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Arkitekturstrategin och handledningen bidrar också till
en effektiviserad informationsförsörjning inom transportsektorn. Vi kan med hjälp av systemarkitekturen få tydliga beskrivningar av sammanhangen mellan tjänster, system
och informationsmängder och på så sätt underlätta
utveckling och sammankoppling. Arkitekturstrategin
omfattar såväl befintliga system som nya produkter och
tjänster.
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varför arbeta med
systemarkitekturer?

I det första kapitlet förklarar vi lite närmare vad en systemarkitektur egentligen är och vilken nytta den ger. Vi
anger också vilka som kan beröras av arkitekturarbetet och
hur ITS-området bör avgränsas. Kapitlet avslutas med ett
avsnitt som beskriver den övergripande arkitekturstrategi
som handledningen utgår från.

så här kan det börja…
Någonstans i en organisation föds en idé om att utveckla
eller förändra någonting. Det kan t.ex. gälla en förbättrad
ITS-tjänst:
– Vi borde snabbare informera våra resenärer om förseningar!
Eller det kanske handlar om en ny funktion i ett tekniskt
system:
– Skulle vi inte kunna styra bommarna i parkeringshuset
med videokameror, i stället för med slingor i marken?
Idén kan uppstå spontant, men självfallet kan det också
finnas en lång process bakom idén. Kanske har man genomfört en djupgående verksamhetsanalys i organisationen.
Den som kläcker idén står vanligtvis inför den omedelbara
uppgiften att presentera sin idé och skapa ett intresse för
den. Idén måste också förklaras på ett begripligt sätt. Allt
för ofta fallerar det redan här. Presentationen blir inte
tillräckligt intressant och trovärdig, så därför blir det inte
mer än en idé. Omgivningen blir tveksam, för att inte säga
kritisk:
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– Men det där är väl inte vårt verksamhetsområde?
– Det där låter väldigt dyrt och krångligt.
Låt oss nu anta att idén presenteras på ett intresseväckande sätt och faller i god jord. Någon beslutsfattare säger:
– Det låter intressant! Skulle du inte kunna göra en närmare beskrivning av vad det är du vill åstadkomma och
även göra en snabb kalkyl över kostnader?
– Och förresten, behöver vi inte blanda in fler organisationer?
Det är nu systemarkitekturen kommer in i bilden. Med
dess hjälp kan du enkelt börja beskriva vad det hela handlar om. Du kan också få den överblick som behövs för att
kunna räkna på kostnader och intäkter. Och inte minst får
du en god bild av hur andra organisationer kan komma
med på tåget.
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1. Genom en verksamhetsutveckling föds en idé.
2. Idén presenteras, väcker intresse och granskas.
3. Systemarkitekturen används för att beskriva hur
existerande system är uppbyggda och hur den nya
idén kan realiseras.
4. Med systemarkitekturen som utgångspunkt utvecklas
sedan systemet.
5. Därefter driftsätts det nya systemet i verksamheten.
6. Systemarkitekturen används också för underhåll och
vidareutveckling av systemet.

vad är en systemarkitektur?

Men det är inte bara nya idéer som behöver beskrivas. Lika
angeläget är behovet att beskriva ett befintligt system:
– Hur fungerar egentligen slingorna som styr bommarna i
parkeringshuset idag?
– Vilken information från parkeringshuset kan jag använda för att utveckla nya tjänster? Ofta startar utvecklingen
av ett nytt system med att man dammar av gamla specifikationer och planer för det system som ska ersättas eller
som man vill bygga vidare på. Någon upptäcker då att
Nisse, han som gick i pension i höstas, var den enda som
visste hur det hängde ihop…

Alla IT-system har en arkitektur: de består av olika delar
som kommunicerar med varandra enligt vissa bestämda
principer för att åstadkomma någonting. En bra arkitektur kan vara direkt avgörande för systemets effektivitet
och funktion. En dålig arkitektur kan medföra ett system
som inte går att uppdatera, eller i värsta fall ett system
som aldrig kan driftsättas. Ett systems arkitektur kan
beskrivas på olika sätt, med olika utgångspunkter och
med olika syften. Denna handledning behandlar specifikt
hur arkitekturen (eller strukturen) hos ett system
beskrivs, med tillämpningsexempel inom ITS. Vi har valt
att använda begreppet systemarkitektur just för sådana
beskrivningar av ett systems arkitektur, fullt medvetna
om att arkitekturen ligger i systemet – inte i beskrivningen.

Det är med dessa utgångspunkter arbetet med en systemarkitektur startar. Med denna inledning har vi gett några
exempel på systemarkitekturen insatt i ett ITS-sammanhang:

En systemarkitektur för ITS är alltså en grundläggande
beskrivning av en systemstruktur. Det är en beskrivning av
något som redan finns i verkligheten eller en beskrivning
över hur man vill att ett nytt ITS-system ska utformas.
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I detta sammanhang gör vi en ganska vid tolkning av
begreppet system. Det handlar inte bara om det fysiska
systemet och dess kommunikation, utan i en vidare
mening hur hela systemet ser ut. Det kan för en ITS-tjänst
handla om vad man ska göra, hur det ska göras och vem
som ska göra det. En systemarkitektur kan exempelvis
besvara följande frågor:
• Vilka är aktörerna?
• Vilka funktioner utför systemet?
• Vilken information ska utväxlas?
• Vad betyder olika centrala begrepp och termer?
• Vilka fysiska systemavgränsningar finns?
• Vilka kommunikationsgränssnitt finns?
Systemarkitekturen behövs framför allt när olika organisationer ska samarbeta kring att utveckla, införa eller driva
ITS-tjänster. Den behövs också när flera delsystem ska
samverka i ett gemensamt övergripande system. Systemarkitekturen visar hur delsystemen hänger ihop och bildar
en fungerande helhet. Den kan också visa hur olika parter
kan nyttja varandras system för att realisera olika tjänster.
Systemarkitekturen kan även tydliggöra vilken viktig roll
standarder kan spela i sådana sammanhang.
Att arbeta med systemarkitekturer är mycket en fråga om
överenskommelser och samverkan. Med en gemensam systemarkitektur öppnar man dörren för samverkan mellan
olika system och organisationer.
En systemarkitektur kännetecknas av att den är öppen och
tillgänglig för alla. Den bör om möjligt också vara transportslagsöverskridande (multi-modal) och teknikoberoende. Det
är svårt att entydigt definiera termen systemarkitektur,
kanske främst för att avgränsningen blir lite problematisk.
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Vi har därför valt att göra ovanstående tolkning och
beskrivning av begreppet systemarkitektur. I Annex B
finns också definitioner av några centrala termer, förkortningar och projekt inom området.

vad är då inte en systemarkitektur?
Arbete med systemarkitekturer är först och främst inte
detsamma som standardisering. En systemarkitektur är
oftast något mer övergripande, medan standarder i regel
är mer tekniska och detaljerade. Systemarkitekturen kan
stödja införandet av ITS-tjänster, vilket ofta är en lokal
process, medan standardisering inom ITS är en internationell process. En systemarkitektur refererar ofta till internationella standarder och kan även användas för att identifiera behovet av nya standarder.
En systemarkitektur är inte heller detsamma som en systemdesign eller en systemspecifikation. Systemarkitekturen är för övergripande för att räcka till när systemet
ska utformas. Däremot bör systemarkitekturen vara ett
ramverk för det konkreta arbetet med att specificera system och tjänster.

vad har man
för nytta av en systemarkitektur?
Behovet av en systemarkitektur uppstår så snart det finns
ett behov av samverkan och interoperabilitet mellan olika
system. Hur kan vi samutnyttja sådant som varandras
funktioner, informationsmängder, protokoll, procedurer
och delsystem? ITS-världen är full av möjligheter till sådan
samverkan och behoven finns där hela tiden. Nästan all ITS
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innebär organisationsöverskridande kommunikation och
nyttjande av andras system. Därför är också behovet av
systemarkitektur extra stort inom ITS-området.
Systemarkitekturarbete handlar mycket om att kunna dra
nytta av olika synergieffekter.
Nyttan med systemarkitekturer kan vara mycket mångskiftande:
• Synergieffekter ger möjligheter till mer utnyttjande
av andras arbete.
• Harmonisering och interoperabilitet mellan olika
system underlättas.
• Systemarkitekturen gör det lättare att skapa en öppen
marknad för produkter och tjänster om dessa baseras
på öppenhet, tillgänglighet och stabilitet.
• Utvecklingen av framtida tjänster underlättas genom
ett framsynt systemarkitekturarbete.
• Det blir lättare att etablera ett bra samarbete mellan
olika aktörer genom systemarkitekturarbete. Inte
minst gäller detta samverkan mellan privat och offentlig sektor samt mellan olika transportslag.
• Systemarkitekturen underlättar också planeringen för
samverkan kring införandet av ett nytt system.
• Det blir möjligt att identifiera behov av standarder
inom ITS-området.
• Det blir också möjligt att identifiera behov av FoUaktiviteter inom ITS-området.
Det bör påpekas att systemarkitekturarbete ger störst
effekt på lite längre sikt. Vi vill inte förneka att arbetet
med systemarkitekturer ofta kräver en större ansträngning initialt än om man arbetar helt på egen hand. Det är
dock det pris som måste betalas för att vi ska kunna samverka på ett bra sätt och ta vara på alla de möjligheter som
ITS-området erbjuder.
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vem bör medverka
i arbetet med en systemarkitektur?
ITS-området är ett dynamiskt område som är långt ifrån
färdigutvecklat. En beskrivning av ITS handlar inte mycket
om de system och funktioner som behövs, utan mer om en
realiseringsprocess och att ta reda på vem som ska göra
vad. Således är varje organisation som tänker implementera en ITS-tjänst eller ett ITS-system också tänkbar för
att bedriva systemarkitekturarbete. Det gäller exempelvis:
• Tillverkare av ITS-produkter.
• Förvaltare av infrastruktur för information.
• Leverantörer av ITS-tjänster.
• Användare av ITS-tjänster.
• Myndigheter som ansvarar för lagar och regler kring ITS.
Det finns inget självklart svar på frågan vem av dessa
aktörer som bör vara ledande och drivande för systemarkitekturarbetet vid införande av ITS. Detta kan variera
beroende på vilken tjänst eller vilket system det gäller.
Här följer några exempel på olika ITS-tjänsters huvudmän:
• Myndigheter driver införandet av system för intelligent
hastighetsanpassning (ISA).
• Tjänsteleverantörer driver ofta på införande av olika
trafikinformationstjänster.
• Tillverkare kanske driver införandet av navigeringssystem.
• Användare, exempelvis ett godsföretag, kanske är
drivande när det gäller system för godstransportledning.
Under arbetet med att utveckla en systemarkitektur kommer flera olika nivåer inom en given organisation att medverka. Det gäller beslutsfattare och policymakers såväl
som systemutvecklare och tjänsteansvariga.
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Även om drivkraften är olika för de enskilda aktörerna kan
de alla vinna på ett integrerat införande av ITS-tjänster.
Exempelvis kan trafikinformation som används för verksamhet i en Vägtrafikledningscentral även användas för
kommersiella tjänster som i kombination med smarta ITsystem i bilen som leder till bättre trafiksäkerhet.
I denna handledning förutsätter vi inte att det är en enda
aktör som i alla lägen styr arbetet inom ITS-området ovanifrån. Tvärtom menar vi att det upp till varje enskild
aktör att ta ledningen vid införandet av en ITS-tjänst och
då även driva på arbetet med systemarkitekturen. Det är
också viktigt att ingen organisation eller aktör som kan
tänkas vara inblandad i ITS utesluts. Detta är en decentraliserad process där det är de medverkande aktörerna
som själva driver och utför arbetet med systemarkitekturen. Det går även att starta systemarkitekturarbetet
inom ett samverkansforum där viktiga frågor identifieras
och arbetsuppgifterna fördelas. Systemarkitekturarbete
görs med fördel i högsta möjliga grad tillsammans med
andra aktörer inom området.

vad menar vi med
intelligenta transportsystem (its)?
Denna handledning behandlar endast systemarkitekturarbete inom området ITS. Arbetet har därför något flytande
gränser mot andra mer generella IT-system samt mot
andra delar av trafik- och transportområdet. ITS handlar
ju om IT i trafiken och blir därför ett mycket brett fält
som inbegriper:
• Godstransporter såväl som persontransporter.
• Kollektivtrafik såväl som privatbilism.
• Farkoster/fordon såväl som infrastruktur.
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• Offentlig sektor såväl som privat sektor.
• Tjänster såväl som datasystem.
• Alla transportslag.
ITS skiljer sig från mycket annan IT i samhället genom att
den är interorganisatorisk och att den inte har en självklar
”ledare” för alla möjliga tillämpningar. Det gör ansvarsfrågorna otydligare kring ITS än för t.ex. införande av IT
inom en organisation. Detta avspeglar sig bl.a. i att vi valt
en decentraliserad strategi för arkitekturarbetet inom ITS
(se nedan).
Vi tänker inte göra någon fullständig genomgång av allt som
ingår i ITS-området. Det finns gott om andra dokument
som beskriver vad ITS innebär (se referenslistan Annex C).
Inom ITS-området talas det ofta om ITS-tjänster, ITS-system, ITS-funktioner eller ITS-applikationer i olika försök
att hitta ett bra namn på vad det är man rent konkret
menar. Det är dock svårt att ange korrekta definitioner av
dessa termer och beskriva exakt hur de förhåller sig till
varandra. Vi har för enkelhets skull valt att genomgående
använda termen ITS-tjänst för det man önskar införa, oavsett om det handlar om ett system, en tillämpning, en funktion eller liknande.

arkitekturstrategi för its-utveckling
Denna handledning är skriven mot bakgrund av en definierad arkitekturstrategi. Det är en arkitekturstrategi som ska
ge förutsättningar för att systemarkitekturer ska kunna
utformas till största möjliga nytta i en så vid krets av organisationer som möjligt. Den svenska arkitekturstrategin för
ITS kan sammanfattas i följande fem huvudpunkter:
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1. gemensam syn på införandeprocessen för its
Införandeprocessen för ITS har mer gemensamt med ITutvecklingen än med traditionell infrastrukturutveckling.
Den sker decentraliserat och med många aktörer.
Nationella systemarkitekturer för ITS bör därför utvecklas av många aktörer under en längre tid och inte av en
begränsad grupp experter i en riktad insats. Det måste
finnas en nära koppling mellan de som bedriver arkitekturarbete och de som utvecklar tjänster och system. Det
är viktigt att inblandade parter har en gemensam syn på
hur införandeprocessen ser ut. Detta kan sammanfattas i
följande punkter:
• ITS införande är i grunden en decentraliserad snarare
än en centraliserad process.
• ITS införandet innehåller många olika aktörer som
sinsemellan har olika drivkrafter.
• Införande av ITS överskrider traditionella organisationsgränser och innebär att ansvar delas mellan olika aktörer.
• ITS har inte en ensam problemägare. ITS handlar inte
om ett system eller ett stort projekt, utan om många
separata system som interagerar med varandra.
• En effektiv införandeprocess förutsätter samverkan
mellan aktörerna baserat på förtroende.
2. grundläggande principer för
arbetssätt och samverkan mellan aktörer
Arkitekturarbetet bygger på ett frivilligt deltagande av de
aktörer som vill bidra till en ömsesidig kunskapsuppbyggnad inom ITS-området. Dessa aktörer bör ha en gemensam
syn på arkitekturarbetet. Det decentraliserade arbetssättet förutsätter dock att det finns en organisation som har
ett samordningsansvar. Denna organisation ska också se
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till att det skapas arenor för förankringsarbete, ömsesidigt
informationsutbyte, val av beskrivningsmodeller, utbildning, workshops etc.
Denna syn på hur en svensk systemarkitektur för ITS bör
utvecklas kan sammanfattas med ett antal grundläggande
principer:
• Systemarkitekturen växer fram successivt och inte som
resultatet av ett enskilt projekt.
• Vi vet inte från början vilka tjänster som kommer att
utnyttja tillgängliga informationssystem, eller vilka
system som kommer att finnas i framtiden. Tekniken
är stadd i ständig förändring.
• Systemarkitekturen utvecklas decentraliserat, och
styrs inte av någon enskild aktör.
• Olika aktörer kan vara drivande vid olika utvecklingar,
och varje arkitekturutveckling omfattar det som är
nödvändigt för det aktuella behovet.
• Med en ständig utveckling av teknik och tjänster blir
systemarkitekturen aldrig färdig.
• Den decentraliserade framväxten ställer stora krav på
en förvaltande organisation.
• En nationell systemarkitektur för ITS motiveras av
aktörernas intresse och nytta, och inte av myndigheters krav. Vi tror inte på hård styrning av arkitektur
utvecklingen (t.ex. lagstiftning).
3. tillämpning av
harmoniserade beskrivningsmodeller
Det behövs ett antal väl definierade och enkla beskrivningsmodeller som riktlinjer för ett decentraliserat utvecklingsarbete. Det är endast med en sådan harmonisering man
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kan säkerställa att resultaten blir begripliga och möjliga att
återanvända. Beskrivningsmodellerna ska ta hänsyn till det
bakomliggande syftet samt spegla olika behov och intresseinriktningar.
Vi tillämpar fyra olika beskrivningsmodeller (för fyra delarkitekturer), vilka beskrivs i detalj i kapitel 4-7:

behövs också en arena där intressenter kan mötas för att
utbyta erfarenheter och där metoder och arbetssätt kan
utvecklas.
Exakt hur detta ska se ut är inte behandlat detta projekt.
Ett utkast för hur det kan se ut skissas dock i kapitel 2
nedan.

• Aktörsarkitektur
• Funktionell arkitektur
• Informationsarkitektur
• Fysisk arkitektur
4. dokumenterad metodik
för utformning av systemarkitekturer
En decentraliserad utveckling förutsätter inte bara harmoniserade beskrivningsmodeller, utan också att de som
använder modellerna arbetar på ett likartat sätt. Det
behövs även ett brett kunnande kring lämpliga arbetsmetoder. Handledningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa en sådan utveckling, men det krävs också särskilda utbildningsinsatser. Ett bidrag till detta är de fallstudier som
utvecklats under arbetet med handledningen och som
återges i form av exempel i denna handledning. Metodiken
beskrivs i detalj i kapitel 3-7.
5. stöd för förvaltning
och tillämpning av arkitekturer
Det är nödvändigt med ett kontinuerligt stöd till förvaltning och tillämpning av systemarkitekturer. Den decentraliserade utvecklingen ställer krav på en central förvaltningsorganisation för att hålla samman den framväxande
arkitekturen och distribuera tillgängliga resultat. Det
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2

att planera och organisera
arbetet med systemarkitektur

I detta kapitel sätter vi in systemarkitekturarbetet i sitt
sammanhang. Vi beskriver översiktligt hur man går till
väga för att förbereda, starta och genomföra ett systemarkitekturarbete inom ITS-området. Vi visar hur en övergripande plan för arbetet kan se ut. Kapitlet handlar också
om tillämpningen och förvaltningen av den färdiga systemarkitekturen.

systemarkitekturarbete
i sitt sammanhang
Utgångspunkten för systemarkitekturarbete är ett behov
sprunget ur en verksamhetsutveckling (eller uttryckt som
ett kundönskemål). Behovet kan innebära utvecklingen av
en ny tjänst, förbättringen av ett befintligt system eller
helt enkelt bättre kunskap om hur ett befintligt system är
strukturerat. Innan man tar detta behov till system- och
tjänsteutveckling ställs krav på ett inledande arkitekturarbete.
Arkitekturstrategin styr genom denna handledning det
konkreta arkitekturarbetet i form av ramar, regler, metoder, modeller och gemensamma principer för arbetet. Ett
arkitekturprojekt startas vilken innebär utformning av en
systemarkitektur med fyra delarkitekturer. Systemarkitekturen sätter sedan i sin tur ramarna för system- och
tjänsteutvecklingen, se figur 1, nästa sida.
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arkitekturprojektet

arkitekturstrategi

Plan och organisation för

Anger behov av

Ställer krav på

system- & tjänsteutveckling

systemarkitektur
(fyra delarkitekturer):
Aktörsarkitektur

Funktionell
arkitektur

Informationsarkitektur

Fysisk
arkitektur

Utgör ramverk för

Figur 1:
Det övergripande sammanhanget där systemarkitekturarbetet ingår.

Denna handledning fokuserar på själva arkitekturarbetet i
rutan kallad "systemarkitektur" i figuren. Handledningen
beskriver dessa delar på följande sätt:
• Arkitekturstrategin för en svensk ITS-arkitektur
beskrivs närmare i kapitel 1 ovan.
• Hur man planerar och organiserar arkitekturprojektet
anges i detta kapitel.
• En mer detaljerad beskrivning av metodiken för det
konkreta arbetet med en systemarkitektur finner du i
kapitel 3. Denna metodik preciseras sedan för respektive delarkitektur i kapitlen 4 - 7.
Hela processen kring system- och tjänsteutvecklingen kallas
ofta för ”införandet”, vilket också inkluderar utvecklingsfasen. Vi har emellertid i denna handledning valt att inte
beskriva verksamhets- system- och tjänsteutvecklingsprocesserna i detalj, eftersom många organisationer inom
ITS-området redan har bra modeller för att beskriva detta
genom t.ex. verksamhetsanalyser eller tjänsteprocessbeskrivning. Det finns ingen anledning att ändra på de
modeller och metoder som är väl inarbetade. Den övergripande införandeprocessen för ITS sammanfattas även som
en del av arkitekturstrategin (kapitel 1).

systemarkitekturarbetet i stort
Arbetet med en systemarkitektur (arkitekturarbetet) kan
normalt inte starta direkt, utan kräver vissa förberedelser
i form av en förstudie. I nästa avsnitt ges ett förslag till
hur förstudiearbetet kan gå till.
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Arkitekturarbetet kan gärna genomföras i projektform,
enligt de regler som normalt gäller för ett projekt. Detta
innebär bl.a. att man har; tydliga mål, en tillfällig organisation, tidsbegränsning och tilldelade resurser. För projektet krävs också ett startbeslut som i detta fall bör baseras
på förstudien.
När arkitekturarbetet är avslutat behövs en förvaltning av
den systemarkitektur som utvecklats. Denna förvaltning
kan bedrivas i någon av de medverkande aktörernas linjeorganisation eller skötas av en fristående organisation.

förberedelser och startbeslut
Det finns ingen given lösning på hur man förbereder ett systemarkitekturprojekt inom ITS-området. I stället har vi
valt att sätta ihop en enkel checklista i fem steg som kan
användas vid förstudien inför starten av ett sådant projekt.
1 hitta rätt medverkande organisationer
Ett systemarkitekturarbete är sällan något man gör helt
själv och bara inom den egna organisationen. Det behövs i
regel ett samarbete med andra organisationer i samma roll
och med aktörer som har andra roller kring införandet av
en ITS-tjänst. Ett inledande möte eller seminarium kan
vara ett sätt att komma igång och skapa intresse för arkitekturarbetet.
2 studera arkitekturstrategin och processen
För många är ett systemarkitekturarbete något nytt och
ovant. Det är därför mycket viktigt att alla inblandade
parter sätter sig in i hur arkitekturarbetet bör bedrivas,

vad det syftar till samt vilken arkitekturstrategi som ligger till grund för arbetet. Det är särskilt viktigt att de som
ska göra det konkreta arbetet har en gemensam syn på
dessa frågor. Ett bra sätt är att studera denna handledning
innan man sätter igång. Vi rekommenderar också studier
av andra liknande arkitekturprojekt (se referenslistan
Annex C). Ibland kan det också behövas mer allmän kunskap om ITS.
3 avgränsa uppgiften
Arbetet med en systemarkitektur behöver avgränsas, bl.a.
när det gäller:
• Geografiskt område (en region, hela Sverige eller
internationellt1).
• Typ av ITS-tjänst som man ska göra en systemarkitektur för.
• Tidshorisont för systemarkitekturen.
• Gränsdragning mot andra pågående projekt inom
organisationerna.
4 organisera arkitekturprojektet
Arkitekturarbetet är vanligtvis ett projekt och bör hanteras
som ett sådant. Det behövs projektledning, bemanning,
arbetsplan, budget, målformulering, tidplan, beslutsforum
etc. Allt detta kan beskrivas i en projektplan. Det är också
viktigt att någon av de medverkande organisationerna tar
ledningen och driver arkitekturarbetet. Vilken av organisationerna som får denna roll bör avgöras i samförstånd mellan de inblandade parterna.
Man bör också ta ställning till om det är lämpligt med experter som gör delar av arbetet. Experter kan bidra med bra

1 Om arbetet bedrivs internationellt behöver man dessutom studera motsvarande
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internationella projekt. Inte minst gäller det KAREN / FRAME-NET (se referenslistan).
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bakgrundskunskap, oberoende synpunkter samt nya perspektiv på verksamheten. Detta bör ställas emot att de
medverkande organisationernas engagemang i projektet
kan minska och att de kanske missar en god chans till kunskapsuppbyggnad.
5 besluta om projektstart
Förstudien ska resultera i ett bra beslutsunderlag för ett
eventuellt startbeslut. Finansieringen av det kommande
arkitekturarbetet är också en viktigt del i beslutet.

genomförande av arkitekturprojekt
Arkitekturarbetet inom ITS-området kan beröra många
människor. Så snart startbeslutet är fattat gäller det därför att förankra arbetet i de medverkande organisationerna. Detta är särskilt viktigt inom offentlig sektor. Det är
också viktigt att informera om projektet och kanske även
förklara vad ITS handlar om.
En av de första aktiviteterna i ett arkitekturprojekt bör
också vara att inventera vad som redan finns. Detta gäller
exempelvis:
• Andra systemarkitekturer och olika standarder inom
ITS-området.
• Policybeslut, programarbete och samarbetsavtal.
• Befintliga ITS-system och ITS-tjänster.
• Stödjande system och tjänster.
Metodiken för det fortsatta arkitekturarbetet beskrivs
närmare i kapitel 3.
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förvaltning och
tillämpning av systemarkitekturen
När de olika delarna i systemarkitekturen är klara och
dokumenterade ska de tillämpas och förvaltas som delar i
en nationell ITS-arkitektur. För detta krävs en förvaltningsorganisation med uppdraget att göra dokumenten
tillgängliga samt förvalta och uppdatera systemarkitekturen. Förvaltningen ska också se till att det blir kontinuitet och erfarenhetsåterföring i arkitekturarbetet. Exakt hur
detta ska gå till kommer att beslutas senare. Här följer ett
preliminärt förslag när det gäller förvaltningen.
För systemarkitekturerna och deras innehåll bör det finnas
en neutral och oberoende förvaltningsorganisation med
säkerställd finansiering. Det ska inte behöva kosta några
extra pengar för olika aktörer att ta del av systemarkitekturer eller att engagera sig i arbetet. Varje aktör får dock
stå för sina egna kostnader.
Det är viktigt att man initialt sprider information om att
systemarkitekturer finns. Det bör också framgå vad det
innebär att skapa och nyttja en systemarkitektur samt
vilka fördelar detta ger varje aktör. Den förvaltande organisationen bör även ägna sig åt informationsverksamhet i
en vidare mening, vilket kan inkludera webbinformation,
seminarier, utbildning, möten etc.
Den förvaltande organisationen bör även fungera som ett
forum för att initiera nytt systemarkitekturarbete inom
ITS-området. Merparten av arbetet med att skapa systemarkitekturer måste dock utföras av ITS-aktörerna själva.
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metodik för arbete
med systemarkitektur

Detta kapitel innehåller en övergripande beskrivning av
en arbetsmetodik för utvecklingen av systemarkitekturer
inom ITS-området. Vi tar upp de olika perspektiven i arkitekturarbetet och hur dessa återspeglas i olika delarkitekturer. Vidare anger vi några grundläggande krav och viktiga regler för arkitekturarbetet i stort. Kapitlet avslutas
med en presentation av det exempel vi fortsättningsvis
använder för att belysa metodiken.

olika perspektiv i arkitekturarbetet
En systemarkitektur för ITS är en beskrivning av strukturen hos ett befintligt eller framtida ITS-system. En systemarkitektur kan se olika ut beroende på vem som utarbetat den, vilket perspektiv på systemet systemarkitekturen representerar och med vilket syfte den upprättats.
Självfallet blir en beskrivning som fokuserar på organisationsfrågor annorlunda än en beskrivning som fokuserar
på informationsfrågor. En beskrivning av ett befintligt system blir också annorlunda än en beskrivning av ett tänkt
system.
Om vi samlar olika strukturbeskrivningar för samma system, men gjorda ur olika perspektiv, får vi en mer komplett bild av systemet. Det blir förhoppningsvis en bild
som lättare kan förstås av de olika aktörer som har någon
relation till systemet.
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I denna handledning har vi valt att redovisa metoder för
att utveckla delarkitekturer ur tre olika perspektiv:
• Aktörsperspektivet
• Det logiska perspektivet
• Det fysiska perspektivet
Aktörsperspektivet beskriver systemets vem?, dvs. vilka
aktörer som medverkar i eller angränsar till systemet samt
villkoren för deras inbördes relation. Aktörsperspektivet
motsvarar organisationsnivån i systemarkitekturen, och är
ett viktigt verktyg för beslutsfattande kring ansvarsfördelning, kontraktsmässiga relationer m.m.
Det logiska perspektivet beskriver systemets vad?, dvs.
vad systemet ska uträtta definierat som funktioner och
informationsflöden. Det logiska perspektivet har den som
ska beskriva den önskade funktionaliteten och formulera
sina krav på systemet gentemot utvecklaren, kanske i form
av en kravspecifikation. Det logiska perspektivet hanterar
också olika begrepp, deras betydelse och hur begreppen
relaterar till varandra.
Det fysiska perspektivet beskriver systemets hur?, och är
systemutvecklarens eller systemoperatörens perspektiv.
Det beskriver systemets uppdelning i fysiska delar eller
”burkar” samt kommunikationslänkarna mellan dessa och
omvärlden. Också frågor kring databaser, kommunikationsprotokoll m.m. ingår i det fysiska perspektivet.

en systemarkitektur
med fyra delarkitekturer
Som framgår av föregående resonemang är systemarkitektur ett samlingsnamn för olika sätt att beskriva en systemstruktur. Det finns olika formaliserade beskrivningssätt (delarkitekturer) att tillgå. Vilket beskrivningssätt
man väljer beror på syftet med beskrivningen och vilket
perspektiv den som gör beskrivningen har. I denna handledning har vi valt att definiera fyra olika delarkitekturer
som var för sig eller tillsammans kan beskriva ett system
eller delar av ett system. För var och en av de fyra delarkitekturerna beskriver vi också en metod som möjliggör
en stringent användning, se kapitel 4 – 7.
I följande avsnitt redovisas några grundläggande principer
för i vilken ordning de olika delarkitekturerna bör utvecklas. Notera att man inte alltid måste beskriva alla delarkitekturerna för ett givet system. Detta beror på vilken tjänst
eller vilket system som beaktas och vilka krav som ställs.
Perspektiv

Delarkitektur

Omfattar

Aktörsperspektiv

Aktörsarkitektur

Vilka aktörer berörs och vilka är
deras inbördes relationer?

Logiskt perspektiv

Funktionell arkitektur

Vad ska systemet uträtta? Hur
avgränsas systemet mot andra
system?

Informationsarkitektur

Vilka viktiga begrepp och meddelanden används i systemet?

Fysisk arkitektur

Vilka fysiska komponenter och
enheter bygger upp systemet?
Hur utväxlas information inom
systemet och med andra system

Fysiskt perspektiv

Tabell 1:
Arkitekturperspektiv, delarkitekturer och omfattning.

30

31

krav på arkitekturarbetet
Vi skiljer mellan verksamhetsutveckling (att komma fram
till vad som ska göras) och systemutveckling (att komma
fram till hur det ska göras). Den metodik som vi beskriver
i denna handledning tar sikte på det senare, att utforma en
systemarkitektur som sätter ramarna för system- och
tjänsteutvecklingen, eller beskriver ett existerande system och dess sammanhang. Handledningen syftar dessutom främst till att stötta de tidiga skedena i systemutvecklingen (systemplanering, organisationsfrågor etc.) och är
inte utformad som en integrerad del i den fysiska utvecklingen av systemet. För dessa senare delar av systemutvecklingen, respektive detaljbeskrivningar av systemutformning, rekommenderar vi användning av objektorienterad modellering.
En grundläggande tanke bakom den svenska arkitekturstrategin är att förståelsen för en systemarkitektur underlättas om den utformas på ett konsekvent sätt. Den som
har en grundläggande kunskap och ges tillgång till en systemarkitektur ska inte behöva ägna tid och kraft åt att
tolka informationen. För att detta ska bli möjligt ställs två
grundläggande krav på systemarkitekturen:
• Beskrivningen ska göras efter särskilda regler och med
ett särskilt symbolspråk som vi här kallar notation.
• De begrepp som används ska förklaras.
Det är därför viktigt att den som utarbetar systemarkitekturen så långt det är möjligt följer den metodik och de
instruktioner som ges i denna handledning. Det är först då
som nyttan av arkitekturarbetet kan sträcka sig utanför
det enskilda projektet.
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återanvändning av
befintliga systemarkitekturer
En viktig egenskap i den svenska arkitekturstrategin är att
man genom harmonisering skapar förutsättningar för att
befintliga systemarkitekturer återanvänds, vilket bidrar till
en vidare utveckling. Det här resonemanget är givetvis inte
begränsat till Sverige och utvecklingen av en svensk ITSarkitektur. Den som står inför ett arkitekturarbete bör därför inleda sitt arbete med att noggrant undersöka vad som
kan användas från internationellt arkitekturarbete.
Av särskild betydelse för den svenska arkitekjturstrategin
är den europeiska ramverksarkitektur som utvecklats
inom EU-projektet KAREN, och som bl.a. genom EU-projektet FRAME tillhandahålles som en verktygslåda för
nationella ITS arkitekturer. KAREN utgår från en omfattande katalogisering av de olika behov som ligger till
grund för utveckling av ITS och omfattar därmed också
viktiga delar av verksamhetsutvecklingen (se figur 1).
KAREN har en omfattande gemenskap med den metodik
som redovisas i denna handledning, med en tyngdpunkt i
det logiska perspektivet. Också den ITS arkitektur som
utvecklats i USA innehåller många värdefulla byggstenar
för en logisk arkitektur.
Arbetet med systemarkitekturer för ITS som utförs inom
ISO har en delvis annan inriktning. Arbetet bygger på
objektorienterad modellering, och fokuserar på specifikation av informationselement. I det avseende finns det en
tydlig koppling till den metodik för informationsarkitektur som redovisas i denna handledning. Något förenklat
kan man säga att den svenska arkitekturstrategin syftar till
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att skapa verktyg för planering av system och beskrivning
av system, medan ISO genom objektorienterad modellering snarare syftar till att stötta systemutvecklingen.
Information om återanvändning av befintliga arkitekturelement från t.ex. KAREN och startpunkter för en sådan
sökning anges för respektive delarkitektur i kapitel 4 – 7.

grundregler för arkitekturarbetet
Vi kan sammanfatta ovanstående metodik för arkitekturarbetet i några viktiga grundregler:
1. Behov av en ny ITS-tjänst eller önskemål att förbättra
en befintlig tjänst kan uppstå i en verksamhetsanalys,
som en idé eller som resultatet av en systematisk
utveckling.
2. Realiseringen eller förädlingen av tjänsten kräver
utveckling eller förbättring av systemet
3. Denna systemutveckling bör föregås av att man tar
fram en systemarkitektur.
4. Även behovet av att dokumentera ett befintligt system eller tjänst kan motivera att man utvecklar en
systemarkitektur.
5. Innan arkitekturarbetet inleds är det viktigt att man
bestämmer vem som är mottagare av systemarkitekturen och ur vilket perspektiv systemet ska beskrivas?
6. Det är viktigt att det betraktade systemet avgränsas i
ett tidigt skede.
7. Det är viktigt att man tillämpar arkitekturstrategin i
arkitekturarbetet. Då blir systemarkitekturen också
tillgänglig, lättförståelig och möjlig att återanvända.
8. Man bör också undersöka om det finns färdiga systemarkitekturer som helt eller delvis går att återanvända
i arbetet.
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ett exempel på hur man kan
arbeta med systemarkitektur
För att exemplifiera hur systemarkitekturarbete kan
bedrivas och hur olika beskrivningsmodeller kan tillämpas
använder vi i handledningen ett exempel som återkommer
i följande kapitel. Vi beskriver grunderna i detta exempel
och hur man inleder arkitekturarbetet kring en parkeringstillämpning.
Exemplet visar inte på den enda tänkbara eller ens den
bästa arbetsgången. I vilken ordning arbetet genomförs
avgörs från fall till fall efter det aktuella behovet. Men
exemplet visar ändå i grova drag hur de olika delarkitekturerna förhåller sig till varandra och hur de var för sig kan
bidra till att systemet realiseras. Vi vill betona att exemplet syftar till visa hur handledningens metodik ska tillämpas, d.v.s. notation, tabeller etc. Det valda exemplet
ger en något lekfull beskrivning av ett systemgenomförande och ska inte ses som ett helt realistiskt fall.

exempel
I en verksamhetsanalys gjord inom Parkeringsfirman har man
kommit på den strålande idén att förädla sin tjänst att tillhandahålla parkeringsplatser i P-hus. Genom att erbjuda kunderna direkt och tillförlitlig information om tillgången till
parkeringsplatser i P-husen kan kunderna lockas att välja just
Parkeringsfirmans anläggningar. Dessutom kan man räkna
med en minskad söktrafik, vilket kommer att ge positiva
effekter på trafikmiljön.
Elin, som är VD för Parkeringsfirman, har nyligen varit på en
ITS-konferens och kommit tillbaka med en handledning i hur
man utvecklar systemarkitekturer. Hon känner på sig att det
är precis den här typen av projekt som handledningen är läm-
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pad för. Hon öppnar handledningen och börjar läsa. Efter ett
tag har hon kommit fram till följande genomförandeplan:

1. avstamp i en funktionell arkitektur
Elin känner på sig att det är viktigt att börja med en avgränsning av systemets innehåll: Vad är det jag vill att systemet ska
uträtta? Den funktionella arkitekturen verkar vara som klippt
och skuren för detta! Elin gav handledningen till Kalle på
informationsavdelningen och bad honom skissa på en smart
lösning: Och göra en beskrivning som en ”Funktionell arkitektur” Hon tipsade också Kalle om att slå en signal till helpdesken på ITS Sweden och kolla om det fanns någon färdig
arkitektur liggande. Man vet ju aldrig…

I arbetet med de olika arkitekturerna hade det blivit uppenbart att det förekommer en viss begreppsförvirring.
Gatukontoret hade inte alls samma definition av termen parkeringsplats, och så skriver de datum i ordningen ”dagmånad-år”…
Kalle fick rycka in igen tillsammans med handläggare från
gatukontoret och evenemangsbolaget. Tillsammans kunde de
bena upp alla begrepp och termer dom använde och bryta ner
de informationsflöden som identifierats i den funktionella
arkitekturen till ett antal distinkta meddelanden i en informationsarkitektur.

I arbetet med den funktionella arkitekturen blev det tydligt
att tjänsten blev mycket bättre om den kunde få tillgång till
information om evenemang i ishallen och kommunens planerade städning av parkeringsytor på gatumark.

4. den fysiska arkitekturen

2. aktörsarkitekturen blir en naturlig fortsättning
En förutsättning för att Parkeringsfirman skulle få tillgång till
information från ishallen och kommunens gatukontor var
givetvis att det sluts avtal med dessa parter (evenemangsbolaget och kommunen). Det blev tydligt att en aktörsarkitektur var den naturliga fortsättningen i arkitekturarbetet. Då
skulle alla inblandade parter kunna identifieras och deras
relationer klarläggas.

Elin var inte riktigt övertygad att Kalles svåger hade förstått
det hela rätt. Hon gav honom handledningen och sa: ”Gör en
beskrivning av din lösning och gör en fysisk arkitektur. Utgå
från de logiska arkitekturerna så att vi kan vara säkra på att all
funktionalitet och alla meddelandena i systemet kan hantera.”

Elin började skissa på en aktörsarkitektur och ordnade till ett
sammanträde. Det blev en succé. Tack vare aktörsarkitekturen
blev budskapet klart och tydligt. Kalle fick sedan i uppdrag att
vidareutveckla aktörsarkitekturen och i den beskriva hur aktörernas roller och ansvar kan ordnas kring den nya tjänsten.
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3. informationsarkitekturen följde på detta

Kalles svåger, som hade en elektronikfirma, hade hört talas
om projektet. ”Det där fixar jag! Jag drar en koaxialkabel i
ventilationstrumman och sätter en brytare i sopbilen”.

Genom den fysiska arkitekturen säkerställdes att man använder standardiserad kommunikation mellan systemen och att
alla funktioner utförs på rätt ställe i systemet. Det blir därigenom mycket lättare att vidareutveckla systemet i framtiden.
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4

metodik för
aktörsarkitekturen

Den grundläggande frågan som ska besvaras av aktörsarkitekturen är vem som ska göra vad i samband med införandet och tillhandahållandet av en ITS-tjänst. Aktörsarkitekturen ska också beskriva olika roller och relationer
mellan aktörerna. Syftet med detta är att man ska kunna
fastställa ansvarsförhållanden inför senare delar i arkitekturarbetet. Aktörsmodellen ska vara ganska enkel och
kunna förstås av de flesta, även de som saknar ingående
ITS-kunskaper.

motiv för arbete
med en aktörsarkitektur
Nästan all ITS-utveckling är organisationsöverskridande
och kräver samverkan mellan olika organisationer. Det
innebär också ett delat ansvar för olika delar i processen.
Detta gäller i högsta grad införandeprocessen, men också
tjänsteproduktionen. Därför behöver man alltid ställa sig
den grundläggande frågan “Vem ska göra vad?” när man ska
införa en viss ITS-tjänst. I de flesta fall är det klokast att
behandla den frågan innan man fördjupar sig i exakt vad
det är som ska göras och hur tjänsten bör bedrivas.
Det är olämpligt att hoppa över aktörsarkitekturen vid
arkitekturarbete inom ITS. Om man har en krånglig
organisatorisk situation är den direkt nödvändig. Är den
organisatoriska situationen enkel, så är också aktörsarkitekturen enkel att ta fram.
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start och avslutning
på aktörsarkitekturen

beskrivningsmodell
för en aktörsarkitektur

Aktörsarkitekturen är den delarkitektur man börjar med.
Aktörsarkitekturen startar dock inte från ett blankt papper. Innan aktörsarkitekturen bör man ha en relativt konkret bild av den ITS-tjänst det gäller och hur denna tjänst
kan avgränsas i arkitekturarbetet.

notation
För varje delarkitektur behövs det en enhetlig och tydlig
beskrivningsmodell, såväl grafisk som verbal. Här förklarar
vi den beskrivningsmodell som vi rekommenderar för en
aktörsarkitektur.

Aktörsarkitekturen är klar då man har beskrivit aktörerna,
deras roller och relationer enligt nedanstående beskrivningsmodell. Först då bör man gå vidare med det logiska
perspektivet och inleda arbetet med funktionsarkitekturen och informationsarkitekturen. Det är också viktigt att
man inte försöker beskriva för mycket redan i aktörsarkitekturen. Aktörsmodellen är bara en grundläggande
beskrivning och det finns gott om utrymme för att beskriva
funktioner och informationsflöden i de andra delarkitekturerna.

Relation

aktör a

aktör b

Figur 2:
Notation (beteckningssystem) för aktörsarkitekturen.
Element

Förklaring

Rekommenderad notation

Aktör

En aktör i systemarkitekturen
utmärks av dess roll vid införandet och tillhandahållandet
av tjänsten. Exempelvis kan
en och samma organisation
förekomma i flera olika roller i
aktörsmodellen.

Rektangel med rundade hörn.
Namn på aktören (i dess aktuella
roll) skrivs i rektangeln.
Aktörsrollerna ska dessutom
anges i en separat lista.

Relation

Relationen mellan två aktörer
avser deras ansvar gentemot
varandra (avtal, tjänsteutbyte,
leveranser etc).

Enkel linje utan ändmarkeringar
eller pilar. Namn på relationen
anges på eller bredvid linjen, eller
med sifferhänvisningar till den
separata listan med relationerna.

Tabell 2:
Förklaring till notationen för aktörsarkitekturen.

vad innebär begreppen?
En aktör är någon som ”gör något” i relation till införandet
och/eller tillhandahållandet av en ITS-tjänst. En aktör är
oftast en organisation, men kan också vara en person (t.ex.
trafikanten som nyttjar tjänsten). Vi fokuserar här på
aktörens roll i sammanhanget. För många ITS-tjänster kan
en organisation samtidigt förekomma i flera olika roller. I
så fall ska den organisationen återkomma lika många gånger
i aktörsmodellen.
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exempel
I vårt exempel med parkeringsinformation kan exempelvis
kommunens trafik- eller gatukontor fungera i flera roller:
• Som regelgivande myndighet.
• Som infrastrukturhållare för informationen.
• Som tjänsteleverantör.
• Till och med som användare av parkeringstjänster.

Relationerna i aktörsmodellen avser bl.a. ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna. Det kan t.ex. handla om
samarbetsavtal, kontrakt, kontraktsinformation eller kanske själva tjänsteutbytet aktörerna emellan. Relationen
kan gälla införandet eller tillhandahållandet av tjänsten.
Observera att det i aktörsmodellen inte handlar om att
ange det konkreta informationsutbytet. Detta beskrivs i
andra delarkitekturer.
I de fall man har en stor mängd olika aktörer som har
samma roll i systemet kan det vara lämpligt att bunta ihop
dessa till en gemensam grupp och inom denna ange de
olika aktörerna. Ett annat sätt att förenkla ritningen vid
stort antal aktörer är att ange en hierarki av aktörer (en
slags sub-klasser av aktörer). På så sätt kan man göra antalet pilar i figurerna mer hanterbart.
dokumentationskrav
Aktörsarkitekturen kräver följande dokumentation:
Dokumentationskrav
• Schema över den grundläggande
modellen (enligt notationen ovan).
• Lista med aktörsrollerna.
• Lista med relationerna i modellen

metodik för
arbetet med en aktörsarkitektur
Arbetet med en aktörsarkitektur kan genomföras i följande fyra steg:
1. identifiera berörda organisationer
Det första steget i arkitekturutvecklingen är att identifiera
de organisatörer som berörs av det ITS-system eller den
tjänst som är aktuell. Här tillämpar man den avgränsning
för projektet och tjänsten som gjorts vid start av projektet.
Tips: Här är det viktigt att du går igenom alla tänkbara kandidater till att vara aktör. Det är lätt att glömma bort någon
aktör som berörs. Använd gärna checklistan i Annex B2.
2. definiera aktörerna med deras roller och ansvar
När man vet vilka organisationer som är aktuella i en
aktörsarkitektur klargör man i nästa steg vilka deras roller
är vid införandet och/eller tjänsteproduktionen. Gör även
en lista med aktörsrollerna och en förklaring av respektive
roll i processen. Vid behov bör man även ange vilken del
av en organisation som bör vara med (nationell/lokal, olika
avdelningar, m.m.).
Tips: Använd gärna den generella införandemodellen för
ITS enligt nedan.
3. definiera sambanden
(relationerna) mellan aktörerna
När de olika rollerna har klarnat definierar man relationerna mellan aktörerna. Det kan exempelvis gälla avtal,
kontrakt, ansvar och tjänsteleveranser. Gör en lista med
relationerna och enkla verbala förklaringar.

(eventuellt numrerad).
2 Baserad på en checklista ur Vägverkets handledning ”Gemensam planering av
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väginformatik”, Vägverket rapport nr 2000:127.
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4. illustrera aktörsmodellen
Förklaringar till den generella aktörsmodellen:
Gör en ritning av aktörsarkitekturen i form av ett schema
enligt ovanstående notation. I samband med steg 4 kan det
också bli nödvändigt att gå tillbaka och komplettera något
av de andra stegen i arbetsmodellen.
Tips: Kontrollera särskilt att listorna stämmer överens med
schemat.

införandeprocessen för its
Delegationen för transporttelematik3 använde följande generella aktörsmodell när de studerade införandeprocessen
för ITS:
Myndigheter

• Myndighetsrollen inom ITS-området handlar om att
tillhandahålla ett ramverk i form av lagar och regler
för ITS.
• Med användare av ITS avses de som använder produkter eller tjänster baserade på ITS, vilket kan vara trafikanter och/eller organisationer.
• Tjänsteleverantörer av ITS-tjänster är de företag och
organisationer som levererar tjänster baserade på ITS.
• Infrastrukturhållare för ITS är de företag och
organisationer som tillhandahåller tjänster eller
system som utgör en infrastruktur för andra tjänster
eller produkter. Som infrastruktur räknas i detta
sammanhang exempelvis Internet, mobiltelefoni och
NVDB (nationell vägdatabas).
• Teknikleverantörer tillhandahåller utrustning och
produkter för olika ITS-tillämpningar.

Lagar och regler

Användare
– trafikanter

Användare
– organisationer

Tjänst

Tjänsteleverantörer

Teknikleverans

Tjänst

Teknikleverans

Teknikleverantörer

Styrkan i ovanstående modell är bl.a. att den fokuserar på
införandeprocessen och att den är neutral när det gäller
vem som driver på införandet av den aktuella ITS-tjänsten.
Om man ska utveckla en helt ny ITS-tjänst, där införandeprocessen är central, bör man försöka knyta sin aktörsarkitektur till ovanstående generella aktörsmodell. På så
sätt kan man få en tydlig bild av de drivkrafter som behövs
för att ett införande ska bli av.

Infrastruktur

Infrastrukturhållare

Teknikleverans

Figur 3:
En generell aktörsmodell som är fokuserad på införandeprocessen
(delegationen för transporttelematik).
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3 En statlig delegation under kommunikationsdepartementet, verksam under
åren 1995-97.
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exempel
När det gäller ITS-tjänsten parkeringsinformation, och möjligheterna att skapa nya tjänster kring den, skulle en aktörsmodell kunna se ut så här:

Index

Relation

Mellan Aktör A

… och Aktör B

1

Nättjänster

Nätoperatörer

P-ledoperatör

2

TeknikP-ledsystem

P-ledoperatör

P-ledoperatör

P-infooperatör

Generell

Kommunika-

P-ledoperatör

Kommunika-

tionsteknik-

tionsteknik

leveratör

leverans av

Trafikanter
(användare)

p-ledsystem
3

P-erbjudande (tjänst)

Infrastruktur

P-infooperatörer
(tjänstelev.)

Teknikleverans

Infrastruktur

Nätoperatörer
(infrastruktur)
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Komm.teknik
(leverantörer)

P-ledoperatör
(infrastrukturh.)

Nättjänster

Nättjänster

Teknisk

4

5

Kommunika-

Kommunika-

tionsteknik-

P-infoperatör

tionsteknik

leveratör

6

P-information

P-ledoperatör

Trafikanter

7

P-information

P-infooperatör

Trafikanter

Teknikleverans

Teknikleverans
P-ledningssystem

Generell

P-led systemlev.
(tekn.lev.)

Index

Aktör

Roll

1

Nätoperatörer

Infrastruktur

2

P-ledsystem

Teknikleverantör

3

P-ledoperatör

Infrastruktur

4

P-infooperatör

Tjänsteleverantör

5

Trafikanter

Användare

6

Kommunikationsteknikleveratör

Teknikleverantör
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5

metodik för
funktionsarkitekturen

En systembeskrivning förknippas ofta med en avancerad
teknisk beskrivning som i första hand är riktad till databasexperter och IT-ingenjörer. Men det behövs också
beskrivningsmodeller som på en högre och mer abstrakt
nivå beskriver vad ett system gör eller förväntas utföra,
eller med andra ord: ”Vad systemet förväntas åstadkomma”.
Den funktionella arkitekturen ska ses i den rollen. Den ger
en stringent beskrivning av systemets funktionalitet utan
att för den skull kräva särskilda tekniska kunskaper, vare
sig av den som utför beskrivningen eller av dess målgrupp.
Vi har också valt att i den funktionella arkitekturen lägga
en grund för systemets informationsarkitektur. Genom
att man anger informationsflöden mellan systemets olika
funktioner, objekt och lagringsplatser kan den funktionella
arkitekturen bli en tydlig plattform för beskrivningen av
systemets informationshantering. Den klargör vilken
information som flödar i systemet och vem som är mottagare respektive avsändare.

motiv för arbete
med funktionsarkitekturen
Genom den formaliserade beskrivningen, i form av en
funktionsarkitektur, undanröjs tveksamheter och det blir
enklare att ställa tydliga krav på systemets funktioner.
Utifrån den funktionella arkitekturen blir det sedan möjligt för de som har teknisk kompetens att välja en lämplig
teknisk lösning.
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Funktionsarkitekturen används ofta i samband med upphandlingar, exempelvis som del i en funktionell kravspecifikation eller som ett beslutsunderlag. Funktionsarkitekturen är också ett utmärkt sätt att dokumentera ett existerande system med avseende på ”vad systemet uträttar”.

start och avslutning
på funktionsarkitekturen
Funktionsarkitekturen är strikt hierarkisk, vilket också
framgår av den metodik som beskrivs i detta kapitel. I
princip kan funktionsarkitekturen börja med funktionaliteten på systemnivå, genom att hela systemets funktion
beskrivs i en sats. Därmed avgränsas systemet mot andra
system, och systemets gränser och beroenden gentemot
omvärlden blir tydliga.
Funktionsarkitekturen utvecklas genom successiv nedbrytning av funktioner i underfunktioner. Alla funktioner
behöver inte brytas ner lika långt, utan det är viktigt att
fokusera nedbrytningen till de funktioner och informationsflöden som berör flera aktörer i systemet, och där
information överförs mellan olika systemdelar. Hur långt
nedbrytningen ska göras beror på syftet med arkitekturen,
men några tumregler kan vara:
• Funktionaliteten i en funktion ska vara samlad, t.ex.
hos en viss aktör eller i en tydlig systemdel (t.ex. i fordonsutrustning).
• Informationsflöden ska vara enkelriktade.
• Olika funktioner i en arkitektur kan brytas ner till
olika detaljeringsgrad, beroende på vad som är viktigast, och hur snabbt ovanstående krav uppfylls.
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beskrivningsmodell
för en funktionsarkitektur
notation
Funktionsarkitekturen består av följande tre element:
• Dataflödesdiagram, som bl.a. beskriver samband
mellan funktioner samt informationsflöden.
• Funktionsbeskrivningar.
• Beskrivningar av informationsflöden.
dataflödesdiagram

Externt objekt

Informationsflöde

Funktion

I 1.1

F1

Informationsflöde
I 1.2

Lagringsplats
D2

Figur 4:
Notation för dataflödesdiagram
i funktionsarkitekturen (DFD).

Dataflödesdiagrammet för ett system byggs upp med hjälp
av fyra grundläggande byggstenar: funktioner, externa
objekt, lagringsplatser och informationsflöden. Det studerade systemet avgränsas med en (i figuren streckad) linje.
Med hjälp av dessa byggstenar kan dataflödesdiagram upprättas. Observera att dataflödesdiagrammet endast visar
vad som händer och vilken information som flödar.
Diagrammet visar inte när detta händer eller i vilken ordning informationsutbyten sker.
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Rekommenderad
notation

Element

Förklaring

Systemet

Det studerade systemet avser en
avgränsad funktionalitet.

Streckad linje som
avgränsar systemet.

Funktioner

Funktionen är en process som
bearbetar indata och genererar
utdata. Funktioner kan brytas
ned till underfunktioner.

En cirkel i vilken funktionens namn skrivs.
Varje funktion ges ett
indexnummer som
också anger nivån i nedbrytningen.

Externa
objekt

Externa objekt utgör inte delar
av systemet, men utbyter information med detta.

Beskrivs med en rektangel i vilken objektets
namn skrivs.

Lagringsplatser

Lagringsplatser kan lagra information permanent eller tillfälligt,
men kan inte bearbeta information.
De kan vara delar av systemet, men
också ligga utanför detta.

Två parallella och horisontella linjer som
omger namnet på lagringsplatsen.

Informationsflöden

Pilens riktning indikerar informationsflödets riktning. Dubbla
enkelpilar används om information flödar åt båda håll.

Pilar mellan funktioner,
lagringsplatser och
externa objekt. Varje
informationsflöde ska ha
en sifferbeteckning, där
inledande siffror anger
avsändande funktion.

Tabell 3:
Förklaring till notation för funktionsarkitekturen.

Varje funktion kan sedan analyseras närmare och beskrivas
med ett eget dataflödesdiagram som visar vilka underfunktioner som utförs inom funktionen. På detta sätt skapas flera dataflödesdiagram på allt mer detaljerade nivåer.
Detta gör det möjligt att dela upp komplexa strukturer i
logiska delar, som i sin tur kan delas upp, osv.
Ofta används förkortningen DFD för att beteckna dataflödesdiagram. Med DFD0 avses den högsta nivån (systemet)
betraktat som en enda funktion), med DFD1 avses nästa
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nivå osv. Den hierarkiska strukturen återkommer också i
numreringen av funktioner och informationsflöden: funktion F1 bryts på den andra nivån ned i underfunktionerna
F1.1, F1.2 osv., medan informationsflödet I1.1 på motsvarande sätt bryts ned i I1.1.1, I1.1.2 osv. på samma nivå.
Observera att olika funktioner kan vara nedbrutna olika
långt i ett DFD.
I varje DFD avgränsas den studerade funktionaliteten
enligt figur 4. Det är då av största vikt att informationsflöden över systemets gränser hålls intakta mellan olika
nivåer i nedbrytningen; det får t.ex. inte plötsligt uppstå
helt nya informationsflöden mot omvärlden när en funktion bryts ner. Arbetet med arkitekturen blir därför ofta
iterativt mellan nivåerna. När man arbetar på en detaljerad nivå är det lätt att ”komma på” saker som man glömt
på högre nivåer. Då backar man tillbaks och kompletterar
så att konsistensen mellan nivåerna säkerställs.
funktionsbeskrivning
De olika funktionerna ska beskrivas i tabellform med
beteckningar enligt dataflödesdiagrammet. Beskriv översiktligt vilken information som förs in i funktionen (indata)
och vilken information som lämnar funktionen (utdata).
Funktionens uppgift är helt enkelt att omvandla indata till
utdata. Namngivningen av funktioner är viktig för arkitekturens förståelse. Ett bra sätt att namnge en funktion är
enligt principen ”åtgärd + objekt”, t.ex. ”Hantera kartdata”.
Vid nedbrytning kan åtgärden detaljeras. ”Hantera kartdata” kan exempelvis brytas ner i funktionerna ”Läs in kartdata”, ”Bearbeta kartdata” och ”Förmedla kartdata” på en
lägre nivå.
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beskrivning av informationsflöden
Informationsflödena beskrivs också i tabellform med sifferbeteckningar enligt dataflödesdiagrammen. Det ska även
här vara en tabell per dataflödesdiagram.
Vi skapar en naturlig övergång till informationsarkitekturen genom att göra beskrivningen av informationsflöden
ännu mer detaljerad. Detta kan vi göra exempelvis genom
att skapa strukturerade meddelanden. Det är också värdefullt att tidigt i arkitekturarbetet formulera funktionella
krav och riktlinjer för meddelanden. Detta kan nämligen
påverka valet av tekniska lösningar för den önskade funktionaliteten.
Krav och riktlinjer som formuleras i anslutning till funktionsarkitekturen avser ofta kvalitetsaspekter på systemet. I första hand gäller detta informationsflödena mellan
funktionerna. Exempel på kvalitetsaspekter är tillförlitlighet och aktualitet.
beskrivning av lagringsplatser
Lagringsplatser beskrivs i tabellform med beteckningar
enligt dataflödesdiagrammen.
dokumentationskrav
Funktionsarkitekturen kräver följande dokumentation:
Dokumentationskrav

metodik för arbete
med funktionsarkitekturen
Funktionsarkitekturen för ett system kan utvecklas i följande åtta steg:
1. kontrollera vad som finns tillgängligt
i form av färdiga funktionsarkitekturer
Inventera vad andra redan har gjort inom området. Detta
kan ge goda uppslag och det kan även vara möjligt att återanvända delar av befintliga systemarkitekturer.
Tips: På europeisk nivå har en ramarkitektur för ITS utvecklats som omfattar en stor mängd funktioner. Den europeiska
arkitekturen tar utgångspunkt i olika användarbehov, vilket
gör det lätt att finna ingångar till arkitekturen. Se referenslista Annex B avseende KAREN (arkitekturen) respektive
FRAME (stöd för arkitekturens användning).
2. identifiera systemets
funktioner och avgränsa systemet
Identifiera systemets huvudfunktioner och deras inbördes
samband. Funktionsarkitekturen är också ett viktigt verktyg för att avgränsa systemet och definiera dess gränssnitt
mot angränsande system.
Tips: Ta för vana att alltid börja med hela systemet som en
funktion (DFD0). Det är det bästa sättet att fokusera på systemets avgränsning mot sin omvärld.

•Schema över funktionsarkitekturen
(enligt notationen ovan).
• Beskrivning av funktioner i
tabellform.
• Beskrivning av informationsflöden i
tabellform.
• Beskrivning av lagringsplatser

3. fortsätt bryta ned
funktionerna tills den önskade nivån är nådd
Informationsflöden är ofta dubbelriktade på höga nivåer,
vilket visas genom pilar åt båda hållen. Fortsätt nedbrytningen av funktionerna tills varje informationsflöde är
identifierat och beskrivet med en enkelriktad pil. En

i tabellform
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annan lämplig slutpunkt för funktionell nedbrytning är
när du känner att en funktion är entydigt lokaliserad till
en särskild fysisk modul eller plats i systemet. Då blir det
lättare att fortsätta med den fysiska arkitekturen.
Tips: Om det finns pilar i båda riktningarna mellan två
funktioner kan sambandet mellan funktionerna vara svårt
att förstå. Fortsätt då att bryta ned arkitekturen tills varje
informationsflöde är enkelriktat.
4. identifiera gränssnitt
mellan systemets funktioner
Gränssnitten mellan systemets funktioner definierar
också informationsflödena på en hög nivå.
5. illustrera funktionsarkitekturen
Gör ett antal dataflödesdiagram enligt ovanstående notation. I samband med detta steg kan man ofta upptäcka
behov av kompletteringar när det gäller funktioner och
sambanden mellan dessa.
Tips: Utformningen av arkitekturen gör man bäst i en mindre grupp av människor (minst 2), och med tillgång till en
stor white-board! Det blir då också tydligt att funktionsarkitekturen är en utmärkt plattform för en diskussion om ett
systems innehåll.
Tips: MS Visio™ är ett utmärkt dataprogram för att redovisa funktionsarkitekturer. Programmet ordnar så att informationsflöden inte korsar varandra vid nedbrytningen
6. redovisa funktionsbeskrivningar i tabellform
Numrera de olika funktionerna enligt respektive diagram.
Eftersom varje funktion, oavsett nivå, har en unik beteckning, är det lämpligt att ha en gemensam tabell för samt56

liga dataflödesdiagram i arkitekturen. Sortera funktionerna
i nummerordning, så kan nedbrytningen följas också i
tabellen.
7. redovisa informationsflöden i tabellform
Numrera de olika informationsflödena enligt respektive
diagram. Eftersom varje informationsflöde, oavsett nivå,
har en unik beteckning, är det lämpligt att ha en gemensam tabell för samtliga dataflödesdiagram i arkitekturen.
Sortera informationsflödena i nummerordning, så kan
nedbrytningen följas också i tabellen.
8. redovisa lagringsplatser i tabellform
Numrera de olika lagringsplatserna enligt respektive diagram. Eftersom varje lagringsplats, oavsett nivå, har en
unik beteckning, är det lämpligt att ha en gemensam
tabell för samtliga lagringsplatser i arkitekturen. Sortera
dem i nummerordning, så kan nedbrytningen följas också i
tabellen.

exempel
Elin, som är chef för Parkeringsfirman, har nu beslutat sig
för att ta fram den nya tjänsten ”P-erbjudande via mobiltelefon”. Idén är att erbjuda parkeringsinformation i realtid till
kundernas mobiltelefoner. Det gäller att skapa nya tjänster
med ny teknik och att vara en spjutspets inom branschen
resonerar Elin.
Kalle på informationsavdelningen inser att den nya tjänsten
kräver samarbete med någon mobiloperatör för att parkeringsinformationen ska kunna överföras till kundernas mobiltelefoner. Parkeringsfirman sköter bara parkeringsplatserna
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och har ingen aning om hur detta kan utförs rent tekniskt.
Innan upphandlingen inleds snickrar Kalle därför ihop en
funktionsarkitektur som enhetligt beskriver tjänsten och den
önskade funktionaliteten.

Funktionsbeskrivning
på högsta nivån (DFD0) för parkeringsinformation.
Nummer
F1

1. systemets övergripande nivå (DFD0)
Den grundläggande funktionen i systemet är att generera
parkeringserbjudanden till kunder. Tjänsten förutsätter att
kunderna anslutit sig till tjänsten (t.ex. genom abonnemang)
så att deras mobilnummer blir kända.
Dataflödesdiagram (DFD0).

Parkeringsstatus
I 1.1

Generera
parkeringserbjudanden

Parkeringserbjudande
I 1.2

Generera
parkeringserbjudanden

Innehåll
Utifrån information om tillgängliga
parkeringsplatser skapas parkeringserbjudanden och överförs till
en ansluten kunds mobiltelefon.

Beskrivning av informationsflöden
på högsta nivån (DFD0) för parkeringsinformation.
Index

Dataflödesdiagram (DFD0).

Funktion

Informationsflöde

Innehåll

I 1.1

Parkeringsstatus

Aktuell information om tillgång
och tillförlitliga restriktioner.

I 1.2

Parkeringserbjudande

Aktuell och tillförlitlig information med erbjudande. SMS
kompatibel, max 160 tecken.

I 1.3

Mobilnummer

Mobilnummer till anslutna
kunder.

Kund

F1

Mobilnummer
I 1.3

Abonnentförteckning
D2
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2. systemet i mer detalj (DFD1)
För att i mer detalj beskriva systemets funktioner presenterar
Kalle också funktionsarkitekturen på en lägre detaljeringsnivå.
Dataflödesdiagram för ett parkeringsinformationssystem på
den näst högsta nivån (DFD1).

4. vidareutveckling

Information
om städning
I 1.1.1

Kommun

Generera
städningstider
F 1.1

Information om
evenemang
I 1.1.2

Ishall

bjudande? Hur ofta ska ett parkeringserbjudande skickas till
en kund? Ska en kund som befinner sig i Göteborg få information om lediga P-platser i Stockholm? Kalle erkänner motvilligt att han inte tänkt på allt detta och lovar att lägga till
informationsflöde I 1.44 – ”önskemål om parkeringserbjudande” i nästa version av arkitekturen.

Städning
I 1.1.4

Generera
evenemangstider

Evenemang
I 1.1.5

Sammanställ
parkeringserbjudanden

F 1.2

F 1.4

Information
om P-platser
I 1.1.3

Kalle får ärendet på sitt bord och sätter genast igång att skissa på nya funktionsarkitekturer för den förädlade tjänsten
”P-erbjudande och betalning via mobiltelefon”.

Mobilnummer
I 1.3

Lediga P-platser
I 1.1.6

Detektor
i P-hus

Parkeringserbjudande
I 1.2

Elin har nyligen återkommit från ytterligare en ITS-konferens
och kommit på den briljanta idén att kunderna även borde
kunna betala parkeringsavgiften via mobiltelefonen. Det är
en vidareutveckling av den ursprungliga tjänsten och skulle
förenkla det avsevärt för kunderna. Det gäller att skapa ännu
bättre tjänster för att behålla positionen som en spjutspets
inom branschen, framhåller Elin…

Generera
lediga
P-platser

Abonnentförteckning

F 1.3

D2

3. iterativ process
Kalle redovisar sina dataflödesdiagram för en kollega som har
lite synpunkter. Borde inte en kund själv kunna ringa upp en
servicecentral eller skicka ett SMS för att få ett parkeringser-
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6

metodik för
informationsarkitektur

Det grundläggande syftet med informationsarkitekturen
är att beskriva informationens innebörd och struktur.
Informationsarkitekturen förklarar vad som avses med de
begrepp som används i den verksamhet som ska stödjas av
systemarkitekturen. Om man ska kunna kommunicera
framgångsrikt om verksamheten måste man förstå dessa
begrepp (klassbegrepp) som man talar om och hur de är
relaterade till varandra. Man brukar säga att begrepp
definieras genom sina relationer till andra begrepp.
Språkliga begrepp är klassificeringar av företeelser
(objekt) i verkligheten. De objekt som hör till ett begrepp
är lika i vissa avseenden, medan de är olika andra objekt
som inte hör till begreppet. Objekt som omfattas av
begreppet ”parkeringsanläggning” har den gemensamma
egenskapen att de avser ett område eller hus där man kan
parkera fordon, och skiljer sig därmed från andra objekt
som inte har dessa (klassbildande) egenskaper (attribut).
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motiv för arbete
med en informationsarkitektur

beskrivningsmodell
för en informationsarkitektur

Information utgör grunden i all system- och tjänsteutveckling inom ITS-området. Information samlas in, lagras, bearbetas och kommuniceras med hjälp av ett ITSsystem. För att dessa aktiviteter ska kunna utföras och
för att olika aktörer och system ska kunna kommunicera
med varandra behövs det ett antal grundläggande
begrepp som alla förstår.

notation
Informationsarkitekturen beskrivs med hjälp av följande element:
• Meddelandeöversikt
• Begreppslista
• Termlista
• Klassdiagram
Syfte

Namn på info.flöde (meddelande)

avgränsningar och
samband med övriga delarkitekturer
Arbetet med informationsarkitekturen tar sin utgångspunkt från funktionsarkitekturen och dess informationsflöden som representerar viktiga meddelanden i den verksamhet det gäller. Därför är det viktigt att man förstår
informationsinnehållet i dessa meddelanden. Informationsarkitekturen behandlar informationen på en konceptuell
(logisk) nivå, vilket betyder att den beskriver informationens innebörd, men inte dess fysiska representation och
organisation. Dessa aspekter behandlas senare i den fysiska
arkitekturen. Informationsarkitekturen har också en
koppling till aktörsarkitekturen, eftersom det t.ex. kan
vara viktigt att veta vilka aktörer som har ansvaret för
definitionen av olika typer av begrepp.

–
–
–
–

Beskrivning av syftet med meddelandet

Term 1
Term 2
…
Term n

Tabell 4: Meddelandeöversikt.
Begrepp

Förklaring

Termer som används

Begrepp 1
Begrepp 2
Begrepp 3
Begrepp 4

Definition 1
Definition 2
Definition 3
Definition 4

Term 1, Term2, Term n
Term 3, Term4, Term n
Term 5, Term6, Term n
Term7, Term8, Term n

Tabell 5: Begreppslista.
Term

Definition

Värdemängd

Term 1
Term 2
Term 3
Term 4

Definition 1
Definition 2
Definition 3
Definition 4

Värdemängd 1
Värdemängd 2
Värdemängd 3
Värdemängd 4

Tabell 6: Termlista.

Objekt

Superklass

1

Subklass

Subklass

Objekt
1

1..*

1..*

Objekt

Objekt

Figur 5: Notation för klassdiagram.
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Element
Objekt

Klass

Förklaring

Notation

Ett objekt är ett ting eller föremål Rektangel. Objektets
med en identitet. Objektet har ett namn skrivs i rektangvisst tillstånd. Objekt kan vara
eln.
fysiska ting, men även mer abstrakta företeelser som händelser och
handlingar kan betraktas som
objekt.
En beskrivning av en samling
objekt som delar struktur och
attribut

Rektangel. Klassens
namn skrivs i rektangeln.

Generaliseringsstruktur

En generell klass (superklassen)
beskriver egenskaper gemensamma för en grupp av specialiserade
klasser (subklasser eller delklasser)

Linjer mellan subklasserna och superklassen,
med en fylld pil som
pekar på superklassen

Aggregatstruktur

En aggregatstruktur är en relation
mellan två eller flera objekt. Den
uttrycker att ett objekt är en fundamental och definierade del av
ett annat objekt.

Linje med en rombpil
som pekar på det övergripande objektet i relationen. Relationens
multiplicitet anges med
ett tal och en stjärna
vid linjen.

Associationsstruktur

En associationsstruktur är en relation mellan två objekt men skiljer
sig från aggregatstrukturen
genom att de associerade objekten inte har något definierande
samband.

Linje mellan de associerade objekten, med ett
tal och en stjärna som
anger relationens multiplicitet.

metodik för arbetet
med informationsarkitekturen
Arbetet med att utveckla informationsarkitekturer kan
utföras i följande tre steg:
1. gör en meddelandeanalys
som dokumenteras i en meddelandeöversikt
Utgå från de viktigaste informationsflödena i funktionsarkitekturen och beskriv de termer som ingår i dessa informationsflöden. Detta innebär att varje informationsflöde
i funktionsarkitekturen ska listas och analyseras med
utgångspunkt från dess syfte och informationsinnehåll.
Meddelandeanalysen görs på typnivå, vilket innebär att
det är termerna som ska listas och inte deras värde.
Resultatet av meddelandeanalysen dokumenteras i en
meddelandeöversikt.

Tabell 7:
Förklaring till notationen
för klassdiagrammen i informationsarkitekturen.

dokumentationskrav
Informationsarkitekturen kräver följande dokumentation:
Dokumentationskrav
•Meddelandeöversikt.
• Begreppslista.
• Termlista.
• Klassdiagram.
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exempel
Vi beskriver de termer som ingår i meddelandet:
Typnivå

Värdedel

Anläggnings Id

1000032

Anläggningsnamn

P-huset Lärkan

Antal platser

300

Antal lediga platser

200

X-koordinat

6698778

Y-koordinat

1464586

Typdelen består av de termer som är används i alla meddelanden, medan värdedelen är specifik för det enskilda meddelandet. Termerna används för att referera till och beskriva
enskilda begrepp. Termen anläggnings-ID och anläggningsnamn används t.ex. för att referera till en specifik parkeringsanläggning (objekt), medan termerna: antal platser, antal
lediga platser, x-koordinat och y-koordinat används för att
beskriva viktiga egenskaper för detta objekt. Här följer exempel på en meddelandeöversikt för tre av de informationsflöden som identifierades i den funktionella arkitekturen.
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1.1 Parkeringsstatus
Anläggnings-ID
Anläggningsnamn
Antal platser
Antal upptagna platser
Adress
X-koordinat
Y-koordinat

Syfte
att förmedla grundinformation om
själva anläggningen samt statusen
på anläggningen

1.2 Parkeringserbjudande
Erbjudande Id
Anläggnings-ID
Anläggningsnamn
Pris
Antal lediga platser

Syfte
att kunden ska få information om
var det finns lediga platser och var
han/hon kan parkera.

1.3 Mobilnummer
Kund Id
Kundnamn
Mobilnummer

Syfte
att tjänsteleverantören ska få information om kundens mobilnummer.

2. gör en begreppsanalys som
dokumenteras i en begreppslista och en termlista
Utgångspunkten för begreppsanalysen är meddelandeöversikten. Skälet till detta är att i varje meddelande som
beskrivits i meddelandeanalysen finns termer som
används för att referera till och beskriva de objekt som vi
behöver kommunicera om. Syftet med begreppsanalysen
är att förklara betydelsen av klassbegrepp (objekttyper),
samt att definiera de termer som används för att identifiera och beskriva egenskaper hos enskilda objekt. Detta
dokumenteras i två listor:
• Begreppslistan förklarar de viktigaste klassbegreppen
(objekttyperna).
• Termlistan förklarar de viktigaste termerna som
används för att identifiera och beskriva enskilda objekt.
Skälet till att dokumentera resultatet i dessa två listor är
att det är viktigt att skilja på begreppsmässig nivå och
termnivå. Man behöver nämligen skilja på begreppen som
används för att klassificera objekt (t.ex. Anläggning) och
termerna som vi använder för att identifiera (t.ex.
Anläggnings-Id) och beskriva (t.ex. Antal lediga platser)
enskilda objekt.
Det som är grundläggande i arbetet med informationsarkitekturen är valet av vilka begrepp (klasser, objekttyper) som ska förklaras i begreppslistan. Detta kan ske på
olika sätt. Ett sätt är att man utifrån meddelandeöversikt69

en beaktar vilka identiteter eller namn som används i olika
meddelanden. Olika identiteter och namn används nämligen för att identifiera enskilda objekt i en klass. I exemplet förekommer termerna, Anläggnings-ID och Kund-ID,
som tyder på att det finns viktiga begrepp, Anläggning och
Kund, som man kommunicerar om i denna verksamhet.
Att definiera begrepp och termer pågår oftast parallellt
med att man genomför informationsstruktureringen i
metodikens tredje steg. Den som vill läsa mer utförligt om
begreppsmodellering kan t.ex. studera ”Tekniskt ramverk
för geografisk information” (se referenslista Annex C).

begreppslista
I samband med en parkeringstjänst används termer såsom
Anläggnings-ID, Anläggningsnamn och totalt Antal platser för
att kommunicera om begreppet parkeringsanläggning. Dessa
termer och andra termer som används har definierats i nedanstående termlista.

termlista
Term

Förklaring

Värdemängd

Address

Refererar till addressen på anläggningen.

Textsträng A-Ö

Anläggnings-Id

Identitet på anläggningen.

0 – 99999999

Anläggningsnamn

Namn på parkeringsanläggning
används som identitet på parkeringsanläggning.

Textsträng A-Ö

Antal lediga
platser

Antal lediga platser på en anläggning.

9999999999

Antal platser

Anger det totala antalet tillgängliga
platser i en parkeringsanläggning ansluten till tjänsten för parkeringsledning.

0 – 99999999

Antal upptagna
platser

Antalet upptagna platser på en
anläggning.

0 – 99999999

Erbjudande-Id

Identitet på erbjudande.

0 – 99999999

Kund-Id

Refererar till kundens identitet.

0 – 99999999

Kundnamn

Refererar till namnet på kunden.

Textsträng A-Ö

Mobilnummer

Refererar till kundens mobilnummer.

Plats

Identitet på parkeringsplats

Pris

Pris på den parkering som erbjuds.

X-koordinat

Visar x-koordinaten i koordinatsystemet
RT90.

0 – 99999999

Y-koordinat

Visar y-koordinaten i koordinatsystemet
RT90.

0 – 99999999

exempel
Med utgångspunkt från de meddelanden som beskrivits ovan
har följande begrepp identifierats och förklarats.
Begrepp
Parkeringsanläggning

Kund
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Förklaring

Termer som används

Markområde, parkeringshus eller
kombination av de båda, anslutna till tjänsten för parkeringsledning. Parkeringsanläggning har
upplåtna parkeringsplatser för
allmänheten.

Anläggnings-Id, Anläggningsnamn, Antal platser,
Antal upptagna platser,
Adress, X-koordinat, Y-koordinat

Individ eller organisation som
abonnerar på tjänsten för parkeringsledning.

Kund-Id, Kundnamn,
Mobilnummer

Erbjudanden Handling från tjänsteleverantören som innebär ett erbjudande
om en tillgänglig angiven plats
till angivet pris.

Erbjudande-Id, AnläggningsId, Anläggningsnamn, Antal
lediga platser, Pris

Parkeringsplats

Plats

Fysisk yta i anläggning, platsen
kan disponeras av allmänheten
för parkering i anläggning ansluten till tjänsten för parkeringsledning.

9999999999
99999999
0.00 – 99999999.99
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3. gör en informationsstrukturering
som dokumenteras i ett klassdiagram
Syftet med informationsstruktureringen är att beskriva
relationerna mellan de klasser (begrepp) och objekt som
identifierats i samband med begreppsanalysen. Uppgiften
består i att modellera abstrakta och generella relationer
mellan klasserna samt konkreta och specifika relationer
mellan objekten. I samband med detta beskriver man
klasstrukturer och objektstrukturer i form av ett klassdiagram, se notationen i föregående avsnitt.

exempel

Markområde

Anläggning

Exempel på en generaliseringsstruktur i klassdiagrammet
för parkeringsinformation.

Den vanligaste klasstrukturen är generaliseringen, vilket
innebär att en generell klass (superklassen) beskriver egenskaper som är gemensamma för en grupp av specialiserade
klasser (subklasserna). I generaliseringsstrukturen ritas en
pil från subklasserna till superklassen.

Anläggning
1
1..*

Plats

Det finns två olika typer av objektsstrukturer, nämligen
aggregatstrukturer och associationsstrukturer.
En aggregatstruktur är en relation mellan minst två objekt,
där ett objekt utgör en definierade del av ett annat objekt.
En aggregatstruktur ritas som en linje mellan det överordnade objektet och delarna, där en romb markerar det
objekt som beskriver helheten.
En associationsstruktur är en relation mellan två eller flera
objekt men den skiljer sig från associationsstrukturen
genom att de associerade objekten inte är definierade
objekt till varandra. En associationsstruktur ritas som en
linje mellan de associerade objekten.
Den som vill fördjupa sig ytterligare i arbetet med informationsstrukturering och användning av klassdiagram i
samband med detta kan t.ex. studera ”Objektorienterad
analys och design” (se refernslista Annex C).
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P-hus

Exempel på en aggregatstruktur i klassdiagrammet för parkeringsinformation. Parkeringsplatsen utgör ett definierade
objekt till en parkeringsanläggning. Figuren visar också att
man i klass- och objektrelationer anger förhållandet som en
följd av tal och intervall, skilda åt med punkter. Detta ska
läsas på följande sätt: en parkeringsplats tillhör bara en anläggning men en anläggning består av en eller flera (*) platser.

Erbjudande

0..1

0..*

Kund

Exempel på en associationsstruktur i klassdiagrammet
för parkeringsinformation.
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7
Markområde

metodik för
fysisk arkitektur

P-hus

Anläggning
1
1..*

Plats

1

1..*
0..*

Erbjudande

0.1
0..*

Kund

En totalbild som visar informationsstrukturen
för samtliga begrepp i klassdiagrammet.

Den fysiska arkitekturen visar hur den funktionella arkitekturen och informationsarkitekturen bör realiseras eller
är realiserad rent fysiskt. Syftet med att beskriva den
fysiska arkitekturen är att definiera och beskriva de fysiska system, komponenter, databaser och gränssnitt som
behövs för att man ska kunna leverera specificerade ITStjänster. Den fysiska arkitekturen ska också beskriva vilka
som är ansvariga för de ingående komponenterna och systemen samt vem som äger den information som används
och skapas. I samband med beskrivningen av denna delarkitektur används teknikorienterade termer och begrepp.
Skälet till detta är att den fysiska arkitekturen beskriver
hur funktioner, meddelanden och system är realiserade.

motiv för arbete
med en fysisk arkitektur
För att man ska kunna skapa ITS-tjänster måste olika komponenter, system och databaser kunna samverka och utbyta
information med varandra. Den fysiska arkitekturen är
därför direkt avgörande för hur effektivt systemutvecklingen kan bedrivas. I samband med ITS behöver man t.ex.
ofta tillgång till grundinformation från system och databaser hos olika myndigheter eller andra aktörer. Det är
därför viktigt med en bra beskrivning av det fysiska gränssnitt som ger tillgång till denna information.
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avgränsningar och
samband med övriga delarkitekturer

beskrivningsmodell
för en fysisk arkitektur

Arbetet med den fysiska arkitekturen kan både inleda och
avsluta arkitekturarbetet. Om man ska kartlägga redan
implementerade komponenter, system, databaser och
gränssnitt är det naturligt att inleda arkitekturarbetet
med att beskriva den fysiska arkitekturen. Om man däremot håller på att skapa en helt ny systemarkitektur, eller
bygger ut en befintlig, avslutas i regel arkitekturarbetet
med den fysiska arkitekturen

notation
Den fysiska arkitekturen beskrivs med ett systemdiagram
samt en system- och ansvarsmatris.

Den fysiska arkitekturen visar hur funktionsarkitekturen
och informationsarkitekturen realiseras i system, komponenter, databaser och gränssnitt. Den fysiska arkitekturen
har också en koppling till aktörsarkitekturen genom att de
ansvarsförhållanden som beskrivs i aktörsarkitekturen
också bör innefatta ansvaret för olika system och komponenter.

systemdiagrammet
Systemdiagrammet ska ge en samlad bild av de system,
komponenter och databaser som beskrivs i funktionsarkitekturen. Även de fysiska gränssnitten ska framgå av systemdiagrammet.

System A

System A

Databas A

Komponent
A

System B

Databas A

System B

Databas B

Komponent
B

Figur 6:
Notation för systemdiagrammet i den fysiska arkitekturen.
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Element

Förklaring

Rekommenderad notation

System

System är en samling informations-behandlande funktioner
som har sammanförts till en
avgränsad enhet.

Komponent

Ett system kan delas upp i ett
Rektangel. Komponentens
antal komponenter. Skillnaden
namn skrivs i rektangeln.
mellan ett system och en komponent är att en komponent är
en fysisk enhet som tillhandahåller specificerade och återanvändbara funktioner.

En yttre och en inre rektangel
med hörnen sammanbundna.
Systemets namn skrivs i den
inre rektangeln.

Gränssnitt

Ett gränssnitt är något som möjliggör samverkan mellan olika
komponenter, system och databaser.

Enkel linje med pil ena eller
bägge ändarna. Pilen anger i
vilken riktning som informationsflödet sker.

Databas

En samlad lagrad datamängd.

Vedertagen databassymbol
(cylinder betraktad snett uppifrån).

Tabell 8:
Förklaring till notationen för den fysiska arkitekturen.

vad betyder begreppen komponent och gränssnitt?
En komponent är en fysisk enhet som tillhandahåller en
eller flera specificerade och återanvändbara funktioner
via ett specificerat gränssnitt. Gränssnittet anger två
saker, dels hur en komponent anropas, dels hur komponenten returnerar resultatet.
Ett fysiskt gränssnitt möjliggör samverkan mellan olika
komponenter, system och databaser. Det finns fyra olika
typer av fysiska gränssnitt:

Det finns också ett gränssnitt mellan systemet och användaren (presentationsgränssnitt), men detta är unikt för
varje ITS-tjänst och ingår inte i den fysiska arkitekturen.
Ett gränssnitt består av flera delar:
• Kanalen som möjliggör distributionen av informationsflödet, exempelvis om kommunikationen sker med
hjälp av Internet eller mobil telekommunikation.
• Dataformat, dvs. vilket format som används i samband
med informationsöverföringen.
• Regler för hur dataöverföringen bör ske, dvs. hur
informationen ska skickas och tas emot.
system- och ansvarsmatrisen
I den fysiska arkitekturen behövs också en system- och
ansvarsmatris som anger vem som äger och ansvarar för
varje system och komponent.
Systemägare

Systemansvarig

Förvaltnings- Förvaltning
ansvar
Utförare
Ansvarig
System 1
Ansvarig
Ansvarig
System 2
Ansvarig
Ansvarig
System 3
Ansvarig
Ansvarig
Komponent 1
Ansvarig
Ansvarig
Komponent 2
Ansvarig
Ansvarsroll

IT-systemansvarig

Systemdokument
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig

Källkod
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig

IT-driftansvarig
Driftansvar
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig

Tabell 9:
System- och ansvarsmatris för den fysiska arkitekturen

1. Gränssnitt mellan olika system.
2. Gränssnitt mellan system och databaser.
3. Gränssnittet hos en komponent som kan
anropas av en annan komponent eller ett system.
4. Gränssnitt mellan olika databaser.
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Ansvarsrollerna kan närmare beskrivas enligt följande:

metodik för arbetet
med den fysiska arkitekturen

Systemägare (förvaltningsansvar)
Systemägaren har det övergripande ansvaret för systemet
när detta väl har satts i drift och används i verksamheten.
Det är också systemägaren som är ekonomisk ansvarig för
systemet.

Arbetsmetodiken för den fysiska arkitekturen kan beskrivas på olika sätt, a) beroende på om man vill kartlägga en
befintlig fysisk arkitektur eller b) om man tänker skapa en
ny fysisk arkitektur. Arbetsgången beskrivs i båda fallen i
följande steg:

Systemansvarig (utför förvaltningen)
Den systemansvarige fattar de rent praktiska besluten
kring den dagliga systemförvaltningen.
IT-systemansvarig
Den IT-systemansvarige förvaltar systemdokumentationen
och ansvar för källkoden. Det är också den IT-systemansvarige som i praktiken svarar för ändringar i källkoden.
IT-driftansvarig
Den IT-driftansvarige har det operativa ansvaret för den
tekniska driften av systemet och är den som ska se till att
systemet fungerar och är tillgängligt för användning.

dokumentationskrav
Den fysiska arkitekturen kräver följande dokumentation:
Dokumentationskrav
• Systemdiagram (enligt notationen).
• System och ansvarsmatris.
• Beskrivning av varje gränssnitt med
avseende på kopplingen till
– informationsflödet (som beskrivs
i funktionsarkitekturen)
– kanalen för gränssnittet
– dataformatet
– regler för dataöverföringen

80

1. identifiera komponenter, system och databaser
När du identifierat komponenterna, systemen och databaserna ska du också klargöra sambanden mellan dem i form
av ett systemdiagram. Systemdiagrammet är också utgångspunkten för steg 3 där du definierar de fysiska gränssnitten.
Tips: Om du ska kartlägga en befintlig fysisk arkitektur
Börja med att identifiera vilka komponenter, system och
databaser som används för att tillhandahålla ITS-tjänsterna.
Utgångspunkt från sådan analys ska vara det tjänsteområde
som specificerats.
Tips: Om du tänker skapa en helt ny fysisk arkitektur Utgå
från funktionsarkitekturen och bestäm hur olika funktioner
ska grupperas till fysiska system. Bestäm också vilka funktioner som ska åstadkommas med generella återanvändbara
komponenter. Utgå från informationsarkitekturen och
bestäm hur information om olika objekt i klassdiagrammet
ska grupperas i databaser. Du bör också bestämma hur databaserna ska vara kopplade till olika system. Du kan välja en
centraliserad lösning där man satsar på en eller några centrala databaser som många system använder. Du kan också
välja en decentraliserad lösning, där varje system äger sina
egna databaser. Att välja en centraliserad eller distribuerad
arkitektur är en viktig fråga eftersom system, komponenter
och databaser kan grupperas på olika sätt i den fysiska arkitekturen (se referenslista Annex C).
81

2. klargör ansvarsförhållanden
I detta steg identifierar du de aktörer som ska ha olika
ansvarsroller (systemansvar och komponentansvar).
Använd system- och ansvarsmatrisen för att beskriva
typiska roller och ansvar i samband med detta och används
som utgångspunkt för detta. Aktörsarkitekturen anger
vilka aktörer som är tjänsteleverantörer, infrastrukturhållare och teknikleverantörer. Det är i regel teknikleverantörerna och infrastrukturhållarna som ansvarar för
olika komponenter och system i den fysiska arkitekturen.
Tips: Om du ska kartlägga en befintlig fysisk arkitektur
Underlag för att definiera olika ansvarsförhållanden kan du
få från personer som ansvarar för viktiga system och databaser inom det aktuella tjänsteområdet. Du kan också ta
reda på om det finns dokumentation som beskriver olika
ansvarsförhållanden kring system och databaser.
Tips: Om du tänker skapa en helt ny fysisk arkitektur
I detta fall utgör aktörsarkitekturen och systemdiagrammet
utgångspunkt i arbetet. Utifrån systemdiagrammet kan man
se vilka system, databaser och komponenter som ingår i arkitekturen. Det gäller att tilldela ansvaret för dessa system,
databaser och komponenter enligt de roller som beskrivs i
system- och ansvarsmatrisen.
3. Beskriv fysiska gränssnitt
Det är viktigt att beskriva de fysiska gränssnitten, eftersom det är via dessa som olika komponenter, system och
databaser samverkar med varandra. Gränssnitten utgör
nyckeln till en flexibel arkitektur som är lätt att förändra.
Gränssnittet ska helst ge en hög grad av oberoende mellan
olika komponenter, system och databaser i den fysiska
arkitekturen. Det är skälet till att standardisering är
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speciellt viktig när det gäller gränssnitt, och gränssnitten
bör givetvis bygga på väl etablerade standarder. I detta
arbetssteg gäller samma förutsättningar som i tidigare
steg, dvs. beskrivningen kan avse redan befintliga fysiska
gränssnitt, eller så kan det gälla att utforma nya fysiska
gränssnitt. Oavsett vilka förutsättningar som gäller så
utgör systemdiagrammet utgångspunkten i arbetet.
Skillnaden blir bara att i det senare fallet så måste man
både utforma och beskriva gränssnittet med det räcker
med att beskriva det i det första fallet.
Gör en lista med alla gränssnitt
Inled arbetet att göra en lista över alla viktiga gränssnitt i
den fysiska arkitekturen i samband med detta arbete utgår
man från systemdiagrammet. Relatera varje gränssnitt till
ett eller flera informationsflöden, detta gäller gränssnitt
av typ 1-3 i listan ovan. Gränssnitt mellan databaser (dvs.
gränssnitt av typ 4) innebär ofta att regler ges för t.ex.
replikering av databasinnehållet vilket gör att det i samband med den här typen av gränssnitt kan vara svårt att
relatera dessa till specifika informationsflöden. Man kan
då istället ange vilka databaser som replikeras.
Beskriv dataformat, dvs. vilket fysiskt format som ska
användas i samband med informationsöverföringen.
Det kan då gälla att beskriva:
• Dataformatet för in- och utparametrar till komponenter.
• Fil- och postformat för filer som överförs mellan olika
system.
• Dataformatet i ett XML-dokument.
Beskriv regler för hur dataöverföringen ska ske, dvs. hur
informationen ska skickas och tas emot.
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exempel
Det gäller att bestämma:
• Vilka system eller komponenter som ska vara sändare
av information eller anrop, dvs. inneha rollen som
server i gränssnittet.
• Vilka komponenter, system och databaser som ska vara
mottagare av information eller anrop, dvs. inneha
rollen som klient i gränssnittet.
• Hur informationshanteringen bör ske (t.ex. kontinuerligt
med vissa intervall eller händelsebaserat).
• Frekvensen för dataöverföringen, dvs. hur ofta data ska
överföras.

parkeringsinformation

Komponent
SOAP-klient
Gränsnitt mot
infrastrukturhållare

Komponent
SOAP-server

P-ERBJ

Databasgränssnitt
SOAP-server
P-ERBJ databasgränssnitt

Beskriv den kanal som ska distribuera informationen.

Databas
P-ERBJ

Ange exempelvis om kommunikationen sker med hjälp av:
• Internet
• Mobil telefon.
• Distribuerad databasteknik
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Exempel på ett systemdiagram
i den fysiska arkitekturen för parkeringsinformation
Systemdiagrammet beskriver det fysiska systemet P-ERBJ
som innehåller den funktionalitet som är specificerad i funktionsarkitekturen. I systemarkitekturen ingår också en databas som innehåller information om de objekt som beskrivs i
informationsarkitekturen. Grundläggande information om
parkeringsanläggningarnas status kommuniceras med hjälp
av två SOAP-komponenter (Simple Object Access Protocol) –
SOAP-klienten som exekveras hos infrastrukturhållaren samt
SOAP-servern som exekveras hos tjänsteleverantören och
som lagrar informationen i P-ERBJ:s databas. SOAP är ett
standardiserat kommunikationsprotokoll för Internet baserat
på XML, som underlättar kommunikation mellan olika komponenter och system skrivna i olika programspråk på olika
tekniska plattformar.
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databasgränsnitt mot soap-server
Systemägare

Ansvars- Förvaltningsansvar
roll
P-ERBJ

Tjänsteleverantör

Systemansvarig

IT-systemansvarig

Förvaltning

System-

Utförare

dokument

Källkod

IT-driftansvarig

Informationsflöde

Drift-

Regler för dataöverföring
Dataformat

Ansvar

Driftavd.
IT-avd.
IT-avd.
IT-avd.
hos tjänstelev. hos tjänstelev. hos tjänstelev. hos tjänstelev.

SOAP-

Tjänste

IT-avd. hos

IT-avd. hos

IT-avd. hos

Driftavd.

klient

leverantör

tjänstelev.

tjänstelev.

tjänsteleve.

hos tjänstelev.

SOAP-

Infrastruktur-

IT-avd. hos

IT-avd. hos

IT-avd. hos

Driftavd. hos

databasgränsnitt mot P-ERBJ

server

hållare

Infrastruktur-

Infrastruktur-

Infrastruktur-

Infrastruktur-

hållare

hållare

hållare

hållare

Informationsflöde
Regler för dataöverföring

System- och ansvarsmatris i den fysiska arkitekturen för
parkeringsinformation

gränssnitt mot infrastrukturhållaren
Informationsflöde
Kanal
Regler för dataöverföring

Dataformat
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Parkeringsstatus
Information om taxor.
Informationen lagras i databasen.
Enligt beskrivning i databasschema som bygger på den
specificerade termlistan i
informationsarkitekturen.

Dataformat

Parkeringsstatus.
Informationen lagras, söks ut,
uppdateras och tas bort i databasen.
Enligt beskrivning i databasschema som bygger på den specificerade termlistan i informationsarkitekturen.

Parkeringsstatus.
Internet.
SOAP-klienten anropar en metod,
som finns hos SOAP-servern,
med informationen som inparameter. Komponenten plockar ut
den relevanta informationen och
uppdaterar databasen.
Dataformatet är XML enligt
WSDL-fil (Web Service
Description Language är ett
standardiserat sätt att beskriva
hur dataöverföring bör gå till på
Internet. De parametrar som
behövs för kommunikationen
beskrivs i ett XML-schema).
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annex a

termer och begrepp
I detta annex försöker vi förklara vissa centrala termer och
begrepp som används i handledningen. I förekommande
fall har vi tagit dessa ur den ITS-terminologi som Nordiska
Vägtrafik Förbundet tagit fram samt ur arkitekturarbetet
av ISO och KAREN (se referenser).
Terminologin är uppdelad på tre delar; termer, förkortningar och organisationer/projekt.
Observera att vi inte gör anspråk på att dessa termer ska
vara allmänt giltiga i sammanhang utanför denna handlednings avgränsning. Termerna är främst för arbete med
systemarkitektur inom ITS enligt den metodik som anges
i detta dokument.
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termer
Aktörsarkitektur

En beskrivning av organisation, roller och ansvarsförhållanden kring i ett system.

Användare

En person eller organisation som utnyttjar transporteller ITS-tjänster.

Används för att beskriva en samling av data som kan
göras tillgänglig (för t.ex. en funktion). Ofta används
benämningen ”datafil” för lagringsplats.

Logiskt
perspektiv

Den logiska strukturen av funktionerna och information
i ett system. Består av funktionsarkitektur samt informationsarkitektur.

Referensmodell

En modell som beskriver systemets hela struktur och
som framställer systemets mål och den grundläggande
uppdelningen av systemet i delfunktioner.

System

En grupp av samhörande komponenter som samverkar
på ett organiserat sätt med ett gemensamt syfte.

Systemarkitektur

En samlad och grundläggande beskrivning av ett systems struktur. Denna innehåller tre perspektiv; aktörsperspektiv, logiskt perspektiv och fysiskt perspektiv.

Systemdesign

En förutbestämmande och detaljerad beskrivning av hur
ett system ska utformas.

Teknikleverantör

Organisation som erbjuder ITS-system vilka kan användas för ITS-tjänster.

Applikation

Ett installerat system eller tjänst som arbetar under
verkliga förhållanden för att utföra en särskild uppgift.

Dataflöde

Definition av hur data flyttas från ett element till ett
annat.

Funktion

En abstrakt beskrivning av en process som gör någonting, dvs. utför en funktion. Ett grundelement inom funktionsarkitekturen.

Funktionsarkitektur

En beskrivning av den logiska strukturen av delfunktionerna i ett system och informationsutbytet mellan dem.

Fysisk arkitektur

En beskrivning av hela den fysiska uppbyggnaden av systemet, inklusive uppdelningen i delsystem, vanligen med
målet att ge friheten att välja olika tekniska lösningar.

Harmonisering

Att bringa överensstämmelse mellan system.

Information

Information är data som har behandlats så att den har
en mening inom dess kontext.

Tjänst

Begreppet används i denna handledning som synonym
med ”ITS-tjänst”.

Informationsarkitektur

En beskrivning av den idémässiga strukturen hos gemensamma data och deras innebörd, som bas för informationsutbyte.

Tjänsteleverantör

Begreppet används i denna handledning för en organisation som erbjuder en ITS-tjänst.

Införande

Ett samlande begrepp på hela den process som leder till
att en ITS-tjänst realiseras. Inkluderar även utvecklingsprocessen. Används i denna handledning som synonym
med ”implementering”

Transportinformatik

En grupp av tekniker, som använder informationsteknik
och telekommunikation i fordon och infrastruktur, för att
stödja eller utföra transportfunktioner.

Transporttjänsteleverantör

Organisation som erbjuder en transporttjänst eller en
transportrelaterad service, t.ex. väg eller betaltjänst.
Synonym med ”ITS”.

Väginformatik

Delmängd av transportinformatik som berör vägtrafikområdet.

Interoperabilitet

Kommunikationsarkitektur
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Lagringsplats

Förmågan hos system att utföra tjänster och motta tjänster från andra system samt att använda dessa tjänster
så att systemen fungerar effektivt tillsammans.
En beskrivning av hela den fysiska uppbyggnaden av
kommunikation mellan delsystem. I denna handbledning
är kommunikationsarkitekturen inkluderad i den fysiska
arkitekturen.
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annex b

checklistor
förkortningar
ASN.1

Abstract Syntax Notation. Abstrakt tekniskt språk som
används för beskrivning av vissa IT-standarder.

DFD

Data Flow Diagram (Dataflödesdiagram). Används inom
funktionsarkitektur.

ITS

Intelligent Transport Systems (Intelligenta transportsystem och tjänster). Ett samlande namn på IT tillämpat i
transportområdet.

TICS

Traffic Information and Control Systems. I USA och inom
ISO ofta använd begrepp för ITS-området.

UML

Unified Modelling Language.

I detta annex ges några checklistor som kan vara behjälpliga
i arkitekturarbetet. Se metodik för hur de kan användas.

organisationer och projekt
CEN

European Committee for Standardization (Comité
Européen de Normalisation, www.cenorm.be).
Europeiskt standardiseringsorgan som bl.a. har hand om
ITS-standardisering.

ERTICO

Europeisk samverkansorganisation kring ITS
(www.ertico.com).

FRAME-NET

Fortsättningprojekt till KAREN, vilket ska stödja implementering av KARENs resultat i Europa
(www.frame-online.net).

ISO

International Organization for Standardization
(www.iso.ch). Globalt standardiseringsorgan som bl.a.
har hand om ITS-arkitekturstandardisering.

ITS-Sweden

Svensk samverkansorganisation för ITS
(www.its-sweden.com).

ITS-America.

Samverkansorganisation kring ITS i USA (www.itsa.org).

KAREN

Europeiskt samverkansprojekt kring ITS-arkitektur.
Definierade en samlad arkitekturmetodik för Europa.

SATIN

Systemarkitekturprojekt som föregick KAREN.

SIS

Swedish Standards Institute (www.sis.se). Det svenska
standardiseringsorgan som bl.a. samordnar svenska
insatser inom ITS-standardisering.

NVF
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Nordiska Vägtekniska Förbundet
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checklista – aktörer och organisationer
Organisationer

I tabellen listan olika möjliga aktörer att beakta i aktörsarkitekturen.
Vidare anges en kolumn var för de olika grundläggande rollerna i ITSinförandeprocessen.

Infrastr. Tj. Lev.

Anv. Anv.
Org. Traf. Tek. Lev. Mynd.roll

Övriga transportslag
SJ
Andra tågbolag
Hamnar
Sjötransportföretag, rederier

Organisationer

Trafikverk
Vägverket HK/Regioner
Banverket
Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Lokala och regionala myndigheter
Kommunen, Trafik/Gatukontoret
Kommunen, Stadsplaneringskontoret
Kommunen, andra kontor

Infrastr. Tj. Lev.

Anv. Anv.
Org. Traf. Tek. Lev. Mynd.roll

Flygplatser
Transportköpare
Handelskammare, näringslivsråd
Stora företag, arbetsgivare
Intresseorganisationer
Fackföreningar, förbund
Miljöorganisationer
Trafikantgrupper, Motormännen, m.m.
Boende
Yrkesförarorganisationer

Länsstyrelsen
Landstinget

Organisationer med
anknytning till väginformatik

Polisen

Ev. Vägtrafikledningscentraler
Radio, TV, trafikinformation

Nationella myndigheter

Andra media, tidningar,

Regeringen, departement

Webbtjänsteföretag

Försvaret, beredskapsmyndigheter

Elektroniktillverkare, ITS-leverantörer
Fordonstillverkare

Lokala trafikorganisationer

IT-tjänsteföretag

Kollektivtrafikhuvudman
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Bussbolag, övrig kollektivtrafik

Övriga

Spårvägar, lokaltåg, m.m.

Ev. Regionala kommunförbund

Taxi

Universitet och högskolor, övriga skolor

Varudistributionsföretag, åkerier

Konsulter, trafik, IT, management

Posten

Banker, finansiella aktörer

Budfirmor

Turistorganisationer

Parkeringsbolag

Regionala utvecklingsråd, m.m.

Ambulans, räddningstjänst,
Brandförsvaret

Speciella evenemang
(idrott, nöje, kultur, etc).

Färdtjänst, speciella transporter

Speciella projekt i regionen
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annex c

checklista för dokumentationskrav

referenser

I tabellen har vi samlat alla dokumentationskrav ur de fyra delarkitekturerna.
Aktörsarkitekturen:
Schema över den grundläggande aktörsmodellen
Lista med aktörsrollerna
Lista med relationerna i modellen
Funktionsarkitekturen:
Schema över funktionsarkitekturen

Denna handledning är skriven så att man ska kunna arbeta
direkt utifrån den med grundläggande kunskaper inom
ITS och systemutveckling. För den som önskar lite mer
kött på benen anger vi här ett urval av referenser. Det är
emellertid inte något man måste läsa för att kunna arbeta
med systemarkitektur enligt handledningen.

Beskrivning av funktioner i tabellform
Beskrivning av informationsflöden i tabellform
Informationsarkitekturen:
Meddelandeöversikt
Begreppslista
Termlista
Klassdiagram
Fysiska arkitekturen:
Systemdiagram

its generellt
Om man önskar veta mer om vad ITS (transportinformatik) är finns det en uppsjö av litteratur inom området.
Nedan anges några rekommenderade dokument och webbplatser.

System och ansvarsmatris
Beskrivning av varje gränssnitt

dokument
Väginformatik – Katalog över system och tjänster, Utgåva 2.
Vägverket, publikation 2001:115.
Rapporten är en slags katalog över olika ITS-system och
ITS-tjänster som är aktuella idag.
Gemensam planering av väginformatik – Handledning.
Vägverket, publikation 2000:127. Rapporten är en praktisk handbok i hur man lokalt och gemensamt kan planera
för införande av ITS-tjänster.
ITS - Intelligent Transport Systems and Services, ITS - Part
of Everyone’s Daily Life. ERTICO, 2002.
Detta är en övergripande sammanställning av olika ITStjänster för Europa.
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Transportinformatik för Sverige + Bilagor, SOU 1996:186,
Delegationen för Transporttelematik, 1996.
Statlig utredning om ITS. Innehåller även en överblick av
området.
webbplatser
ITS-Sweden
NVF53, terminologi
ERTICO
CEN/TC278
VIKING-projektet
ITS America
IEEE/ITSC (USA)

www.its-sweden.com
www.nvf53.org/terminology/
www.ertico.com
www.nen.nl/cen278/
www.travel-and-transport.com/
www.itsa.org/
www.ewh.ieee.org/tc/its/

its-arkitektur
För den som vill gräva lite djupare i ämnet kan det vara
värt att titta lite på hur andra, liknande projekt har tacklat ITS-arkitekturarbete. Här följer några sådana projekt
och webbplatser, samt även ett par referenser till tidigare
svenskt arbete.

ISO/TR 14813 Transport information and control systems –
Reference model architecture(s) for the TICS sector – Part 1-4.
ISOs standarder för systemarkitektur inom ITS-området.
Uppdateras ibland, varför det är värt att kontrollera efter
senaste versioner.
European ITS Framework Architecture – Overview, D3.6 –
Issue 1, 2000.
Detta är KAREN-projektets viktigaste delrapport, vilken
beskriver de stora dragen i KARENs arkitekturangrepssätt.

webbplatser
FRAME-NET (KAREN) www.frame-online.net/
ACTIF (Frankrike)
www.its-actif.org
TeleMark (Finland)
www.mintc.fi/www/sivut/
dokumentit/julkaisu/julkai
susarja/2001/ju030501617eng.htm
ArkTrans (Norge)
http://www.informatics.sintef.no/
projects/arktrans/arktransweb/
USA ITS Arch
itsarch.iteris.com/itsarch/
USA ITS DOT
www.its.dot.gov/arch/arch.htm

dokument
Systemarkitektur för
ITS i Sverige – Rapport A1 samt Rapport A3.
Owen Ericsson, Johan Hedin, Jonas Sundberg, 2002. Två
(av totalt fyra) delrapporter inom Etapp 1 av systemarkitekturprojektet i Sverige. Anger nulägesanalys samt arkitekturstrategi.
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arkitekturarbete – generellt
Denna handledning ger endast ett grundläggande stöd i
hur man kan arbeta med olika beskrivningsmodeller för
systemarkitekturer. Det finns en stor mängd generell litteratur om detaljer i liknande arbete med beskrivningsmodeller, systemdesign, m.m. Här är några referenser för
den som vill fördjupa sig i metoder och modeller.
dokument
Aktörsarkitektur
Transportinformatik för Sverige + Bilagor, SOU 1996:186,
Delegationen för Transporttelematik, 1996.
Innehåller bl.a. de grundläggande elementen i en införandemodell för ITS.
Funktionell arkitektur
FRAME Deliverable D3.1 Functional architecture – Main
document, ver. 1.1, March 2002
Informationsarkitektur
Objektorienterad analys och design, Studentlitteratur,
Lund, 2001, Mathiasson L, Munk-Madsen A, Nielsen P-A,
Stage J
STG HB 171, Tekniskt ramverk för geografisk information, SIS (OBS ramverket är under ombearbetning)
Fysisk arkitektur
Strukturering av informationssystem – arkitekturstrategi i
teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1998.
Axelsson K, Goldkuhl G
webbplatser
ISO
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www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage

101

