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Sammanfattning 

I dagens trafik uppstår dagligen köer på grund av olika händelser i trafikflödet som olyckor, vilt eller 
andra faror. Köbildningen bildas ofta på grund av informationsbrist eller sen informationsspridning 
om händelserna. Det här arbetet utvecklar en enkel webbapplikation riktad till trafikanter som vill 
och kan rapportera in de dagliga händelserna som påverkar trafikflödet. Applikationen är snabb att 
ladda på mobila enheter och innehåller ett enkelt formulär för rapportering av händelser utifrån fyra 
huvudtyper. Informationen publiceras inte bara på webbapplikationen utan sprids även vidare till tre 
olika sociala nätverkstjänster och bloggar. 
Ett problem med webbapplikationen som inte hann lösas under arbetets gång är anpassningen till 
olika skärmstorlekar hos mobila enheter. Omskalningen fungerar olika bra beroende på 
skärmstorleken och webbläsaren hos den mobila enheten som används. 
En vidareutveckling av webbapplikationen är en implementering av ett system för validering. I 
nuläget verifieras inte informationen av mer än den som rapporterar in denna, utan ytterligare 
verifiering från flera källor/användare behövs för att stärka trovärdheten på informationen. 

Abstract 
In today's traffic, congestion occurs on a daily basis due to different events in the traffic, such as 
accidents, wildlife or other hazards. Queues are often formed due to lack of information or late 
broadcasting of information about the events. This work develops a simple web service aimed at 
users who want and can report in the daily events that affect traffic flow. The service is fast to load 
on mobile devices and includes a simple form for reporting of events, based on four main types. Data 
are published not only on the web service but are also spread on to three different social networking 
services and blogs. 
One problem with the web application that was not resolved during the work is the adaption to 
different screen sizes for different mobile devices. The performance of the rescaling varies with 
screen size and browser of the mobile device used. 
A further development of the web application is to implement a system for validation. At present no 
information is verified by more than the user who initially reported the information, therefore 
further verification from multiple sources / users is needed to strengthen the credibility of the 
information. 
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Förord 
Det här arbetet är gjort som ett examensarbete för att slutföra min examen inom huvudområdet 

geomatik på Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Dr. Julia Åhlén för all support och vägledning under 

arbetets gång. 

Vidare vill jag också tacka min familj för all förståelse och uppmuntran under tiden. 

Resultatet av webbapplikationen finns tillgänglig på http://trafiken.info. 

  

http://trafiken.info/
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1 Introduktion 
Varje dag sker olyckor eller händelser i trafiken som leder till störningar i trafikflödet. Störningarna 

kan vara i form av köbildning på grund av begränsad framfart, kanske en mindre företeelse som 

behöver uppmärksammas, t.ex. vägbygge eller ett fordon med punktering. Köbildning bidrar till 

irritation bland de drabbade trafikanterna och bidrar till stress eller stressökning hos de som redan 

har bråttom någonstans. Köbildning innebär också en risk för andra olyckor, t. ex om en icke 

uppmärksam förare inte ser köbildningen i tid (speciellt på en hårt trafikerad motorväg) eller 

köbildningen uppstår i en svår trafikmiljö som vid en skarp sväng, krön/backe, bro, skogsväg etc.  

 

Ett sätt att undvika, eller åtminstone minska, problemen och följderna av dessa händelser i trafiken 

är att få ut information till trafikanterna på ett snabbt och lättillgängligt sätt.  

 

Idag finns trafikinformation tillgänglig, men inte på ett tillräckligt snabbt och utbrett medium. 

Information via radio har alla stött på, dock når den ofta ut sent när vi redan drabbats. 

Trafikinformationen via radion är bra på det sättet att flera modernare radiomottagare kan ta emot 

ett Traffic Message Channel (TMC)-meddelande och automatiskt byta radiostation till den stationen 

som sänder informationen. Fortfarande är dock informationen som går ut ofta försenad och ett 

större antal trafikanter kan redan ha blivit drabbade av händelsen eller kanske missat sin chans att 

svänga av och ta en annan färdväg. Även navigationssystem kan ha stöd för TMC och därmed planera 

om en aktuell rutt vid inrapporterade störningar. 

Ansvarig för TMC i Sverige är Trafikverket (Trafikverket, 2011). I deras tjänst visas aktuella störningar 

inom trafiken i valbara delar av landet. Om informationen från applikationen som utvecklats i detta 

arbete och TMC tjänsten kan utbytas mellan vardera, skulle detta innebära att TMC tjänsten får 

större utbud på informationen om olyckor och i ett tidigare skede. Detta innebär att informationen 

kommer snabbare ut till trafikanter som enbart använder radio och/eller sitt navigationssystem. 

Vidare innebär det också att applikationen får en större bredd vad gäller information om planerade 

störningar. Slutligen kan också nämnas att den som kör sin rutt via ett navigationssystem får nyttan 

av att kunna rapportera in störningar, ha åtkomst till aktuella störningar via applikationen och 

samtidigt få sin rutt i navigationssystemet uppdaterad automatiskt. 

De större trafikorganen (trafikverket, SJ) erbjuder också information om större och mindre störningar 

i trafiken. Det är dock mer planerade störningar som det informeras om och inte olyckor eller andra 

oförutsedda händelser. 

 

1.1 Bakgrund  

Lee et al. (2009) presenterar en wiki-liknande struktur för hur trafikinformation kan delas och 

distribueras. De diskuterar hur både trafikanterna själva via ett enkelt gränssnitt kan rapportera in 

störningar mot en databas, samt hur de större trafikorganens databaser kopplas in för att bistå med 

information. En viktig del av applikationen är validering av informationen. För att inte applikationen 

skall missbrukas och falska olyckor eller störningar skall rapporteras in måste ett skydd för detta 

finnas. Författarna löser detta genom att varje inrapportering måste valideras av en annan part, en 

till trafikant med andra ord, eller att en extern databas (från t.ex. ett större trafikorgan) validerar 
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informationen. Innan informationen blivit validerad kommer den alltså inte att publiceras. Dock är 

kanske två källor som valideringsgrund inte fullt tillräckligt, men ju fler källor som kan validera 

informationen desto bättre.  

 

Xiao et al. (2008) påvisar visualiseringsproblemet med webbsidor som först och främst är tilltänkta 

och anpassade för att visas på en stationär dator, med tillhörande större skärm. När dessa sidor skall 

visas på en mindre skärm, t.ex. på en mobiltelefon eller handdator, blir det svårt för läsaren att 

förflytta sig på sidan och komma åt det önskade materialet. Xiao et al. lägger i sin artikel fram en 

modell över hur webbsidor görs om (anpassas) för mobila enheters skärmar och webbläsare. I 

modellen läses först sidan in och tolkas, och ett träd av dokumentobjekt skapas. Sidan delas sedan 

upp i block som representerar viktigt material, medan det överflödiga och onödiga materialet 

utesluts. Vilket material som är viktigt sorteras ut ifrån delarna i det tidigare skapade trädet av 

dokumentobjekt. I slutändan byggs blocken ihop för att skapa en, för den mobila enhetens 

specifikationer, anpassad webbsida. 

 

 

 
Figur 1 - Flödesschema för applikation enligt Boonsrimuang (2002). 

Figur 1 visar en modell för hur mobil klient kan kommunicera med servern som tillhandahåller 

information. Mobilens klientapplikation skickar via WAP (2) en begäran om information till en 

gateway hos teleoperatören. Denna begäran skickas sedan via HTTP (3) till webbservern som 

behandlar begäran ifrån mobilen. Ett svar skapas sedan utifrån databasen och olika script och det 

skickas tillbaka igen klienten (7) på mobiltelefonen som då visar informationen åt användaren. 

 

När en design för ett grafiskt användargränssnitt (interface) utarbetas måste stor hänsyn tas, till 

användaren. Rosinski & Squire (2009) anger flera principer som bör användas vid utformningen av ett 

gränssnitt mellan människan (användaren) och datorn.  

Först och främst skall typen av användare identifieras; vem kommer använda gränssnittet, vad har 

användaren för bakgrund och kunskap samt vad behöver användaren få ut (sett till information, etc.). 

Höga krav på användarens uppfattningsförmåga ska heller inte ställas, utan gränssnittet skall vara 

genomtänkt på ett logiskt sätt som inte förvirrar användaren. Därefter testas gränssnittet upprepade 

gånger och ändras tills det resultat som efterfrågats är uppnått. 

Human-Computer Interaction kommer vara en viktig del i detta arbete då applikationen kommer 

rikta sig mot en bred målgrupp. Gemensamt är ändå att alla ska, utan några större problem eller 

missuppfattningar, kunna nyttja applikationen.  
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Ett av målen med detta arbete är att informationen ska bli tillgänglig på ett eller flera sociala nätverk 

online. Chew och Eysenbach (2010) har studerat meddelanden som publicerats på nätverket Twitter 

under tiden för svininfluensan, maj till december 2009.  

 
Figur 2 – Tweets innehållande termerna H1N1, swine flu, eller båda två från Maj till December 2009. Linjer = absoluta 
värden, staplar = relativ procent. Blå = ”swine flu” eller swineflu. Grön = (”swine flu” eller swineflu) OCH H1N1.. 

Figur 2 visar meddelanden (tweets) som innehåller de ord förknippade med svininfluensan under maj 

till december 2009. I början på tidsperioden syns att cirka 90 % av alla tweets innehöll orden ”swine 

flu”, vilket är cirka 45000 tweets. Grafen ger också en insikt i hur pass fort och utbrett större 

händelser och informationen kring dessa sprids på nätverk som detta. 

 

Användningen av Geografiska Informationssystem (GIS) har länge varit ett populärt och mycket 

användbart verktyg för att analysera data över trafikolyckor. Erdogan et al. (2008) beskriver hur GIS 

har använts i Turkiet för att analysera data över trafikolyckor och finna s.k. ’hot spots’, dvs. områden i 

trafiken där olyckor har en benägenhet att uppstå mer frekvent. Utifrån analysen av trafikolyckor i 

GIS kunde anvisningar framställas om hur olika trafikmiljöer längs med vägarna borde förbättras. 

Deras studie utvecklade även ett system för att digitalisera de befintliga trafikrapporterna till ett 

tabellformat som var lättare att georeferera till olyckor på vägarna. 

GIS kommer vara en del av detta arbete också, då informationen som lagras i databasen skall vara 

georefererad med X- och Y-koordinater. Detta möjliggör för export av data från databasen till önskat 

format som sedan kan användas i ett GIS-program för att till exempel göra analyser på. 

 

1.2 Application Programming Interface  

Google Maps API (Application Programming Interface) är ett gränssnitt med regler som används för 

att kommunicera med en befintlig applikation eller tjänst. Många utvecklare erbjuder ett API för sina 

applikationer eller tjänster. Med ett API kan sedan andra utvecklare kontakta och integrera med 

tjänsten eller applikationen utan att behöva veta om hur grundkoden ser ut, vilken huvudutvecklaren 

gärna inte ger ut. Genom mångfalden av språk som ett API stöder, ges en bred möjlighet för många 

utvecklare inom flera olika områden att tillsammans integrera sina tjänster med samma applikation 

eller tjänst. 
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1.3 HTML 

HTML står för Hyper Text Markup Protocol, och är det ledande språket för att publicera material på 

Internet. HTML utgör grunden för varje webbsida (World Wide Web Consortium, 2011) och kan 

byggas på med övriga språk för att uppnå extra funktionalitet som inte finns med i HTML.  

 

HTML-språket är ett ”märkningsspråk”, vilket innebär att koden har ”tags”, märkningar, som anger 

när något börjar och när något slutar. Varje del av hemsidan, t.ex. titel, textstycke, länk etc, måste ha 

en märkning vid dess start och slut. Därmed  kan en webbläsare veta exakt vad den ska visa, hur den 

ska visa det och vart. 

 
Figur 3- Enkelt exempel på hur koden bakom en webbsida ser ut. (w3.org, 2011) 

I figur 3 visas ett väldigt enkelt exempel på hur koden för en hemsida ser ut, med de obligatoriska 

märkningarna (!doctype, head och body) samt märkningar för synliga delar, t.ex. <p> och </p> som 

märker en paragrafs början och slut. Texten mellan märkningarna är den som kommer synas på 

webbsidan, formaterat som en paragraf. 

Flera andra märkningar finns för att stödja ett stort antal funktioner inom HTML. Bland dessa 

finns <div>-märkningen som har funktionen att dela upp webbsidan i större hanterbara block. En 

<div> används för att lättare hantera större delar av kod som har en samhörighet, t.ex. mittendelen 

där material visas kan ha en egen <div> i koden. Varje <div> kan som många andra märkningar ha ett 

specifikt ID kopplat till sig. Med ID går det sen att anropa just den <div>-delen av webbsidan och även 

formatera den med Cascading Style Sheets, CSS. Figur 4 visar ett exempel på hur en webbsida, i detta 

fall en mobil version av digg.com, med fördel delas upp i block med hjälp av <div>.  
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Figur 4 - Exempel på hur en webbsida delas upp med <div> och tillhörande id. (woorkup.com) 

 

1.4 HTTP GET och POST 

Webapplikationer behöver ett eller flera sätt att kommunicera med servrar. Http har ett flertal 

metoder att kommunicera med en server, men GET och POST är de två primära (Chrisholm & May, 

2008). GET metoden används på mer än 99 % webbsidor världen över. 

GET metoden använder sig av adressen (URL) för att skicka/begära information till/från servern och 

innebär inga ändringar om samma begäran skickas flera gånger. POST skiljer sig från GET på sättet 

den skickar/begär information. Med POST skickas informationen inte synlig i adressfältet, vilket gör 

den användbar när känslig information skickas. Vidare har POST inte heller någon begräsning på 

mängden data som skickas, vilket GET har. 

1.5 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) är en teknik för att lägga till och utforma olika stilar och design på en 

webbsida (world wide web consortium, 2011). Med CSS kan formatering, färg, teckensnitt och andra 

egenskaper förbestämmas åt de olika delarna i ett webbdokument, utifrån deras märkning eller id. 

Därmed får t.ex. allt med <p>-märkningen en förbestämd stil att följa, istället för att utvecklaren av 

hemsidan måste ange vilken stil som skall gälla varje gång <p>-märkningen används. 

 

1.6 JavaScript 

JavaScript är ett stort och välkänt scriptspråk (lättare programmeringsspråk) som används världen 

över i olika hemsidor(Mozilla, 2010). Med JavaScript kan en hemsida få ytterligare funktioner och 
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interaktivitet än vad som finns tillgängligt i HTML. Språket ger utvecklare i HTML en möjlighet och ett 

verktyg att implementera programmering på en hemsida, något som i sin tur öppnar för 

händelseaktiverad kod, dynamiska fält/händelser, validering av data samt mycket mer. 

 

1.7 SQL 

SQL står för Structured Query Language och är ett frågespråk som används mot databaser, både för 

att lägga till, ta bort, ändra eller hämta data. 

 

1.8 Syfte 

Målet med detta arbete är att utveckla en webbapplikation där information om händelser i trafiken 

snabbt kan rapporteras in och sedan presenteras offentligt på både webbapplikationens webbsida 

och på sociala medier. Webbapplikationen skall vara enkelt uppbyggd, ha ett smidigt gränssnitt och 

snabbt kunna laddas ner.  Detta för att öka användbarheten för mobila enheter med varierande 

hastighet på internetuppkoppling. Informationen som skapas på webbapplikationen skrivs till en 

databas där kartan på webbapplikationen ska kunna hämta aktuell information och presentera på 

webbsidan. 

En del av arbetet avser också att undersöka vilket/vilka av de sociala medierna som uppfyller krav för 

ändamålet. Undersökningen ämnar väga olika aspekter på vardera sociala.  

 

 

2 Utvecklingen av webbapplikationen 
I detta avsnitt beskrivs utvecklingen som lett fram till webbapplikationen. Först beskrivs upplägget 

för utvecklingen och sedan beskrivs varje utvecklingssteg under motsvarande underrubriker. 

2.1 Utvecklingsmetod 

Metoden bakom utvecklingen har varit att ta fram de olika beståndsdelarna stegvis alltefter som 

webbapplikationen vuxit fram. Likaså har också inlärning av nödvändiga språk och olika funktioner i 

dessa gjorts parallellt med utvecklingen av beståndsdelarna. 

Ett test har gjorts på både dator och mobil enhet under utvecklingens gång. Testerna har utförts av 

kollegor i klassen på högskolan under vardagliga former och på deras egna datorer och/eller mobila 

enheter. Tiden för testet sett till utvecklingen gjordes när webbapplikationen ansågs vara stabil och 

de grundläggande funktionerna målmässigt fanns inlagda. Resultatet av testet blev mindre ändringar 

och tillägg av extra funktionaliteter. 

Någon specifik standard för metodiken bakom utvecklingen har inte följts. Arbetet och utvecklingen 

har skett successivt allt eftersom behov av de olika delarna i webbapplikationen har uppstått. 

2.2 Bedömning av sociala media för webbapplikationen 

Ett första led i arbetet var att jämföra tre applikationer för sociala nätverk och/eller microbloggar för 

att finna den mest lämpade till webbapplikationen. För vartdera nätverket/microbloggen ges en kort 

beskrivning av varje tjänst samt utslaget av de nedan nämnda aspekterna som tjänsterna jämförs på. 
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Dessa tre har valts ut för att Facebook är det största sociala nätverket, Twitter är den största 

microbloggen och Tumblr är en utstickare som blandar lite av de två tidigare nämnda. 

Tjänsterna jämförs på ett antal olika aspekter: 

1. Användarantal – hur många användare tjänsten har och når ut till. 

2. Bredd – hur pass välkänd tjänsten är. 

3. Positiva egenskaper – funktioner eller egenskaper i relation till webbapplikationen. 

4. Negativa egenskaper – funktioner eller egenskaper i relation till webbapplikationen. 

5. Application Programming Interface (API) - dess egenskaper och användarvänlighet. 

Facebook  
Facebook är det största och mest använda sociala nätverket idag. Det baseras på att varje användare 

är vän med någon för att kunna kommunicera med denna person, få statusuppdateringar, visa foton, 

bjuda in till olika händelser osv. Kontoinnehavaren kan även ange hur mycket som visas publikt 

baserat på relationen mellan personerna (vänner, gemensam vän, helt publikt eller helt privat).  

1. Mer än 500 miljoner användare, 50 % av de aktiva användarna loggar in varje dag 

(facebook.com, 2011). 

2. Många hemsidor har implementerat knappar och länkar till Facebook. 

3. Lätt för användare att få tillgång till informationen via en publik sida för tjänsten. Länkar i 

uppdateringarna får automatiskt en förhandsvisning. Möjlighet till kommentarer. 

4. Krävs inloggning för att kommentera.  

5. Flertalet möjligheter att implementera Facebook på olika plattformer, bl.a. mobil, online och 

inbyggda applikationer att använda inom Facebook.  

Twitter 
Twitter är en av de större, om inte största, tjänsten för microbloggar och korta meddelanden. Den 

bygger på att användarna för en mindre blogg med ett begränsat antal tecken, 140 stycken. Just den 

begränsningen är det som gjort Twitter känt eftersom SMS också har en begränsning på 140 tecken, 

vilket gör de två väldigt kompatibla. 

1. Inga officiella siffror tillgängliga. Tjänsten växer snabbt och det är därmed svårt att få fram 

ett exakt antal. 

2. Twitter har precis som Facebook implementerats på många webbplatser via en s.k. ”dela”-

funktion, för användaren att lätt dela med sig av material och information denna har hittat. 

Statistik: 177 miljoner tweets den 11 mars 2011, 572 000 nya konton den 12 mars 2011 och 

456 tweets per sekund när Michael Jackson dog den 25 juni 2009. 

3. Enkelt upplägg med snabba uppdateringar som leder till ett högt informationsflöde. 

4. Begränsningen på antalet tecken blir en flaskhals när större mängder information ska 

publiceras. 

5. Twitter erbjuder som Facebook ett flertal olika plattformar att utveckla ifrån. Likaså 

använder Twitter’s API sig av OAuth för autentiseringen av kontot som uppdateringen sker 

till.  
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Tumblr 
Tumblr är inte en så stor tjänst, men ökar i antal användare och har ett väldigt enkelt gränssnitt som 

tilltalar användaren. Tjänsten erbjuder en sorts microbloggning där ett flertal media går att dela ut. 

Som på Twitter kan användaren dela en text men utan begränsning till ett max antal tecken, lägga till 

taggar till det som delas och även redigera texten i en större utbredning. Lika som Facebook kan 

enkla s.k. statusuppdateringar göras, dock på ett mer sofistikerat sätt där en titel anges och 

möjligheten att dela bild, ljud, konversation ifrån en chatt, länkar och video som uppdatering utan en 

tredjepart som tillhandahåller mediet (t.ex. YouTube eller liknande videotjänst). 

1. 18 805 431 stycken bloggar. Ett konto kan dock ha flera bloggar. 

2. Inte lika utbredd som de två tidigare nämnda, finns i vissa fall med på ”dela”-knappar. 

3. Har ingen låg begränsning på antal tecken vid varje uppdatering. En mångfald av media och 

material går att dela vid varje post. Den mest viktiga egenskapen, sett till 

webbapplikationens mål, är möjligheten låta bloggen automatiskt uppdatera konton på 

Facebook och Twitter med det senast publicerade. 

4. Inte lika många användare och den utbredning som de två större har. 

5. Väldigt smidigt API som baseras på http förfrågningar. Enkelt att implementera i en 

webbtjänst med samma sorts kodning som bas. 

2.3 Utformningen av gränssnittet 

Ett av de större stegen inom detta arbete var att ta fram ett lättanvänt och fungerande gränssnitt. 

Efter att ha studerat litteratur av Rosinski & Squire (2009) arbetades ett stilrent och lättöverskådat 

gränssnitt fram (Figur 5). Anledningen till detta är att användaren enkelt ska kunna få en överblick 

och se vad denna skall fylla i. Eftersom det handlar om trafikinformation sitter användaren högst 

troligt i bilen och ska därför inte behöva läsa och förstå instruktioner, utan ska enkelt förstå 

formuläret och snabbt kunna fylla i detta. Enkelheten är också tänkt att hålla nere laddtiderna för 

webbläsare (speciellt med mobila enheters webbläsare i åtanke) och göra den lättillgänglig även 

under lägre internethastigheter. Text och brödtext har formaterats för att vara konsekvent över alla 

sidorna som tillhör webbapplikationen. 

Figur 5 – Gränssnittet för webbtjänsten. 
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2.4 Html och CSS för framställning av gränssnittet  

 

Som ett första steg i framställningen av gränssnittet för webbapplikationen användes HTML 

framförallt för att strukturera hela sidan och göra de visuella delarna, som textformatering (titlar, 

brödtext, länkar) och färgsättning. Med HTML gjordes även det formulär från vilket användaren fyller 

i och skickar för att rapportera in händelser. Formuläret baserades på en redan inbyggd funktion i 

HTML för formulär där radioknappar (endast en av flertal knappar går att aktivera åt gången), 

kryssrutor, textrutor och knappar finns tillgängliga. Formuläret delades upp i tre huvuddelar 

baserade på vilken del av rapporten de representerade; typ av händelse, kort beskrivning och 

koordinater. De tre huvuddelarna valdes för att de tillsammans ger en huvudtyp av händelsen, en 

mer utförlig beskrivning av denna samt en position för vart händelsen skett. Vidare valdes dessa tre 

huvuddelarna också ut för att lättare kunna appliceras i en GIS-analys, där klassificeringen kan ske 

utifrån typen av händelse. Som exempel för en GIS-analys kan typ av händelse färgkodas och placeras 

ut med hjälp av koordinaterna på en karta för att visa vart flest händelser sker och vilken typ som är 

mest frekvent. 

 

2.5 Php och MySQL databashantering 

PHP står för ”PHP: Hypertext Preprocessor” och är likt JavaScript ett scriptspråk för webbsidor (som 

går att bädda in i HTML)(PHP, 2011). Jämfört med JavaScript syns dock inte PHP-kod om en 

användare väljer att visa källkoden till webbsidan i sin webbläsare, utan PHP körs på servern som 

tillhandahåller hemsidan. Detta ger en viss säkerhet när det kommer till PHPs möjlighet att begära, 

hämta, läsa och skriva andra sidor på servern, utan att avslöja vare sig namn på eller sökväg till dessa. 

PHP kan göra mycket mer än det som nämndes nyss, men för det här arbetet har PHP framförallt 

används för datahantering mellan de olika sidorna. 

Databasen i arbetet kommer ifrån MySQL som är en av de större och mest populära bland databaser 

som finns tillgängliga. Detta på grund av sin effektivitet, höga pålitlighet och enkla användning 

(MySQL.com, 2011). Huvudanledningen till att MySQL används som databas i detta arbete är dock 

det inbyggda stödet för PHP. 

 

 

 

 

Figur 7 - bild över SQL-förfrågningen mot databasen i PHP (orange övertäcker inloggningsinformation). 
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2.6 Google Maps JavaScript API  

Google Maps är en online karttjänst ifrån Google Inc. där dynamiska kartor och geolokaliserad 

information finns tillgänglig med hög användarvänlighet. Tjänsten finns tillgänglig på många olika 

språk och fylls hela tiden på med nytt kartmaterial, nya funktioner och ny geolokaliserad information. 

Google Maps har ett väldokumenterat, utvecklarvänligt och genomtänkt API för att integrera med 

och implementera Google Maps på olika sätt. API:et finns utgivet för JavaScript, Flash och som 

statiska kartor (bilder). Vidare finns även stöd för webbtjänster i språk som Java, Python, C# etc. 

För den här webbapplikationen valdes att använda APIet för JavaScript, då Flash inte är tillräckligt 

utbrett bland mobila enheter idag medan JavaScript har en mycket högre utbredning och stöd bland 

enheterna (mobilemarketer.com, 2011). Statiska kartor (bilder) är heller inte av intresse eftersom 

användaren måste kunna integrera med kartan. 

 

2.7 Tumblr API 

Bloggtjänsten Tumblr, dit informationen ifrån webbapplikationen publiceras, har ett enkelt och väl 

dokumenterat API att arbeta mot. APIet är baserat på de standardiserade HTTP-anropen POST och 

GET (tumblr.com, 2011). I arbetet används POST-anrop ifrån sidan trafservice.php då informationen 

publiceras till Tumblr. Koden är delvis ifrån exemplet för att publicera en ny uppdatering via PHP och 

tillägget cURL. PHP används i det här fallet för att ta emot informationen i formuläret på index.php 

och definiera den till variabler. Via en array som behandlas av cURL paketeras variablerna till en 

användbar URL som skickas med anropningsmetoden POST till ”tumblr.com/api/write” och 

informationen publiceras på det konto vars uppgifter skickas med i arrayen. 

URL’en som skickas måste dock följa ett av Tumblr förbestämt format. Adressen är uppbyggd på 

följande sätt: 

www.tumblr.com/api/write?email=mail@mail.com&password=hemligt&type=regular&title=EnTitel&

body=textenSomUppdateringenSkaInnehålla.  

Som syns ovan är adressen uppbyggd med parametrar. Email, password och type är obligatoriska vad 

gäller att skicka en ny uppdatering till kontot, medan resterande parametrar varierar när det kommer 

till vad för sorts uppdatering som ska se. Email och password är inloggningsinformationen för kontot, 

type beskriver vilken typ av uppdatering som ska göras, i det här fallet en regular då endast text och 

ingen media laddas upp. Title och body krävs av type där title beskriver vilken titel uppdateringen 

har, body är texten som ska stå i uppdateringen. I cURL där URL’en skapas används variablerna som 

representerar informationen från index.php för att skapa svaren på frågorna i adressen. Allting fram 

till title är förbestämda och ändras inte av variablerna från index.php. Title ändras av variabeln som 

representerar vilken typ av händelse användaren har rapporterat, medan body ändras av variabeln 

som representerar den korta beskrivningen användaren skrivit in.  

2.8 Server – hårdvara och mjukvara 

Webbapplikationen körs i dagsläget på en av författaren byggd server med en AMD Athlon 64 3500+ 

processor på 2.21GHz, 2 Gb RAM och 190 Gb lagringsutrymme. Operativsystemet är Windows 7 x86 

med Apache webbserver som tillhandahåller webbsidan/applikationen samt har PHP 5 installerat. 
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Databashanteringen sker med MySQL 5.5.12 och hanteras av MySQL Workbench 5.2.34. Servern är 

ansluten till ADSL med hastigheten 8/1 Mbit/s. 

3 Resultat 
Arbetet har mynnat ut i en fungerande webbapplikation för trafikinformation. Webbapplikationen är 

dock inte fullt applicerbar ännu av den orsaken att vissa funktioner saknas (se avsnittet Vidare 

utveckling och arbete). Det stadiet som arbetet befinner sig i nu ger användare åtkomst till 

webbapplikationen där de kan panorera, zooma och interagera med en karta som visar information 

om aktuella trafikhändelser. Användaren kan klicka i kartan och få fram en position i form av latitud 

och longitud, välja vilken typ av händelse som skett vid den positionen och dessutom skriva in en 

kortare beskrivning för händelsen om så önskas. Via en funktion under länken Om denna tjänst kan 

den som vill ladda ner ett helt utdrag om alla inrapporterade händelser ifrån databasen i ett Excel-

vänligt CSV-format. All inrapporterad information läggs även ut på ett socialt medium varifrån 

informationen även sprids vidare till två av de största sociala medierna. 

3.1 – Vilket socialt medium lämpar sig bäst?  

En jämförelse mellan 3 olika sociala medium (Facebook, Twitter och Tumblr) gjordes i detta arbete 

för att få fram det mest lämpade av dessa. Jämförelse grundade sig på 5 olika aspekter där 

användarantal och utbreddhet granskades tillsammans med positiva och negativa egenskaper samt 

funktionen av deras API. Slutsatsen av jämförelsen blev att Tumblr är det mest lämpade sociala 

mediet att rikta sig mot för denna webbapplikation. Valet grundade sig på att Tumblr hade det mest, 

för webbapplikationens mål, lämpade APIet då det baserades på http och standardiserade POST och 

GET begärningar. Vidare erbjöd Tumblr också möjligheten att automatiskt uppdatera valda Facebook 

och Twitter konton närhelst Tumblr bloggen blivit uppdaterad. I och med detta fås en spridning av 

informationen ut på alla tre av dessa sociala medier, istället för endast ett av medierna. 

3.2 – Går det att skapa en webbapplikation … sprids vidare på sociala medier?  

Som resultat av detta arbete har det utvecklats en webbapplikation där trafikinformation publiceras 

direkt på applikationens webbsida samt på tre sociala medier.  Informationen som användare 

rapporterar in via tjänsten sänds automatiskt vidare ut till det kopplade kontot på Tumblr. Kontot i 

sig gör en automatisk uppdatering till respektive Facebook samt Twitter konto, vilket medför en 

spridning på tre olika sociala medier. 

3.3 – Hur bör gränssnittet utformas? 

Webbsidan utvecklades med en enkel uppbyggnad för att laddtiden skulle kortas ner markant. Med 

det menas att koden som skrevs baserades mycket på de inbyggda funktioner och egenskaper i 

HTML. Externt och tidskrävande material som bilder, bakgrund eller material på andra adresser 

(förutom Google Maps) användes i lägsta grad för att hålla låga laddtider. 

3.4 – Användning av webbapplikationen 

Följande bilder visar stegvis hur en inrapportering av olycka kan ske med hjälp av webbapplikationen. 
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I Figur 8 väljer användaren först vilken huvudtyp av händelse det gäller. 

Eftersom det är en olycka som ska rapporteras in i detta test väljs Olycka. 

 

 

 

 

 

 

 

Användaren får sedan möjlighet att ange 

extra information utöver valet i typ av 

händelse, se Figur 9. Här skriver vi att 

det är köbildning vid olyckan och endast 

1 fil är öppen för trafik.  

 

Slutligen klickar användaren i kartan för 

att markera positionen för händelsen. 

Här klickar vi på riks80 utanför Valbo 

Kyrka, riktning mot Sandviken, för att 

markera positionen (Figur 10) och 

klickar sedan på knappen Skicka. 

 

 

 

Som ett bevis på att rapporten gått 

igenom visas ett meddelande som i Figur 

11.  

 

 

 

 

Figur 9 - Tilläggsinformation. 

Figur 8 – Val av händelse. 

Figur 10 - Koordinater för händelsen. 

Figur 11 - Inskickad och klar. 
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I Figur 12 syns den nyss inrapporterade händelsen på den 

tillkopplade Tumblr-bloggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När uppdateringen skett 

uppdateras även kartan 

på webbapplikationens 

förstasida med den nya 

informationen. I Figur 13 

syns den nya 

inrapporterade olyckan 

utanför Valbo Kyrka. 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Uppdateringen på Tumblr. 

Figur 13 - Kartan uppdaterad med ny information. 
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Följande bildsekvens visar med beskrivning användningen av webbapplikationen på en mobil enhet. 

 

I Figur 14 möts användaren av en omskalad version av 

webbapplikationens gränssnitt. Omskalningen sker av 

mobilens webbläsare och är möjlig då sidan som tidigare 

nämnts är uppbyggd med <div>-märkningar som baserats 

på procentuella värden. Användaren klickar i den typ av 

händelse det gäller genom att välja någon av 

radioknapparna. I detta fall är det en älg som virrat sig ut 

på vägbanan vi skall rapportera in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skriver sedan in, i Figur 15, extra information om 

händelsen. Här vill vi påpeka att det är en älg och att den 

rör sig i körfältet med riktning mot Gävle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Val av händelse. 

Figur 15 - Beskrivning av händelsen. 
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Med ett enkelt klick i kartan fås koordinaterna för 

händelsen och skickar iväg rapporten med knappen 

Skicka (Figur 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 17 möts vi av ett svar om att rapporten gått 

igenom och får även ut ett ID för uppdateringen på 

Tumblr-bloggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Koordinater ifrån kartan. 

Figur 17 - Lyckad rapportering. 
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Efteråt kan den nya uppdateringen ses på 

webbapplikationens karta som en ny markör och 

informationen i en popup-ruta (Figur 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 visar sidan som presenteras för användaren om denna klickar 

på länken ”Om denna tjänst” längst upp på förstasidan. Här får 

användaren kort information om webbapplikationen i dess nuläge och 

ges möjligheten att ladda ner data. Genom att skriva in önskat namn på 

filen och trycka på Hämta-knappen får användaren ladda ner en fil 

innehållandes all data som registrerats i webbapplikationens databas. 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 - Nya uppdateringen synlig på kartan. 

Figur 19 - Sidan Om denna 
tjänst. 



17 
 

3.5 - Framtagningen av webbapplikationen 

I den första huvuddelen, typ av händelse, ges användaren 5 stycken val (radioknappar) att 

kryssa i för att ange vad som hänt i första hand. De 4 valen representerar de större tänkbara 

trafikhändelserna som; olycka, vilt, trafikfara och vägarbete. Nästa del, kort beskrivning, ger 

användaren möjlighet att via en textruta skriva en kortare beskrivning eller extra information på max 

100 tecken. Anledningen till begränsningen på 100 tecken är att databasen där informationen sparas 

inte ska överbelastas om webbapplikationen missbrukas, och inforutan som finns vid klickning på 

markören i kartan inte ska bli överfylld med text. Den tredje delen, koordinater, hämtar helt enkelt 

de aktuella koordinaterna ifrån kartan när användaren klickar i denna, och lägger in latitud och 

longitud i respektive fält. När sedan användaren klickar på knappen Skicka i slutet på formuläret, 

skickas den angivna informationen vidare till ett annat HTML-dokument där den behandlas, 

publiceras på socialt medium och sparas i databasen. Om användaren istället klickar på knappen 

Nollställ rensas fälten i formuläret och ingen information skickas. 

För att få en konsekvent struktur användes <div>-märkningar för att strukturera sidan i 

hanterbara block. Varje <div> har blivit tilldelade varsitt specifikt ID som används i CSS-koden för 

strukturering av sidan. ID är relaterat till vad blocket innehåller, t.ex. reportform för blocken som 

innehåller formuläret.  

 

CSS används för att ge en ordnad struktur för applikationens webbsida. Med hjälp av <div>-

märkningar delas sidan upp i hanterbara block som innehåller huvuddelarna av webbsidan; ett övre 

block för titel och instruktioner, ett mittenblock som innehåller formuläret samt ett nedre block för 

att hantera kartan ifrån Google Maps. Varje block tilldelas ett beskrivande id (”header”, 

”reportform”, ”map”) som används i CSS för att ge blocken specifik formatering.  

 

Under arbetets gång har det skapats totalt tre PHP sidor: index.php, trafservice.php och 

generate_data.php. Index.php är den första sidan användaren kommer till där webbapplikationen 

med formulär och karta finns tillgänglig. PHP används på den här sidan för att generera markörer på 

kartan utifrån koordinater som finns sparade i databasen på servern. Via PHP skapas en anslutning 

mot MySQL-servern som autentiserar användarnamn och lösenord. I databasen finns en tabell kallad 

trafdata som innehåller all information som skickas ifrån webbapplikationen. Kolumnerna i tabellen 

är uppbyggda utifrån informationen som den ska ta emot: lat, lon, type och description. Lat och lon 

lagrar positionen som användaren anger med ett klick i kartan, type innehåller huvudtypen av 

händelse och description lagrar den kortare beskrivningen. Utöver dessa kolumner finns även två 

andra: time och date. Dessa två innehåller datum och tid när informationen skrevs in och data ifrån 

en funktion i PHP-koden på sidan som aktiveras vid inmatning. 

 En query (frågeställning) görs mot databasen för att hämta latitud och longitud ifrån separata 

kolumner i tabellen trafdata. Informationen länkas sedan vidare till en funktion i javascriptet för 

Google Maps-kartan, dit också information om typen av händelse samt beskrivning skickas med från 

databasen. Funktionen skapar en markör på kartan med positionen som gavs ifrån databasen för 

varje inrapporterad händelse i databasen. Om användaren klickar på en markör i kartan syns en 

informationsbubbla med titeln ifrån typ av händelse och beskrivningen. 
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Trafservice.php innehåller kod för att ta emot och skicka vidare den information som användaren 

skriver in i formuläret på index.php. Via frågemetoden POST skickas data ifrån index.php och tilldelas 

variabler i trafservice-sidan. Variablerna används sedan för att skapa en array, en lista, där 

variablerna även får tillhörande parameternamn. Med hjälp av cURL, ett kommandoradsverktyg, 

skapas en Uniform Resource Locator (URL) med parametrarna och respektive data. URLen är riktad 

mot Tumblr’s API ifrån vilket parametrarna är förbestämda beroende på vilken typ av uppdateringen 

som skall göras (mer om Tumblr och deras API senare i denna metoddel). Efter att funktionen har 

slutförts kontrolleras om uppdateringen och sändningen av informationen har lyckats eller inte. 

Kontrollen görs genom koll av http-statuskoden ifrån Tumblrs API. Om statuskoden som skickas 

tillbaka är 201 genereras ett svar om lyckad uppdatering och även det ID uppdateringen hos Tumblr 

har fått. Kod 403 ger ett svar att användarnamnet och lösenordet för kontot på Tumblr dit 

uppdateringen skickades är felaktiga. Om annan statuskod mottas än de som nyss nämndes 

genereras det felmeddelande som statuskoden representerar. 

Sedan öppnas en anslutning mot databasen på servern för att påbörja skrivning av den mottagna 

informationen till databasen och uppdatera informationen som visas på kartan i webbapplikationen. 

Skrivningen till databasen sker genom en inbyggd funktion i PHP för Structured Query Language (SQL) 

och görs även med vanliga SQL-förfrågningar.  

I Figur 7 anges koden för att skapa en uppkoppling mot databasen samt förfrågningen i SQL. $link är 

en variabel som används för att öppna anslutningen och autentisera med användarnamn och 

lösenord. $query är skapad för att köra SQL-förfrågningen när $link har lyckats skapa en anslutning 

mot databasen. Via mysql_query-kommandot och INSERT INTO-syntaxen väljs vilken instans och 

tabell, i detta fall trafinfo, och vilka kolumner i tabellen som informationen ska skrivas till. Med 

VALUES anges vilka variabler som ska skickas till databasen och till vilka kolumner. 

En if-sats skapades också för att generera felmeddelande om något fel uppstod. If-satsen kollar om 

$query blir helt genomförd, om inte stoppar den $query och den övriga PHP-koden helt och 

genererar ett textmeddelande samt det genererade felet som ges av MySQL databasen. Sist stängs 

anslutningen mot databasen, av säkerhetsskäl, med kommandot mysql_close.  

Generate_data.php är sidan som kontaktas ifrån funktionen för att ladda ner all data ifrån databasen 

under about.html, sidan som innehåller information för användaren om webbapplikationen. När 

användaren skrivit in det filnamn denne önskar ha på filen och klickar på Hämta skickar about.html 

vidare filnamnet till generate_data. Här används PHP på liknande sätt som i trafservice.php med 

skillnaden att information hämtas istället för skrivs in. All information i databasen hämtas och 

placeras i en temporär tabell med hjälp av syntaxen SHOW COLUMNS FROM och SELECT * FROM. 

Vidare tas den hämtade informationen och sparas i ett CSV-format som laddas ner till användaren. 

Figur 19 - bild över SQL-förfrågningen mot databasen i PHP (orange övertäcker lösenordet). 
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CSV är ett format som går att öppna i Microsoft Excel vilket medför möjlighet att exportera till önskat 

format för import i t.ex. GIS-programvara. 

I denna webbapplikation användes SQL för att hämta och lägga till data i databasen. MySQL är 

namnet på den databas som används i webbapplikationen och valdes för att PHP har ett bra inbyggt 

stöd för just den typen av databas. Alla tre sidorna index.php, trafservice.php och generate_data.php 

använder som tidigare nämnt PHP och är alla uppkopplade mot databasen. 

På förstasidan i webbapplikationen, index.php, används Google Maps API för att generera en karta åt 

användaren. Kartan är med hjälp av PHP kopplad till MySQL-databasen på servern där den hämtar 

information och koordinater som den skapar markörer på kartan utifrån. Användaren kan sedan 

panorera, zooma och klicka i kartan, dels för att se aktuella händelser i trafiken men också för att 

själva rapportera in en händelse utifrån position. JavaScript koden för kartan är en blandning av 

exempelkod från APIets hemsida och egen tillagd kod, som sedan modifierats för att passa målet 

med webbapplikationen.  

 

4 Diskussion och slutsatser 
Trots vissa begränsningar, framförallt inlärningstid kring utveckling av webbapplikationer, har arbetet 

resulterat i en fungerande webbapplikation. Arbetets gång har varit givande och lärande kring 

webben och dess applikationer, samt hur dessa enklast utformas med användaren i fokus. 

 

Trafikanter har idag möjlighet till att erhålla trafikinformation via TMC-funktioner i radiomottagare i 

bilar, men med en viss tidsfördröjning från det att trafikhändelserna inträffade. Med en 

webbapplikation som denna skulle informationen kunna komma fram mycket tidigare till trafikanter 

då dessa själva rapporterar in och verifierar de händelser som finns inlagda. Detta bygger på 

antagandet att det finns många trafikanter som kan rapportera in och verifiera händelserna och att 

bearbetningen kan ske med automatik.  

En nackdel med webbapplikationen i dagsläget är bristen på valideringen av det inrapporterade 

materialet. Risken för missbruk av webbapplikationen är stor som applikationen fungerar idag, då allt 

inrapporterat material blir publicerat. En validering av något slag, förslagsvis att andra trafikanter 

godkänner samma händelse, bör integreras i systemet för att säkerställa tillförlitligheten. Likaså finns 

idag ingen funktion som tar bort inrapporterade händelser efter att dessa upphört. Detta bidrar 

också till en tillförlitlighet på lägre nivå. Idag finns inte heller någon begränsning eller funktion som 

tar bort äldre händelser, utan allt material ligger kvar i kartan. 

En annan begränsning för webbapplikationen är möjligheten att exakt placera ut händelsen på en 

vägsträcka vid högre hastigheter. Användaren kan då först när möjlighet ges att stanna rapportera 

händelsen (vid annan händelse som inte skapar köbildning). Detta gäller även om möjlighet att 

rapportera in finns, men trafikanten rör sig längs en väg utan utmärkande egenskaper som gör 

platsen lättare att återfinna på kartan. En funktion som löser ett sådant problem vore snabbknapp 

för lokalisering och rapportering via navigeringssystemet i bilen. 

Valet av funktioner på sidan grundas på att den skulle vara enkel att förstå, enkel att använda och 

enkel att ladda oberoende på plattform. Endast den mest nödvändigaste informationen skulle finnas 
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där och även det mest nödvändiga skulle gå att rapportera in. Antalet funktioner var också 

begränsade till den tid som fanns tillgänglig för utveckling. 

Ett problem som uppstod med webbapplikationen, och som finns kvar idag, är skalningen av sidan 

mellan olika webbläsare och skärmstorlekar. Trots användningen av <div>-märkningar baserade på 

procentuella värden av skärmstorleken beter sig vissa webbläsare olika. En webbläsare i 

mobiloperativsystemet Android (på en HTC Desire) skalar om och zoomar in på webbapplikationen 

med ett utmärkt resultat (se tidigare avsnitt om användning på en mobil enhet). Webbläsaren i 

mobiloperativsystemet iOS (iPhone) skalar dock inte helt riktigt om sidan och visar heller inte CSS 

bestämmelserna helt riktigt. Detta problem finns fortfarande kvar i applikationen då 

tidsbegränsningen varit i vägen för att hinna åtgärda detta. 

Möjlighet finns för vissa användare att få ett SMS ifrån Twitter när denna webbapplikation 

uppdaterar sitt material. SMS-tjänsten ifrån Twitter är dock idag begränsad till endast operatören 

Tre(3) (Twitter.com, 2011). 

Just nu finns ingen färgkodning på markörer beroende på vilken händelse dessa representerar. 

Många prickar kan därför bli förvirrande och en färgkodning underlättar urskiljningen av de olika 

händelserna. 

5 Vidare utveckling och arbete 
En vidareutveckling av detta arbete vore att göra det möjligt för användarna att validera varandras 

inrapporterade händelser. Valideringen borde baseras på något identifierbart hos användaren såsom 

ip-adress eller liknande. Detta medför större tillförlitlighet för användarna och på informationen. 

Webbapplikationen borde också göras mer geografiskt avgränsad vad gäller informationen, 

mestadels för informationen som går ut på sociala medier. För tillfället går all information ut på de 

sociala medierna vart än olyckan är rapporterad, vilket medför onödig information för den som inte 

är i närheten av detta område. Görs webbapplikationen geografiskt avgränsad kan därmed flera 

konton på vartdera sociala medium skapas för sagda del av landet där informationen är rapporterad. 

Då Sverige har en TMC-central (trafikverket) bör denna vara möjlig att utnyttjas i webbapplikationen. 

Förslagsvis uppkoppling mot TMC-databas och en direkt validering av informationen ifrån denna. 

Även utbyte av information mellan webbapplikationen och TMC bör vara av intresse då TMC når ut 

till ett flertal radiomottagare som stödjer denna funktion. Även olika navigatorer stödjer TMC och 

kan göra om rutten utifrån TMC-meddelanden. Även andra trafikorgan, polis eller liknande, bör 

kunna kopplas till webbapplikationen och deras information vara validerad direkt. 
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