, 1998b 


