
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förstudie av MMS-tjänster för 
bildöverförd trafikinformation 

 
 

An initial study of MMS-services for  
transmitting pictures of Traffic Information 
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   EXAMENSARBETE 
       Informatik D 
2004        Nr: D02/2004 



     
Högskolan Dalarna Telefon: 023-77 80 00   
Röda vägen 3 Telefax: 023-77 80 50 
781 88  BORLÄNGE URL: http://www.du.se/ 

 

   
 

 
 
 

EXAMENSARBETE,  
D-nivå i Informatik 

 
 
 
 

Program  Reg nr Omfattning 
Magisterår (120p -160p)  i Informatik med inriktning mot 
mobila IT-tjänster och ITS (Intelligenta Transport  System) 

D02/2004 10p 

Namn  Månad/År  
Anna-Lena Källström  Juni 2004  
Helen Langer  Handledare: Göran Hultgren 
  Examinator: Owen Eriksson 
Företag/Institution  Handledare vid företaget 
Vägverket Mats Eltin,  Karolina Lindeberg 
Titel   
Förstudie av MMS-tjänster för bildöverförd 
trafikinformation 

  

Nyckelord    
MMS, IT-tjänst, Trafikinformation, Mobila tjänster, Systemarkitektur    
 
Sammanfattning 
Vägverket har ett önskemål om att distribuera trafikinformation till trafikanter. Vi fick uppdraget 
att undersöka om MMS skulle kunna användas i detta syfte. Eftersom MMS är en ny teknik med 
multimediala egenskaper som kan leverera stora textmängder, bild, ljud och video, beslöt vi oss 
för att koncentrera oss på de bilder som kommer från Vägverkets trafik- och väglagskameror 
som finns längs våra vägar.  
 
Det finns en stor mängd av möjliga tjänster som kan utvecklas, riktade till olika målgrupper och 
som strävar till att ge trafikanter ett beslutsunderlag vid val av färdsätt, färdväg eller starttid. Vi 
valde i arbetet en storstadspendlare som kan få en insikt om hur det ser ut längs vägen till 
arbetsplatsen. En annan tjänst är till landsvägspendlaren som kan beställa en bild från en känslig 
vägsträcka under vintertid. Tillsammans med dessa bilder visas ett textmeddelande om hur 
trafiksituationen ser ut eller vilket väder det är vid kamerans position. Målet med tjänsterna är att 
förbättra framkomligheten i trafiken och till följd av det, trafiksäkerheten och miljön. 
 
Examensarbetet fokuserar på den tjänsteteori och det systemarkitekturarbete som har ingått i 
magisterutbildningen. Givetvis har vi också utgått från de önskemål samt den infrastruktur som 
Vägverket har. 



 

   

 

   
 

 
 
 

MASTERS PROJECT in 
Information Systems 

 
 
 
 
 

Course  Reg number Extent 
Master studies in Information Systems, direction mobile 
services and Intelligent Transport Systems 

D02/2004 15 ects 

Names  Month/Year 
Anna-Lena Källström  June 2004  
Helen Langer  Supervisor Göran Hultgren 
  Examiner:    Owen Eriksson 
Company/Department  Supervisor at the Company/Department 
Swedish National Road Association (SNRA) Mats Eltin, Karolina Lindeberg 
Title    
An initial study of MMS-services for transmitting pictures 
of Traffic Information 

   

Keywords    
MMS, IT-service, Traffic Information, Mobile services, Systems architecture    
 
Summary 
The Swedish National Road Association (SNRA) has a desire to distribute traffic  
information to the public. We were allocated the commission to investigate how MMS  
could be used for this purpose. MMS is a new technique and is multifunctional enabling 
the delivery of large amounts of text, pictures, audio and video. We decided therefore to 
concentrate on the pictures that are available from SNRA's traffic and road cameras 
along the roads. 
 
There is a large amount of possible services that can be developed for a large number  
of people that want the possibility to choose another route, vehicle or start time. We 
decided in this work to focus on the commuter in a large town who wants to know how  
the traffic situation is looking on their route to work. The other service is for the 
commuter that uses a country road that has a stretch which could be sensitive during the 
winter season. Together with the picture there is a message that contains text about the 
traffic conditions or the weather at the cameras position. The goal of this service is to 
improve the steady flow of traffic on the road and as a consequence of that, improve 
traffic safety and spare the environment.  
 
The Masters Project focus is that the theory of services and the architecture of systems 
that are included in our education. Naturally the wishes and goals of the  
infrastructure that SNRA desires have been considered by us in this project. 



 

   

 
 
 
Förord 
Vi vill inledningsvis tacka personalen vid avdelningen Stri på Vägverket, 
som gjort det möjligt för oss att göra examensarbetet. Ett speciellt tack till 
Karolina Lindeberg och Mats Eltin som fungerat som våra handledare. De 
har tagit sig tid att träffa oss kontinuerligt och hjälpt oss med att besvara 
frågor kring examensarbetet. På Trafik Stockholm har vi haft ovärderlig 
hjälp av Fredrik Lindblom (Columna). 
 
Vi vill också tacka Göran Hultgren på Högskolan Dalarna som ställt upp 
som vår handledare och stöttat oss vid rapportutformning och gett värdefull 
kritik och sist men inte minst uppmuntrat oss. Vi vill också ge en eloge till 
Owen Eriksson som så entusiastiskt har hjälp oss med arkitekturfrågor och 
kommit med värdefulla synpunkter kring dessa.   
 
Ett speciellt tack till våra familjer som har visat förståelse och haft tålamod 
med oss under våren.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra opponenter, Lena, Maria, Sonja, Anette 
och Tomasz som så noggrant har läst och kommenterat vår rapport. 
 
 
 
 
Anna-Lena och Helen 
 
Våren 2004 



 

   

 
Innehållsförteckning 
 
1 Inledning .................................................................................................... 1 

1.1 Uppdragsgivare .................................................................................. 1 
1.2 Bakgrund ............................................................................................ 1 
1.3 Uppdrag.............................................................................................. 2 
1.4 Problembeskrivning ........................................................................... 3 
1.5 Mål ..................................................................................................... 4 
1.6 Syfte ................................................................................................... 4 
1.7 Avgränsning ....................................................................................... 4 

2 Metod.......................................................................................................... 5 
2.1 Kunskapsbehov .................................................................................. 6 
2.2 Datainsamling..................................................................................... 6 
2.3 Kunskapsresultat ................................................................................ 8 
2.4 Kunskapsanalys.................................................................................. 8 
2.5 Utvecklingsarbete............................................................................... 9 
2.6 Presentation ........................................................................................ 9 
2.7 Utvärdering......................................................................................... 9 
2.8 Disposition ......................................................................................... 9 

3 Referensram............................................................................................. 10 
3.1 Mänskliga aspekter i IT-tjänsteutveckling ....................................... 10 

3.1.1 Valsituationer i trafiken........................................................ 10 
3.1.2 Trafikantens bedömningar och beslut .................................. 11 
3.1.3 Användarvänlighet ............................................................... 11 
3.1.4 Mobiltelefonerande i trafiken............................................... 12 
3.1.5 Den personliga integriteten .................................................. 12 

3.2 Teknik............................................................................................... 13 
3.2.1 Bärare av mobila tjänster...................................................... 13 
3.2.2 MMS..................................................................................... 14 
3.2.3 SMS...................................................................................... 18 
3.2.4 EMS...................................................................................... 18 
3.2.5 WAP ..................................................................................... 19 
3.2.6 Mobil E-post......................................................................... 19 
3.2.7 Internet ................................................................................. 19 

3.3 Kvalité .............................................................................................. 20 
3.4 IT-tjänst ............................................................................................ 21 

3.4.1 Tjänstekoncept ..................................................................... 22 
3.4.2 Tjänsteprocess ...................................................................... 23 
3.4.3 Tjänsteresurser ..................................................................... 23 
3.4.4 Infrastruktur.......................................................................... 23 

3.5 Systemarkitektur............................................................................... 24 
3.6 Standarder......................................................................................... 25 

3.6.1 Datex .................................................................................... 25 
3.6.2 Location Code ...................................................................... 26 
3.6.3 XML..................................................................................... 26 



 

   

 
 

 
4 Jämförelse mellan medier....................................................................... 27 
5 IT-tjänst.................................................................................................... 28 

5.1 Introduktion...................................................................................... 28 
5.2 Tjänst I.............................................................................................. 30 

5.2.1 Tjänstekoncept I ................................................................... 30 
5.2.2 Tjänsteprocess I.................................................................... 32 
5.2.3 Tjänsteresurser I ................................................................... 35 
5.2.4 Infrastruktur I ....................................................................... 36 

5.3 Tjänst II ............................................................................................ 36 
5.3.1 Tjänstekoncept II.................................................................. 36 
5.3.2 Tjänsteprocess II .................................................................. 38 
5.3.3 Tjänsteresurser II.................................................................. 41 
5.3.4 Infrastruktur II ...................................................................... 41 

6 Systemarkitektur ..................................................................................... 42 
6.1 Aktörsarkitektur ............................................................................... 42 
6.2 Logisk arkitektur .............................................................................. 43 

6.2.1 Funktionell arkitektur ........................................................... 43 
6.2.2 Informationsarkitektur.......................................................... 44 

6.3 Fysisk arkitektur............................................................................... 46 
6.3.1 Kamerasystem ...................................................................... 46 
6.3.2 VViS..................................................................................... 47 
6.3.3 CTS....................................................................................... 48 
6.3.4 GTIC/Vägverket region Väst ............................................... 49 
6.3.5 TRISS ................................................................................... 49 
6.3.6 System tjänsteleverantörer ................................................... 50 
6.3.7 Datex via XML..................................................................... 51 

7 Presentation ............................................................................................. 52 
7.1 Presentation av tjänsterna................................................................. 52 
7.2 Kvalitetsdimensioner på tjänsterna .................................................. 54 

8 Slutsats...................................................................................................... 56 
9 Diskussion ................................................................................................ 59 
10 Källförteckning...................................................................................... 60 



Högskolan Dalarna 
Informatik, D-uppsats 10p                                                                      
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   1

 
 

1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs uppdragsgivare, bakgrund, uppdrag, problem, mål, 
syfte och avgränsningar som vi har i examensarbetet. 

1.1 Uppdragsgivare 
Vägverket, med huvudkontor i Borlänge, är en statlig myndighet med 
huvudsaklig uppgift att arbeta med väghållning, trafik och trafikanter. De 
ansvarar också för frågeställningar kring bland annat väginformatik, fordon, 
och kollektivtrafik samt forskning och utveckling inom dessa områden. 
 
Vi gör den goda resan möjlig är Vägverkets vision1och det innebär att med 
människan i centrum skapa möjligheter till effektiva, säkra och miljövänliga 
transporter för medborgare och näringsliv. Genom användning av IT i 
trafiken, benämns ITS (Intelligenta Transportsystem), som ett varaktigt 
medel i trafiken skapas en möjlighet och ett stöd för trafikanterna att göra 
den goda resan möjlig.  

1.2 Bakgrund 
Centrala begrepp inom ITS är framkomlighet, säkerhet och miljö. Utifrån 
dessa begrepp arbetar Vägverket med att på olika sätt utnyttja IT för att styra 
eller informera trafikanter. Det kan gälla kollektiv trafikinformation, så 
kallade bastjänster eller individuella tjänster där trafikinformationen riktas 
till den enskilde individen. Framkomlighet innebär i det här fallet 
rapportering till trafikanter vid exempelvis trafikstockningar eller 
väglagsproblem. Säkerhet handlar om att trafiken ska vara säker att vistas i, 
där bland annat Nollvisionen2 ingår. Miljö behandlar till exempel 
effektivisering av trafikflöden för att minska miljöpåverkan generellt.  
 
Vägverket sprider idag trafikinformation via olika medier3, bland annat 
radio, text-TV och Internet, för att nå så många trafikanter som möjligt. 
Trafikinformationen som trafikanterna erhåller rapporteras in från sju 
geografiskt utspridda Trafikinformationscentraler (TIC). Inrapporteringen 
sker i TRISS (trafikinformationsstödsystem), som är systemet som 
personalen på TIC använder för att behandla realtidsrelaterade 
trafikhändelser på Sveriges vägnät. I TRISS finns uppgifter om bland annat 
väglag, vägarbeten och olyckor lagrat. TIC använder även väderdata i sitt 
dagliga arbete för att säkerställa väglagsinformation. Till sin hjälp har de 
systemet VViS (vägväderinformationssystem), som består av mätstationer 
som är placerade på strategiska platser längs vägnätet. På utsatta positioner, 
ofta vid en VViS-station, finns även väglagskameror som tar bilder på 
vägbanan med jämna mellanrum. Vägverket har nyligen fått godkänt att visa 
dessa bilder på sin hemsida (http://trafikinfo2.vv.se/trinicameras).  

                                                 
1 Vägverket Den goda resan – förslag till nationell plan för vägtransportssystemet 2004-2015 (2003) 
2 Nollvisionen = ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
3 Enligt Nya Svenska ordboken: Medi/um –et, -er, -a : Kanal för informationsspridning 
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Vägverket använder i samarbete med städerna Stockholm, Malmö och 
Göteborg trafikkameror som ett redskap för att övervaka trafikflödet vid 
kritiska vägavsnitt och rapporterar om exempelvis incidenter och 
köbildningar. Dessa bilder kan nås via en tjänst på Internet 
(http://www.trafiken.nu). På internetsidan finns även tillgång till information 
om vädersituation, väglag, vägarbeten och eventuella olyckor.  

 
Ett led i Vägverkets satsning på ITS, inom området individuella tjänster, är 
att studera hur dessa kan anpassas till enskilda trafikanters möjligheter och 
behov av stöd i trafiken. Utvecklingen leds av marknadens aktörer som 
samverkar med Vägverket för att uppnå ett vinna-vinna förhållande4. 
Vägverket har en viktig roll som pådrivare och tillhandhållare av väg- och 
trafikdata. Eftersom världen ständigt förändras, kunskap utvecklas och nya 
möjligheter för teknikanvändning uppkommer så finns ett behov av att 
studera hur trafikinformation kan anpassas till ny teknik, MMS (Multimedia 
Message Service) är en sådan.  
 
MMS är ett förhållandevis nytt medium där ett meddelande sänds till 
användaren av en mobiltelefon. Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) rapport 
Framväxten av mobila marknader - en överblick 5 utvidgas nu intresset för 
avancerade tjänster som bygger på MMS. Det innebär att om tekniken tar 
fart så kommer också marknaden för innehållstjänster som baseras på MMS 
att följa med. 
 
MMS liknar SMS (Short Message Service) men det går även att skicka 
större textmeddelanden, bild, ljud och video. MMS används idag främst till 
att dela personligt innehåll så som fotografier men kan användas för 
distribution av offentligt material. Det gör MMS till en framtida användbar 
kommunikationskanal för telefonanvändare men även intressant ur 
operatörers och innehållsleverantörers synvinkel.  

1.3 Uppdrag 
Vi har fått i uppdrag av Vägverket att helt förutsättningslöst se om MMS 
kan användas för att distribuera individuella tjänster i form av 
trafikinformation. Utgångspunkten är de bilder som idag genereras av trafik- 
och väglagskamera och de informationsflöden i form av textmeddelanden 
som förmedlas via TRISS. 

 

                                                 
4 Vägverket Den goda resan – förslag till nationell plan för vägtransportssystemet 2004-2015 (2003) 
5 PTS Framväxten av mobila marknader - en överblick (2003) 
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1.4 Problembeskrivning 
I Vägverkets satsning på ITS finns ett intresse av att skapa en attraktivt bred 
användning av ny teknik för att få ytterligare medier för spridande av 
trafikinformation. MMS är ett medium som befinner sig i ett 
inledningsstadium och har egentligen inte slagit igenom. Med det följer 
svårigheter att återanvända befintliga lösningar och att hitta relevant 
litteratur. Konceptet med att leverera trafikinformation med mediet har 
tidigare inte testats på trafikanter. Frågan är om det går att skapa mervärde 
åt trafikanter i form av MMS med lättillgänglig information om 
trafikförhållanden och väglag, i syfte att främja framkomligheten, öka 
trafiksäkerheten och bespara miljön. Det kan bli en motsättning eftersom det 
i Vägverkets rapport Mobiltelefonerande i trafiken6 ges en beskrivning av 
de negativa effekterna av mobiltelefonerande i bil. I den framkommer det 
bland annat att förarens uppfattningsförmåga försämras samt att den motorik 
som krävs för hantera mobiltelefonen stör körningen. Det är därför viktigt 
att ha en balansgång mellan det mervärde som MMS kan ge och den 
negativa sidan av mobiltelefoni i trafiken.  
 
Resor tar mycket plats i tidrummet7, eftersom arbete oftast är bundet till 
speciella tider och särskilda platser. Vid resa i bil kan pendlaren själv 
bestämma exakt tid för avfärd. Eftersom bilkörning måste samköras med 
andra trafikanter så bildas ofta trängsel och köer när individbanor korsas i 
konkurrensen om tid och rum. Svårigheten för pendlaren är att avgöra vilken 
väg som har bäst framkomlighet. Besluten baseras ofta på erfarenhet av hur 
trafiken brukar se ut vid en speciell tidpunkt. Pendlaren behöver information 
för att kunna göra en tolkning av hur trafiksituationen ser ut på en annan 
plats, för att erhålla ett bättre underlag vid val av färdväg, färdsätt eller 
starttid. Informationen till pendlaren måste vara tillförlitlig för att gälla som 
ett beslutsunderlag, dessutom måste den vara aktuell och ha god kvalité 
eftersom den ska ses som ett löfte från Vägverket. 
 
De bastjänster som Vägverket erbjuder idag är relativt tillgängliga för den 
trafikant som är intresserad. Vägverket har som tidigare nämnts ett antal 
medier för detta ändamål men de är inte skräddarsydda till enskild individ i 
någon större utsträckning. Det medför att trafikanten aktivt måste söka 
information om trafikläget på aktuell vägsträcka på egen hand. I samband 
med projektet TRAST8 genomfördes ett antal intervjuer i gruppdiskussion 
och i enkätintervju. Intervjuernas syfte var att kartlägga trafikanters attityder 
till trafikinformation9. Där framkom bland annat att 
 
”Bilisterna sökte inte själva i första hand upp information om aktuell 
trafiksituation utan hoppades att den skulle komma till dem.”  

                                                 
6 Vägverket Mobiltelefonerande i Trafiken (2003) 
7 Hägerstrand (1991) 
8 Projekt som drevs av VST (Vägverket region Stockholm) i samverkan med Stockholm stads Gatu- och 
Fastighetskontor. Transek AB och TFK (Institutet för trafikforskning) ansvarade för intervjuerna  
9 Transek Bilisters attityder till trafikinformation (2000) 



Högskolan Dalarna 
Informatik, D-uppsats 10p                                                                      
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   4

 
 
 
MMS skulle kunna vara det medium som infriar önskemålet till 
trafikanterna, om det är möjligt att samordna Vägverkets resurser och MMS- 
tekniken. De kameror som används för att studera trafiksituationer och 
väglag är geografiskt utspridda (se bilaga 1). De bilder som genereras av 
väglagskameror används av TIC, de kan plockas fram i TRISS men lagras 
inte på gemensam plattform med övrig trafikinformation. Bilder från 
trafikkameror används av system i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Systemen på dessa platser är arkitekturiskt olika uppbyggda beroende på 
användningsområde. Det innebär att det inte finns någon enhetlig lösning 
utan bilderna levereras genom olika system och på olika sätt.  
 
Vid fotografering av trafiken finns en viss risk att identifiering skulle kunna 
vara möjlig. Vägverket har som statlig myndighet ett ansvar för att skydda 
medborgarnas integritet. 

1.5 Mål 
Målet med examensarbetet är att ge Vägverket två exempel på tjänster där 
MMS kan användas för presentation av trafikinformation i mobiltelefon.  
Det sker med inriktning på det värde som en bild från en trafikkamera eller 
väglagskamera kan ge pendlare vid beslut om färdväg. Det innebär att 
beskriva tjänsterna innehållsmässigt och hur existerande infrastruktur och 
resurser på Vägverket kan nyttjas för realisering av tjänsterna. En statisk 
prototyp ska användas för att visualisera tjänsterna.    
 
Fokus ligger på det ansvar för framkomlighet, säkerhet och miljö som 
Vägverket har ur ett samhällsperspektiv samt mänskliga aspekter och kvalité 
från pendlarens perspektiv.  

1.6 Syfte 
Ett syfte är att sammanställa befintlig information om hur MMS-tekniken 
fungerar, det innebär att redogöra för mediets karaktär och vad MMS kan 
tillföra i jämförelse med andra medier, exempelvis Internet.  
 
Ett annat syfte är att ge läsaren en insikt i hur utveckling av en IT-tjänst kan 
genomföras med MMS som medium och då med fokus på tjänste-
perspektivet, kvalité och mänskliga aspekter. En beskrivning av hur design 
av tjänst skulle kunna se ut med MMS-tekniken som utgångspunkt samt 
beskriva en systemarkitektur inom ITS, blir också delar i syftet.  
 
Dessa syften ska ses som vårt kunskapsbidrag till den akademiska världen. 

1.7 Avgränsning 
Examensarbetet kommer att avgränsas till att förevisa tänkbara tjänster som 
överensstämmer med Vägverkets önskemål. Vi avgränsar oss även från 
Malmö-regionen på grund av tidsbrist. Det kommer inte att bli några 
körbara tjänster i skarp miljö. Det handlar inte om att utveckla MMS-
tekniken utan att visa exempel på tjänster som tekniken möjliggör.  
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2 Metod 
Fallstudie är det upplägg som vi valt för vårt examensarbete. Anledningen 
till detta är att vi vill studera en organisation ingående, eftersom vi tänker 
oss att genomföra studien på djupet för att få en större förståelse för 
Vägverkets verksamhet och deras tillhandhållande av väg- och trafikdata.  
På så sätt kan vi studera och förstå en liten del av verkligheten. 
 
Det är enligt följande modell som vi planlägger vårt arbete med att svara upp 
mot mål och syfte i examensarbetet. Faserna i modellen är uppbyggda för att 
få en struktur och metodiska steg att följa. Efter modellen följer en 
beskrivning av samtliga aktiviteter. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Litteraturstudier 
- Intervjuer 
- Metodtriangulering 
- Benchmarking 

Kunskapsresultat 

Kunskapsbehov 

- Uppdragsgivare 
- Mänskliga aspekter 
- Teknik 
- Kvalité 
- IT-tjänst 
- Systemarkitektur 

Datainsamling 

- Mänskliga aspekter 
- Teknik 
- Kvalité 
- IT-tjänst  
- Systemarkitektur 

Utvecklingsarbete 

Kunskapsanalys 

- Teknik 
- Jämförelse medier 

- IT-tjänst 
- Tjänstekoncept 
- Tjänsteprocess 
- Tjänsteresurser 
- Infrastruktur 

- Systemarkitektur 
- Kvalité

Utvärdering 
= aktivitet 

= intresseområde 

Presentation 

Teckenförklaring 
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2.1 Kunskapsbehov 
Det första steget i examensarbetet utgörs av formulerandet av frågeställningar 
som fastställer kunskapsbehoven kring uppdragsgivare, mänskliga aspekter, 
teknik, kvalité på tjänst, IT-tjänst och systemarkitektur. Karaktären på dessa 
bestämmer den strategi som väljs, det vill säga vilka metoder som ska 
användas för insamling av empirisk data.  

2.2 Datainsamling 
Nästa steg i modellen innebär en insamling av fakta. Det är med hjälp av 
följande metoder som insamlingen genomförs: 
 

 Litteraturstudier 
 Det tillvägagångssätt som avses att använda för att tillgodose kunskaps-

behovet vad gäller litteratur är efterforskning i böcker, artiklar och på Internet. 
Internetsidor där fakta hämtas bör vara från företag, skolor och myndigheter 
som har gott renommé. Sökbegrepp som används är ord som Vägverket, 
trafiksäkerhet, trafikinformation, väginformatik, MMS, Multimedia Message 
Service, bildinformation, mobila tjänster, IT-tjänst, systemarkitektur och ITS.  
 
Intervjuer 
Intervjuer är i detta fall semistrukturerade kvalitativa intervjuer där inriktning 
sker mot  
 
•  ansvariga för innehållstjänster hos mobiltelefonoperatörerna Telia, 

Tre och Vodafone. Dessa företag har kommit långt i 3G 
utvecklingen och är därför av intresse för oss. 

 
•  ansvariga för teknik hos Tele2, Telia, Tre och Vodafone. Samtliga 

företag använder MMS-tekniken i sina system. 
 
• ansvariga för utveckling av ITS-tjänster på Columna och Triona. 

Anledningen till att vi väljer dessa är att de idag har ett nära 
samarbete med Vägverket och att de är väl insatta i frågor som rör 
tjänsteutveckling med Vägverket som trafikinformationsleverantör.  

 
•  ansvariga på avdelningen Stri på Vägverket eller med nära 

anknytning till denna. Intervjuerna används främst för att få en 
förförståelse om de områden som Vägverket är ansvariga för och 
hur deras insamling av trafikinformation fungerar i praktiken.  
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Intervjuerna utförs för att utröna och upptäcka okända företeelser eller 
egenskaper hos de huvudfrågor som rör examensarbetet. Exempelvis MMS 
potential som förmedlare av trafikinformation, användbarhet inom ITS, 
intresse för nya tjänster, Vägverkets befintliga resurser och uppbyggnad av 
systemarkitektur för att den ska passa överföring av bilder. Intervjuerna 
utförs med varierade grad av struktur men med flexibilitet för att lättare 
kunna jämföra men samtidigt ge intervjupersonen möjlighet att förklara och 
diskutera. Examensarbetet kommer också att innebära en granskning av 
redan utförda intervjuer och undersökningar om användning av tekniken och 
intresset för mobila tjänster bland trafikanter.  
 
I vår studie med kvalitativ ansats arbetas kontinuerligt med begreppen 
validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att det som undersöks är 
relevant så att beslut kan baseras på framkommen information. Reliabilitet 
kan beskrivas som tillförlitlighet. Begreppen gäller såväl datainsamlingen 
som den efterföljande analysen av insamlade data. Det handlar om att kunna 
beskriva den information som samlats in och att bearbetningen skett på ett 
systematiskt och hederligt sätt. God validitet och reliabilitet är en 
förutsättning för att resultaten skall kunna generaliseras. Vi strävar efter hög 
validitet och reliabilitet i examensarbetet. 
 
Metodtriangulering 

 Examensarbetet kommer att innebära explorativa studier så att en 
grundläggande förståelse kan erhållas. Detta sker bland annat med hjälp av 
metodtriangulering. Det innebär att använda två eller flera metoder för att 
undersöka en och samma företeelse för att få fler perspektiv på 
studieobjektet10, i vårt fall litteratur, intervju och sekundärdata. Det gör vi för 
att öka kvalitén och trovärdigheten på examensarbetet. Sekundärdata innebär 
att vi använder oss av redan utförda intervjuer (se intervju ovan). Detta 
illustreras här nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benchmarking  
Det kommer att behövas en så kallad benchmarking i miniformat för att göra 
jämförelser mellan andra redan utvecklade trafikinformationstjänster och 
tjänster förmedlade med MMS för att få insikt i möjligheter. Inriktningen blir 
mot de mobiltelefonoperatörer och tjänsteleverantörer som finns på 
marknaden. Undersökningen görs för att förstå, jämföra och hämta idéer kring 
hur andra har utvecklat tjänster och använder MMS.  

                                                 
10 Björklund, Paulson (2003) 

Figur 2: Triangulering

Litteratur Sekundärdata 
 

Intervju 
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2.3 Kunskapsresultat 
Kunskapsresultatet kommer att utgöra den referensram som vi arbetar 
utifrån. En sammanställning av de teorier och fakta som framkommer under 
vår datainsamling gällande mänskliga aspekter, teknik, kvalité, IT-tjänst och 
systemarkitektur.  

2.4 Kunskapsanalys 
I denna aktivitet sker en analys mot kunskapsresultatet kring teknik, IT-
tjänst, systemarkitektur och kvalité och med det mänskliga aspekterna i 
bakgrunden, för att på så sätt kunna applicera detta på vår tjänst i 
utvecklingsarbetet. Följande områden analyseras: 
 
Teknik 
Vid utveckling av tjänst behövs en genomgång av vad MMS-tekniken har att 
erbjuda. Det innebär att se vad som är tekniskt möjligt att utföra vad gäller 
presentation och förmedling av meddelanden. Grunden är datainsamlingen 
som beskrivits ovan och en analys för att hitta karaktären hos tekniken och 
vad den kan erbjuda i jämförelse med andra medier.  
 
IT-tjänst 
Vad innebär det att utveckla en mobil IT-tjänst? Det innefattar identifiering av 
kundbehov med utgångspunkt från mänskliga aspekter. Scenarion kommer att 
användas för att beskriva och förtydliga användningssituationer. Vi 
undersöker vilka användare och vilken typ av tjänster som passar dem för att 
få fram ett tjänstekoncept som fungerar i praktiken.  
 
Tjänsteprocess innebär en beskrivning av de krav som ställs på 
tjänsteleverantören för att realisera ett tjänstekoncept, exempelvis i form av 
en visuell processbeskrivning. Det innebär även att visa möjliga 
interaktioner mellan kund och inblandade aktörer.  
 
Identifiering av tjänsteresurser innebär en beskrivning av de resurser som 
utgör grunden i tjänsterna exempelvis de bilder som idag används av 
Vägverket för trafik- och väglagsövervakning.  
 
Den infrastruktur som finns för tjänsternas förverkligande ska identifieras.  
 
Systemarkitektur 
Hur ser den befintliga systemarkitekturen ut och vad bör tas i beaktning vid 
utveckling av tjänst? En beskrivning på hur redan existerande infrastruktur 
och resurser på Vägverket kan nyttjas för att få en fungerande system-
arkitektur, kommer också att framställas.  
 
Kvalité 
Vi kommer vid analysering av IT-tjänsterna att applicera så kallade 
kvalitetsdimensioner på dem. 
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2.5 Utvecklingsarbete 
I det här steget tas resultaten och tolkningarna i beaktande från 
kunskapsanalysen. Med hjälp av det som framkommit arbetas idéer fram, på 
goda grunder, om hur uppdragsgivaren skulle kunna använda MMS-
tekniken för att få ut trafikinformationen till trafikanter via mobiltelefoner.  

2.6 Presentation 
Här sätter vi ihop bilder med text och presenterar exempel på hur MMS 
meddelandena skulle kunna se ut i en mobiltelefon.  

2.7 Utvärdering 
I aktiviteten drar vi slutsatser av vårt examensarbete och gör en utvärdering 
av de metoder som använts. Här diskuteras även förslag till framtida 
utvecklingar. 

2.8 Disposition 
Kapitel 1 
Inledning: Redogör för uppdragsgivare, bakgrund och uppdrag i examens-
arbetet. Här skriver vi även om problem, mål, syften och avgränsningar som 
vi har i arbetet. 
Kapitel 2 
Metod: Innehåller de metoder och tillvägagångssätt som använts.  
Kapitel 3  
Referensram: Redovisar utifrån vilka ramar vi arbetat efter i examensarbetet. 
Kapitel 4 
Jämförelse mellan medier: Här gör vi en jämförelse av MMS med andra 
medier.  
Kapitel 5 
IT-tjänst: Här beskrivs IT-tjänsternas tjänstekoncept, -process, -resurser och 
infrastruktur.  
Kapitel 6 
Systemarkitektur: Redovisar vilka system som finns med utgångspunkt från 
systemarkitektur inom ITS. 
Kapitel 7 
Presentation: I kapitlet visas en visuell modell om hur MMS-meddelandet 
kan se ut i en mobiltelefon och hur kvalitetsdimensionerna kan appliceras på 
tjänsterna. 
Kapitel 8 
Slutsats: Under detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi drar av vårt 
examensarbete och en utvärdering av metoden som vi använt.  
Kapitel 9  
Diskussion: Här diskuteras omkring hur en fortsättning kan se ut och hur 
tjänsterna kan vidareutvecklas. 
Kapitel 10  
Källförteckning: De källor vi använt redovisas i detta kapitel. 
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3 Referensram 
I det här kapitlet kommer den referensram som används i uppsatsen att 
redovisas. Inledningsvis kommer teori kring de mänskliga aspekter, ett 
teknikavsnitt för att följas av kvalité och teori om att utveckla en IT-tjänst. 
Slutligen en beskrivning av systemarkitektur inom ITS-området och de 
standarder som används vid överföring av trafikinformation. 

3.1 Mänskliga aspekter i IT-tjänsteutveckling 
Eftersom IT-tjänster är ämnade att användas av människor, i vårt fall av 
trafikanter, så har vi sökt i litteraturen om hur människor agerar utifrån 
information och teknik. De teorier som framkommit och som vi har i åtanke 
vid utvecklingen av våra IT-tjänster redovisas i detta kapitel. Vi har 
avslutningsvis även en beskrivning om hur lagstiftningen ser ut för att 
skydda den personliga integriteten. 

3.1.1 Valsituationer i trafiken  
TFK har gjort en studie11 av ett antal trafikanter i norra delen av Stockholm, 
hur de utnyttjar information för att ta beslut i olika situationer. Orsaken till 
studien är att väghållare och andra trafikaktörer ska kunna tillse att trafiken 
flyter effektivt och trafiksäkert. Det kan ske genom styr- och 
informationsinsatser eller genom förändringar i infrastrukturen. 
 
”Trafikantens möjlighet att förflytta sig i vägsystemet är beroende på en 
mängd faktorer såsom erfarenhet, förmåga, fysiska förutsättningar liksom 
kännedom om trafiksystemet och om rådande tillstånd i trafiken. Insikten om 
trafiken och de val som görs påverkas i hög grad av vana och information. 
Behovet av extern information varierar för olika individer beroende på 
dennes förutsättningar och tidigare erfarenheter.” 

 
Trafikanterna kan före resans start stå inför val av: 
 

• färdmedel 
• starttidpunkt 
• färdväg, även om valet kan ske under resans gång 

 
Dessa val görs beroende på om resförhållanden kan uppfattas eller förutspås. 
Okunskap och osäkerhet påverkar valen. Det är svårt för trafikanten att 
bedöma om förväntningarna överensstämmer med verkligheten. 
Trafikinformation kan bidra till att underlätta ovanstående val.  
 
Trafikanternas beslut vid olika valsituationer är beroende på deras: 
 

• Målsättning med resan 
• Tillgång till information 
• Förmåga att bearbeta information 

                                                 
11 Lindkvist (2000) 
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Information har en större genomslagskraft på beteenden än 
rekommendationer, om den är trovärdig, riktig, rättfärdig och relevant. Det 
finns dock en negativ effekt, om exempelvis många väljer en annan färdväg 
så kan det uppstå nya trafikstörningar. 

3.1.2 Trafikantens bedömningar och beslut  
Avsikten med att förmedlad trafikinformation är att trafikanten ska kunna ta 
ett beslut. Författaren Karl Halvor Teigen beskriver människans 
förutsättningar när det gäller att göra bedömningar och ta beslut12.  
 
När människan gör en bedömning handlar det om att placera ett objekt eller 
en företeelse i en kategori eller efter en graderad skala. Alla beskrivningar 
av föremål, situationer och förhållanden kan bedömas. Människan vill gärna 
göra jämförelser med hur saker passar in på de egna åsikterna. Det kallas 
relativa bedömningar och är av stor betydelse när ett beslut ska göra om vad 
som är det bästa alternativet. De beslut som tas baseras på en 
elimineringsprocess med det menas att alla alternativ utom ett kasseras. Det 
finns dock inga garantier på att det bästa beslutets tas. Ju fler alternativ som 
ges desto större chans finns för att ta rätt beslut.  

3.1.3 Användarvänlighet 
I utveckling av system är det viktigt att beakta hur användaren fungerar när 
mötet med tekniken är ett faktum. Ur boken Människa-datorinteraktion ett 
psykologiskt perspektiv13 av Carl Martin Allwood kan läsas att 
användarvänlighet är viktigt vid anpassning av teknik, en del i det är 
åtkomlighet. Det innebär att tekniken måste vara tillgängligt så att den inte 
är ur funktion då användaren behöver den. Allwood skriver vidare att det är 
viktigt med acceptans, det vill säga att användarna är välvilligt inställda samt 
hur hög motivation de har för att nyttja tekniken.   
 
Vid utveckling av tjänster med ny teknik måste bland annat hänsyn tas till 
användarens förförståelse. I detta begrepp finns olika komponenter, de är: 

 
• Kognitiva, det vill säga individens förståelse av verkligheten och olika 

färdigheter. Det kan sammanfattas som förkunskaper. 
 
• Motivationella och emotionella, vilket innebär individens 

förhållningssätt och känslomässiga förväntningar av situationen. Det 
människan står inför är intresset av att engagera sig och om det blir 
roligt att gå in i situationen. 

                                                 
12Araї (2001) 
13 Allwood (1998) 
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Människan är en varelse med förståelse för verkligheten och som försöker 
uppnå mål. Förståelse innebär att människan har en uppfattning om 
verklighetens egenskaper. Människans mål avgörs av påverkan från 
förståelsen. Utifrån vad som bedöms vara sant eller falskt om sig själv och 
sin omvärld försöker människan nå målen. Samtidigt påverkas beteendet av 
de omständigheter som människan inte har ordentlig kunskap om. Det 
resulterar i att människan är både målstyrd och påverkad av omständigheter 
som denne inte fullt ut förstår. 

3.1.4 Mobiltelefonerande i trafiken 
Vägverket har på uppdrag av Näringsdepartementet gjort en utredning om 
mobiltelefonerande i trafiken14, där ett av delmålen var att studera effekterna 
av SMS-användning i fordon. I rapporten från utredning framkom att en 
bilförare uppvisade försämrade bromsreaktionstider vid mottagandet, vilket 
tyder på försämrad mental beredskap för olika trafikhändelser. Vissa 
bilförare anpassade dock sitt användande av SMS till körningen, och 
väntade med att besvara dem tills bilfärden var över. Det finns idag inget 
förbud för användande av mobiltelefoner i trafiken men Vägverket vill som 
slutsats i rapporten avråda från att köra och använda mobiltelefonen 
samtidigt.  

3.1.5 Den personliga integriteten 
Begreppet personlig integritet har inte någon tydlig innebörd. Det finns 
åtminstone tre omständigheter som det handlar om15: 
 

1. den enskildes subjektiva upplevelse av obehag och maktlöshet  
2. gruppers attityder och politiska värderingar 
3. att lagstiftningen i betydande utsträckning har karaktären av ramlag 

som förutsätter tolkning i det enskilda fallet 
 

Utgångspunkten kan sägas vara den enskildes krav på en fredad sektor, inom 
vilken denne har rätt att slippa inblandning från andra. Några krav på en 
frizon kan inte den enskilde kräva utan får i många fall stå ut med att 
personlig information lämnas ut16. Användningen av övervakningskameror, 
som i antal fördubblats på bara några år17, kan i vissa fall anses som ett 
intrång på den personliga integriteten. 
 
I Sverige har övervakningskameror tidigare varit en symbol för att storebror 
ser dig, men utveckling går mot att kamerorna blir en garanti för trygghet. 
Sverige har sedan några år en särskild lag om allmän kameraövervakning, 
LAK (1998:150). I den står att läsa: 

                                                 
14 Vägverket Mobiltelefonerande i Trafiken (2003) 
15 Seipel (1997) 
16 Lindberg (1999) 
17 Hemsida: Datainspektionen 
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6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av 
sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 
övervakad. Vid bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning 
skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, 
förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid bedömningen av 
den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas hur 
övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas. 
 
Lagen reglerar övervakning av allmän plats och det är länsstyrelserna som 
ger tillstånd. Efter LAK kom PuL (PersonuppgiftsLagen) som säger att 
bilder av identifierbara personer kan vara personuppgifter. Personuppgifter 
regleras av PuL, där Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Det har 
diskuterats när PuL ska tillämpas på kameraövervakning. Det är fastställt att 
när digitala bilder spelas in och sparas, till exempel. i taxibilar, är det 
behandling av personuppgifter som regleras av PuL. Troligen gäller PuL 
också för digitala kameror när bilderna bara visas på bildskärm. 
 
I betänkandet Allmän kameraövervakning (SOU 2002:110) föreslås i stället 
att när det gäller övervakning av allmän plats ska tillämpliga delar av PuL 
upprepas i LAK. På det viset kommer all övervakning på allmän plats att 
regleras enbart av LAK. Men när det gäller övervakningskameror på platser 
dit allmänheten inte har tillträde ska PuL gälla.  

3.2 Teknik 
Ett syfte som vi har i examensarbetet är att ge läsaren en insikt i MMS-
tekniken och vad det kan tillföra i jämförelse med andra medier. Därför så 
kommer inledningsvis en kortfattad framställning av de mobilnät som 
används. Därefter en beskrivning av MMS-tekniken och slutligen en 
redogörelse om andra medier, som kan användas för att förmedla trafik-
information, för att kunna göra jämförelsen i kapitel 4. 

3.2.1 Bärare av mobila tjänster 
Här följer en kort beskrivning av de vanligaste mobilnäten18 som finns 
representerade i Sverige. MMS kan skickas i dessa nät, skillnaden är att 
storleken på MMS-meddelandena kan utökas desto mer prestanda bäraren 
har.  
 
GSM  
GSM (Global System for Mobile communication) är ett digitalt 2G nät som 
har stor räckvidd över Sverige. Det är inte lika bra som det tidigare, analoga 
nätet NMT (Nordic Mobile Telephony), som hade större täckning i de 
nordligaste delarna av Sverige samt inlandet. En uppringd förbindelse i 
GSM har en hastighet av 9,6 kbit/s. Överföring av data går förhållandevis 
snabbt, uppkopplingstiden är cirka 20-30 sekunder.  
 

                                                 
18 Hemsida: PTS 
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GPRS  
GPRS (General Packet Radio Services) är ett 2,5G nät och fungerar som en 
övergång mellan GSM och UMTS (Universal Mobile Telecommunication 
System). Överföringshastigheterna är upp till 115,2 kbit/s och det är en 
förutsättning för exempelvis e-post, e-handel och MMS. De funktionerna 
underlättas då tekniken innebär att data skickas som paket. GPRS fungerar 
som ett mindre mobilt bredband, det vill säga telefonen kan ständigt vara 
uppkopplad. 
 
UMTS  
UMTS (3G) kan ha en överföringshastighet på 2 Mbit/s vilket ökar de 
mobila användarnas åtkomst. UMTS är 40 gånger snabbare än GSM, det vill 
säga det är ett mobilt bredband. Utbyggnaden täcker vid årsskiftet 
2003/2004 södra och mellersta Sverige samt Norrlandskusten. 
 
UMTS har högre radiofrekvenser än de tidigare näten och det resulterar i en 
kortare räckvidd (cirka 7-10 km). Det medför att det befintliga GSM-nätet 
måste byggas ut med 8 000-10 000 master för att täcka behovet. Det är 
dubbelt så många som GSM-nätet har. I stora städer kommer basstationerna 
dessutom att behöva stå tätare än på landsbygden. Detta på grund av de 
många användarna och att vissa hus isolerar signalen. För att en mobil enhet 
ska fungera måste den ha inställningar som innehåller de parametrar som 
behövs för det nät som är utbyggt. Det innebär att nya telefoner kan nyttja 
alla nät medan de gamla endast kan utnyttja det gamla nätet.  

3.2.2 MMS19 
Multimedia Message Service (MMS) är en ny typ av meddelandetjänst som 
för mobiltelefonanvändaren påminner mycket om SMS (Short Message 
Service). MMS gör det möjligt att skicka meddelanden på det mobila 
telefonnätet innehållande:  
 
• text  
• bild för grafik, tabeller, diagram, kartor, animerade bilder (GIF), 

fotografier  
• ljud för musik och tal  
• video aktuellt i 3G-nät 

 
MMS tillåter användaren att sända en multimediapresentation i ett enda 
meddelande, det vill säga inte i en textfil med bilagor. Det finns även 
möjlighet att skicka ett meddelande till flera mottagare på samma gång. Med 
tekniken är det också möjligt att sända meddelanden inte bara mellan 
mobiltelefoner, utan också från telefon till e-post. Detta gör användning av 
MMS enkelt och användarvänligt.  
 

                                                 
19 Fakta hämtat från hemsidor och muntliga källor vid Telia, Tre, Tele2, Vodafone. Nokias hemsida 
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Idag används MMS främst som ett sätt att kommunicera mellan 
mobiltelefonanvändare, det vill säga att skapa och dela personligt innehåll. 
Detta görs med hjälp av exempelvis en inbyggd kamera i telefonen, bild och 
ljud som är sparat eller nedladdat från en webbsida.  
 
MMS är standardiserad av WAP Forum (drivs av Open Mobile Alliance 
Ltd) och 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Dessa 
sammanslutningar utvecklar nya standarder för trådlös kommunikation via 
digitala mobiltelefoner och andra digitala terminaler. 3GPP-specifikationen 
definierar nätarkitekturen och allmänna funktioner. WAP Forums MMS-
specifikation definierar meddelandekapsling och applikationsprotokoll.  
 
Det finns ett dokument MMS Conformance Document20 som bland annat 
Nokia, Ericsson, Sony Ericsson och Siemens tillsammans har utarbetat för 
att säkerställa interoperabilitet av MMS-funktioner mellan dessa olika 
företagsterminaler. Dokumentet fokuserar bland annat på minimikrav för 
handhavandet av innehåll i meddelanden, kodning och presentation. 
 
MMS-standarden rekommenderar stöd för medieformaten: 
 
• JPEG  
• GIF  
• text  
• AMR voice 
• diverse andra format 

 
Format som inte stöds av MMS hanteras på ett kontrollerat sätt. Detta sker 
genom att meddelandena är kapslade på ett sådant sätt så att den mottagande 
parten kan identifiera dessa innehållsformat. Det är sedan upplösningen på 
telefonen som avgör hur bilden representeras. 
 
MMS använder WAP (Wireless Application Protocol) vilket leder till att det 
i princip blir oberoende bäraren. För att kunna utnyttja MMS egenskaper på 
bästa sätt så används idag främst GPRS som databärare. Det verkliga 
genombrottet för MMS väntas komma i 3G-nätet. I det kan användaren även 
ta emot strömmande video, vilket kräver betydligt större bandbredd.  
 
Hjärtat i MMS är MMSC som står för Multimedia Message Service Center, 
den måste operatören integrera i sitt nätverk för att det ska fungera. Det finns 
naturligtvis många olika lösningar på detta. Vanligast är att MMSC tar hand 
om: 
 
• alla inkommande och utgående MMS  

                                                 
20 Nokia et al. (2002) 
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Innehålls server 

E-post server 

MMSC 
SMS-C server 

 
WAP 

gateway 

Multimedia Message Service Center 

MMSC

Annan operatör MMS 
Användardatabas 

Mobiltelefon 

Figur 3: MMSC

 
 
 
• att se till att meddelanden lagras i ett temporärt minne då terminaler är 

avstängda och skickar sedan vidare 
 
• debitering  
 
• vidarebefordran av meddelanden då mottagaren befinner sig i andra 

operatörers nät  
 
• kontakten med SMS-C (Short Message Service Center), 

innehållsservrar och e-postservrar 
 
MMS använder en kombination av SMS och som tidigare nämnts WAP- 
teknologier. När ett MMS meddelande skickas får mottagaren ett 
meddelande via SMS. När detta tas emot av den mobila enheten skapas 
automatiskt en uppkoppling till en WAP gateway för att hämta innehållet i 
MMS meddelandet. Det kan se ut enligt följande bild: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WAP används för att pusha informationen till mottagaren från servern. När 
information pushas innebär det att servern skickar ut informationen till 
telefonen och inte att telefonen hämtar information från servern.  
 
Skulle det vara så att mottagaren identifieras som en icke-MMS telefon så 
får denne ett SMS som talar om att ett MMS finns att hämta på en specifik 
webbadress.  



Högskolan Dalarna 
Informatik, D-uppsats 10p                                                                      
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   17

Figur 4: Interaktionsdiagram MMS 

Figur 5: Betalningstabell 

 
 
 
Nedanstående bild visar ett exempel på hur det kan se ut när ett MMS 
skickas och användarna har samma telefonoperatör: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Mottagaren kan hämta meddelandet direkt eller vid annat tillfälle.  
  
 
Presentation 
MMS använder ofta kommandospråket SMIL (Synchronized Multimedia 
Integration Language) för att definiera hur mediaobjekten i meddelandet ska 
presenteras för användaren21. SMIL är ett märkspråk som används på 
ungefär samma sätt som HTML. Det första objektet som förväntas komma 
är en SMIL-fil, vilken förser klienten med instruktioner hur de övriga 
mediaobjekten i meddelandet ska presenteras. På detta sätt blir visningen lik 
en PowerPoint-presentation. 
 
Kostnader 
MMS meddelandetjänster fungerar idag bara via uppringda förbindelser 
därför att operatörerna vill kunna ta betalt för varje meddelande. Det vore 
dock fullt möjligt att sända MMS via mobilt bredband och på så sätt undgå 
att betala per meddelande. Det är upp till operatörerna att avgöra hur mycket 
ett MMS ska kosta. Just nu arbetar många operatörer med att stimulera 
användningen av MMS med olika erbjudanden bland annat genom att hålla 
priser förhållandevis låga. Prisexempel nedan (17/2-04): 
 
Operatör Kostnad Kommentar 
Telia <100 kb    3.80 2 maj gratis fre-sön 
Vodafone 1-30 kb     3.50 

31-100 kb 5.50 
I februari gratis på 
helger 

Comviq/Tele2 3.25  
Halebop 2.80  
 

                                                 
21 Mostafa (2002) 

 Bekräftelse på hämtar MMS 

 Hämtar MMS*  Hämtar MMS* 

Bekräftelse på att MMS är mottaget 

 Skickar meddelande om nytt MMS 

Bekräftelse skickar meddelande 

Meddelande skickas 

Sändare Mottagare MMSC 
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Betalningsviljan hos användarna är goda på grund av att MMS är en logisk 
utökning av SMS, de har redan vanan inne med att betala för varje 
meddelande som skickas. Det kan i förlängningen visa sig vara vinstgivande 
för alla parter i värdekedjan.  
 
Storlek 
Standarden specificerar ingen maxstorlek för MMS-meddelanden. Orsaken 
är att man vill säkerställa framtida interoperabilitet. Meddelandestorleken är 
därför en implementeringsfråga. Men MMS-meddelanden har en 
rekommenderad storlek på 100 kb i GPRS-nätet. När 3G-nätet är utbyggt 
kommer storleken på meddelanden att kunna öka om en telefon anpassad för 
3G används.  
 
Hastighet 
MMS-överföringens hastighet beror på meddelandestorleken och vilken 
bärare som används. MMS kan uppfattas som ett snabbt medium på grund 
av att den mottagande användaren inte märker den pågående överföringen 
förrän hela meddelandet har levererats. 

3.2.3 SMS22 
SMS betyder Short Message Service och är en tjänst där en användare kan 
skicka eller ta emot korta textmeddelanden i mobiltelefon. Ett meddelande 
kan högst bestå av 160 tecken. De flesta SMS-meddelanden skickas mellan 
personer som enkla textmeddelanden, men används även för mobila 
informationstjänster, som exempelvis nyheter, väder, spel och chat. För att ta 
emot ett sådant meddelande krävs att en beställning gjorts. Kostnaden för att 
skicka ett SMS är olika beroende på operatör, det kostar inget att ta emot, 
därför betalas ofta tjänsterna vid beställningen.  
 
SMS kan användas för att skicka textbaserad trafikinformation. 

3.2.4 EMS23  
EMS (Enhanced Message Service) ger större möjligheter än SMS då det kan 
ge liv åt meddelanden med ringsignaler, toner, formaterad text, svartvita 
bilder och animationer. EMS stöds av det befintliga GSM-nätet och kan 
därmed användas av dem som har en mobiltelefon där tekniken fungerar. 
EMS klarar att skicka mer än de 160 tecken som SMS klarar idag. Det finns 
dock andra begränsningar och de är mobiltelefonens kapacitet att skicka och 
ta emot meddelande. Om en mobiltelefon som inte har bildfunktion får ett 
EMS med en bild syns endast textinnehållet, resten går förlorat. EMS är 
tillika SMS billiga att producera och ger därmed en vinst till mobiltelefon-
företagen. Betalningen för meddelandet sker per skickat EMS.  
 
EMS kan användas för förmedling av trafikinformation men tekniken klarar 
inte av färgbilder. 

                                                 
22 Fakta hämtat från hemsidor vid Telia och Ericsson.  
23 Fakta hämtat från hemsidor vid Telia  och Ericsson.  
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3.2.5 WAP24 
WAP (Wireless Application Protocol) är en de facto standard för överföring 
av Internet och avancerade telefonitjänster på digitala mobiltelefoner, PDA, 
sökare och andra trådlösa terminaler. En WAP gateway är den protokoll-
konverterare som översätter mellan de olika protokoll som nyttjas. WAP är 
också en metod som används för att med mobilen kunna surfa på Internet. 
Den internetsida som nås via WAP måste vara programmerad i WML 
(Wireless Markup Language) istället för HTML för att passa fönstret i 
mobilen. Bilderna som finns är av typen wbmp (wireless bitmap). Kostnaden 
för WAP är abonnemangsavgiften och nedladdat material. Det går att surfa 
på vanliga html-sidor, så kallat mobilt Internet, men då blir det mycket 
scrollande eftersom sidorna inte är avsedda för det lilla fönstret i mobilen.  
 
Det är enkelt att använda en WAP-telefon eftersom den fungerar oavsett nät. 
Det är telefonens funktion och mobiltelefonoperatören som avgör vilket nät 
som används. Det som kan uppfattas som besvärligt vid användandet är att 
söka information eftersom det är begränsat med kontrollknappar.  
 
Läget på vägarna och trafiken.nu är exempel på WAP-tjänster med  
trafikinformation som Vägverket tillhandahåller.  

3.2.6 Mobil E-post25 
Mobil E-post fungerar som vanlig e-post med den skillnaden att inget 
meddelande kommer för att stanna i telefonen, utan via mobilnätet läses e-
posten på den mailserver som finns. Åtkomsten sker via en uppringd eller 
fast förbindelse med mobiltelefonoperatören. Det går inte att läsa eventuella 
bilagor som är medskickade. Även om telefonen saknar inbyggd e-postklient 
kan den i de flesta fall hantera e-post, antingen som SMS-meddelanden eller 
via telefonens WAP-läsare som då fungerar likt webbaserad e-post. 
Kostnaden för tjänsten är endast abonnemanget. 
 
Enstaka trafikinformation skulle kunna levereras via e-post men det går inte 
att öppna bilagor i mobil e-post. 

3.2.7 Internet26 
Internet är den mest flexibla lösningen då få restriktioner finns gällande 
programmeringsspråk och protokoll. Det finns en oändlig mängd av 
information att tillgå. Oavsett vad som ska utföras på Internet så måste 
användaren söka mer eller mindre aktivt för att leta reda på det som önskas. 
Däremot finns det begränsningar i mobiliteten som gäller åtkomst av 
Internet, ofta är det en fast uppkoppling via bredband, w-lan eller modem.  
 
Det finns flera olika sidor med trafikinformation som kan eftersökas på 
Internet, bland annat Läget på vägarna och trafiken.nu. 

                                                 
24 Fakta hämtat från hemsidor vid Annika Tiger och WAP Forum.  
25 Fakta hämtat från hemsidor vid Telia och Ericsson. 
26 Fakta hämtat från hemsidor vid Telia och Ericsson. 
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3.3 Kvalité 
Tjänster har börjat få en delvis annorlunda karaktär än tidigare. Intresset för 
tjänstekvalité har ökat väsentligt27. En allt större andel tjänster innebär 
hantering av information som växt fram i samband med informations-
teknologins snabba framväxt. Därför är det nu viktigt att fokusera på 
hantering och förbättring av tjänstekvalité när det gäller förmedling av 
information. Kvalité innebär att uppfylla och helst överträffa kundernas 
behov och förväntningar, det är en konkurrensfråga. Kvalité på en tjänst är 
att betrakta som en relation mellan tjänsten och dess leverantör samt 
kundens upplevelse av tjänsten. 
 
I Zeithaml, Berrys och Parasuraman bok Delivering Quality Service28 
skriver författarna att de fick fram flera kvalitetsdimensioner när de sökte 
efter en metod att mäta kunders inställning till kvalitet på service. Under 
granskningen så upptäckte författarna vissa mönster i kundernas svar.  
Mönstren bildade sedan underlag för kvalitetsdimensioner. Varje dimension 
representerar ett område inom service som kunder tyckte var angelägna att 
belysa. 
 

• Pålitlighet: gäller tjänstens jämnhet i resultat exempelvis punktlighet 
och precision i informationen som levereras och att det som avtalats 
faktiskt blir utfört.  

 
• Trovärdighet: som syftar till att det går att kan lita på leverantören.  

 
• Tillgänglighet: avser hur lätt det är att få kontakt med leverantören 

exempelvis läge, öppettider och möjligheter att kunna nå denne via 
telefon eller andra tekniska hjälpmedel.  

 
• Kommunikationsförmåga: syftar på förmågan att kunna 

kommunicera med kunden på ett sätt som är naturligt för kunden och 
som denne förstår.  

 
• Tjänstvillighet: det vill säga viljan att hjälpa kunden. 

 
• Artighet: handlar om leverantörens uppträdande i form av 

exempelvis vänlighet, omtanke och hövlighet.  
 

• Inlevelseförmåga: förmågan att leva sig i kundens situation.  
 

• Omgivning: den fysiska miljön där tjänsten utförs det vill säga 
utrustning och lokalers utseende.  

                                                 
27 Bergman (2001) 
28 Zeithaml et al. (1990) 
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3.4 IT-tjänst  
I sin rapport The notion of IT-services from a social interaction perspective29 
har Eriksson och Hultgren undersökt begreppet IT-tjänst utifrån perspektivet 
social interaktion, vilket baseras på tjänsteteori och handlingsbarhet hos 
informationssystem (IS).  
 
Social interaktion kan beskrivas som en process det vill säga en sekvens av 
handlingar, som kan gälla både material och kommunikationshandlingar, 
utförda i ett socialt sammanhang. Dessa handlingar utförs i syfte att uppnå 
resultat och effekter. I samband med social interaktion skapas och 
vidmakthålls sociala relationer mellan de aktörer som är inblandade.  
 
I tjänsteteorin är tjänstemötet centralt, det vill säga den situerade och sociala 
interaktionen som fysiskt äger rum när tjänsteleverantören och kunden 
fysiskt möts och när tjänsten produceras och levereras i samarbetet dem 
emellan. Eftersom tjänsterna samproduceras med kunden kan de beskrivas 
som social interaktion. Rollerna kund och tjänsteleverantör är viktiga i 
teorin. 
 
Med handlingsbarhet hos IS avses när IS används hos aktörer för att utföra 
kommunikationshandlingar, med andra ord att utföra social interaktion 
genom IS. När Eriksson och Hultgren kombinerar tjänsteteorin med 
handlingsbarhet hos IS är det intressant titta på vilken roll som ett IS kan 
spela i relation till sociala aktörer och hur sociala relationer kan skapas i 
samband med IT-tjänster. Detta gäller också hur IS kan användas i olika 
användningssituationer för att skapa resultat och effekter för kunden.  
 
Genom att kombinera ovanstående teorier definierar författarna en IT-tjänst 
enligt följande: 
 
“An IT-service presupposes a computer based informationsystem 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” 
 
Det är viktigt att notera att den sociala interaktionen mellan tjänsteleverantör 
och kund går via IS, de behöver inte mötas i tid och rum.  
 
I rapporten30  skisseras på en struktur för IT-tjänster som ska kunna 
användas vid analysering av dessa. För detta ändamål har en modell för 
tjänstestrukturen skapats. Den består av fyra komponenter, tjänstekoncept, 
tjänsteprocess, tjänsteresurser och infrastruktur. Detta illustreras här nedan: 

                                                 
29 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 
30 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 
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3.4.1 Tjänstekoncept 
Erbjudandet av tjänster baseras enligt Grönroos31 på tre olika komponenter 
eller delar av ett tjänstepaket. Dessa är 
 

• Kärntjänst: grundorsaken till tjänsten. 
 
• Stödtjänst: tillägg till kärntjänsten för att göra det mer attraktiv för 

kunden att binda ett avtal med leverantören, med andra ord ett 
konkurrensmedel. 

 
• Bitjänst: en förutsättning för att kunden ska kunna konsumera 

kärntjänsten. Den ska harmonisera med tjänstepaketet eller vara 
osynlig för kunden. 

 
Kärn- och stödtjänster är det som tjänsteleverantören kan leverera och som 
uppfyller de primära och sekundära behoven för kunden.  
 
För att kunna analysera vilken kärn-, stöd- och bitjänst som är aktuell måste 
målgruppens behov och önskningar utforskas32. Det kan lämpligtvis ske 
med intervjuer samt studier i tidigare utförda utredningar. 

                                                 
31 Grönroos (1996) 
32 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 

Tjänstekoncept 
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Figur 6: IT-tjänstens struktur  
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3.4.2 Tjänsteprocess 
Tjänsteprocesserna definierar, tillsammans med tjänsteresurserna, de krav 
som behöver uppfyllas för att tjänstens koncept ska kunna realiseras33. En 
interaktion mellan leverantör av tjänst samt kund är en förutsättning för att 
en tjänsteprocess ska kunna starta. En kommunikation där informations-
innehåll, handlingsaspekt och effekt är det som avhandlas för att processen 
ska fortgå. För att visa interaktionen mellan tjänsteleverantören, IS och 
kunden, det vill säga de handlingar som utförs mellan dem, kan ett 
interaktionsdiagram användas. 
 
Användningssituationer 
Vidare beskrivs i rapporten tre identifierade användningssituationer vad 
gäller IT-tjänster. De kan vara: 
 

• Automatisk användningssituation. 
Den här användningssituationen kännetecknas av att IS automatiskt 
skickar ett meddelande till kunden. Det kan vara ett automatiskt larm 
vid olycka.  
 

• Interaktiv användningssituation 
Här måste ett utbyte av handlingar ske mellan leverantör och kund. 
Ett önskemål från kunden alternativt ett erbjudande från 
leverantören, ger ett svar från motparten. Detta sker med någon form 
av kommunikation mellan aktörerna. 

 
• Extern användningssituation 

Information ska vidareförmedlas till kunden, det kan gälla 
omdirigering av trafik vid en vägsträcka där kunden normalt befinner 
sig. 

3.4.3 Tjänsteresurser 
Tjänsteresurserna skapar tillsammans med tjänsteprocesserna de krav som 
finns för att förverkliga tjänstekonceptet. Eftersom kunden interagerar med 
tjänsteleverantören genom IS så blir vissa av resurserna osynliga, exempelvis 
organisation och personal. Andra delar blir synliga såsom teknisk utrustning. 

3.4.4 Infrastruktur 
Ett viktigt kännetecken hos IT-tjänster är dess beroende av en infrastruktur 
för att utvecklas, levereras och användas. Den kan bestå av en teknisk del 
och en mjuk del. Den tekniska delen består av exempelvis teknik för 
kommunikation. Den mjuka delen består av databaser och standarder för 
kommunikation mellan olika aktörer och IS. I infrastrukturen är det en fördel 
att dra nytta av den befintliga tekniska basen som verksamheten har. 
Infrastruktur karaktäriseras av dess möjliggörande funktion, delade 
användning och öppna struktur. 

                                                 
33 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 



Högskolan Dalarna 
Informatik, D-uppsats 10p                                                                      
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   24

 
 

3.5 Systemarkitektur 
Systemarkitektur är en övergripande beskrivning på den struktur system 
behöver för att en verksamhet ska fungera34. Den kan inkludera flera 
delsystem och/eller aktörer. Ett arkitekturarbete bör inledas med att noggrant 
undersöka om det finns redan befintliga systemarkitekturer som kan 
återanvändas exempelvis från internationellt arkitekturarbete, vilket bidrar 
till en vidare utveckling, KAREN är ett exempel på ett sådant.  
 
KAREN (Keystone Architecture Required for European Networks)35 är ett 
samarbete inom EU för att få fram en gemensam arkitektur som kan 
tillämpas internationellt inom ITS. För att tillgodose användarens krav och 
behov som finns har sedan en ramverksarkitektur tagits fram (Framework 
Architecture). Där finns tre olika perspektiv på hur ITS-arkitekturen kan 
betraktas36. De är: 
 

• Funktionell arkitektur är den beskrivning av det logiska mönstret 
som finns i systemets datahantering. Den specificerar funktioner och 
processer som ska uppfylla användarens behov. Den visar också 
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 beskriver det faktiska utseende på den 
utrustning som behövs för att systemet ska fungera.  

 
• Kommunikationsarkitektur är de kopplingar som finns dels i den 

fysiska arkitekturen och dels mellan applikation och användare för 
att ett utbyte av information ska kunna ske. 

 
I den ovan beskrivna KAREN finns brister, bland annat avsaknad av 
informationsarkitektur. Ansvarsfrågan är också en brist i KAREN, i 
bakgrunden hamnar vem som ska utforma, styra och ta ansvar för 
arkitekturen. I Sverige är dessa frågor viktiga för verksamma inom ITS-
området. Därför används i utveckling av systemarkitekturer delar av 
KAREN.  
 
Vägverket har tillsammans med bland annat ITS Sweden utarbetat en svensk 
version, Handbok för systemarkitekturarbete inom ITS 37, som är anpassad 
efter KAREN men med de tillägg som saknas i form av informations-
arkitektur och aktörsarkitektur. När ansvaret för data, information samt 
arkitektur ska fördelas mellan aktörer måste tydliga riktlinjer anges. 
Systemarkitekturen kan för att klargöra det delas in i: 

                                                 
34 Axelsson och Eriksson (1999) 
35 Hemsida: Frame 
36 Axelsson och Goldkuhl (1998) 
37 Vägverket et.al. Handbok för systemarkitekturarbete inom ITS (2003) 
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• Aktörsarkitektur, en del som kan delas upp i fyra steg: 

 
1. Identifiering av berörda organisationer. 
2. Definiera aktörernas roller och ansvar 
3. Definiera relationerna mellan aktörerna 
4. Illustrera aktörsmodellen 

 
• Logisk arkitektur, en del som avser två nära begrepp: 

 
o Funktionell arkitektur avser vad systemet ska uträtta och vilka 

avgränsningar som behövs mot andra system och användare 
 
o Informationsarkitektur klargör vilka begrepp och meddelanden 

som ska användas 
 

• Fysisk arkitektur, en del som avser den utrustning som krävs för att 
information ska utväxlas, det vill säga implementationen. 

 
En systemarkitektur behövs så fort som det finns ett samverkansbehov 
mellan aktörer eller om flera delsystem ska interagera.  

3.6 Standarder 
Standarder är en del i infrastrukturen enligt Eriksson och Hultgren38. De 
standarder som är aktuella för överföring av trafikinformation i vårt 
examensarbete är följande: 

3.6.1 Datex 
Data som levereras från TRISS är i Datex-format. Datex39 är en europeisk 
standard där man med hjälp av ett antal specifikationer möjliggör utbyte av 
dynamisk trafikinformation. Standarden innebär att metoder, funktioner och 
struktur på överförd data är densamma för alla parter.  
 
Specifikationen är logiskt uppdelad i:  
 

• en informations modell som beskriver vad som kan utbytas  
• datautbytesmekanism som beskriver hur detta görs 

                                                 
38 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 
39 Vägverket Datex- what is it?  
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3.6.2 Location Code 
Location Code är ett referenssystem för lägesangivelse som används inom 
väginformatiken och speciellt vid trafikinformation. Det används när ett 
meddelande ska sändas för att rapportera något från en specifik lokalisering 
längs vägarna. Standarden beskriver hur lokaliseringen kan kodas och 
namnges40. Består av tre huvudkategorier: 
 

• Area 
• Sträcka 
• Punkt 

 
I kombination med NVDB (Nationell VägDataBas)41 och exempelvis en 
färddator kan meddelandet sedan transformeras till en begriplig text för 
mottagaren. I NVDB ska data om Sveriges vägar finnas lagrade för att 
kunna utnyttjas av de aktörer som har behov av den informationen. 
Databasen är uppbyggd av vägnätets geometri och topologi.  

3.6.3 XML42 
XML (eXtensible Markup Language) är ett märkspråk för att ge innehållet 
en struktur och ett sammanhang. XML har utvecklats av W3C (World Wide 
Web consortium) och är en standard. Det gör den tillgänglig för automatisk 
bearbetning av innehåll till olika format. Språket är den minsta 
gemensamma nämnaren som knyter ihop system som tidigare varit 
oåtkomliga för varandra. Filen med innehållet ska vara baserat på ett XML-
schema. Data som sänds validerar filen mot aktuellt schema. 

 
Bilder i XML kan skickas som text, närmare bestämt som Base64-kodad 
binärdata. Men för att det ska fungera måste formatet anges i det XML-
schema som bestämmer hur informationen ska sändas och tas emot.  
 
 Formatet kan definieras enligt följande: 
 
<!NOTATION jpeg "någon förklarande text till notationen"> 
<!ENTITY EntitetsNamn SYSTEM "bild.jpeg" NDATA jpeg> 
 
Entiteter och notationer används för att på olika sätt infoga informations-
objekt i ett XML-dokument. Med hjälp av notationsdeklarationer talar man 
om för XML-applikationen vilka processinstruktioner som gäller, 
exempelvis vilket format den befintliga filen har eller vilken programvara 
eller plug-in som ska användas för att just denna typ av format ska kunna 
behandlas. En entitet kan ses som en slags behållare med ett namn som man 
själv anger. Denna behållare kan innehålla olika informationsobjekt såsom 
dokument, bilder, fraser, ljud och video. 

                                                 
40 Forsman (2002) 
41 Samarbete mellan Vägverket, Skogsindustrierna, kommunerna och Lantmäteriet 
42 Pepel (2000) 
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Figur 7: Jämförelsetabell 

 
 

4 Jämförelse mellan medier 
Ett av syftena i vårt examensarbete är att ge ett kunskapsbidrag genom att 
jämföra MMS med andra mobila medier, med förmedling av trafik-
information som utgångspunkt. Med det menas att först beskriva dessa (se 
kapitel 3.2), jämföra och sedan redovisa resultatet. Nedanstående tabell visar 
de skillnader och likheter som finns mellan medierna: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur kan vi då sammanfatta resultatet? Om vi utgår från MMS som 
multimediaförmedlare och skickar färgbild och text till användaren, så är 
den stora fördelen med MMS att denne inte behöver söka upp information 
eftersom den är pushad, det går hand i hand med människans lata natur43. 
Det vill säga många människor orkar inte engagera och anstränga sig, de 
spenderar hellre tid på intressantare saker. SMS och EMS har också fördelen 
med att vara pushade men de har inte vinsten med färgbilder och de har 
begränsad storlek på meddelanden.  
 
Om användaren har en stationär dator är Internet ett alternativ eftersom 
denne i lugn och ro kan sitta på valfri plats och titta på hur trafiksituationen 
ser ut. Men användaren måste vara aktiv och sätta igång datorn och göra ett 
antal handlingar för att hitta information. Det blir ett likadant förfarande när 
det gäller WAP, användaren måste utföra handlingar i form av knapp-
tryckning och scrollning. Mobil e-post skulle kunna fungera lika bra som 
MMS och är dessutom i nuläget ett billigare alternativ men det kan bli svårt 
att få någon riktig struktur eftersom inga bilagor kan bifogas.  
 
MMS, SMS och EMS kräver inte något stort tekniskt kunnande vid 
mottagandet, vilket är positivt eftersom många människor är osäkra kring ny 
teknik. Det som måste tas i beräkning är att MMS är ett nytt medium och 
relativt obeprövat hos den stora allmänheten och används idag främst av 
yngre människor. Det är i dagsläget relativt dyrt att skicka MMS (se kapitel 
3.2.2). Dessutom fungerar inte MMS på äldre telefoner och om telefonen har 
en liten display så syns bilderna dåligt. 

                                                 
43 Dahlén (2002) 

Teknik Meddelandestorlek Mobilitet Tillgänglighet Aktivitet* Funktion 
MMS < 100kB 

nätberoende 
Ja Ja Liten Bild, ljud, text o 

video 

SMS <160 tecken Ja Ja Liten Text 

EMS > 160 tecken Ja Ja Liten Svart-vit bild o text 

WAP ∞ 
nätberoende 

Ja Telefon med 
abonnemang 

Stor Allt 

Mobil 
E-post 

∞ 
Inga bilagor 

Ja Telefon med 
abonnemang 

Liten Text o bild 

Internet ∞ Ja/nej Abonnemang  Stor Allt 

* Med Aktivitet avses den mängd handlingar som mobiltelefonägaren måste utföra (liten/stor). 
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5 IT-tjänst 
I följande kapitel presenterar vi två exempel på hur trafikinformation kan 
förmedlas med MMS. Eftersom tjänsterna skiljer sig åt så kommer vi att 
redovisa tjänstekoncept, tjänsteprocess, tjänsteresurser och infrastruktur 
separat för varje tjänst. Vi börjar med en gemensam introduktion för att 
sedan presentera respektive tjänst. 

5.1 Introduktion  
En bild säger mer än tusen ord  
 
Detta talesätt är ett kinesiskt ordspråk och säger mycket om det hjälpmedel 
som bilden är när det gäller att kommunicera och förstå information eller för 
att avbilda och bevara en speciell situation44.  
 
”Kunskaper skaffar vi oss antingen genom egen direkt erfarenhet eller 
genom att få något beskrivet för oss. Ofta fungerar bilden som en 
illustration till en verbal beskrivning och kan därigenom förtydliga eller 
förstärka innehållet” 45 
 
Med dessa rader som grund bestämde vi oss för att utnyttja den fördel som 
MMS har vid förmedling av multimedia. Eftersom uppdraget från Vägverket 
innebar att vi skulle se till MMS förmåga att förmedla trafikinformation så 
kändes det naturlig för oss att utnyttja de kamerabilder som Vägverket 
använder sig av i sitt dagliga arbete (se bilaga 1). Kamerorna är:  
 
• trafikkamera som används i ett trafikövervakningssystem där de är ett 

redskap för att övervaka trafikflödet vid kritiska vägavsnitt för att 
upptäcka exempelvis incidenter och köbildningar. Detta är speciellt 
viktigt i rusningstrafiken och vid evenemang. 

 
• väglagskamera som oftast sitter vid en VViS-station och används av 

TIC för att säkerställa den information som rapporteras in från bland 
annat entreprenörer. Kameran används till största delen på 
vinterhalvåret.  

 
Det kändes naturligt att leverera bilderna tillsammans med textinformation 
som har anknytning till dem för att förtydliga och på så sätt ge information 
om 
 

• trafiksituation till exempel bilköer 
 
• väglaget exempelvis temperatur i vägbanan 

 

                                                 
44 Bergström (2002) 
45 Bergström (2002) 
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Bildens uppgift ska vara att samverka och komplettera texten46 genom att 
framhäva budskapet om trafiksituation eller väglag så att den kan uppfattas 
och förstås på det sätt som Vägverket avsett. Därför måste också bilden vara 
av sådan god kvalité att den är representativ för verkligheten. 
 
Det finns ett antal sätt som kan användas för beställning av tjänst. När det 
gäller åtkomst är det främst intressant med 
 

• MMS via Internet, en prenumeration som beställs när trafikanten vet 
att behovet uppkommer kontinuerligt vid exempelvis daglig 
pendling. 
 

• MMS via SMS, som används när närhelst behov uppstår, exempelvis 
vid osäkerhet kring väglag en enstaka dag. Används främst under 
vintertid. 

 
De olika komponenter som bygger tjänsten är kamera, textinformation och 
åtkomstsätt. Det finns ett antal alternativ för att koppla samman kamerabild 
med både typ av trafikinformation och åtkomstsätt (se figur 8). Vi kommer 
att fokusera på de tjänster som är benämnda i nedanstående figur som Tjänst 
I och Tjänst II. Varför vi valt just dessa kombinationer är att de är lämpliga 
exempel med utgångspunkt från kamerans användningsområde i Vägverkets 
verksamhet.  
 

                                                 
46 Bergström (2002)  

Väglagskamera   

Trafikkamera  

MMS via SMS 
MMS via Internet 

Information om 
trafiksituation 

Information om 
väglag 

Tjänst II

Tjänst I

Figur 8: Kombinationsmöjligheter och valda tjänster 

Textinformation 

K
am

era 

Åtkomstsätt 
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I rapporten Mobiltelefonerande i Trafiken47(se kapitel 3.1.4) så behandlas 
SMS-användning i fordon, vi anser att MMS i det här fallet kan jämställas 
med SMS, eftersom samma manöver från bilföraren krävs. Men eftersom 
bild och textinformation ska tolkas så är situationen mer krävande. Därför 
presenterar vi tjänsterna med utgångspunkt från att meddelandena tas emot 
av användaren i hemmiljö, på arbetet eller platser som kan liknas vid dessa.  

5.2 Tjänst I  
Vägtrafiken är och kommer under överskådlig tid att vara det dominerande 
transportsättet. Antalet bilar på våra svenska vägar har fördubblats på  
30 år48. Det kan nämnas att det varje dag görs cirka fyra miljoner resor i 
centrala Stockholm, där den största och mest intensiva trafiken i Sverige49 
finns. Det innebär att den är mest känslig för störningar. Vägnätet är så hårt 
belastat redan idag så en liten incident kan orsaka långa köer. 
 
Med trängsel och köer ökar också risken för olyckor och påverkan på 
miljön. Mätningar gjorda på Essingeleden visar att en bil i en kö med 
genomsnittshastigheten 6,9 km/tim har en bränsleförbrukning på 2,56 l/mil, 
normalförbrukningen är cirka 0,6 l/mil. Köer orsakar förseningar och skapar 
irritation och innebär ökade kostnader för samhället, företag och enskilda 
människor. Arbetspendlingen i Stockholm är ett stort problem eftersom  
45 % av alla arbetstillfällen finns inom tullarna. Dessutom sprids 
rusningstrafiken ut allt mer, från halv sju på morgonen till tio på 
förmiddagen och från klockan tre på eftermiddagen till halv sju på kvällen.  

5.2.1 Tjänstekoncept I 
Tjänst I är ett MMS-meddelande i form av en bild eller fler från en 
trafikkamera/or med tillhörande trafikinformation. Dessa levereras till 
beställarens mobiltelefon vid en av denne vald tidpunkt och med jämna 
intervall (prenumeration). En definition på tjänsten som passar inom ITS-
området är en reseplaneringstjänst (pre trip information services), eftersom 
avsikten med tjänsten är att meddelandet ska komma fram innan resan 
påbörjas. Då kan föraren själv bedöma trafiksituationen vid vald plats. 
Meningen med den här typen av tjänst är att förse pendlare med information 
om hur trafiksituationen ser ut på en viss plats för att denne ska få ett bättre 
beslutsunderlag vid val av färdväg inför en resa (se bilaga 2). Baserat på 
ankommen bild och textinformation, kan pendlaren anpassa sin starttid och 
välja bland alternativa sträckor eller färdsätt. Pendlaren kan därmed planera 
sin dag bättre. 
 
Tjänsten är i första hand avsedd för målgruppen storstadspendlare. 
Anledningen till detta val är att det intressant att utnyttja tekniken för att ge 
både kort- och långpendlare stöd i sitt val av färdväg i storstäderna som 
exempelvis Stockholm och Göteborg. 

                                                 
47 Vägverket Mobiltelefonerande i Trafiken (2003) 
48 Vägverket IT i trafiken  
49 Hemsida: Trafik Stockholm 
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Följande scenario illustrerar ett exempel på hur vi tänker oss att det kan se ut 
i trafiken för en storstadspendlare: 
 
Scenario I 
Det är tisdag morgon klockan är åtta, utanför kvittrar fåglarna och en ny 
varm sommardag ser sin början. Samuel Karlsson, 36 år, sträcker på sig och 
tänker igenom sin dag på jobbet.  
”– Få se nu, var det inte idag jag skulle träffa en ny leverantör klockan tio”  
Samuel klär snabbt på sig, brer en macka, som han kastar i sig på vägen ut 
till bilen. Bilen startar och Samuel kör ut på Uppsalavägen mot Stockholms 
innerstad där han är ekonomichef på ett importföretag. Han kör på 
motorvägen och rattar med säker hand sin bil genom körfältets filer. Plötsligt 
uppfattar han att farten minskar på bilarna framför.  
”– Oh nej, vad är det nu då, köerna brukar inte börja förrän närmare in mot 
stan, jag har inte tid att stå i någon kö jag måste vara på jobbet om en 
timme” 
Nu är köbildningen ett faktum, det är varmt och det luktar avgaser så det går 
inte att ha rutorna öppna. Samuel önskar att han hade en bil med 
luftkonditionering. Trafiken kryper. Plötsligt ser han Vägassistansbilen lite 
längre fram, bredvid står en nervös kvinna med en bil som det ryker om. 
”- Jaha, det var därför det blev kö så snabb” konstaterar Samuel.  
”- Jag skulle ha valt en annan väg istället, tänkt om jag vetat att det var kö 
här då hade jag sparat tid, nu måste jag ringa till leverantören och be 
honom om extra tid, 
”- Oj, så pinsamt. Jag undrar om jag får igenom den extra rabatt som jag 
hade tänkt be honom om………..” 
Samuel kommer 10 minuter för sent till arbetet, den här missen vill han inte 
göra om fler gånger. 
 
 
Vår målgrupp storstadspendlare har ett behov av en bild för att själv kunna 
avgöra hur trafiksituationen ser ut på de kritiska knutpunkter som denne 
passerar. Med bakgrund av detta har vi identifierat de primära och sekundära 
användarbehov som finns för att kunna tillgodose dessa i tjänsten. De 
beskrivs enligt följande tabell: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kärntjänst Tillfredsställer Primära kundbehov 
Aktuell bild från 
önskad trafikkamera 

 Pendlaren vill ha en bild för att göra en egen 
tolkning av trafiksituation.  

Stödtjänst Tillfredsställer Sekundärt kundbehov 
Framkomlighet  
ex. kö, olycka 

 Planering av annan resväg, ressätt eller 
starttid. 

Bitjänst Nödvändiga för Tjänsteleverantör 
Kundprofil  Relevant information om kunden. 

              Figur 9: Kärn- stöd- och bitjänst, Tjänst I 
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• Kärntjänsten är en bild från en kamera över en trafiksituation som 

behövs för att ge pendlaren stöd för planering av resväg, ressätt eller 
starttid 

• Stödtjänsten är den textinformation som kan skickas tillsammans 
med bild för att klargöra trafiksituation  

• Kontakten sköts via en hemsida där pendlaren anmäler sig till 
tjänsten. Tjänsteleverantören behöver information för att kunna 
administrera tjänsten exempelvis vilket klockslag, datum och kamera 
som bilden ska levereras ifrån för att informationen ska nå fram före 
pendlarens avfärd, det är bitjänsten i konceptet.  

 
Ökad framkomlighet är målet för trafikanten i tjänsten. Men för Vägverkets 
del så är det säkerhet och miljö som är det centrala. Åtgärder för att dämpa 
trafikökningen totalt liksom att minska trafiken där den gör mest skada 
rumsligt som tidsmässigt, är därmed betydelsefullt för dem. Om tillräckligt 
många trafikanter använder tjänsten för att planera och genomföra sina 
resor, skulle effekten bli en bättre fördelad trafik med kortare köer och 
jämnare flöden, vilket kan förhindra exempelvis olyckor. Detta har också en 
positiv miljöeffekt i form av minskade avgasutsläpp. Om trafikanterna dess-
utom undviker köbildning genom att parkera sin bil och använder kollektiv-
trafiken istället, så kan framkomlighet, miljö och säkerhet förbättras. 

5.2.2 Tjänsteprocess I 
Det är viktigt i utveckling av tjänst att veta vilka processer som behövs för 
att tjänsten ska kunna fungera för pendlaren. Vi börjar med att identifiera 
vilka roller som finns, för att övergå till den interaktion som uppstår mellan 
aktörerna, beskriva användningssituationer och sist en processbeskrivning. 
 
Roller 
Vägverkets vision om att använda ITS bygger på ett aktivt samarbete mellan 
offentliga och privata aktörer. Det är viktigt för Vägverket att ligga framme 
när det gäller att få ut trafikinformation med ny teknik. Vägverket menar att 
de ska stå för att samla in, ajourhålla och tillhandhålla grundläggande väg- 
och trafikdata, med andra ord ha rollen som innehållsleverantör.  
 
Ett förslag är att en mobiltelefonoperatör äger och utvecklar tjänsten med 
stöd från Vägverket, vilket ger trovärdighet till informationen. Vägverket 
har inget vinstintresse i tjänsten, men understödjer projekt som trafikanterna 
kan ha nytta av. Det pris som accepteras är självkostnadspris för trafikanten. 
De kan med anledning av detta inte vara betalningsadministratör utan det 
faller under mobiltelefonoperatören. Det är att föredra en mobiltelefon-
operatör som använder 3G eftersom tjänsten då kan utökas i framtiden, 
vilket underlättar om meddelandet innehåller flera bilder och text-
information. Eventuellt skulle ett utvecklingsföretag kunna utveckla 
tjänsten, men risken finns att det kan bli dyrare för kunden. 
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Rollen som kund spelar en storstadspendlare, som är i behov av information 
för att öka sin framkomlighet. Tjänsten som erbjuds kunden är en 
prenumeration med förslagsvis ett fast pris för en tidsperiod och med ett tak 
på meddelandestorlek. 
 
Interaktion 
Vid utveckling av tjänst är det en nödvändighet att identifiera de handlingar 
som behöver utföras för att kunden ska kunna nyttja tjänsten. För att det ska 
fungera krävs dock ett samarbete mellan de olika aktörer som beskrivits 
ovan. När bilderna levereras till kunden så är de inte i realtid, eftersom 
bilderna får en viss fördröjning. Därför måste samarbetet mellan Vägverket 
och mobiltelefonoperatör fungera, så leveransen sker utan dröjsmål. 
 
 Det illustreras i följande interaktionsdiagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användningssituation 
Den användningssituation som Tjänst I är kopplad till, från användarens 
synvinkel, kan vara både den interaktiva, automatiska och den externa 
situationen.  
 
Den interaktiva användningssituation är när en handling utförs av pendlaren. 
Det sker genom att en begäran sänds till tjänsteleverantören via Internet om 
att erhålla ett MMS med trafiksituationsbild vid en bestämd tidpunkt, som är 
effekten. Resultatet blir en från IS sänd bild som kan ses som ett löfte från 
Vägverket om hur trafiken ser ut efter färdvägen och en förmodad ökad 
framkomlighet. Pendlaren erhåller kunskap genom skickade MMS-
meddelanden från IS och kan göra egna tolkningar som baseras på informa-
tion från systemet. Kommunikation är central vid användning av tjänsten, 
genom systemet kan en relation etableras mellan pendlaren och tjänste-
leverantören.  

Kund 

Erbjudande av tjänst 

Besöker Internetsida 

Förslag på olika alternativ 

Begär tjänst via Internet (bitjänst) 

Kärn- och stödtjänst  skickas 

Mobiltelefonoperatör 

Figur 10: Interaktionsdiagram Tjänst I 

Vägverket 

Trafikinformation  
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Tjänsten är också automatisk eftersom bild och text sänds vid det klockslag 
som pendlaren angett i beställningen. IS som utförare ser då till att 
automatiskt sända MMS-meddelandet till pendlaren som tar emot och kan 
tolka detta. 
 
Även en extern användningssituation kan återfinnas i tjänsten eftersom den 
används för förmedla kunskap till en pendlare om hur framkomligheten ser 
ut. Det görs genom att IS skickar meddelanden och pendlaren tar emot och 
tolkar dessa utifrån sin erfarenhet.  
 
Processbeskrivning 
För att förtydliga de processer som behövs för att kunna erbjuda pendlaren en 
tjänst har vi gjort en övergripande processbeskrivning50 enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Eriksson, O. (2002) 
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Grundläggande 
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bokning 
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trafikkamera 
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Teckenförklaring    
       = Process               = Information 

             Figur 11: Processbeskrivning Tjänst I. Fritt efter Eriksson (2002) 
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Informationsförsörjning innebär att rådata bearbetas för att kunna förmedlas 
vidare till tjänsteleverantör. Här finns system som förädlar data från olika 
indatasystem som exempelvis sensorer som kan bedöma köernas längd.  
 
Leverans av trafikinformationstjänst är den process som förser 
tjänsteleverantören med trafikinformation.  
 
Användningsprocess kallas det när storstadspendlaren använder tjänsten. 
 
Tidsangivelse och förhandsbokning är det som pendlaren måste ange för att 
få information från rätt kamera och vid rätt tidpunkt. 

5.2.3 Tjänsteresurser I 
De resurser som identifierats för Tjänst I är:  
 

• mobiltelefon 
• bild från trafikkamera  
• textinformation om trafiksituation 
• samarbete (se kapitel 5.2.2 Roller) 
• storstadspendlaren som kund  
• personal på TIC, Trafik Stockholm och GTiC (Göteborg) 

 
Mobiltelefon 
En mobiltelefon är grundförutsättningen för att den här tjänsten över-
huvudtaget ska gå att använda. Det är idag användarens ansvar att hämta 
sina inställningar till MMS innan det kan användas men det kommer att bli 
mera vanligt att telefonerna är förkonfigurerade vid inköp. I Tjänst I är det 
bra med en mobiltelefon som har hög upplösning på skärmen eftersom det är 
färgbilder som levereras. 
 
Bild från trafikkamera 
I Göteborg och Stockholm finns trafikövervakningssystem där trafikflödet 
videofilmas. Med varierande tidsintervall, från varannan minut, ibland 
oftare, ibland mer sällan, tas dumpar (kopior) från videofilmen. Bilderna 
som genereras läggs i en katalog men sparas inte i någon databas utan ersätts 
bara av nästa uppdaterade bild. Bilderna är i färg och storleken är från10 kb 
upp 70 kb och formatet är JPEG. För att inte strida mot den personliga 
integriteten är bilderna helt utzoomade vid visning för allmänheten. Bilden 
skickas från kameran med en egen identitet och innehåller datum och 
klockslag i filattributet.  
 
Textinformation om trafiksituation 
På trafikinformationscentralerna (TIC) matas uppgifter manuellt in i TRISS 
av personalen om till exempel olyckor och vägarbeten. Men det kan även 
komma meddelanden från andra system exempelvis om trafikflöden. Dessa 
textmeddelanden kan användas i tjänsten för att förstärka bilderna. 
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5.2.4 Infrastruktur I 
Infrastrukturen karaktäriseras av dess möjliggörande, delade användning och 
öppna struktur, därför så anser vi att följande system och standarder är den 
infrastruktur som finns för tjänsten. 
 

• TRISS (se kapitel 6.3.5) 
• CTS (se kapitel 6.3.3) 
• Trafikkamerasystem (se kapitel 6.3.1) 
• Standarder för kommunikation: Datex (se kapitel 3.6.1), Location 

Code (se kapitel 3.6.2), XML (se kapitel 3.6.3), FTP, Microsoft 
Biztalk Server (se kapitel 6.3.7) och MMS (se kapitel 3.2.2) 

• Mobiltelefonnätet  
• Internet 
 

På grund av att vi har en genomgång av ovanstående infrastruktur i kapitel 6 
Systemarkitektur, så använder vi endast hänvisningar här. 

5.3 Tjänst II  
Ett väl utbyggt vägnätverk kan uppmuntra till pendling. Det innebär att de 
personer som väljer att bo på en ort kan med enkelhet förflytta sig till en 
annan arbetsort. Det leder till att vi blir mer mobila51. Mobiltelefonen 
möjliggör den flexibilitet som gör att användaren kan vara tillgänglig vart 
denne än befinner sig. Mobiltelefonen ger också användaren friheten att 
själv välja var denne vill bli nådd.  
 
Mobiliteten som beskrivs ovan är inte det viktigaste i vår tjänst eftersom vi 
utgår från att användaren tar emot sitt meddelande i hemmet eller på 
arbetsplatsen. Men vi ser ändå mobilitet i vår tjänst som i tre delar. Den 
första delen är förflyttningen som sker mellan olika fysiska platser. Andra 
delen är den förflyttning som sker mellan de olika sociala sammanhangen, i 
detta fall mellan hem och arbetssituation. Den tredje delen är en förflyttning 
mellan Vägverkets och mobiltelefonoperatörens system till mobiltelefonen.  
 
Vädret påverkar trafiken och dess säkerhet, samtidigt som vädret är en faktor 
vi inte kan göra något åt. Men med information kan trafikanten förberedas.  

5.3.1 Tjänstekoncept II 
Tjänst II är tänkt till målgruppen landsvägspendlare som vill veta hur en 
viss vägsträcka ser ut. Pendlaren kan göra en beställning genom att skicka 
ett SMS med kameraidentitet, för att beställa en bild från en specifik kamera. 
På så sätt kan pendlaren med hjälp av bild och textinformation få stöd vid en 
egen bedömning om väglaget och därmed kunna ta ett beslut om alternativ 
väg eller starttid (se bilaga 2). Informationen kan också ha effekten att 
pendlaren anpassar sin körning och hastighet exempelvis vid risk för halt 
väglag. 

                                                 
51 Dahlbom (2000) 
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I Erikssons Intelligent Transport Systems and Services (ITS)52 används 
begreppet ITS som bland annat beskriver hur mobilt IT kan användas inom 
transportsektorn. ITS-tjänsten för landsvägspendlare kan beskrivas dels som 
en reseplaneringstjänst (pre trip information service) och dels som en 
resetjänst (on trip information services). Anledningen till att de kan 
beskrivas på två olika sätt är att MMS kan beställas före resans påbörjande 
men också under resans gång med förutsättning att föraren inte använder 
mobilen under körning. Alternativt om det finns en medpassagerare i bilen 
som kan utföra beställning/mottagning på mobiltelefonen under färd.  
 
Skillnaden mellan reseplaneringstjänst och resetjänst är att resetjänstens 
syfte är att förse bilförare med information om kö, olyckor och väglag för att 
denne ska kunna ta bättre beslut. En reseplaneringstjänst handlar om att 
bilföraren innan resans start får information om hur det ser ut längs dennes 
planerade färdväg. 

 
Följande scenario illustrerar ett exempel på hur vi tänker oss att det kan se ut 
i trafiken för en landsvägspendlare: 
 
Scenario II 
Ulla Jansson, 43 år, researcher, från Aspeboda, vaknade med ett ryck när 
väckarklockan ringde. Hon gnuggade sig i ögonen och försökte lista ut 
vilken dag det var.  
”- Åhh, tisdag….19 december, det är bara 5 dagar kvar till jul. Jag måste 
komma ihåg och stanna till vid den där affären på vägen hem och köpa de 
där skridskorna som Christian önskar sig i julklapp. Och sedan är det vår 
avslutning på knyppelkursen ikväll, jag måste köpa lite nya kläder. Det ska 
iallafall bli skoj och gå ut och äta lite god mat med tjejerna. Nu måste jag 
komma i tid till mötet som startar klockan 8.45 eftersom chefen över 
marknadsavdelningen skulle komma upp från Stockholm. Han skulle berätta 
om de nya kunderna från USA. Nu ska barnen få frukost så de kommer iväg 
till skolan.” 
 Ulla drog upp rullgardinen.  
”- Neej, det har regnat i natt!” 
”- Hur ser vägen ut i Ryggenbacken på väg till jobbet i Hofors? Det är ju 
vinter så vem vet? Det blir så otäckt där när det fallit snö och innan de 
hunnit ploga och salta vägen. Tänk om jag kunde få reda på det på nåt vis?  
Jag kan kanske ringa till jobbet och säga att vägen är så hal så jag kommer 
senare eller ska jag chansa…….” 
 

                                                 
52 Eriksson (2002) 
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Med bakgrund av detta scenario beskrivs de primära och sekundära 
användarbehov som tillgodoses med denna tjänst. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

• Kärntjänsten är att leverera en bild från önskad kamera till pendlaren.  
• Stödtjänsten är den extra textinformation som kan levereras 

tillsammans med bild för att förtydliga den exempelvis temperatur i 
luft och vägbana, vindhastighet och nederbörd. 

• Bitjänsten är en lista, som exempelvis kan nås via Internet, med de 
kameror som finns att tillgå. Pendlaren kan knappa in kamerans 
identitet i ett SMS-meddelande till operatörens telefonnummer och 
omedelbart få tillbaka ett MMS med de begärda uppgifterna.  

 
Målet för trafikanten i tjänsten är att få information vid osäkerhet om väglag 
och väder för att öka sin framkomlighet och säkerhet. Informationen kan 
underlätta för trafikanten att anpassa fordonets hastighet till rådande 
förhållanden. Ser dessutom trafikanten framkomligheten med egna ögon hur 
vädret ser ut och får det bekräftat genom stödtjänsterna, så kan det minska 
olycksrisker och därmed öka säkerheten. Om trafikanten använder 
kollektivtrafiken som en effekt av informationen så kan miljön besparas.  

5.3.2 Tjänsteprocess II 
Det är viktigt i utveckling av tjänst att veta vilka processer som behövs för 
att den ska kunna nyttjas. Därför kommer vi under denna rubrik att 
identifiera vilka roller som behövs för tjänsten förverkligande. Vidare visas 
den interaktion som behövs, användningssituationer och sist en 
processbeskrivning. 
 
Roller 
De roller som identifierats i Tjänst II är: 
 

• Vägverket som är innehållsleverantör av trafikinformation 
• En mobiltelefonoperatör och/eller utvecklingsföretag som förslagsvis 

äger, utvecklar och tar betalt för tjänsten med stöd från Vägverket.  
• Kund är landsvägspendlaren som befinner sig utanför storstaden, 

som är i behov av information för att öka sin framkomlighet. 
 
Ett utvecklingsföretag skulle kunna utveckla tjänsten, men risken finns att 
den kan bli dyrare.  

Kärntjänst Tillfredsställer Primära kundbehov 
Aktuell bild från önskad 
väglagskamera 

 Pendlaren vill ha en bild för att göra 
en egen tolkning av väglag  

Stödtjänst Tillfredsställer Sekundärt kundbehov 
Framkomlighet 
ex. väderlek   

 Planering av annan resväg, ressätt 
eller ändrad resstart 

Bitjänst Nödvändiga för Tjänsteleverantör 
SMS-beställning och 
kameralista 

 Kameraidentitet 

Figur 12: Kärn- stöd- och bitjänst, Tjänst II 
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Interaktion 
Vid utveckling av tjänst är det en nödvändighet att identifiera de handlingar 
som behöver utföras för att kunden ska kunna nyttja tjänsten. Det illustreras 
i följande interaktionsdiagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Användningssituation  
Den användningssituation som Tjänst II är kopplad till, från användaren 
sida, är den interaktiva användningssituationen. Det grundar vi på den 
interaktion som måste ske för att leverantören ska veta vilken kamera bilden 
ska levereras ifrån och för att tjänsten ska uppfylla pendlarens behov. Det är 
upp till pendlaren att bestämma från vilken kamera denne vill ha bilden för 
att kunna göra en egen bedömning.  
 
Den interaktiva situationen innebär att när en handling utförs av pendlaren 
vilken är en begäran som sänds till tjänsteleverantören via SMS, om att 
erhålla ett MMS med väglagsbild från en bestämd kamera, som är effekten.  
Resultatet blir en från IS sänd bild som kan ses som ett löfte från Vägverket 
om hur väglaget ser ut efter färdvägen. Pendlaren erhåller kunskap och kan 
göra egna tolkningar som baseras på information från systemet.  
 

Besöker Internetsida  

Kund 

Erbjudande av tjänst 

Begär tjänst via SMS (bitjänst) 

Kärn- och stödtjänst  skickas 

Mobiltelefonoperatör Vägverket 

Lista över de kameror som finns 

Trafikinformation  

Figur 13: Interaktionsdiagram Tjänst II 
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Processbeskrivning  
Tjänstens processer kan ses som en kedja av handlingar för att förverkliga 
tjänsten. Vi har tidigare beskrivit den interaktion som sker mellan kund, 
mobiltelefonoperatören och Vägverket men för att förtydliga de processer 
som behövs från rådata till en färdig tjänst så har vi gjort en övergripande 
beskrivning enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsförsörjning innebär att informationen bearbetas för att kunna 
förmedlas vidare till tjänsteleverantör. Här finns TRISS som förädlar data 
från olika indatasystem som exempelvis VViS. 
 
Leverans av trafikinformationstjänst är den process som förser 
tjänsteleverantören med väglagsinformation.  
 
Användningsprocess kallas det när landvägspendlaren använder tjänsten. 
 
Beställning är den handling som pendlaren måste göra med hjälp av SMS för 
att få informationen från rätt kamera med vägväder- och väglagsinformation. 

Grundläggande 
Trafik- 

information 

Informations- 
försörjning 

Leverans  
Trafik-

informations-
tjänst 

Trafik-
informations-

tjänst 

Användnings-
process 

(användnings-
situation) 

Kamerans  
läge 

Beställning 

Väglags- 
information 

Vägväder- 
information 

Bild från 
väglagskamera 

Teckenförklaring    
     = = Process        
       = = Information  

Figur 14: Processbeskrivning, Tjänst II. Fritt efter Eriksson (2002) 
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5.3.3 Tjänsteresurser II 
De resurser som finns specifikt för Tjänst II är: 
 

• mobiltelefon 
• bild från väglagskamera  
• textinformation om väglag och vägväder 
• samarbete (se kapitel 5.3.2 Roller) 
• landsvägspendlaren som kund  
• personal på TIC  
 

Mobiltelefon 
En mobiltelefon är en resurs som är en förutsättning för att tjänsten ska 
fungera. Användaren ansvar själv för att hämta sina inställningar till MMS 
innan den kan användas.  
 
Bild från väglagskamera 
Bilderna används i första hand, tillsammans med VViS, för att säkerställa 
den information som rapporteras in till TIC. Det är mestadels svartvita 
stillbilder men även några i färg. En bild har storleken cirka 15 kb och är av 
JPEG-format. Bilderna används framför allt på vinterhalvåret. De kan 
plockas fram via ett schema i TRISS och ligger i en databas (i kamera-
systemet) i 48 timmar, för att sedan raderas. Vanligtvis tas en bild var 30:e 
minut men det varierar beroende på placering. Det kostar mellan 80 öre och 
1 krona att ta en bild så därför har Vägverket valt att inte ta bilder oftare. 
Varje bild har en egen identitet och innehåller datum och klockslag. 
 
Textinformation om väglag och vägväder 
På trafikinformationscentralerna matas uppgifter manuellt in i TRISS av 
personalen om till exempel väglag. Men det kan även komma meddelanden 
från andra system exempelvis om vägväder. Dessa textmeddelanden kan 
användas i tjänsten för att förstärka bilderna. 

5.3.4 Infrastruktur II 
Infrastrukturen karaktäriseras av dess möjliggörande, delade användning och 
öppna struktur, därför så anser vi att följande system och standarder är 
infrastrukturen som finns för tjänsten. 
 

• TRISS (se kapitel 6.3.5) 
• VViS (se kapitel 6.3.2) 
• Väglagskamerasystem (se kapitel 6.3.1) 
• Standarder för kommunikation: Datex (se kapitel 3.6.1), Location 

Code (se kapitel 3.6.2), XML (se kapitel 3.6.3), FTP, Microsoft 
Biztalk Server (se kapitel 6.3.7) och MMS (se kapitel 3.2.2) 

• Mobiltelefonnätet  
• Internet 

 
Hänvisningar används här på grund av att de tas upp i kapitel 6.



Högskolan Dalarna 
Informatik, D-uppsats 10p                                                                      
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   42

 
 

6 Systemarkitektur 
I Eriksson och Hultgrens modell för utveckling av IT-tjänst53 sker en 
uppdelning i tjänstekoncept, tjänsteprocess och tjänsteresurser, vilket vi gjort i 
kapitel 5. Men eftersom vi utvecklar ITS-tjänster så tycker vi det är viktigt att 
se till våra idéers förverkligande genom att ge en samlad bild av system-
arkitekturen, för att kunna leverera bägge tjänsterna. Vi presenterade i ram-
verket (se kapitel 3.5) en modell för systemarkitektur inom ITS, enligt den ska 
vi först beskriva aktörsarkitekturen, som följs av den logiska arkitekturen som 
är uppdelad i en funktionell arkitektur och en informationsarkitektur, därefter 
behandlas den fysiska arkitekturen.  

6.1 Aktörsarkitektur 
Vid utveckling av tjänsterna krävs samverkan mellan olika aktörer, både i 
införande processen och i tjänsteproduktionen. Vi har tidigare beskrivit vilka 
roller som krävs för tjänstens realiserande i tjänsteprocesserna men det 
behövs också en aktörsarkitektur som klargör hur relationer och 
ansvarsfördelningen ser ut för de olika aktörerna i samarbetet. Den ser ut 
enligt följande: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
53 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 

Myndigheter 
Regering, Vägverket 

Användare 
Trafikanter 

Storstadspendlare 
Landsvägspendlare 

Tjänsteleverantör 
Mobiltelefonoperatör 
ex Tre, Vodafone eller 

utvecklingsföretag 
 

Infrastrukturhållare 
Vägverket, Trafik 

Stockholm, 
Trafikkontoret i 
Göteborg, SOS, 

mobiltelefonoperatör 

Teknikleverantör 
Vägverkets IT-avdelning 
Columna (konsult TRISS) 
Triona (konsult TRISS) 
Serco Intergrated Transport (CTS)  
Mobiltelefontillverkare 
ex. Ericsson, Nokia  
Mobilnätsägare ex.Tre, Telia 

Lagar, avtal, riktlinjer och principer 

Figur 15: Aktörsmodell Tjänst I och Tjänst II 
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I ovanstående aktörsmodell kan utläsas att: 
 

• Vägverket är en statlig myndighet och lyder under regeringen, de ska 
följa lagar och riktlinjer samt utföra de uppdrag som åligger dem. 

• Användare består av storstadspendlare och landsvägspendlare som 
ska utnyttja tjänsterna och ta del av trafikinformationen. 

• Tjänsteleverantörer är de som förmedlar Tjänst I och Tjänst II. 
• Infrastrukturhållare är de vars system eller nät som används för annat 

ändamål men även nyttjas här för att tjänsten ska fungera. 
• Teknikleverantörerna tillhandahåller den teknik, utrustning och 

kunskap som behövs för att tjänsterna ska kunna användas. 

6.2 Logisk arkitektur 
Vi kommer att behandla den logiska arkitekturen som består av två delar, 
funktionell arkitektur och informationsarkitektur. I den funktionella 
arkitekturen läggs en grund för systemets informationsarkitektur.  

6.2.1 Funktionell arkitektur 
Den funktionella arkitekturen består av de funktioner som system och 
operatörer behöver för att klara insamling och vidarebefordring av data. 
Arkitekturen kan fungera som en bas i beslutsunderlag. Det är ett bra tillfälle 
att följa dataflödet i systemet. Det kan gälla trafikinformation från olika 
system och andra aktörer som rapporterar in uppgifter till TIC.  
 
Gränssnitt och flöde av information 
Ett dataflödesdiagram ritas för att visa de meddelanden och funktioner som 
behövs till omvärld och användare enligt följande: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
       Figur 16: Dataflödesdiagram trafikinformationstjänst Fritt efter Eriksson (2002) 

G3 Medieanpassad 
trafikinformation 

Samla in 
trafikdata 
 

Presentation 
av trafik-
information 

Förmedling 
av trafik-
information 

Samla in 
kamerabilder 

G1 Grundläggande 
trafikdata 

G2 Grundläggande 
bilder 

G4 Tjänsteanpassad 
trafikinformation 

Trafikinformationstjänst 
Teckenförklaring 

= infoflöde 

= funktion 
= extern aktör 
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De gränssnitt som i dataflödet används är: 
 
G1 Grundläggande trafikdata är den data som samlats in från trafik-
övervakningssystem och VViS-stationer. Detta gränssnitt finns idag delvis i 
TRISS och i de lokala systemen på Trafik Stockholm. 
 
G2 Grundläggande bilder levereras med identitet, klockslag, position och 
typ. Dessa kriterier måste uppfyllas för att tjänstens värde ska uppnås, det 
vill säga att bilden kommer från avsedd kamera och vid rätt tidpunkt. 
Gränssnittet finns för väglagskamerorna i det schema som används i TRISS. 
För trafikkamerorna finns gränssnittet i det lokala trafikinformations-
systemet i Stockholm. 
 
G3 Medieanpassad trafikinformation innebär att information och bilder som 
skickas passar i mediet MMS. Bilderna som skickas är av JPEG-format som 
är standard i MMS. Informationen är textbaserad vilket gör att även den 
passar. Trafik- och väglagsinformation är till viss del redan förädlad genom 
att den har passerat TRISS. Det är sedan tjänsteleverantörens ansvar att 
vidareförädla information utifrån kundens önskemål. 
 
G4 Tjänsteanpassad trafikinformation är de möjliga val som tjänste-
leverantören låter användaren göra genom interaktion för att tjänsten ska nå 
sitt syfte. För att rätt kamera och tidpunkt för bildens och informationens 
leverans så måste lägesangivelsen och tiden vara korrekt angivna. 

6.2.2 Informationsarkitektur 
I informationsarkitekturen54 beskrivs de begrepp och meddelanden som ska 
ingå i systemet. Det görs för att struktur och innebörd ska klargöras. I en 
informationsarkitektur måste hänsyn tas till de standarder och referenssystem 
som finns. I detta fall används standarden Datex (se kapitel 3.6.1), referens-
system med de fasta geografiska namnen på lokaliseringar och Location Code 
(se kapitel 3.6.2) som används för lägesangivelser. 
 
Informationsarkitekturen beskriver vi med följande dokument:  
 

• Meddelandeöversikt som beskriver syftet med dataflödet och vilka 
termer som ingår. 

 
• Begreppslista är förklaring av betydelsen på olika klassbegrepp 

(objekt). 
 

• Attributlista för att beskriva egenskaper hos begreppen.  
 

                                                 
54 Vägverket et al. Handbok för systemarkitekturarbete inom ITS (2003) 
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En meddelandeöversikt baseras på den standard som finns i Datex för både 
trafik- och väglagsinformation: 
 

Meddelande Definition Termer (exempel) 
TrafficMessage Meddelande om trafiken Kö 
Accident Olycka Seriekrock 
RoadWork Vägarbete Vägbana avstängd 
RoadCondition Väglag Modd 
Ferry Färja Inställd 
FrostDamage Bärighetsnedsättning Tjälskada 
TrafficData Från VViS  Temperatur 

 
En lista på de begrepp som används i informationsarkitekturen ska finnas 
med för att tydliggöra begreppen för inblandade aktörer. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
För att beskriva egenskaper hos begreppen så har en attributlista gjorts: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
All trafikinformation som distribueras från Vägverket är lägesbaserad. Det 
innebär att den är anpassad till referenssystemet Location Code (se kapitel 
3.6.2) som används tillsammans med NVDB för att ange korrekt 
lokalisering av incidenter och situationer. 

Begrepp Definition  
Trafiksituation En mängd omständigheter med en gemensam orsak vilka man kan 

relatera till ett gemensamt läge. 
Element En trafiksituation består av ett antal situationselement. Varje 

element består av en typ av objekt t ex en olycka eller vägarbete 
plus en beskrivningskod. 

Vägarbete Arbete på eller vid väg som påverkar framkomligheten. 
Olycka En händelse där ett eller flera fordon har kolliderat med ett annat 

objekt. 
Väglag Företeelse som beskriver typ av egenskap som gäller för vägen. 
Läge Positionering av ett objekt, antingen genom ett referenssystem 

eller relativt ett annat objekt.  
Väglagssträcka Fördefinierade sträckor av vägnätet som och underhålls av TRISS. 

Beskriver på vilka vägar väglaget har uppkommit. 
Location Code Det grundläggande indirekta referenssystemet i samband med 

lägesanvisningar av trafikinformation. 
Vägnummer Det grundläggande indirekta referenssystemet för det nationella 

vägnätet som beskriver vägnätet för trafikanterna. 

Attribut Definition  
Starttid olycka Anger när olyckan inträffade. 
Stopptid Tid som anges när uppröjningsarbetet efter olyckan beräknas vara 

klar. 
Fras Fördefinierad text som beskriver en trafiksituation eller status på 

en företeelsetyp i samband med en trafiksituation. 
Beskrivning Fri text som beskriver en olycka eller situationsdokument. 
Påverkan Beskrivning av olyckans omfattning. 
Status Beskriver tillståndet på objektet som kan vara satt till aktiv eller 

inaktiv. 
Restriktioner Begränsningar vid olycka eller trafiksituation där hastighet, vikt, 

bredd, höjd och längd kan anges. 
Figur 19: Attributlista 

Figur 17: Meddelandeöversikt 

Figur 18: Begreppslista 
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6.3 Fysisk arkitektur 
Den fysiska arkitekturen beskriver och definierar det som behövs för att 
systemet ska fungera.  
 
De bilder som idag genereras av väglags- och trafikkamera och de 
informationsflöden som distribueras ut till tjänsteleverantörer via Datex-
noden (Microsoft BizTalk Server) illustreras enligt följande översiktliga 
fysiska arkitekturbild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Figur 20: Fysiskt arkitektur för bild och trafikinformation 
 
En presentation av de delar som visas i ovanstående ritning beskrivs enligt 
följande: 

6.3.1 Kamerasystem 
De bilder som genereras från kameror längs Sveriges vägar är grunden för 
tjänsterna. Som tidigare beskrivits kommer de bilder som Vägverket samlar 
från trafikkameror och väglagskameror. 
 
Kamerorna har id-nummer som anslutande system använder för 
identifikation/styrning. X och Y-koordinater (RT9055) finns för alla kameror. 
Om kameran av någon anledning är ur funktion eller används vid visning för 
allmänheten, så visas ett felmeddelande.  

                                                 
55 Rikets koordinatsystem är det referenssystem som utgör grunden för framställningen av de allmänna 
svenska kartorna. 

= server  = bildflöde = brandvägg = system   = infoflöde 
Teckenförklaring 

www.vv.se/i_laget.shtml

GTiC 
Göteborgs stad 

TRISS 
 

VViS 

CTS 
Trafik Stockholm 

Väglagskamerasystem

Kamerasystem 
Göteborg 

Trafikkamerasystem 

System 
Tjänsteleverantörer 

www.trafiken.nu 

www.vv.se/goteborg/kameror 
goteborg.trafiken.nu/sv/kameror.aspx 

trafikinfo2.vv.se/trinicamerasMicrosoft  
BizTalk Server



Högskolan Dalarna 
Informatik, D-uppsats 10p                                                                      
Anna-Lena Källström 
Helen Langer 

   47

 
 
 
Trafikkamera 
I Stockholm och Göteborg finns trafikövervakningssystem där 
trafikkamerorna är ett redskap för att övervaka trafikflödet vid kritiska 
vägavsnitt och rapporterar exempelvis incidenter och köbildningar vidare till 
trafikanterna vid behov.  
 
Kameraövervakningen i Stockholm sker med video. Trafikkamerorna är 
både fast monterade och rörliga (nästan 360 grader). De är anslutna till det 
fiberoptiska nätet eller uppkopplade via ett radiolänksystem. Personalen kan 
styra de rörliga kamerorna och göra zoomningar om det är nödvändigt. 
Dessutom finns så kallade intelligenta kameror som bygger på en mycket 
avancerad teknik som läser bilderna och ger signaler när något bryter 
mönstret i trafiken. En viktig funktion för den omfattande övervakningen 
längs den nya tunneln i Södra Länken i Stockholm, som när den öppnas i år 
kommer att kräva hård övervakning för att ge trafikanterna säkerhet och 
information. Södra länken kommer att ge ett tillskott på 500 kameror. 
 
I Göteborg sänder videokameror kontinuerligt bilder till TIC och på 
ytterligare 15 platser finns webbkameror som används för information till 
TIC och allmänheten. Kameror och identifiering av dessa fungerar som i 
Stockholm. 
 
Kamerorna är vinklade för att få med stora delar av vägbanan. 
 
Väglagskamera 
På utsatta positioner längs vägnätet från norr till söder i Sverige finns cirka 
150 kameror och ungefär 60 stycken av dessa tar bilder på väglag med 
jämna mellanrum, övriga används vid behov. De är fast monterade och 
normalt sitter kamerorna vid en VViS stolpe. Kamerorna används i första 
hand, tillsammans med VViS, för att säkerställa den information som 
rapporteras in till TIC.  
 
Kamerorna används till största delen på vinterhalvåret och är vinklade ned 
mot vägbanan.  

6.3.2 VViS 
Vägverkets vägväderinformationssystem (VViS) är ett omfattande 
väderinformationssystem för vägtrafik. Det består av mätstationer som är 
placerade på cirka 750 strategiska platser runtom i hela landet. Stationerna 
samlar in uppgifter om bland annat luft- och vägtemperatur, luftfuktighet, 
vindhastighet och nederbörd. Systemet presenterar data om klimat-
förhållandena längs vägarna i realtid samt ger olika slags prognoser. På 
vinterhalvåret skickas väderuppgifter till TIC, det hjälper till att säkerställa 
den information som rapporteras in från entreprenörer. Detta sker varje 
halvtimme, dygnet runt. Vid många av VViS stationerna finns det 
väglagskameror som används som ett hjälpmedel för att kunna se behovet 
av bland annat snöröjning så att Vägverket kan förvarna bilister och de som 
ansvarar för snöröjningen. 
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6.3.3 CTS 
Trafik Stockholm är ett samarbete mellan Stockholms Stad och Vägverket 
Region Stockholm. Idag ansvarar Trafik Stockholm för trafikledningen på 
Stockholms Stads gator, det statliga vägnätet i Stockholms län och på 
Gotland. Här arbetar vägtrafikledare med att leda och informera trafikanter. 
Till sin hjälp har de Centralt Tekniskt System (CTS) som är utvecklat för att 
stödja och effektivisera för operatörerna samt förädla rådata. Systemet 
integrerar fristående system och databaser bland annat för att erbjuda ett 
gemensamt beslutsstöd för operatörerna.  
 
CTS illustreras enligt följande bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt ovanstående bild finns många system56 som integreras i CTS men vi 
väljer att beskriva de som kan tillföra information som kan användas i 
tjänsterna.  
 
Tunnelövervakning sker med hjälp av kameror, sensorer och bomsystem. 
Trafikdata är en databas som är under utveckling men som ska vara en 
funktion för att ge trafikanter ungefärliga restider. MCS är ett automatiskt 
kövarningssystem som styrs av detektorer som bland annat registrerar 
trafikens hastighet och var köer börjar och slutar. CCTV är det kamera-
system som trafikledarna använder för trafikövervakning.  

 
Kamerabilderna används av CTS men skickas inte vidare till TRISS. Den 
data som kommer från sensorer som hanterar kösituationer lagras idag inte i 
TRISS utan bara i CTS. Framkomligheten som beräknas genom sensorer 
visas på hemsidan (http://www.trafiken.nu) i form av angivna hastigheter på 
karta. 

                                                 
56 På http://www.trafikstockholm.com/docs/tekniken finns mer information om intresse finns för övriga 
system. 

Figur 21: CTS
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6.3.4 GTiC/Vägverket region Väst 
I Göteborg fungerar trafikövervakning som i Stockholm men i mindre skala. 
Det finns ett samarbetsavtal (TRIND) mellan Vägverket Region Väst (TIC) 
och Trafikkontoret Göteborg (GTiC) som innebär att information delas 
mellan de båda. På GTiC samlas det information om olyckor och köer i 
centrala Göteborg, den informationen går också in i TRISS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Informationsinhämtning sker via radardetektorer som känner av förändringar 
i hastighet och fordonstäthet på de stora lederna i Göteborgsområdet och 
videokameror sänder kontinuerligt bilder. En ny teknik som kommer att 
används för att minska upphinnandeolyckorna är ett kövarningssystem med 
detektorer. Systemet kommer att informera och varna trafikanterna med 
skyltar när det är risk för kö. 

6.3.5 TRISS 
TRISS är systemet som personalen på trafikinformationscentralerna (TIC) 
använder för att behandla realtidsrelaterade trafikhändelser på Sveriges 
vägnät. Det kan gälla exempelvis information om trafikolyckor och 
vägarbeten. Trafikinformationen rapporteras in i systemet från sju 
geografiskt utspridda TIC. Inkommen information lagras sedan i TRISS-
databasen. Varje TIC har en lokal databas som replikeras mot den centrala 
databasen i Borlänge. Centralerna använder indata från olika tekniska 
system och har kontakter med bland annat SOS och inrapportering från 
trafikanter. På centralerna kvalitetssäkras inkommande data varefter 
Vägverket sprider förädlad trafikinformation via olika kanaler bland annat 
radio, text-TV, Internet, RDS/TMC och till tjänsteleverantörer.  

Figur 22: Vägverket Region Väst
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De ut- och inkanaler som används i TRISS illustreras enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I TRISS kan ett schema med tider för bildtagning med väglagskamera läggas 
in. Från systemet kan även en bild beställas, kamerasystemet ringer upp och 
tar en bild som sedan returneras.  
 
TRISS är uppbyggt på Microsofts SQL-server. Microsofts produkter 
används på samliga system på Vägverket. 

6.3.6 System tjänsteleverantörer  
TRISS ger tjänsteleverantörer en möjlighet att ta emot all registrerad 
trafikinformation som digital information, som därefter förädlas i system till 
olika trafikinformationstjänster. För att få tillgång till den information som 
Vägverket ansvarar för måste ett avtal skrivas med de rättigheter och 
åtagande som medverkande åtar sig. Vägverket har avtal med cirka 15 
tjänsteleverantörer. 
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6.3.7 Datex via XML 
Vid leverans av trafikinformation används Datex standard via XML57. För 
detta ändamål används en Microsoft BizTalk Server, som fungerar som 
Datex-nod. Den används för att transformera och förmedla information 
mellan systemets olika delar. Den möjliggör för applikationer oavsett 
plattform att kommunicera med varandra genom öppna standarder som 
XML och SOAP. De som mottar informationen från servern är exempelvis 
tjänsteleverantörer som vidareförmedlar informationen till de användare som 
så önskar. Leveransen av trafikinformationen sker via http eller ftp. 
 
Trafikinformationen som sänds idag är baserat på ett av de sju protokollen i 
Datex, nämligen TRAVIN. Vid vägväderinformation används ett annat 
protokoll, TRAILS, för att ange hur datat ska beskrivas. 
 
TRAVIN och TRAILS styr vilka taggar (information) som ska finnas med 
och i vilken ordning dessa presenteras i XML-filen, medan XML-filen är 
själva dataprotokollet som levererar informationen. 
 
Det finns inget protokoll i Datex som anger hur bilder ska skickas men de 
kan levereras som ett tillägg i en separat fil eller kodas i XML om Datex-
noden ska användas. 
 
Val som kan göras av tjänsteleverantören i samband med leveranser av 
trafikinformation från Vägverket, är om informationen ska komma: 

 
• Kontinuerligt 
• Enligt överenskommen leverans (prenumeration) 
• Tjänsteleverantören hämtar själv vid behov 

 
Risken med kontinuerlig leverans är att det blir stora mängder information 
som kanske aldrig används av tjänsteleverantörerna. De kan dessutom välja 
att få rådata eller förädlad data som gått exempelvis genom TRISS. 
Alternativet är att lägga ett filter i Datex-noden för att bara få den 
information som är av värde för dem. 

                                                 
57 Vägverket Datex via XML (2003) 
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7 Presentation 
I detta kapitel presenteras hur mötet med tjänsten kan se ut i en mobiltelefon. 
Det följs av hur kvalité påverkar mötet.  

7.1 Presentation av tjänsterna 
I en MMS-composer har vi simulerat hur tjänsterna skulle kunna se ut i en 
mobiltelefon. En MMS-composer är ett program som har inställningar som 
en mobiltelefon och kan därför visa hur det kan se ut när ett meddelande 
kommer till användaren.   
 
Vi har i tidigare kapitel analyserat IT-tjänsterna och systemarkitekturen. 
Men för att återkoppla till det viktiga mötet mellan kund och tjänst så visas 
här nedan hur Tjänst I kan se ut i mobiltelefonen för användaren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har valt att visa bilder och text enligt ovanstående exempel men vi kan 
också tänka oss textinformation från vald sträcka, under varje bild. Det är av 
vikt att det finns klockslag och datum på bilden för att klargöra att den är 
aktuell för att kunna användas som underlag för beslut. Vi har inte haft 
möjlighet att testa en mängd modeller men de vi använt visar bilderna tydligt 
och är acceptabla för att visa trafikinformationen. Vi anser att Tjänst I är 
användarvänlig, lättillgänglig och enkel att förstå för användaren.  
 

Figur 24: MMS-meddelanden Tjänst I 
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Vi har i ramverket redovisat de mänskliga aspekter (se kapitel 3.1) som vi 
har tagit hänsyn till i examensarbetet. I tjänstemötet står användaren inför ett 
beslut om färdväg, starttidpunkt eller färdmedel och utifrån visad 
trafiksituationsbild ovan anser vi att ett val kan göras. Beslutet som 
pendlaren kan ta beror sedan på exempelvis förmågan att kunna bearbeta 
informationen utifrån sina erfarenheter. Pendlaren får ett bättre 
beslutsunderlag om flera bilder beställs från olika färdvägar, då kan denne i 
en elimineringsprocess kassera alla utom ett. 
 
Nedanstående bild visar hur Tjänst II kan se ut, den gör sig dock inte rättvisa 
på grund av att vi inte har några vinterbilder: 

 
                 Tjänst II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tjänstemötet i Tjänst II, som förmedlar väglagsinformation, är text-
informationen mer betydelsefull än i Tjänst I. Anledningen till detta är att 
det är svårare för pendlaren att bedöma om verkligheten stämmer överens 
med förväntningarna, som erhålls från bilden. Därför måste textinnehållet ha 
precision för att förstärka budskapet. Det beror också i högre grad på vilka 
erfarenheter pendlaren har av osäkert väglag. De beslut om val av färdväg, 
färdsätt eller starttid som pendlaren står inför, anser vi, underlättas av 
meddelandet. Om pendlaren ändå väljer att åka kan denne anpassa 
hastigheten till rådande förhållanden. 

 
Slutligen vill vi poängtera att det är av vikt att tjänsteleverantören testar och 
ger information om vilken modell och kapacitet som telefonerna behöver ha 
för användaren ska kunna tillgodogöra sig tjänsterna till fullo.  

Centralbron Frösunda 

Figur 25: MMS-meddelanden Tjänst II 
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7.2 Kvalitetsdimensioner på tjänsterna 
Vi anser att de två presenterade tjänsterna har en framtid om de har en 
godtagbar kvalité. Vi skulle kunna drista oss till att säga att utan kvalité - 
inga tjänster. För vem vill betala för en tjänst där exempelvis bilden inte kan 
tydas? 
 
I tjänsteteorin58 är det fysiska tjänstemötet mellan kund och leverantör 
centralt, eftersom tjänsten produceras och levereras i samarbetet. Som vi 
tidigare nämnt (se kapitel 3.3) är kvalité på en tjänst även att betrakta som 
en relation mellan tjänsten och dess leverantör men med kundens upplevelse 
av tjänsten59 som tillägg. Även här syftar tjänstemötet på det fysiska mötet 
mellan kund och leverantör. Vi ville därför testa om det går att applicera 
kvalitetsdimensioner på våra IT-tjänster där det fysiska mötet aldrig äger 
rum, där kunden möter leverantören genom IS. Vi tillämpar därför dessa på 
våra tjänster för att se om det skulle fungera enligt följande: 
 

• Pålitlighet: I våra föreslagna tjänster gäller denna dimension att vid 
rätt tidpunkt leverera en bild till kunden med aktuell information, det 
vill säga som har en sådan kvalité att den går att använda som 
underlag för beslut. I Tjänst I gäller det även att prenumerationen 
levereras som utlovats. I Tjänst II gäller pålitlighet att ett MMS 
kommer i retur vid SMS-beställningen.  

 
• Trovärdighet: Kunden måste kunna lita på att Vägverkets 

information är trovärdig och insamlad med precision. Tjänsterna ska 
ge kunden en känsla av att befinna sig på plats vilket ger mer 
trovärdighet åt tjänsterna. Det handlar också om tjänsteleverantörens 
exponerande av tjänsterna, att de framstår som trovärdiga. 

 
• Tillgänglighet: Föreslagna tjänster har fördelen att ha öppet dygnet 

runt vilket gör att kunden kan använda dem närhelst det passar. Det 
är att fördra om tjänsteleverantören har någon slags kundservice dels 
på Internet och dels via telefon vid problem. 

 
• Kommunikationsförmåga: På internetsidan måste tjänsterna 

presenteras på ett sådant sätt att kunden förstår. Vid bildleverans så 
måste medföljande information vara så lättförståelig att inga 
missförstånd uppstår.  

 
• Tjänstvillighet: I vårt fall är tjänstvilligheten från Vägverket sida stor 

eftersom det kan innebära en trafiksäkrare miljö vilket i för-
längningen kan innebära samhällsekonomiska fördelar. För mobil-
telefonoperatörerna kan det innebära vinsten med trafik i näten, ett 
nytt användningsområde och ökad MMS-användning. 

                                                 
58 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 
59 Bergman (2001) 
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• Artighet: Det kan vara svårt att visa känslor eftersom kund och 
leverantör möts via IS. Men vänlighet kan överföras till att ha 
hjälpfunktioner på hemsidan, det vill säga kunden får feedback på 
det som utförts. Ett telefonnummer att ringa om problem uppstår, är 
även det att betrakta som artighet. 

 
• Inlevelseförmåga: Tjänsterna måste testas på kunder som är vana att 

pendla, innan de används skarpt. Detta för att utröna om de fungerar 
på det sätt som Vägverket avser med utgångspunkt från fram-
komlighet, säkerhet och miljö.  

 
• Omgivning: Miljön är fysisk så till vida att tjänsten tas emot i de 

lokaler som kunden själv har valt. Vilket kan innebära en mindre 
stressig omgivning.  

 
Vi kan konstatera att kvalitetsdimensioner går att applicera på våra IT-
tjänster även om det fysiska mötet ersatts med ett IS. Vi anser att kundens 
upplevelse av tjänsten är det som avgör om den kommer att överleva. I vårt 
fall är det kritiskt när kunden möter tjänsten för första gången. Det är här det 
avgörs om kunden kommer att fortsätta nyttja den.  
 
Vi menar att det fysiska mötet som har tagit sig andra former har både 
fördelar och nackdelar. Fördelarna är den flexibilitet i form av exempelvis 
öppettider. Nackdelarna är att människorna inte blir synliga för varandra, 
vilket kan skapa frustration vid exempelvis klagomål om felaktig bild eller 
problem vid beställning. Vi anser att det är av vikt att utgå från det fysiska 
tjänstemötet vid utveckling av våra IT-tjänster. Anledningen till detta är att 
kunden ska få ett bemötande som kan liknas vid ett fysiskt, då kan tjänsterna 
nå framgång.  
 
Vi kan också se att kvalitén i Tjänst I till stor del beror på hur väl kunden 
kan ange exakt tid för avfärd i Internet-beställningen.  
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8 Slutsats 
Vi har genomfört det uppdrag som vi fick av Vägverket och anser att MMS 
kan användas för distribution av individuella tjänster i form av 
trafikinformation. MMS är en anpassning till den ökande mobiliteten i 
samhället.  
 
Vägverket har som intention att förbättra framkomlighet, säkerhet och miljö. 
Vi anser att med hjälp av de här tjänsterna, speciellt i storstadsregionerna, 
kan detta underlättas under förutsättning att många pendlare nyttjar dessa. 
Om Vägverket kan få den köinformation som finns i CTS till TRISS, kan 
detta förhöja värdet på tjänsten i Stockholm. Vinsten med tjänsterna erhålls 
innan resans påbörjande eftersom det går att välja annat färdsätt, färdväg 
eller starttid, vilket skapar mervärde åt pendlaren. Beslut kan tas baserat på 
den trafikinformation som visas, i förhållande till exempelvis pendlarens 
tidigare erfarenheter, förväntningar och motivation.  
 
Det finns, som nämnts i rapporten, ett flertal olika medier att förmedla 
trafikinformation med. Men med tanke på den jämförelse som utförts 
bedömer vi att MMS har en framtida potential som trafikinformations-
förmedlare eftersom det går att nyttja dess multimediala egenskaper.  
  
Med utgångspunkt från kuben som presenterades i kapitel 5.1 så har vi 
arbetat fram idéer kring Tjänst I och Tjänst II. Genom en samordning kan 
alla kombinationsmöjligheter i kuben bli möjliga. Det finns egentligen inget 
som säger att en storstadspendlare inte vill ha information om väglag eller 
att en landsvägspendlare inte vill ha information om en olycka. 
 
I den arkitektur som vi presenterat finns den existerande infrastrukturen för 
leverans av bilder och trafikinformation. Vi kan konstatera att det inte krävs 
några stora insatser av Vägverket för att kunna leverera bilderna, även om 
systemen är geografiskt utspridda. Det som behövs är en samordning av 
befintliga resurser och infrastruktur och att bilderna från de lokala systemen 
levereras till ett gemensamt gränssnitt där tjänsteleverantören kan få tillgång 
till dem. För att föra samman bilderna med väglag- eller trafikinformation 
kan kameraidentiteter användas för att tjänsteleverantören ska kunna mappa 
mot rätt bild och textinformation. Vi har arbetat efter Vägverkets önskemål 
om att ha en utdatakanal, Datex-noden, för att Vägverket ska ha full kontroll 
på vad som går ut och att inga onödiga mellanlagringar görs.  
 
Ska vi se till fördelarna med tjänsterna så behöver inte pendlaren söka upp 
informationen eftersom den är pushad. Tjänsterna kräver inte något stort 
tekniskt kunnande. En annan fördel är att pendlaren kan ta emot 
meddelandet när som helst, vilket ger flexibilitet. Tjänsterna är dessutom 
skräddarsydda så till vida att pendlaren kan välja specifika kameror och 
därmed endast få trafikinformation som är av intresse. I tjänsterna är 
målgrupperna stora och kan därför användas av många människor. 
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Finns det inga nackdelar med Tjänst I och Tjänst II? Det är viktigt att se till 
att minimera riskerna med feltolkning. En viktig sådan är vägarna där 
kamerorna finns placerade. Det finns en risk att alla vägar har liknande 
trafiksituation, det innebär därför ingen vinst för pendlaren att välja en sådan 
väg. Det kan också gälla risken med ett snabbt väderomslag eller en kö som 
uppstår efter pendlaren startat sin resa. En annan aspekt är att pendlaren kan 
nyttja andra medier, exempelvis radio, för att få liknande information. 
Pendlaren kanske också vet var och när det blir köer av egen erfarenhet. 
Kostnadsfrågan är också central, vi anser att priset måste ligga på en 
acceptabel nivå för att kunna användas av så många pendlare som möjligt. 
 
Grundkomponenten i våra förslag på tjänster är en bild från en allmän plats, 
så därför kan ett integritetsproblem uppstå. De uppgifter som finns att hämta 
från bilden är dock inte så detaljerade att det finns någon risk för 
identifiering av enskild person. Vägverket har fått tillstånd från 
Länsstyrelsen att visa kamerabilder för allmänheten men de visar inte 
livebilder utan använder endast stillbilder eftersom det är vad lagstiftningen 
tillåter i dagsläget. Godkännandet av presentationen av Vägverkets bilder på 
Internet och i WAP borde öppna dörren även för tillstånd vad gäller vidare-
befordran av bilder till tjänsteleverantörer.  
 
Slutligen vill vi poängtera att bilderna som Vägverket använder i sin verk-
samhet är unika resurser som borde erbjudas pendlarna med tjänste-
leverantörernas hjälp. Om tjänsteleverantörerna lyckas tillgängliggöra 
tjänsterna och erbjuda pendlarna attraktiva tjänstepaket, samt tar hänsyn till 
de mänskliga aspekterna och kvalité vid utveckling av IT-tjänster så kommer 
de att bli vinstgivande för dem, pendlarna och Vägverket.  
 
Utvärdering av metod 
Vi fick av Vägverket helt förutsättningslöst undersöka vad MMS skulle 
kunna bidra till när det gäller trafikinformationsförmedling. Det var bra på 
det sättet att vi inte blev styrda men det har varit svårt att hålla sig till en idé. 
Vi har tenderat att ständigt få nya idéer, andra inriktningar, så mycket att vi 
ibland fått kliva ett steg tillbaka för att begrunda och bestämma oss för 
vilken inriktning som gällde. 
 
Vi anser att den metod vi valde att följa har fungerat bra, speciellt hur vi lade 
upp datainsamlingen. Under arbetets gång visade det sig flera gånger att den 
information vi samlade från en källa bekräftades av nästa källa, vilket visade 
att triangulering har fungerat bra. Det som utgjorde en svårighet var att hitta 
litteratur om MMS. Det som vi funnit har mestadels varit från Internet och 
då från mobiltelefonoperatörerna. Det gjorde att informationen tenderade att 
bli väldigt säljinriktad. Det hade varit att föredra om vi kunnat relatera till 
litteratur i bokform. 
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Det som gav oss mest var de möten vi hade med intervjupersoner. 
Studiebesök hos Vägverket i Borlänge och på Trafik Stockholm gav enormt 
mycket, där kunde vi ställa direkta frågor och se hur det fungerade i 
praktiken.  
 
En svårighet var att Vägverket har flera plattformar som de arbetar utifrån 
och som fungerar olika, på de geografiska platserna. Vid telefonintervjuer 
som gällde system i Göteborg så var det problem med att få uttömmande och 
direkta svar, vilket försvårade generaliseringen. Det gav en viss osäkerhet i 
vårt arbete vilket inte var bra.  
 
Det vi hade önskat var att vi fått chansen att göra en riktig prototyp på 
tjänsterna. Men eftersom Högskolan Dalarna inte har någon plattform för 
utveckling av MMS, så var en statisk prototyp det alternativ vi hade. Vi 
menar också att vi hade fått en helt annan struktur på arbetet om vi hade fått 
testa tjänsterna på ett försöksstadium. En liten marknadsundersökning innan 
vi satte igång för att få en klarare bild av hur en pendlares vardag ser ut och 
för att se om intresse för tjänsterna fanns, hade varit en fördel. Vi har istället 
fått förlita oss på andras undersökningar vilka inte alltid har inneburit svar 
på våra frågeställningar. 
 
Vi använde Eriksson och Hultgrens modell för utveckling av IT-tjänster60, 
den har varit bra på det sättet att vi haft ramar för vad som är grundläggande 
vid IT-tjänsteutveckling utan att för den skull styra oss med exakta 
metodsteg att följa. Svårigheten var att särskilja resurser från infrastruktur.  
 
Vi arbetade också efter Handbok för systemarkitektur inom ITS61, där syftet 
är att visa en översiktlig beskrivning att följa vid systemarkitekturarbete. Det 
fungerade bra att följa handboken eftersom de delar som anses viktiga inom 
KAREN finns exemplifierade. Handboken var därtill enkel och lätt-
förståelig.  
 
Vi hade till en början tänkt integrera systemarkitekturen i modellen för IT-
tjänstutveckling62 men vi insåg efter noggrant övervägande att de inte 
överensstämde. När vi studerade modellerna närmare så upptäckte vi att delar 
i systemarkitekturen inte motsvarades av en separat del i IT-tjänstmodellen. 
Det fick som konsekvens att vi fick hålla isär modellerna vilket inneburit att vi 
fått anpassa analysen av tjänsterna för att undvika upprepningar i rapporten. 
 
 

 

                                                 
60 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 
61 Vägverket et al. Handbok för systemarkitektur inom ITS (2003) 
62 Eriksson O. Hultgren G. (2003) 
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9 Diskussion 
Vi har tidigare diskuterat tjänster utifrån vår kub (se kapitel 5.1). Vi tänker 
gå ett steg längre och resonera kring vilka dimensioner som kan läggas till 
för att i framtiden skapa ytterligare mervärde för kunden. I framtiden när 
3G-nätet är utbyggt och flera telefoner kommer ut på marknaden som passar 
till näten, kommer det med lätthet att gå att förmedla fler bilder, ljud och 
tilläggsfunktioner. I kuben fanns dimensionerna kamera, textinformation och 
åtkomstsätt. Vi menar att vid textinformation kan kuben utökas med 
dimensionen information om parkeringsplatser med boknings- och 
betalningsmöjligheter, eventuellt med url-adress för direktbokning. En 
ytterligare dimension är information om kollektivtrafiken, det vill säga en 
tidtabell när kollektivtrafiken går från närmaste station. Det skulle också gå 
att skapa möjligheter med att beräkna restid, information om restid, vare sig 
trafikanten reser kollektivt eller i egen bil.  
 
Vägverkets TIC-personal skulle i tjänsterna kunna använda styrande 
åtgärder det vill säga indirekt kunna påverka trafikanternas vägval för att 
fördela trafiken, genom dimensionen information om alternativa vägar. 
Tjänsterna skulle då syfta till att hålla trafiken i jämvikt, det vill säga alla 
trafikanter kör den väg som innebär den kortaste restiden för dem. 
Trafikanten erbjuds den bästa vägen under rådande trafikförhållanden. Detta 
ses som är bättre alternativ än att bygga nya infartsleder som blir dyrt och tar 
mark i anspråk.  
 
En möjlig vidareutveckling i dimensionen åtkomstsätt skulle vara att erbjuda 
MMS via 3G-telefonernas position. Då skulle trafikinformationen som 
användaren får bara gälla det område denne befinner sig i. Det kan gälla 
händelserelaterad information, exempelvis olyckor och kö. Vidare skulle 
ytterligare dimensioner kunna innehålla åtkomsten MMS via kundtjänst eller 
MMS via WAP.  
 
Kuben har i det här läget mist sin form och är en flerdimensionerad tabell 
som egentligen kan byggas ut ytterligare, men vi väljer att stoppa här 
eftersom storleken på MMS-meddelandet inte får bli för stort.  
 
Ett förslag som vi har funderat på är om Tjänst I skulle kunna reklam-
finansieras av privata aktörer exempelvis p-hus, för att få ner priset på 
tjänsten så att fler människor skulle använda den. Även om SMS har visat att 
användarna är villiga att betala för vissa givna tjänster.  
 
Avslutningsvis kan det nämnas att det egentligen inte finns några 
begränsningar i vem som i framtiden kan nyttja tjänsterna. De kan likaväl 
vända sig till en yrkesförare i rusningstrafik eller en privatbilist på väg hem 
från fjällen.  
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Vägverkets  
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                        Bilaga 2 

Förslaget bygger på bilder från Stockholm men passar lika bra i andra 
storstäder. Obs! Framkomlighet (Tät trafik) är en framtida möjlighet 
eftersom det i dagsläget inte kommer någon sådan information från 
Stockholm till TRISS på Vägverket. Tekniken finns men den överförs 
inte idag men är uppe i diskussion. I Göteborg går köinformation över 
till TRISS.  

Scenario II: Landsvägspendlare  

Frösunda 
Trafikstockning 

Vägarbete 

Klarastrandsleden 
Trafiken flyter 

Centralbron 
Tät trafik 

A

B

C

Jag undrar vilken väg jag ska ta 
idag? Jag har beställt tre bilder till 
mobiltelefonen klockan 11.35. 

A

A

Vilken tur att jag såg 
att väg A hade bäst 
framkomlighet! 

A B C

Vägval 

A

Scenario I: Storstadspendlare 

Egen erfarenhet om 
annan väg 

A B

Vägval 

Jag undrar vilken väg jag ska ta idag? 
Jag SMS:ar till X så jag får tillbaka ett 
MMS med bild på hur det ser ut just 
nu! 

Vilken tur att jag visste att 
det var besvärligt väglag vid 
Ryggen så jag kunde ta 
vägen över Hedemora  
istället! 

B 

 
Temp. 

luft/vägyta: 
-4,2 / -5,3 °C

Nederbörd: Regn 
Vind: 5 m/s O 

Väglag: Vått/fuktigt 
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