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SAMMANFATTNING 
 
Telia Research AB forskar i människans framtida behov av tjänster gällande 
telekommunikation. Examensarbetet mynnar ut i en applikation för en framtida tjänst 
som presenteras i en mobilterminal. Meningen med examensarbetet var bland annat 
att visa på olika utvecklingsverktyg som kan uppnå vissa kriterier vid presentation av 
en karta i en mobilterminal även kallad PDA, Personal Digital Assistant. Kriterierna 
var bland annat att kartapplikationen skulle kunna kopplas till en databas var 
information om geografisk position finns.  
 
Funktioner och verktyg som kan tänkas finnas i en applikation kan vara positionering, 
zoomning, informationsverktyg och ett digitaliseringsverktyg som ger möjlighet att 
lagra en geografisk punkt med koppling till punktens personliga attribut. Attributen 
bestäms av användaren själv.  
  
För orientering i en kartapplikation krävs en bakgrundskarta som bör vara tydlig och 
läsbar. Rapporten behandlar kartdesign som är lämpad för presentation av kartor på en 
mobilterminal. Kartdesignens olika faktorer är skala, textsättning, symbolsättning, 
färgsättning, generalisering och framhävning. Eftersom den mobilaterminalens 
display är begränsad i storlek är det extra viktigt att tänka på dessa faktorer. 
 
Eftersom det idag blivit aktuellt att lägga allt data på Internet, så är det lämpligt att se 
över utvecklingsmiljöer för webbaserade lösningar. Fördelen med att lägga 
kartapplikationen på Internet är att alla användare har tillgång till data och dessutom 
tar inte det geografiska data minnesplats i den mobilaterminalen, vilken idag har ett 
begränsat lagringsutrymme. 
 
Utbudet för olika utvecklingsverktyg för att bygga en kartapplikation är stor. MapInfo 
och ESRI är två av de ledande företagen inom GIS. Rapporten tar upp en del av deras 
olika programvaror. Varför MapInfo’s produkter valdes till detta examensarbete var 
att en korttids licens gick att upprätta. 
 
Det avslutande momentet i examensarbetet var att utveckla en demonstrator som visar 
på hur en kartapplikation kan se ut i en mobilterminal. Designen av bakgrundskartan 
har baserat sig på defacto-standarder för kartdesign. 

 



 

ABSTRACT 
 
Telia Research AB performs research in future human needs regarding 
telecommunication services. This Master of Science thesis results in an application for 
a future service presented in a mobile terminal. The purpose of the thesis is to 
examine development tools that shall achieve some certain criteria when presenting a 
map on a mobile terminal, also known as a PDA (Personal Digital Assistant). The 
criteria consists of, for instance to connect to a database where the geographical 
positions were stored. 
 
Function and tools that would be of interest in a map application in a mobile terminal 
would be a positioning service, information tools, zoom and digitalization of a point 
in the map that’s store geographical information with personal attributes. The user 
herself sets the attributes.  
 
For orientation in the map application, a background map is needed that is clear and 
understandable. This study examines map design aimed for presentation of maps on a 
mobile terminal.  The different factors of map design are factor of scale, symbol 
settings, text settings, colour setting, generalisation and exaggeration. Since the 
display of the mobile terminal is limited in size it is extra important to consider these 
factors. 
 
Today it is common to use Internet and also to put all data on the net, which is why it 
is of interest to study this development environment for web based solutions. The 
advantage of putting all information and application on Internet is that all users have 
access to the data and also the usage of memory is minimised on the mobile terminal.  
 
On the market there are several companies that offers solutions for handling of 
geographic data. MapInfo and ESRI are two of the leading companies on the GIS 
market. This study will examine parts of their software solutions. Why MapInfo’s 
products were chosen is because a short time license could be established with a short 
notice.  
 
The concluding moment of the study was to develop a demonstrator, which shows 
how a map application could look like on a mobile terminal. The design of the 
background map has been based on de facto standards for map design. 
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1 INLEDNING 
 
Rapporten är ett examensarbete på uppdrag av Telia Research AB. Examensarbetet är 
ett avslutande moment i GIT-Magisterutbildningen, 160 poäng vid Luleå tekniska 
Universitet. Arbetet innebar att se över möjligheterna att skapa mobila interaktiva 
karttjänster i en PDA, Personal Digital Assistant. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Samlarfolk som var ett resande folk reste då födan tog slut och levde på det som fanns 
att tillgå. Sina erfarenheter ritade de i sand eller hällristningar. Dessa kartor sägs vara 
lika gamla som skriften, men kartorna skiljde sig från dagens kartor eftersom dessa 
hade en tidsskala istället för en längdskala. Ritningarna beskrev ofta goda jaktmarker, 
erfarenheter och var födan kunde hittas. I Kaukasus har den första lertavlan som 
beskriver en bild av Mesopotamien hittats och tros vara från 3800 fKr. Målningarna 
var väldigt beskrivande och ses idag som konstverk. Lertavlorna utvecklades sedan 
till grottmålningar som beskriver städer. Eftersom grottmålningar är svåra att ta med 
sig när man reser så har målningarna eller ritningarna flyttats till pappersformat. Den 
nutida människan använder sig av en dator, där användaren kan spara information på 
antingen diskett, cd-skiva eller utskrift i pappersformat. Det som funnits i historien 
återupprepas igen och det är att människan gärna vill se var olika objekt, positioner 
och intressen finns. För att kunna visa positioner är det lämpligt att använda sig av en 
karta. Då kartor ofta är stora, klumpiga och efter att ha gjort anteckningar eller 
meddelanden på dessa kan det vara förvirrande att återanvända kartan för andra 
ändamål. För att undvika anteckningar på kartor har det under de senare åren 
utvecklats kartor på Internet. Via Internet-kartor kan utsökningar för specifika 
ändamål göras som sedan kan skrivas ut i pappersformat. En annan lösning är att ha 
tillgång till Internet eller eget digitalt kartmaterial på en bärbar dator. I det senare 
fallet kan det som privatperson bli dyrt då digitala kartor med program ofta är dyra. 
Eftersom bärbara datorer utvecklas snabbt och konkurrensen mellan olika tillverkare 
har hårdnat så är utbudet stort bland de bärbara datorerna. Människan strävar ofta 
efter att ha små enheter som är lätta och inte otympliga som ett utskrivet kartblad eller 
en bärbar dator med bakgrundskarta. Utvecklingen kring de bärbara enheterna har 
framskridit till att tillverkarna tagit fram en dator i ett litet format, en så kallad PDA.  
 
Telia Research AB är ett forskningsbolag tillhörande Telia-koncernen som är ett av 
nordens ledande företag inom telekommunikation. Dotterbolaget förutspår 
människornas framtida behov inom tjänster som baseras på telekommunikation. Ett 
projekt som Telia Research AB utvecklar för framtiden är projektet Connected City. 
Syftet med projektet är att skapa nya tjänster för mobilt och fast uppkopplade 
användare i stadskärnemiljöer, tjänster som är identitets-, positions- och 
situationsanpassade. En viktig bas för dessa tjänster är en karta, som också ska gå att 
presentera i en mobil terminal till exempel en PDA. 
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Idag tillhandahåller Telia olika tjänster för användare. Telia är dessutom bäraren 
mellan sändaren och mottagaren av information inom Internet, mobil- och fast 
telekommunikation. Utvecklingen går mot att den mobila telekommunikationen och 
Internet kommer att finnas på en och samma enhet då människan strävar efter 
enkelhet. Dagens människa har även samma behov som de gamla grekerna att 
positionera sig och lämna meddelande på en geografisk position. Meddelanden kan 
innehålla inköpslistor eller andra påminnelser.  
 
Chat-tjänsten som har sitt ursprung från Internet har under åren utvecklats så att 
meddelanden, SMS, Short Message Service kan skickas mellan mobila telefoner via 
det mobila nätet. I framtiden ska det vara möjligt att surfa, chatta men även se var 
personer befinner sig geografiskt genom positioneringstjänster via en mobilenhet. 
Denna rapport ska ge förslag till ett lämpligt sätt att presentera positionering, 
meddelanden, interaktiv information samt reklam/erbjudanden.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att visa på hur geografiskt positionerade och interaktiva 
informationsobjekt som kan vara aktuella i en stadsmiljö, bäst presenteras för olika 
användare i utomhus- och inomhuskartor på en handhållen dator (PDA). 
Examensarbetet ska också behandla tekniken för att göra detta och innehålla en 
praktisk demonstration.  
 
Examensarbetet utförs i anslutning till satsningen Connected City och dess utveckling 
av en demonstrator för tjänster i stadskärnemiljö, vilket betyder deltagande i 
utveckling av systemarkitektur och verktygsval. 
 
 

1.3 Mål 
 
Målet är att presentera informationsobjekt interaktivt i en PDA. Examensarbetet kan 
vidare delas upp i olika delmål. 

• Beskriva bakgrund till tjänstekonceptet och de tekniska förutsättningarna. 
• Påverka val av verktyg. 
• Påverka systemarkitekturen. 
• Studera objektlagret som kräver interaktivitet. 
• Utforska lämplig design till bakgrundskartan och de interaktiva objekten. 
• Upprätta en demonstration av det färdiga systemet. 

 
 

1.4 Resurser 
 
Val av verktyg och digitala kartor bestäms under projektets gång. 

 



  Författare  Datum  
 Rova Jimmy  och Pesämaa Leena  4/16/2002 
  Handledare  Sida 
 Jordung Åsa  13 av 56 
 
 
1.5 Begränsningar 
 
Projektet begränsar sig till stadskärnan i Luleå. 
 
 

1.6 Definitioner 
 
3G: 

3G är en benämning på tredje generationens mobiltelefoni. 
Bärfrekvens: 
 En högfrekvent elektromagnetisk våg som moduleras av lågfrekventa svängningar. 
Dual Band: 

Ytterligare frekvensband läggs till för ökad kapacitet 
EDGE: 

Enhanced Data GSM Environment. En vidareutveckling av GSM. Denna 
förbättrade version ökar avsevärt nätkapaciteten och överföringshastigheterna och 
möjliggör fler och mer avancerade multimediatjänster via mobiltelefonen.  

Epos: 
  Positioneringstjänst från TERACOM. 
ETSI: 

European Telecommunication Standards Institute. Den Europeiska 
standardiseringsorganisationen för telekommunikation 

Fasskillnad: 
Ett godtyckligt tidläge inom en period hos en signal. Två signaler sägs vara i fas 
med varandra om de samtidigt passerar maxläget. Är signalerna däremot ej i fas så 
mäts skillnaden mellan maxlägena och detta kallas för fasskillnaden eller 
avståndsskillnaden mellan våglängdernas maxläge. 

FDMA: 
Frequency Division Multiple Access. Ett sätt att överföra flera signaler över ett och 
samma media, genom att förse dom med varsin unik bärvåg. Signalerna delas då 
upp i olika frekvensområden. 

GPRS: 
Global Packet Radio Service. Teknik som skickar informationen i små paket, 
snarare än som en kontinuerlig ström av data, som normalt inom telefoni. Bättre 
anpassat till Internet, som också bygger på paketprincipen.  

GSM: 
Global System for Mobile Communication 

HSCSD: 
High Speed Circuit Switched Data. HSCSD går ut på att man använder flera kanaler 
för att överföra data, i detta fall upp till fyra kanaler fördelade på sändning eller 
mottagning. 

Infallsvinkel: 
 Vinkeln mellan radiovågen  och den plana ytan i mottagaren. 
NMT: 

Nordisk Mobiltelefoni. 
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PDA: 

Personal Digital Assistant, kan översättas till handdator. 
Perception: 
 Hur hjärnan tolkar ögats signaler. 
Signaleffekten: 
 Den effekt som signalen har i sändaren innan signalen sänds ut. 
SMS: 
 Short Message Service 
SWEPOS: 
 Fast referensstationsnätverk som ägs av Lantmäteriet. 
TDMA: 

Time Division Multiple Access är en ny teknik för att dela upp bandbredd i 
tidsbegränsade bitar. Bitarna delas sedan ut som effektiv samtalstid, för exempelvis 
mobiltelefoni. 

UMTS: 
Universal Mobile Telecommunications System. Tredje generationens 
mobiltelefonisystem kan överföra information med högre hastighet (2Mbit/s) än 
GSM (9,6kbit/s). 

WAP: 
 Wireless Application Protocol, för att använda Internet i en mobiltelefon. 
WCDMA: 

Wideband Code Division Multiple Access är en teknik för bredbandig digital 
radiokommunikation för exempelvis multimedia, video och andra 
kapacitetskrävande tillämpningar 
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2 TELEKOMMUNIKATIONENS HISTORIK 
 

2.1 Första generationens mobiltelefoni  
 
Det som lade grunden för dagen mobilkommunikation är första generationens 
mobiltelefoni. Nedan ges en kort inblick i första generationens.  
  
 
2.1.1 NMT – Nordisk Mobiltelefoni 
 
Den legendariske Östen Mäkitalo och hans närmaste medarbetare på Telia utvecklade 
NMT, Nordisk Mobiltelefoni, som infördes i Sverige 1981. NMT lade grunden till 
dagens stora mobilkommunikationsföretag och deras stora framgångar. 
 
NMT är ett analogt mobiltelefonnät som det gjorts stora satsningar inom under 1970 
och 1980-talet. I början av 1980-talet gjordes lanseringen av den första 
mobiltelefonen som var anpassad för NMT 450 nätet.  
 
NMT 450 utvecklades till NMT 900 år 1986 och kom att stanna där då man insåg att 
GSM skulle ta över. NMT 900 lades ner vid millennieskiftet, men NMT 450 som har 
överlägsen täckning används fortfarande inom bland annat yrkestrafiken. [10] 
 
 

2.2 Andra generationens mobiltelefoni 
 
Det dröjde cirka tio år innan andra generationens mobiltelefoni kom. Det spåddes att 
den skulle ersätta första generationens men så blev inte fallet. 
 
 
2.2.1 GSM – Global System for Mobile Communication 
 
Uppföljaren till NMT är GSM, Global System for Mobile Communication.  
GSM är ett digitalt mobiltelefonsystem som är standard i nästan hela världen. GSM 
kom till Sverige 1992 och har en överföringshastighet på 9.6 kbit/s. Hastigheten anses 
lågt för dagens kunder som vill utnyttja dataöverföring och andra krävande tjänster. 
För att kompensera detta har olika uppgraderingar för att överföra mer data och 
därmed erbjuda fler tjänster blivit aktuellt. [10] 
 
 
2.2.2 Dual Band 
 
Efter en tid började kapaciteten i GSM-nätet ta slut. Istället för att bygga ett nytt nät 
utökades kapaciteten i det befintliga genom ytterligare ett frekvensband, Dual Band. 
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En 1800-frekvens lades till bredvid den befintliga 900-frekvensen. Idag är Dual Band 
en självklarhet och finns i alla nyare GSM-telefoner. Helt störningsfritt förflyttar sig 
användaren mellan frekvenserna 900 och 1800 MHz. [10] 
 
 

2.3 2.5-generationens mobiltelefoni 
 
Mellan andra generationens mobiltelefoni och tredje generationens mobiltelefoni har 
det växt fram en annan generation kallad 2.5-generations mobiltelefoni som har nya 
tjänster till skillnad från den andra generationens mobiltelefoni. Nedan beskrivs de 
nya funktionerna. 
 
  
2.3.1 HSCSD - High Speed Circuit Switched Data 
 
En av de många olika uppgraderingarna av GSM är HSCSD, High Speed Circuit 
Switched Data. HSCSD är lite lättare och mindre kostsamt att införa än konkurrenten 
GPRS. Tekniken HSCSD tillåter dataöverföringar på upp till 64 kbit/s vilket är en 
aning snabbare än dagens modem. [10] 
 
 
2.3.2 GPRS - Global Packet Radio Service 
 
Konkurrenten GPRS, Global Packet Radio Service, har en teoretisk dataöverförings-
kapacitet på 115 kbit/s. Skillnaden mellan dagens GSM och GPRS är att GPRS har 
möjlighet till ständig uppkoppling och att betalningen då sker per överförd 
datamängd. [10] 
 
 
2.3.3 EDGE - Enhanced Data GSM Environment 
 
Nästa utvecklingsteknik heter EDGE, Enhanced Data GSM Environment, som är en 
ytterligare utveckling av GSM-systemet. Systemet är den dyraste men också 
snabbaste av de uppgraderingsteknologier som finns tillgängliga. Det är däremot 
billigare än att bygga upp ett riktigt 3G, tredje generationens, nät då radiotekniken 
inte behöver bytas ut. Hastigheten är mellan 115 och 384 kbit/s. Det är mot största 
förmodan det mesta GSM nätet kan erbjuda innan det kallas för ett 3G nät. [10] 
 
 

2.4 Tredje generationens mobiltelefoni 
 
Det som kommer att komma i framtiden och som alla pratar om är tredje 
generationens mobiltelefoni. Följande kapitel beskriver kortfattat vad som väntar oss. 
[10] 
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2.4.1 UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 
 
UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, utvecklades ur behovet av 
datatjänster och fler frekvensband. UMTS använder radioaccesstekniken WCDMA, 
Wideband Code Division Multiple Access, som delar upp datatrafiken i små paket. 
Varje paket får sedan en identifieringskod som gör det möjligt att paketen sätts ihop i 
rätt ordning, i den mottagande mobiltelefonen. När inget paket skickas är frekvensen 
ledig för att skicka paket mellan andra mobiler.  
 
Hastigheten i nätet kan bli upp till 2 Mbit/s och snitthastighet beräknas till 200 Kbit/s 
för de flesta användare. UMTS använder frekvensen 2GHz. 
 
WCDMA är den radioaccessteknik som fastställts som standard för UMTS av den 
europeiska standardiseringsorganisationen för telekommunikation ETSI, European 
Telecommunication Standards Institute. WCDMA:s radioaccessteknik har bland annat  
förespråkats av Ericsson och Nokia. Med valet av WCDMA behövs ett nytt radionät 
vilket innebär att det krävs nya eller ombyggda sändar- och mottagarenheter för att gå 
från GSM till UMTS. WCDMA kan även byggas vidare på den nätinfrastruktur som 
GPRS-näten skapat. GPRS kan på så sätt fungera som en brygga mellan dagens GSM-
teknik och framtidens UMTS-teknik inom flera områden.  
 
Fördelarna med UMTS är att det ger en bättre kapacitet, det finns utrymme för fler 
användare och tjänster än den uppgraderingsteknik som bygger på GSM-nätet. GSM 
kommer inte att försvinna med introduktionen av UMTS, utan de två teknikerna 
kommer att komplettera varandra fram till dess att 3G-näten är utbyggda i samma 
utsträckning som GSM-näten är idag. Med UMTS kommer det också att komma nya 
betalningsformer, exempelvis att betalning baseras på samtalstid eller på ner- och 
uppladdad datamängd. I 3G är det tänkt att UMTS ska kompletteras med så kallade 
hotspots med högre överföringskapacitet på bland annat flygplatser och hotell. [10] 
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3 PERSONAL DIGITAL ASSISTANT 
 
PDA, Personal Digital Assistant, är en portabel persondator som översatt till svenska 
betyder handdator. PDA:n fungerar som kalender, adressbok, klocka och 
anteckningsblock men innehåller även program för databearbetning och 
Internetanslutning. Handdatorn kan användas för att spela musik och visa videoklipp. 
I framtiden kommer säkert funktioner som gör det möjligt att digitalt filma och 
fotografera med PDA:n. PDA:n har en klickbar skärm som används med en 
medföljande pekpenna. Vid klickning i skärmen utförs händelser, kommandon men 
även inskrivning i form av text går att utföra. Det finns ett stort antal företag som 
producerar PDA:er. [3] [9] 
 
 

3.1 Synkronisering och uppkoppling 
 

För att synkronisera och ladda batteriet i en PDA kan man nyttja en dockningsstation. 
Dockningsstationen ansluts till en stationär eller bärbar dator med en USB-port eller 
seriell-port. Det går även att använda en så kallad ”Autosync Kabel” med USB eller 
seriell kontakt för att synkronisera PDA:n. [3] 
 
För att koppla upp sig mot ett nätverk eller Internet behövs det speciella kort. Dessa 
kort ansluts genom ”CF Card Expansion” eller ”PC-Card Expansion” beroende på 
vilken typ av kort som ska nyttjas. CF Card Expansion är en mantel för Compact 
Flash kort, den mindre typen av kort, medan PC-Card Expansion är en mantel för de 
lite större PC korten. Det går även att nyttja en så kallad ”CardCaddy” som gör det 
möjligt att nyttja Compact Flash korten i en PC-Card Expansion mantel. [2] [3] 
 
 

3.2 Uppkoppling till fasta- och trådlösa nätverk 
 
För att få en förståelse hur man kan nyttja en PDA i olika sammanhang, har vi 
undersökt vilken typ av utrustning man behöver för uppkoppling till fasta- och mobila 
nätverk.  
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3.2.1 Uppkoppling via fast förbindelse 
 
För att koppla upp till ett nätverk/Internet via fast förbindelse med en PDA krävs en 
viss typ av utrustning. Nedan har vi spaltat upp vilken typ av utrustning vi nyttjat i vår 
undersökning, se Bild 1. [14] 
 

• PDA , Compaqs Ipaq.  
• Pekpenna. 
• Mantel, PC-Card Expansion. 
• PC-kort konverterare, Xircoms CardCaddy. 
• Nätverkskort, Xircoms Ethernet 10 CompacCard. 
• Nätverkskabel för Ethernet, Xircoms Ethernet connector cable. 
• Nätverkskabel. 

 
 

 
                                       Bild 1, 1 PDA, 2 pekpenna, 3 mantel, 4 PC-kort konverterare,  
                                      5 nätverkskort, 6 nätverkskabel för Ethernet, 7 nätverkskabel 
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3.2.2 Uppkoppling via trådlös förbindelse 
 
För att koppla upp till ett nätverk/Internet via mobil förbindelse med en PDA krävs en 
viss typ av utrustning. Nedan har vi spaltat upp vilken typ utrustning vi nyttjat i vår 
undersökning, se Bild 2. [14]  
 

• PDA , Compaqs Ipaq  
• Pekpenna 
• Mantel, PC-Card Expansion  
• WLAN-kort, Orinoco  

 
 
 

 
       Bild 2, Komponenter för trådlös nätverksuppkoppling. 
                  1 Mantel , 2 PDA, 3 Pekpenna, 4 WLAN-kort 
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4 POSITIONERING 
 
Genom dagens teknik är det möjligt att få ut sin egen position på en digital karta. Ofta 
presenteras positionen genom en punkt, hårkors eller en fyrkant. Detta hjälper 
användaren att navigera sig och hitta mål eller objekt som söks. Det finns två olika 
sätt att positionera sig för mobilt ändamål, då användaren rör sig. Det ena sättet är 
genom satelliter och det andra är med basstationer.  
 

4.1 GPS 
 
Satellitpositionerade tjänster utvecklades av det amerikanska försvaret under 1970-
talet men finns idag tillgängligt för civilt bruk. GPS, Global Positioning System kallas 
metoden då positioneringen sker med hjälp av satelliter. Genom att GPS-mottagaren 
har kontakt med fyra satelliter kan avståndet räknas ut till satelliterna. 
  
Före den andra maj 2000 fanns en avsiktlig störning pålagd på GPS-signalen SA, 
Selective Availability, vilket gav en noggrannhet på den okorrigerade positionen för 
en ensam GPS-mottagare till ca 100 m. Den medvetna störningen SA som det 
amerikanska försvarsdepartementet byggt in i systemet störde den tidsinformation 
som satelliterna sände, vilket i sin tur påverkade positionsberäkningarna i mottagaren. 
Avsikten med störningen var att se till att endast den amerikanska militären kunde 
nyttja GPS med högsta noggrannhet. Efter störningens borttagande ökade 
noggrannheten markant. En vanlig GPS som är för civilt bruk uppnår en noggrannhet 
på 50 till 70 meter. [4] 
 
För att kompensera för olika felkällor har GPS-mottagare placerats på flera mycket 
noggrant inmätta referensstationer där exakt position är känd. Differentiel Global 
Positioning Service, DGPS är en mätmetod där två eller flera mottagare används, av 
vilka minst en placeras på en känd punkt. Med differentiell GPS använder man en fast 
så kallad referensstation vars position är känd. På den kända punkten mäter en GPS-
mottagare avståndet till de olika satelliter som är inom räckhåll och jämför med det 
verkliga, kända avståndet. På så sätt kan man räkna ut felmarginaler och använda dem 
för att korrigera mätningar som görs i närheten av en annan, rörlig GPS-mottagare. 
Den rörliga mottagaren gör en egen positionsbestämning, tar emot felkorrigeringen 
från referensstationen och får därigenom fram den exakta positionen.  
 
Terracom säljer tjänsten Epos som hjälper GPS:er att få en noggrannare position med 
hjälp av DGPS. Epos hjälper att hålla reda på var i terrängen eller på sjön GPS:en 
befinner sig. Tack vare att Epos kombinerar ett lättillgängligt, rikstäckande och 
allmänt nät, FM-nätet för radio, med ett mycket avancerat satellitsystem, GPS, fås 
tillgång till en mycket driftsäker och lättanvänd tjänst. Epos finns tillgänglig när P3 
eller P4 sänder, alltid med andra ord och nästan överallt i hela Sverige. [1] 
 
Epos kompenserar felet, och ger en riktig position ± 2 meter. För att kompensera för 
felet har GPS-mottagare placerats på flera mycket noggrant inmätta referensstationer 
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där exakt position är känd. Den inmätta positionen jämförs med den position som 
GPS-mottagaren på referensstationen visar. Därefter omvandlas skillnaden mellan 
inmätt position och GPS-mottagaren på referensstationens visade position till 
korrektionsdata som sänds till alla Eposmottagare. Epos använder sig av 12 stycken 
referensstationer ur Lantmäteriets fasta referensstationsnätverk SWEPOS. 
Korrektionsdata är ungefär som små behållare med facit till ett matteprov. Behållarna 
laddas med sitt innehåll på referensstationerna och flyger sen genom luften till 
Eposmottagarna och hjälper dem att beräkna sin rätta position, se figur 1. [8] 
 
 

 
 
Figur 1 visar hur positionering sker med hjälp av tjänsten Epos. I bilden finns 
Kaknästornet som är en av referensstationerna.  Swepos är sedan stationen som 
sammanfattar allt data från referensstationen.  
 
 

4.2 WLAN och Basstationers positioneringstjänster 
 
WLAN, Wireless Local Area Network, är ett lokalt trådlöstnätverk som täcker ett 
geografiskt område. Mobila enheter med datanätanslutning är i praktiken trådlösa, i 
alla fall om datanätanslutningen är permanent. Eftersom allt fler använder sig av 
mobiltelefon och miniatyriseringen gett små, strömsnåla och billiga handburna 
enheter såsom PDA:er har behovet av trådlös datakommunikation med högre 
överföringshastigheter ökat. Behovet att ha kontinuerlig kontakt via ett trådlöst nät har 
stigit för dessa handburna enheter. Detta kan lösas genom att enheten har kontakt via 
radionätet. Radionätet består av flertalet basstationer. I vissa system accepteras 
täckningen från en enda basstation medan i de flesta fall vill mobila enheten ha 
täckning inom ett förutbestämt område som inte en basstation täcker fullständigt. Då 
måste det finnas fler basstationer med överlappande täckning, när den mobila enheten 
rör sig mellan de olika cellernas täckningsområde så ska täckningsområden växlas 
utan att det märks. Denna process kallas roaming. [10] 
 
Basstation är den enhet som dirigerar signalen vidare då samtal kopplas upp eller tas 
emot. Basstationen täcker ett visst geografiskt område som kallas för en cell inom 
telekommunikation. En basstation kan innehålla flera celler men cellerna har olika 
kanaler, ID och riktas åt olika geografiska håll. Därmed täcker cellerna olika 
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geografiska områden. Med tre olika basstationer kan positonering via triangulering 
ske, se kapitel 4.2.1, men även två vinkelfrekvenser från mottagare kan uppnå 
positionering, se kapitel 4.2.2. Dessa två sätt baseras på GSM-nätet och kallas för 
MPS, Mobile Positioning System. Det finns även en teknik som kallas för 
sannolikhetsbaserad positionering. Följande tekniker som beskrivs i detta kapitel 
lämpar sig för inomhusmiljöer.  
 
 
4.2.1 Triangulering 
 
Skillnaden i avstånd mellan det sökta objektet och tre oberoende mottagare kan en 
position i ett tvådimensionellt koordinatsystem räknas fram. Avståndsskillnaden 
mellan två mottagare ger en lösning på var objektet kan tänkas befinna sig. Genom att 
ytterligare lägga till en känd mottagare kan positionen räknas fram i ett 
tvådimensionellt koordinatsystem. Skillnaden i avstånd mellan mottagarna fås fram 
genom att nyttja signalstyrkan eller TDOA/TOA, Time Difference of Arrival/Time of 
Arrival, förklaras i kapitlen 4.2.1.1 och 4.2.1.2. [18] 
 
 
4.2.1.1 Signalstyrkevariation 
 
Radiovågor dämpas på vägen mellan sändare och mottagare. Dämpningen är omvänt 
proportionell mot avståndet i kvadrat. Ekvation (1.1). Genom att känna till 
signaleffekten hos den sända signalen, det vill säga den effekt som signalen har i 
sändaren innan utsändningen jämförs sedan med effekten i mottagaren så kan ett 
avstånd räknas fram. Nackdelen med metoden är att väggar och andra objekt kan ge 
en dämpning utöver den avståndsrelaterande dämpningen. [18] 
 
 
Pr         =   1   (1.1) 
Pt d2

  
 
Ekvationsförklaring 
Pr = Effekten hos mottagare. 
Pt = Effekten hos den sända signalen. 
d2  = Avståndet i kvadrat. 
 
 
4.2.1.2 TDOA/TOA 
 
Tekniken TDOA nyttjar flera basstationer med synkroniserade klockor för att räkna ut 
tidsskillnaden mellan sändare och mottagare. Tidsskillnaderna mellan basstationerna 
kan sedan relateras till skillnader i avstånd som nyttjas i en triangulering. Nackdelen 
med tekniken är att det är svårt att synkronisera klockan hos mottagaren. I TOA 
metoden skickas en tidsreferens i meddelandet från sändaren. Då sändare och 
mottagare har synkroniserade klockor kan ett avstånd räknas fram. Metoden är 
beroende av att signalen är obruten, att den inte studsat i andra objekt på vägen mellan 
sändaren och mottagaren. TDOA är mindre känslig mot flervägsutbredningen i 
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jämförelse med TOA. Om reflektionen eller studsningen av radiovågen sker i 
närheten av sändaren anses det vara stor sannolikhet att felet i lika stor uppfattning 
uppstår hos de andra mottagare och kan då elimineras. [18] 
 
 
4.2.2 Vinkelreferenser AOA 
 
Genom att mäta två vinkelreferenser från två oberoende mottagare kan en position i 
ett tvådimensionellt koordinatsystem räknas ut. Detta görs genom att mäta 
fasskillnaden mellan de två signalerna. Metoden är beroende av radiovågens 
infallsvinkel samt bärfrekvens, se Ekvation (1.2). Nackdelen är att tekniken kräver dyra 
antenner samt att noggrannheten försämras av flervägsutbredning. Signalen behöver 
endast studsa i ett objekt och byta riktning för att få en felaktig infallsvinkel. [18]  
 
β = cos-1 (( θ λ) / (2πd))                  (1.2) 
 
Ekvationsförklaring 
β = Radiovågens infallsvinkel. 

θ = Signalernas fasskillnad. 
d = Avstånd mellan antennerna. 
 
 
4.2.3 Sannolikhetsbaserad positionering 
 
Genom att rita upp den fysiska miljön i en applikation kan en algoritm räkna ut en 
modell över teoretisk signaldämpning. Den fysiska miljön delas sedan upp i mindre 
områden där varje område tilldelas ett värde över vilken signaldämpning som råder 
med avseende på antennerna. Ritningen över området samt databasen sparas för 
senare positionering. Skillnaden mellan sänd och mottagen signalstyrka beräknas för 
ett antal basstationer och jämförs sedan mot möjliga kombinationer som finns lagrade 
i databasen. Fördelen med denna teknik är att byggnadsspecifik data nyttjas 
konstruktivt. [18] 
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5 PROJEKT Connected City 
 
Ett projekt som Telia Research AB utvecklar för framtiden är projektet Connected 
City. Projektet utvecklar mobila interaktiva tjänster för stadskärnemiljöer. 
Tjänstekonceptet EazyLife presenteras i en PDA där information och status 
presenteras på en digital karta. Tjänstekoncept EazyLife består av fyra olika 
applikationsdelar nämligen EzMap, EzPal, EzMess och EzFind. 
 
 

5.1 EzMap 
 
Tjänsten tillhandahåller en interaktiv karta. Genom kartan ska det gå att hitta 
information om platser, saker och evenemang i området, men även se sin egen och 
vänners aktuella position. Navigeringen i kartan sker via standardverktygen 
panorering och zoomning. Sökning på olika aktiviteter, föremål och vänner ska kunna 
ske via tjänsten genom fria sökord. Via pekverktyg ska information tillhandahållas om 
specifika interaktiva objekt. Olika meddelanden ska kunna digitaliseras in i kartan, 
meddelandena blir då knutna till en geografisk position och kallas då för geonote. 
Genom positioneringstjänsten kan vissa tjänster bli knutna till situationer, exempelvis 
om användaren befinner sig inom en viss radie från ett meddelande så ”flaggas”, gör 
användaren uppmärksam, meddelandet.  
 
 

5.2 EzMess-  Meddelande eller notifierinsverktyg 
 
Tjänsten består av att meddelanden ska kunna anpassas till tid, situation och position. 
Meddelanden till exempelvis vänner ska kunna skickas i olika form såsom fax, e-mail, 
SMS eller MMS. Reklam och erbjudande tas emot via tjänsten och visas sedan med 
en flagga eller logotypen från näringsidkaren på kartan. Det ska även vara möjligt att 
skicka positionsbaserade meddelanden. 
 
 

5.3 EzPal- visualisering av vänners närhet 
 
I tjänsten ska information om vänner och deras position visualiseras. Visualiseringen 
sker i olika färger som relaterar avståndet till kompisen. Vännernas position kan 
naturligtvis även visas i kartan. För att personers position och närhet ska visas måste 
en tillåtelse från andre part upprättas. På så sätt kan oönskade användare inte se 
andras position. Ytterligare önskemål att vänners status ska vara synligt, det vill säga 
om vännen äter, fikar, handlar eller är upptagen.  
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Friend Finder är en tjänst som Telia Mobile AB erbjuder där vänner positioneras i den 
cell som användarna för tillfället befinner sig i. EzPal kan liknas med denna tjänst 
men att presentationen sker på ett annat sätt nämligen i en karta. I Friend Finder fås 
endast namnet på platsen det vill säga den geografiska yta som cellen sträcker sig 
över. 
 
 

5.4 EzFind –multi-sökverktyg 
 
Platser, aktiviteter och personliga objekt ska vara sökbara med sökverktyget. 
Personliga objekt som söks kan exempelvis vara olika geonotes som digitaliserats in. 
Även butiker och banker kan förmedla information såsom kötider, erbjudanden och 
öppettider till användaren via denna tjänst. Visningen av positionen kan ske via kartan 
eller textbaserat det vill säga avståndet till platsen skrivs ut eller visas med en 
intervallskala i olika färger. 
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6 RESURSER 
 
De programvaror som valts att se över är programvaror från ESRI och MapInfo. 
Dessa två företag är ledande företag inom GIS, Geografiskt Informations System, och 
de utvecklar programvaror som hanterar geografiskt data. Tanken var inom projektet 
att följa OGC-standard men eftersom att inte projektet inte hade något ekonomiskt 
underlag och tiden var begränsad för denna standard så valdes att studera företagen 
ESRI och MapInfo. I följande kapitel beskrivs företagens olika programvaror som 
studerats närmare och som ses som väsentliga för examensarbetet.  
 
 

6.1 MapInfos programvaror 
 
MapInfo är ett företag som utvecklar programvaror för användare som arbetar med 
geografiska data. Programvarorna som utvecklats av MapInfo och som varit 
intressanta att undersöka har varit MapInfo Professional, MapX, MapX Mobile, 
MapXtreme och MapXtend. Nedan beskrivs dessa programvaror. 
 
 
6.1.1 MapInfo Professional 
 
MapInfo Professional är ett verktyg för hantering av geografiska data. Programmet är 
ett så kallat desktop-GIS och nyttjas av slutanvändaren. Hanteringen av geografiska 
data som kan genomföras av programvaran, är bland annat insamling, bearbetning, 
lagring, analys och presentation. Insamling sker i form av digitalisering medan 
bearbetningen av de geografiska data exempelvis kan vara generalisering och 
textsättning. Lagringen sker på så sätt att spatiala data knutet till icke spatialt data 
(attribut) kan lagras tillsamman. Analysmöjligheter kan visas i exempelvis diagram, 
buffring, utsökning och presentationen sker via datorskärm eller i pappersutskrift. 

 
Filformatet varierar i MapInfos programvara och det är viktigt att alla filer följer med 
om filer ska levereras till annan användare. I de olika filerna lagras olika typer av 
information och dessa filer är beroende av varandra för att kunna nyttjas, se tabell 1. 
Eftersom det inte finns någon standard för filer utarbetade i olika programvaror finns 
det ett överföringsformat som det geografiska data måste konverteras till, se tabell 2. 
MapInfo Interchange Format, MIF, är ett ASCII filformat som beskriver en MapInfo 
databas. [5] 
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Filformat Beskrivning 
tab Textfil som beskriver datafält 
dat Datatabell 
map Geografiska koordinater 
id Länk mellan tabell och koordinater 
ind Indexfil för områdeskod 
wor Arbetsyta med olika kartlager och färginställningar 

 
Tabell 1. Exempel på olika filformat i MapInfo Professional.  
 
 

Filformat Beskrivning 
mif Geografiska data 
mid Datatabell 

 
Tabell 2. Överföringsformat som kan hanteras av andra program, exempelvis ESRIs 
programvaror. MapInfo Interchange Format, MIF, är ett ASCII filformat som 
beskriver en MapInfo databas 
 
 
6.1.2 MapInfo MapX 
 
MapX är en ActiveX komponent som kan integreras i egenutvecklade applikationer 
och program med de vanligaste objektorienterade programmeringsspråken. 
Komponenten gör det möjligt att lägga till kartfunktionalitet. [5] 
 
 
6.1.3 MapInfo MapX Mobile 
 
MapInfo MapX Mobile är ett verktyg för hantering av geografiska data i en PDA. 
MapX Mobile är ett utvecklingsverktyg och hanterar programmeringsspråken 
VisualBasic och C++. MapX Mobile kan endast användas på PDA:er och kartdata 
lagras ner på PDA:n genom “ActiveSync” från en PC. Programmet klarar av att läsa 
från TAB-filer och innehåller en egen kartmotor på enheten, PDA:n. Enheten med 
MapX Mobile har funktioner som att hämta data från en server och nyttja Internet 
uppkoppling. Programmet passar bra för en mindre grupp användare och i framtiden 
kommer möjligheten att nyttja data såsom spatialt och icke spatialt data från 
MapXtend. [5] 
 
 
6.1.4 MapInfo MapXtreme 
 
MapXtreme är en kartserver som gör det möjligt att sprida kartor och annan 
information via internet. Kartservern finns i två versioner, Java edition och NT 
edition. MapExtreme är en server som genererar kartor på Internet men innehåller 
även utvecklingsverktyg som gör det möjligt att individanpassa applikationer på 
Internet. För att presentera kartor från Internet på en PDA krävs vissa beståndsdelar, 
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se figur 2. I figuren förutsätts att PDA:n består av de beståndsdelar som krävs för 
uppkoppling mot Internet, se kapitel 3.2. 
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Figur 2. Illustrerar vilka beståndsdelar som krävs för att presentera kartor på en 
PDA som är uppkopplad till Internet. I DataBasen finns spatialt data med attribut.  
 
MapXtreme Java kan kategoriseras in i tre nivåer, tunna klienter, mellan klienter och 
tjocka klienter. Den tunna klienten genererar en GIF-bild till en HTML-sida. Mellan 
klienten tar emot en rasterbild av kartan och med hjälp av java applets kan man bland 
annat zooma och markera olika områden i kartan. Java applets är små program på en 
hemsida som kräver en java motor hos klienten för att programmen ska kunna köras, 
se även Bild 3. Den tjocka klienten nyttjar också java applets men istället för att bara 
ta emot en GIF-bild kan klienten även ta emot vektordata. [5] [13] 
 
 

 
 
Bild 3. Bilden visar en trenivås konfiguration. När klienten gör en förfrågan via 
webbläsaren, exempelvis genom att klicka i zoomningsverktyget på HTML-sidan 
skickas en förfrågan vidare med hjälp av webbservern till applikationen. Om 
förfrågan gäller en kartbild returnerar MapXtremeServlet en rasterbild eller 
vektordata till applikationen. Applikationen skapar då en HTML-sida med kartbilden 
och returnerar sidan till användarens webbläsare 
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6.1.5 MapInfo MapXtend 
 
MapXtend är ett tillbehör till MapXtreme Java för utveckling av applikationer till 
mobila enheter. Applikationerna som utvecklas med Java kan användas på olika 
mobila enheter såsom handdatorer och mobiltelefoner. För att kunna nyttja 
applikationerna via Internet krävs en kartserver och Internet uppkoppling. Själva 
kartmotorn ligger på servern vid en Internetuppkoppling och data hämtas alltid från en 
databas. Programmet läser TAB-filer och spatiala data. MapXtend passar bra för en 
större grupp användare och i framtiden kommer möjligheten att nyttja MapX Mobile 
som en klient. [5] [13] 
 
 

6.2 ESRI 
 
ESRI är konkurrenten till MapInfo som beskrevs i förra kapitlet. Företaget ESRI 
utvecklar som MapInfo programvaror för användare som arbetar med geografiskt 
data. Programvarorna som ESRI utvecklat och som varit intressanta för 
examensarbetet är ArcView, ArcIMS, ArcSDE och ArcPad. Nedan beskrivs de olika 
programvarorna och likheterna mellan MapInfo och ESRI. 
 
 
6.2.1 ArcView 
 
ArcView är MapInfo Professionals motsvarighet. I ArcView kan insamling ske 
genom digitalisering, bearbetning såsom textsättning, analyser i form av buffert, 
lagring av spatialt data knutet till attribut och presentation via skärm eller i form av 
pappersutskrift. ArcView har alla funktioner som MapInfo Professional. Det som är 
nytt i den nya versionen 8.1 av ArcView, är att anpassade applikationer till användare 
kan utvecklas i en VB-miljö. ArcView  är en desktopprodukt för slutanvändare. 
 
Geografin eller kartorna lagras i shp-filer det vill säga shape-format. I MapInfo kan 
olika skikt sparas i arbetsytor men i ESRI:s språk kallas det projekt och har filformatet 
.apr.  
 
 
6.2.2 ArcIMS 
 
ArcIMS är en kartserver som kan generera kartor på Internet. Kartservern innehåller 
även ett utvecklingsverktyg för applikationer för presentation på webben. ArcIMS gör 
det möjligt att publicera avancerade Geografiska Informationssystem, GIS, och 
karttjänster via Internet. ArcIMS är också den enda programvaran som gör det möjligt 
att använda lokalt sparade data tillsammans med de webbaserade karttjänsterna. Med 
hjälp av en enkel webbläsare kan kart- och GIS-applikationer ses, frågor ställas och 
analyser göras. Via ArcIMS kan användaren accessa och interaktivt använda kartor på 
Internet eller till och med distribuera GIS-data via datorn. För att möjliggöra dessa 
funktioner via Internet krävs vissa beståndsdelar, se figur 3. [7] 
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6.2.4 ArcPad 6.2.4 ArcPad 
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att användas i en PDA. Geografiska redigeringar kan göras visue
objekten är grafiskt representerade och redigeringen görs direkt 
består av ett utvecklingsverktyg och ett tittskåp utformat för en P
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6.2.4.1 Fördelar med ArcPad 6.2.4.1 Fördelar med ArcPad 
  

• Enkelt gränssnitt. • Enkelt gränssnitt. 
• Användare till ArcView känner igen sig. • Användare till ArcView känner igen sig. 
• Färdiga standardverktyg finns av typen ZoomIn, ZoomO• Färdiga standardverktyg finns av typen ZoomIn, ZoomO

  
  
6.2.4.2 Nackdelar med ArcPad 6.2.4.2 Nackdelar med ArcPad 
  

• Inte fullt så utvecklingsbart som utvecklaren förespråkat• Inte fullt så utvecklingsbart som utvecklaren förespråkat
• Går ej att ha flera användares positioner i realtid.  • Går ej att ha flera användares positioner i realtid.  
• Licensen kostar för varje användare.  • Licensen kostar för varje användare.  
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• Möjligheten till ett ”Tracking Layer” finns inte. ”Tracking Layer” gör det 
möjligt att endast uppdatera det översta skiktet. 

• Ingen fullständig version släppt. Betaversionen har släppts i mars månad 2002. 
 
 

6.3 MapObjects 
 
MapObjects är byggt på Microsoft's Object Linking and Embedding (OLE) 2.0 
standard. OLE-komponenter används när man bygger block för att skapa och 
integrera Windows-applikationer. MapObjects kan användas i många 
utvecklingsstommar och populära programmeringsmiljöer är Visual Basic, Delphi, 
Visual C++, Microsoft Access, Visual FoxPro med flera. Med MapObjects skapas 
skräddarsydda applikationer med karthanterings- och GIS-komponenter [11]. Enligt 
ESRI så ska MapObjects finnas i den nya versionen av ArcIMS. 
 
MapObjects funktioner innehåller:  

• Stöd för data i ESRI shapefils-format, Spatial Database Engine (SDE) skikt, 
samt ett stort urval rasterbilds-format, till exempel .bmp och .tif.    

• Stödjer extern databasaccess via Microsoft's ODBC standard.  
• Möjlighet att panorera och zooma i kartan där data visas som multipla skikt  
• Tolkning via tematiska metoder som exempelvis value maps, class breaks, 

graduated symbols och dot density maps. 
• Textsättning och positionering.  
• Dynamisk visning av real-time, exempelvis GPS, data via ett händelseskikt, 

event tracking layer.  
• Attribututsökning samt frågeställningar via SQL-frågor.  
• Spatiala utsökningar via ett stort urval av sök samt spatiala operatorer.  
• Adressmatchning, geocoding. [11]   
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7 KARTDESIGN  
 
När en karta designas så är det olika faktorer som designaren bör ta hänsyn till. I en 
förstudie före design är det olika faktorer såsom innehåll, ändamål och resurser som 
ses över. I detta kapitel beskrivs olika riktlinjer som är användbara vid 
kartframställning, dessa riktlinjer är inga regler utan endast hänvisningar. Det finns en 
mängd riktlinjer men i detta kapitel behandlas endast de riktlinjer som anses beröra 
arbetet. 
 
 

7.1 Kartdesign 
 
Litterär och talad kommunikation sker sekventiellt och styrs av regler som grammatik, 
uttal och syntax. Ofta räcker det att förstå en viss del för att begripa sambandet. 
Grafisk kommunikation däremot kan sägas ske genom ”Allt på en gång”. Varje 
symbol uppfattas en och en, men kan relateras till kringliggande information. 
Uteslutningsmetoden säger att en bilväg ej kan ligga i vattnet. Perceptionen styrs 
genom färg, gråskala, kontraster, slutna former och igenkännande. När en karta 
designas kan olika objekt såsom punkt, linje och yta framhävas eller dämpas genom 
färg, form eller mönster. 
 
Grafisk design är en av grundpelarna inom kartografin. Viktiga faktorer att ta hänsyn 
till när en karta designas är perceptionen, som är varseblivning och designen som är 
skapande. Vad som styr kartdesignen är syftet med kartan, verkligheten, tillgången på 
data, kartskala, användaren, förhållandet vid nyttjandet och de tekniska 
begränsningarna. Informationsmängd och symbolutformning har ett samband med 
kartans skala, se figur 4. [15]  
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Figur 4,  Kartskalans samband med karterat område, informationsmängd och 
symbolutformning. 
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7.2 De fyra grundprinciperna 
 
Det finns få egentliga regler när man pratar om kartdesign. Däremot finns det fyra 
grundprinciper och dessa är synlighet, visuell kontrast, figur-grund och hierarkisk 
struktur. [16] 
 
  
7.2.1 Synlighet 
 
Synlighet är då en symbol sätts på kartan och som en grundregel är att den måste vara 
synlig och läsbar. Synlighet kan sägas vara ”Om vi ser eller inte” och läsbar är 
”Känna igen”. Faktorer som spelar in i synlighet är storlek och bredd. Typen av 
symbol och liknelse påverkar dess läsbarhet. Kontrast och färgval framhäver viktig 
information. Vad som även ska beaktas är avståndet från betraktaren till symbolen, se 
tabell 3. [16] 
 
 
 
 
                                            

Avstånd till betraktare Symbolstorlek 
50 cm 0,3 mm 
2 m 1,15 mm  

 
Tabell 3. Tabellen illustrerar lämpliga symbolstorlekar för olika betraktare på olika 
avstånd från symbolen. 
 
 
7.2.2 Visuell kontrast 
 
Visuell kontrast är grunden för allt seende, det vill säga upplevelsen av skillnaden 
mellan olika objekt. Viktiga variabler för att uppnå den visuella kontrasten är 
färgvärde, ton och mättnad. Även objektens storlek har betydelse. [16] 
 
 
7.2.3 Figur-grund 
 
En annan viktig aspekt för perceptionen är figur-grundtekniken som påverkar att ögat 
och hjärnan arbetar tillsammans. Påverkande faktorer är differentiering, stängda ytor, 
igenkännlighet, färger, bra kontur, detaljer och storlek. [16] 
 
 
7.2.4 Hierarkisk struktur 
 
Hierarkisk struktur används för att gruppera, urskilja objekt i olika lager och 
strukturera mer eller mindre viktig information. Hierarkisk struktur kan i sin tur delas 
in i tre olika typer av struktureringar och dessa är stereogrammisk, omfattning och 
undergrupperad. Stereogrammisk nyttjar de visuella nivåerna men även figur-
grundtekniken, genom att ”lyfta fram” vissa lager fås känslan av en tredimensionell 
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bild. Omfattning nyttjar klasskillnader alternativt relativa intervallvariabler och för att 
visa skillnader i ett och samma ”lager”, exempelvis vattendragssystem och vägnät. 
För att undergruppera objekt nyttjas både kvalitativa och kvantitativa variabler, se 
även kapitel 7.6. Objekten kan urskiljas genom att ge ytorna olika mönster. [16] 
 
 

7.3 Framhävning  
 
De viktigaste målen vid framhävning eller överdrivning i kartdesign, är att viktiga 
men små objekt som byggnader, vägar och vattendrag måste överdrivas i småskaliga 
kartor. Även karaktäristiska former som slingrigheten hos en väg måste överdrivas i 
små skalor. En annan typ av framhävning är när många små men viktiga objekt som 
sjöar och öar måste slås ihop. Sammanslagningen görs för att inte ett områdes 
karaktär ska gå förlorad. [17] 
 
 

7.4 Generalisering 
 
Det finns olika tekniker kring generalisering. Generalisering i kartor anpassas till 
kartans mål eller syfte. Små linjer eller objekt som ej anses viktiga i kartans syfte kan 
generaliseras bort vid liten skala. I tematiska kartor har strandlinjen vid kusten 
generaliserats. Ett exempel på tematiska kartor är bakgrundskartan i en 
väderpresentation, där vädret är den primära informationen och kartan den sekundära. 
Olika generaliseringsmetoder är modifiering (collapsing) och borttagning 
(typification). Med collapsing kan en linje eller en area generaliseras till en punkt, 
men även en area till en linje. Vid typification generaliseras oväsentliga punkter och 
linjer bort. [17] 
 
 

7.5 Färg 
 
Användning av kulört färg vid kartpresentation ökar perceptionsförmågan och gör att 
kartan upplevs trevligare och mer lättläst, därmed ökar möjligheten att förstå kartan. 
Det blir lättare att koncentrera uppmärksamheten på en viss färg, exempelvis gröna 
ytor eller röda linjer, och att utläsa dessa detaljer utan att störas av en i övrigt tungt 
belastad kartbild. För att målet med färganvändningen ska uppnås måste valet av färg 
ske med omsorg, detta gäller oavsett om kartan kommer att presenteras på papper 
eller bildskärm. Färgers utseende påverkas av andra färger i omgivningen genom så 
kallad induktion.  
 
Färgton är färgens grundegenskaper och har ett sammanfattande ord för gulhet, 
rödhet, blåhet och grönhet. Kulörta färger har färgton och är alltså gul, röd, blå, grön, 
gulröd, blåröd, blågrön, eller gulgrön. Okulörta färger är svarta, gråa eller vita, och 
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dessa färger saknar färgton. Ljushet är egenskaper som skiljer färgerna i gråskalan, 
även de kulörta färgerna kan ha ljushet.  
 
Färgtonsinduktion, kulörthetsinduktion och ljushetsinduktion är tre typer av 
induktion. Induktionsfenomenet innebär att när man betraktar en färg så bildas 
samtidigt komplementfärgen på ögats näthinna. Denna komplementfärg kan ses om 
en vit yta betraktas efteråt, eftersom komplementfärgen stannar kvar på näthinnan ett 
tag. Färgtonsinduktion är då färgen ändrar färgton beroende på omgivningen. 
Kulörthetsinduktion gör att kulörtheten ökar eller minskar med omgivningens färg. 
Ljushetsinduktion innebär att färgen förändras med omgivningen till det ljusare eller 
mörkare.  
 
Vid val av färger ska färgerna vara vedertagna och förknippas med olika objekt, 
exempelvis skogen är grön och vattnet är blått. Färger påverkar betraktaren på olika 
sätt, exempelvis gulröda färger upplevs som varma, blåröda som aktiva, blågröna som 
kalla och gulgröna som lugna. [15] 
 
Eftersom att en stor del av befolkningen är färgblinda så kan det vara lämpligt att 
exempelvis använda mönster på vissa ytor, blinkningar på vissa objekt eller att när 
kartan designas skiljs färgerna röd, blå och grön åt. Dessa färger har färgblinda svårt 
att se skillnaden på. Rödblindhet har personer som inte kan skilja på blått och grönt 
och uppfattar dessutom inte rött. Blåblindhet har personer som inte uppfattar den blåa 
färgen. [12] 
 
 

7.6 Symbol 
 
Genom att koppla ihop geografiska objekt med grafiska kännetecken skapar vi 
designade symboler. Det finns två olika typer av symboler nämligen kvalitativa och 
kvantitativa. Kvalitativa anger typen av information som exempelvis en stad kan vara 
en punkt och en kyrka kan symboliseras som ett kors i en karta. Kvantitativa symboler 
anger däremot mängd med olika cirklar eller kvadrater, flöden med pilar eller 
befolkningsmängd med stigande skala. 
 
Symboler för olika objekt kan varieras beroende på vilken skala symbolen ska visas i. 
Luleå kan i liten skala visas som en punkt, medan i en större skala visas staden som en 
polygon. Geografiska variabler har olika natur och behandlas olika. Variablerna kan 
vara diskreta, sekventiella eller kontinuerliga. Sekventiella variabler kan vara olika 
typer av barrskog som tillhör ett och samma attribut ”barrskog” och som följer en och 
samma färg som till exempel grön. Kontinuerliga objekt är exempelvis en temperaturs 
skala och följer färger från blått till rött. Diskreta variabler är olika objekt som ej har 
något gemensamt och visas då i skilda färger, exempel på diskreta variabler kan vara 
åker, skog, vatten och vägar. [17] 
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En karta ska inte bara redovisa ett läge för ett objekt, utan också egenskaper. 
Egenskaper på objekt kan redovisas på fyra olika sätt, graderade efter fullständighet. 

• Nominell skala.  
Klasskillnader används endast för kvalitativ representation, till exempel olika 
typer av markanvändning. 

• Ordinal skala. 
Skiljer på klasser och kvantitet men innehåller inga värden, till exempel kan 
hus visas som stora och små. 

• Relativ intervallskala. 
Tillägg av enhet eller värde, till exempel Hus; Vita hus = inga invånare, Gröna 
hus = 1 invånare. 

• Absolut intervallskala. 
Som relativa intervallskalan men med icke godtycklig utgångspunkt, 
exempelvis Temperatur 3, 6, 7, -5, 0 grader. [17] 

 
Färger på symboler ska lämpligen vara matta men figurerna eller texten på symbolen 
ska vara markant. Det finns olika defactostandarder för symbolsättning, till exempel 
visas turistinformationen grönt. Andra symboler som p-plats, badplats, fornminne 
visas ofta med blå bakgrund. Symbolerna är ofta densamma som på vägskyltar, det 
som skiljer är formen som antingen är rund, triangulär, oval, rektangulär eller 
kvadratisk. 
 
  

7.7 Text 
 
Texten i en karta spelar en väsentlig roll. Faktorerna kan vara placering, storlek, 
teckensnitt, knipning, spärrning och kerning, dessa beskrivs nedan. Kartans färger 
nyttjas även till textsättningen, exempelvis så kan vattendragens namn få blå färg och 
kulturobjekt få svart färg. Gemener och versaler kan utnyttjas för indelning av klasser 
i en karta exempelvis hav och sjöar. Storlek i kombination med teckensort exempelvis 
mager eller fet text anger också ett objekts betydelse eller storlek. 
Lång text kan hamna över olika bakgrundsfärger och då är det viktigt att framhäva 
texten. [15] 
 
 
7.7.1 Avstånd mellan bokstäver 
 
Knipning är när text dras ihop, det blir ett mindre mellanrum mellan bokstäver i ett 
ord; detta är knipning.. Knipning används då text förstorats och förhindrar på så sätt att 
texten blir spretig. Spärrning är det motsatta till knipning då mer utrymme ges mellan 
bokstäverna i ett ord; det ta  är  spärrning.  Spärrning används i kartografin för att 
visa på utbredning exempelvis vattendrag, bergskedjor eller vägar. Spärrning ska 
endast användas vid starkt behov av att ange utbredning och då måste tecknen hänga 
ihop. Vid vissa bokstavskombinationer uppkommer onormala mellanrum till exempel 
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som i TAVLA, det blir då ett stort mellanrum mellan A:et och V:et. Med kerning blir 
exemplet TAVLA. Kerning uppenbarar sig olika vid olika teckensnitt. [15] 
 
 
7.7.2 Snittvariant 
 
Fastighetsbeteckningar och kulturföremål såsom orter, städer och runstenar har som 
regel rakt snitt. Allt som är skapat av människan klassas in som kulturföremål. Till 
skillnad från kulturföremål har naturobjekt såsom sjöar och vattendrag i regel kursiv 
stil. Gatunamn i adress- eller turistkartor bör vara gemena och i kursiv stil. Namn på 
större områden och ytor kan spärras för att markera områdets utbredning. Spärrning 
mellan bokstäver bör inte överskrida fem gånger bokstavshöjden och utrymmet på 
ytan bör utnyttjas till högst 2/3. [15] 
 
 
7.7.3 Teckengrad 
 
Teckengrad eller teckenstorlek är en storleksangivelse i typografiska punkter. För att 
få en omedelbar skillnad i stilhöjd bör storleksskillnaden vara ca 25%, se figur 5. 
Teckengraden måste dock överstiga fem punkter oavsett vilket ändamål kartan ska 
användas till. [15] 
 
 
 STORLEKSTORLEK 
 
Figur 5. Figuren visar 25% storleksskillnad. 
 
 
7.7.4 Teckensnitt 
 
Det teckensnitt som bör användas vid kartframställning är sans seriffer, det  
vill säga utan seriffer. Teckensnittet Arial innehåller inga seriffer och  
tillhör teckenfamiljen Linjärer. Realer är en annan teckenfamilj som har  
avrundade seriffer och  innehåller exempelvis teckensnitten Times och Century. 
Seriffer är tvärstreck i slutet av staplar i vissa bokstavskonstruktioner se figur 6. Olika 
teckensnitt ska användas varsamt i en karta. Vad som rekommenderas är två och då 
helst från två olika teckenfamiljer. Teckenfamiljerna är en grupp av teckensnitt som 
har gemensamma formegenskaper. [16] 
 
 

 M Seriffer 
 
Figur 6. Figuren visar seriffer. 
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7.7.5 Placering 
 
I kartografiska sammanhang pratas det ofta om olika textplaceringar för enstaka 
objekt i kartan. Placeringarna klassas in i första till tionde position där den första 
positionen är den ultimata, men eftersom text i stadskartor kan överlappa varandra så 
är det lämpligt att ha andra placeringar, se figur 6. Då det är konflikt mellan text och 
andra kartografiska objekt så har texten företräde. Texten får ej heller vara upp och 
nervänd, endast förutom då djup och höjdkurvor anges. Om texten är nära vertikal 
gäller regeln ”uppåt i vänstra kanten och nedåt i högra”.   
Namn på sjöar och öar ska helst vara inom objektet, vid konflikt kan namnet förkortas 
eller placeras i en kurva. Namn på snedden bör placeras i en båge.   
Vågrät text ska placeras parallellt med gradnätet. I större skalor ska texten dock 
placeras parallellt med kartramen. [15] 
 
 

 

 
Figur 6. Figuren visar olika positioner för textsättning av objekt. Positionerna 
rangordnas från ett till tio där positionen ett är bra och tio mindre bra. 
 
 
7.7.6 Text för linje objekt 
 
Text placeras längs med objektet och lämpligen på ”ovansidan”, helst ska inget finnas 
emellan linjeobjektet och texten. Vid bredare objekt ska texten vara innanför objektet.  
Vid längre linjeobjekt ska namnet återupprepas. 
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8 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
Innan utvecklingen av demon till interaktiva kartan påbörjades deklarerades scenarier. 
Ett scenario är en berättelse om en viss målgrupp, som nyttjar tjänster som ska finnas 
med i den färdiga demon. Berättelsen följer användarens eller användarnas problem, 
situationer och behov. För att begränsa arbetet valdes en målgrupp till demon. 
Scenarierna om de olika målgrupperna kan läsas i bilaga A. 
 
 

8.1 Systemarkitektur 
 
Syftet med examensarbetet var bland annat att påverka val av verktyg och 
systemarkitektur. Eftersom användare inom Telia koncernen arbetar med MapInfos 
produkter valdes även till detta projekt dessa produkter. Avgörande faktorer till varför 
MapInfos produkt valdes var priset och att en provlicens på några månader kunde 
upprättas mellan MapInfo och Telia Research AB. Med MapInfo’s programvaror kan 
support från arbetskamrater fås och filformatet är densamma, det blir lättare då data 
utbyts. 
 
För att kunna genomföra examensarbetet installerades en webbserver IIS5.0, Internet 
Information Server version 5.0. Efter att ha tilldelats en IP-adress och ett portnummer 
så kunde kartservern MapXtreme Java Edition installeras. För att kunna använda sig 
av kartservern behövdes även en servlet motor installeras. Servlet motorn som vi 
använde oss av var Tomcat 3.2.  
 
Servletmotorn tar emot anrop via länkar på HTML-sidan, det vill säga den sida som 
innehåller presentationsgränssnittet för applikationen. Dessa anrop resulterar i 
exekveringen av utpekad servlet. Resultatet av servlet exekveringen kan vara en ny 
HTML-sida som returneras till klienter för presentation, se även figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Författare  Datum  
 Rova Jimmy  och Pesämaa Leena  4/16/2002 
  Handledare  Sida 
 Jordung Åsa  44 av 56 
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(Servlet 
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Kartserver Databaser  
Förfrågan  

 
 MapInfo 

*.TAB MapXtreme 
  

 Oracle 8i 
 
 Svar 
 
 
 
Figur 7. Användaren gör till exempel kommandot för inzoomning på kartan, 
webbservern tar emot förfrågan, vidareförmedlar denna till Tomcat som sedan 
exekverar rätt servlet. Exekveringen kan innehålla anrop mot databaser med 
geografisk information. MapXtreme genererar en kartbild och returnerar denna som 
HTML-kod till webbläsaren. 
 
 

8.2 Kartor 
 
8.2.1 Inomhuskartor 
 
Inomhuskartorna lånades från Vasakronan som äger VasaCity fastigheten. För att 
nyttja dessa kartor krävdes att Vasakronans logotyp visas i demon. Kartan var i dwg-
format och konverterades över till dxf-format genom att nyttja en demoversion av 
”TurboCad 2D v2.6”. Kartan konverterades över till en äldre version av AutoCADs 
dxf-format eftersom MapInfo ännu inte stödjer nyare versioner. Versionen som valdes 
var ”AutoCAD R12 Drawing”. Dxf-filen importerades sedan till MapInfo 
Professional där olika objekt digitaliserades in och sparades som tab-filer. Objekten 
färgsattes och information lades till i tabellerna.  
 
Inomhuskartornas koordinatsystem har varit spatiala. Under arbetet har det funderats 
kring ett lämligt koordinatsystem inomhus. Lösningen är att dela in butikerna i 
köpcentret i ett rasternät där rutorna i vågrät riktning tilldelas bokstäver och i lodrät 
riktning tilldelas siffror. För byggnader med flera plan kan den första siffran 
symbolisera våningsplan och den andra siffran rutnätets.För att underlätta för 
användarna kan man referera till olika referenspunkter som är allmänt vedertagna, till 
exempel ”plan två vid rulltrappan”. En annan lösning är att i statusbaren visa vilken 
våning och byggnad användaren befinner sig i.  

 



  Författare  Datum  
 Rova Jimmy  och Pesämaa Leena  4/16/2002 
  Handledare  Sida 
 Jordung Åsa  45 av 56 
 
 
8.2.1.1 Vald design för inomhuskartor 
 
Matta färger är lämpliga för inomhuskartor eftersom alltför starka nyanser kan 
förvirra användaren. Vi har valt att ha samma färger för butiker med liknande artiklar. 
Till exempel så har klädbutiker en blålila nyans och frisörer har en orange-ton. 
Eftersom det finns en del ytor som inte är allmänna, har vi valt att göra dessa inaktiva 
med en gråaktig färg, se Bild 4 och 5. 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4. VasaCity plan 3 Bild 5. VasaCity plan 2 

 
Vid digitaliseringen av inomhuskartan valde vi att ta med trappor, hissar och 
rulltrappor som ett lager. Detta kan underlätta för rörelsehindrade personer. Även 
toaletter och skötrum har digitaliserats in i ett lager, detta underlättar för 
småbarnsföräldrar. För att lättare orientera sig i köpcentret har vi tagit med 
ingångarna till butikerna. 
 
 
8.2.2 Stadskartan 
 
Swedia Comcarta AB är ett bolag som utvecklar kartor. Vi fick till vårat arbete en del 
av stadskartan över Luleå som var i tab-format. För att designa bakgrundskartorna 
användes MapInfo Professional. Skikten gick inte att få redigerbara över vissa objekt 
då de var skrivskyddade. Lösningen på problemet var att ”digitalisera in” olika 
grupper med objekt och spara dessa i separata skikt. Grupper med objekt kunde vara 
exempelvis vägar, områden, restauranger och butiker, dessa skikt fick även olika 
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skalintervall, se även Bilderna 6 och 7. Koordinatsystem som använts vid 
karthanteringen har varit Rikets Nät 2,5 gon väst. 
 
 
8.2.2.1 Valda färger 
 
En ljus nyans av färgerna är lämpliga att ha i en bakgrundskarta eftersom alltför starka 
nyanser kan stressa användaren. Objekt som har en typ av defactostandardfärger är 
följande:   

• Allmänna hus har röd-brun färg.  
• Stora allmänna vägar som korsar stadens centrum markeras med en matt gul 

färg. 
• Gator kan lämpligtvis vara vita. 
• Industriområden markeras med grå färg. 
• Grönområden markeras med en matt grön färg. Parker och skogspartier kan 

färgas med en nyans mörkare eller ljusare grön. 
• Sjöar och vattendrag färgas med blå färg, även denna matt. 
• Bostadsområden eller stadskärna där allmänna byggnader inte täcker marken 

färgas med en ljus chokladbrun färg.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6 visar till vänster bakgrundskartan i skala 1:2 000  och till höger visas 
bakgrundskartan efter en utzoomning i skalan 1:4 000 
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Bild 7 visar till vänster bakgrundskartan i skala 1:5 500 och till höger visas 
bakgrundskartan i skalan 1:10 200 

 
 
 
 
 
8.2.2.2 Textsättning 
 
Byggnader och torg namnsattes. I originalskiktet av stadskartans fanns namn på vägar 
och gator. Dessa namn redigerades eftersom vissa namn inte var fullständiga och hade 
fel storlek. Text lades även till över stadsdelar som användes när kartan presenterades 
i mindre format, se även Bild 6 och 7. 
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8.3 Fältstudier  
 
Fotografier togs över samtliga butiker i VasaCity samt att öppettider antecknades. 
 
 

8.4 Interaktiva objektlagret och tänkt symbolhantering för lagret. 
 
Objektlagren som krävde interaktivitet är affärer, allmänna byggnader, restauranger 
och caféer. Efter att gjort fältstudier i form av fotografering och anteckningar om 
öppettider, skrevs dessa attribut in i MapInfo tabeller. Fotografierna länkades till 
objekten med hjälp av ”Hotlink”–verktyget i MapInfo.  
 
Det tänkta interaktiva objektlagret kommer att innehålla funktioner och objekt som 
positionen på sig själv och vänner, geonotes samt erbjudande från affärer och 
meddelanden från vänner. Geonotes gör det möjligt att lämna en påminnelse knutet 
till en geografisk position. Objektlagret kommer att lagras som ett skikt överst i 
kartan, detta för att undvika uppdatering av alla skikt. Skiktet med de interaktiva 
objekten kallas inom MapObjects för ”Tracking Layer”, motsvarande finns i 
MapXtreme. Eftersom vi arbetat med MapObjects så kommer det interaktiva 
objektlagret att baseras på möjligheter som finns inom programvaran, genom olika 
tilläggskomponenter och med VisualBasic som programmeringsspråk. 
 
Symboler för de olika objekten kan förslagsvis vara smileys, ☺, för positioneringen 
på sina vänner och sig själv, se Bild 8. Olika former av smileysen kan beskriva 
statusen för användaren exempelvis sur, glad, och normal. För att visa munnarna på 
smileysen måste symbolerna vara ganska stora så detta förslag förkastades eftersom 
en PDA kräver små beskrivande symboler. Ett annat alternativ är att när en knapp i 
verktygspanelen blir aktiv så skrivs användarnamnen eller initialerna ut på skärmen. 
För att ta bort namnen görs knappen inaktiv och då presenteras endast smileysen. 
Ytterligare ett förslag är att lägga namnen bredvid smileysen, namnen måste då vara 
förkortningar så att de inte tar allt för stor plats i kartan. Färgen på smileysen kan 
skifta för vänner och sig själv. Ett bra alternativ är att vänner som har statusen 
upptagen får en ljusare nyans av röd. Sin egen position kan visas lämpligen med en 
nyans av gul. Eftersom positionen är interaktiv kan information om vännen fås upp 
vid klickning på en smileys. Gränssnittet för informationen består av två flikar där ena 
fliken består av uppgifter om vännen och i den andra fliken kan meddelande skickas. 
Information om vännen kan exempelvis vara namn och hur långt borta vännen som 
visas i form av en absolut intervallskala.  
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Bild 8. Detta är ett förslag på hur symboliseringen kan se ut på 
sina vänner och sig själv.  

 
 
 
 
Med tanke på att en stor del av befolkningen är färgblinda, så kan det vara lämpligt att 
att skapa anpassade kartor och gränssnitt. 
 
Erbjudandet från affärer kan lämpligen presenteras med näringsidkarens logotyp när 
meddelandet lästs, medan nya erbjudanden visas med en kuvert symbol. När 
användaren klickar på dessa objekt fås erbjudandet upp i form av bild eller text. I 
texten kan även hemsidan refereras. Erbjudande som användaren ej läst visas med en 
konstant färg i rött medan det erbjudandet som användaren läst visas med logotypen, 
förutsatt att användaren valt att spara meddelandet i databasen och inte raderat. Olika 
nyanser i färgspektrat rött till blått på erbjudandet tolkas om det är en ”tidsfrist” på 
erbjudandet. Tidsfristen kan vara från en timme till några dagar. 
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Vänner som skickar meddelanden till användaren kan förslagsvis visas på kartan som 
ett kuvert. Även dessa kan markeras med olika färger för att markera avsändaren av 
meddelandet. Skillnaden mellan erbjudandet från näringsidkare och meddelande från 
vänner är att erbjudanden från vänner blinkar medan meddelande från näringsidkare 
har en ”konstant” färg. När ett meddelande görs aktivt kommer meddelandet visas i 
text eller bild. Även funktioner i form av knappar som spara, ta bort, svara och stäng 
meddelande finns tillgängliga under meddelanderutan. Det som kan tänkas likna 
meddelanderutan kan vara ett e-mail där texten skrivs. 
 
Geonotes som är knutna till en position eller en tidpunkt kan visas som ett dokument. 
Vid klickning på dessa dokument fås information om meddelandet. I informationen 
kan funktioner som ”påminn mig nästa gång jag befinner mig på stället”, ”påminn om 
fem minuter”, ” lägg till ny”, ”ta bort”, ”stäng” och ”redigera”.  
 
 

8.5 Gränssnitt för kartapplikationen i PDA:n 
 
Verktyg som kan finnas i kartapplikationen är informations-, panorerings-, 
zomningsverktyg, sökning i lager och digitaliseringsknapp. Dessa är de väsentliga 
funktionerna som bör finnas i en kartapplikation. Informationsverktyget ska fungera 
så att när knappen är aktiv och användaren klickar på ett interaktivt objekt kan 
information avläsas i tabell. Panoreringen fungerar så att när verktyget är aktivt och 
klickning sker i kartan centreras den punkt som användaren klickat på. Ett annat sätt 
att panorera är att när användare aktiverat verktyget och klickat i den digitala kartan 
samt dragit pennan åt ett visst håll utan att lyfta pennan i PDA:n, flyttas kartan i 
önskad riktning. Zoomningsfunktionerna är full utzoomning, in och utzoomning. 
Dessa programmeras i VisualBasic med TrackRektangle. Det kan även tänkas ha en 
zoomningsknapp som zoomar in området där det är träff på sökningen. 
Sökningsfunktionen söker efter exempelvis alla p-platser som finns i databasen, dessa 
p-platser har naturligtvis koordinater och ritas ut i kartan. Eftersom demon är i 
startgroparna vore det kanske lämpligt att bygga en applikation där användare kan 
tända och släcka skikt med olika teman, exempelvis p-platser och restauranger. I 
framtiden kan sökningsfunktionen utvecklas till att olika parametrar tas hänsyn till i 
utsökningen, exempelvis är de kanske relaterade till användarens position. 
Digitaliseringsknappen används då geonotes ska digitaliserats in av användaren. Efter 
att användaren lagt till en punkt öppnas en meddelanderuta där användaren kan skriva 
in, redigera position, spara och ta bort meddelande. Parametrar som när meddelandet 
ska ”flaggas”, göra användaren uppmärksam, skrivs in under meddelande rutan. Med 
olika parametrar kan användaren välja själv hur meddelandet ska flaggas. 
Meddelandet kan vara knutet till ett visst klockslag eller att meddelandet knyts till en 
geografisk position. Den geografiska positionen som digitaliserats in, kan i sin tur 
buffras. Med buffring menas att en geografisk punkt omvandlas till en yta, i detta fall 
en cirkel. Användaren kan sedan bestämma vilken radie cirkeln ska få så att den till 
exempel täcker en väg som användaren brukar passera. Detta underlättar att 
meddelandet flaggas vid rätt tillfälle. Om punkten endast skulle vara knutet till en viss 
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geografisk koordinat, då skulle det nästan vara omöjligt att pricka in just den 
koordinaten. Då ska man veta var man går precis och även vara noggrann när punkten 
digitaliseras in i kartan.  
 
I kartapplikationen anses det inte nödvändigt för användaren att se koordinater eller 
skala. Detta kan lösas genom att i användarprofilen välja dessa komponenter om så 
önskas i statusbaren. Vi ansåg att detta inte var nödvändigt i en stadskärnemiljö, 
koordinater finns gömda i bakgrunden för applikationens skull. Med tillägg av en 
statusbar minskar kartans fönster och den är redan nog så liten i en PDA.  
 
Eftersom att utvecklingsverktyget kom nionde veckan och hade java som 
programmeringsspråk som inte examensarbetarna utbildats i var det hopplöst att sätta 
sig in i språket. Det vi gjorde var att se över vad som kunde göras med 
utvecklingsverktygets Wizard. Slutsatsen var att det krävdes java för att kunna 
fullborda funktioner som var önskvärda i kartapplikationen. Dessa funktioner var 
exempelvis digitaliseringsverktyget och informations knapp. Då vi hade som mål att 
utveckla en färdig demonstrator fick vi ta en annan lösning på detta problem. 
Lösningen var att utveckla en visuell demonstrator i power point, se bild 8. Detta 
gjordes utifrån scenariot Ungdom, se bilaga A, för att visa på möjligheter som finns 
med utvecklingsverktyget.   
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9 SLUTSATS 
 
Beslutet av verktyg fattades ganska sent och verktyget som valdes var i Java så vi 
hade svårt att utveckla en färdig demonstrator. Istället utvecklades ur scenariot en 
demonstrator i Power Point med redigeringar i Paint, för att visa vilka möjligheter 
som finns i utvecklingsverktyget vid utveckling av en kartapplikation. Summan av 
kontentan var nog att om ekonomin inte varit något problem så hade nog ESRIs 
produkter använts. Ett annat alternativ som skulle ha setts över mer är MapObjects, 
bland annat för att vi är vana vid programmet och för att det är kraftfullt. Därmed ska 
inte sägas att MapInfo inte är kraftfullt, men med erfarenhet av MapInfo så skulle nog 
något annat alternativ ha varit lämpligt. 
 
Summa sumarum är att vi väglett Telia Research AB med val av verktyg, designat 
bakgrundskartorna, kommit med idéer inom olika framtida tjänster, sett över det 
interaktiva objektlagret och upprättat en demonstrator. 

 

 



 

 

 



  Författare  Datum  
 Rova Jimmy  och Pesämaa Leena  4/16/2002 
  Handledare  Sida 
 Jordung Åsa  55 av 56 
 
 

10 Referenser: 
 
Internet sidor: 
 
[1] 
http://www.utsidan.se/utrustning/kartor/gpsintro.htm#Tillförlitlighet%20/%20Noggra
nnhet%20i%20systemet. 
2002-02-11 
 
[2] 
http://www.palmtech.se/frameset.htm 
2002-02-11 
 
[3] 
http://www.comlan.se/artikel/arthanddator.asp 
2002-02-09 
 
[4] 
http://mikrodatorn.idg.se/guider/md9903/gps/ 
2002-02-11 
 
[5] 
www.MapInfo.com 
2002-02-22 
 
[6] 
www.Sweco.se 
2002-02-22 
 
[7] 
www.esri.se 
2002-02-22 
 
[8] 
http://www.teracom.se 
2002-03-05 
 
[9] 
http://www.compaq.se 
2002-02-11 
 
[10] 
http://www.teliamobile.se 
2002-02-11 
 
 

 

http://www.utsidan.se/utrustning/kartor/gpsintro.htm
http://www.utsidan.se/utrustning/kartor/gpsintro.htm
http://www.palmtech.se/frameset.htm
http://www.comlan.se/artikel/arthanddator.asp
http://mikrodatorn.idg.se/guider/md9903/gps/
http://www.mapinfo.com/
http://www.sweco.se/
http://www.esri.se/
http://www.teracom.se/
http://www.compaq.se/
http://www.teliamobile.se/


  Författare  Datum  
 Rova Jimmy  och Pesämaa Leena  4/16/2002 
  Handledare  Sida 
 Jordung Åsa  56 av 56 
 
 
[11] 
http://www.metria.com 
2002-04-03 
 
[12] 
http://ledung.roden.se/matsj/syn/sta.htm 
2002-04-03 
 
 
Kontaktpersoner 
 
[13] 
Mattias Lundqvist, SWECO Position  
 
[14] 
Lars Lindbäck, Telia Research AB 
 
Litteratur 
 
[15] 
HMK Handbok Geodesi, Kartografi. 1996 ISBN-91-7774-062-9 
 
[16] 
ELEMENTS OF CARTOGRAPHY, Arthur H.Robinson, Joel L. Morrison, Philip 
C.Muehrcke, A. Jon Kimberling, Stephen C. Guptill, 6:e upplagan, 1996, ISBN-0-
471-55579-7  
 
[17] 
Geografisk informationsbehandling, 1999, Lars Eklundh, ISBN 91-540-5841-4 
 
Examensrapporter 
 
[18] 
Radiobaserad positionering i inomhusmiljö, 27 mars 2001, Marcus Ek, Luleå 
Tekniska universitet 
 
 
 

 

http://www.metria.com/
http://ledung.roden.se/matsj/syn/sta.htm


 

 
BILAGOR 

 
 
 
 

SCENARIO............................................................................................................................................A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 
 

 

 

SCENARIOBESKRIVNING  

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Prepared (also subject responsible if other) Nr No. S-kl Bilaga-Sidnr  

Leena Pesämaa, Jimmy Rova  
 

 A-1  

Dokumentansvarig/Godkänd Document responsible/Approved Datum Date Rev Tillhör/File 

Åsa Jordung 2002-02-21 A       
Connected City 
Scenariobeskrivning 

 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
1. INLEDNING .............................................................................................................................. A2 

1.1 BAKGRUND ......................................................................................................................... A2 
1.2 SCENARIOBESKRIVNING...................................................................................................... A2 
1.3 UTGÅNGSPUNKT ................................................................................................................. A2 

2. MÅLGRUPPER......................................................................................................................... A3 
2.1 UNGDOM 16-19 ÅR ............................................................................................................. A3 

2.1.1 Intressen och behov ...................................................................................................A3 
2.1.2 Hur målgruppen är generellt .....................................................................................A3 

2.2 TURISTANDE FAMILJ MED TVÅ VUXNA OCH TVÅ BARN ....................................................... A3 
2.2.1 Intressen och behov ...................................................................................................A3 
2.2.2 Hur målgruppen är generellt .....................................................................................A4 

2.3 SINGEL 20-40 ÅR ................................................................................................................ A4 
2.3.1 Intressen och behov ...................................................................................................A4 
2.3.2 Hur målgruppen är generellt .....................................................................................A4 

3. SCENARIO ................................................................................................................................ A5 
3.1 UNGDOM............................................................................................................................. A5 
3.2 TURISTANDE FAMILJEN ....................................................................................................... A6 
3.3 THOMAS 38 ÅR, SINGEL ...................................................................................................... A7 

 
 
 
 
 

  
Telia Research AB Säte: Stockholm Org.nr: 556235-8738 
 Aurorum6 Telefon/Internet Fax 

 977 75 LULEÅ 0920-754 00 0920-754 90
 www.telia.se

 



Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Prepared (also subject responsible if other) Nr No. S-kl Bilaga-Sidnr 

Leena Pesämaa, Jimmy Rova  
 

 A-2   

Dokumentansvarig/Godkänd Document responsible/Approved Datum Date Rev Tillhör/File  
Åsa Jordung 4/16/2002 A        

 
 
1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
I examensarbetet mobila interaktiva kartor i en PDA är uppgiften att utföra en demo 
av interaktiva kartfunktioner i stadskärnemiljö för en mobil terminal. För att finna 
nyttiga funktioner till demon så dikterades scenarios. Tankesättet i scenarierna var att 
se olika målgruppers behov, tjänsteområden och intressen. Utifrån målgrupperna 
bestämdes sedan vilken målgrupp som demon skulle bygga på. 
 
 
1.2 Scenariobeskrivning 
 
För att skapa scenarios togs eventuella målgrupper fram. I detta scenariospån har 
inriktning skett till tre olika grupper, Ungdomar 16-19 år, Turistande familj med två 
vuxna och två barn samt Singlar 20-40 år. 
 
 
1.3 Utgångspunkt 
 
I följande scenarier antar vi att stadskärnorna har GPRS och WLAN-täckning samt att 
roaming kan ske mellan dessa. I scenariona antas även att många användare har 
tillgång till mobilaterminaler exempelvis en PDA med WLAN-kort. Tjänster som är 
identitets-, positions- och situationsbaserade kan därmed nyttjas av användare som är 
uppkopplade i stadskärnorna. Tjänstekonceptet Eazy-Life består av fyra olika tjänster 
nämligen EzMap, EzPal, EzMess och EzFind. Scenarierna riktar sig till de tre 
målgrupperna i samhället.  
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2. MÅLGRUPPER 
 
2.1 Ungdom 16-19 år 

 
2.1.1 Intressen och behov 
 

• Sportaktiviteter  
• Disco 
• Musik, konserter och filmer 
• Vänner 
• Dataspel 
• Kläder 

 
2.1.2 Hur målgruppen är generellt 
 
Ungdomarna är en köpstark och modemedveten målgrupp. De är måna om sin stil, 
image och grupptillhörighet. Dessa faktorer brukar återspegla sig i deras klädval i 
varierande färg och design. Ungdomarna vill ofta klä sig i den nyaste kollektionen 
från ett specifikt märke. Eftersom grupptillhörighet och vänner är viktiga så vill 
ungdomarna ofta ha regelbunden kontakt med kompisarna. Ungdomarna träffas ofta 
på fik, hemma hos någon eller rent spontant på stan. Smink och accessoarer är viktiga 
faktorer hos tjejer medan hos killarna i åldersgruppen är efterfrågan på dataspel stor. 
Transportmedlen för gruppen är lokaltrafik, cykel eller egen bil.   
 
 
2.2 Turistande familj med två vuxna och två barn  
 
2.2.1 Intressen och behov 

 
• Museum, bio, teater och evenemang.  
• Sevärdheter 
• Öppettider 
• Mat och restauranger 
• Toaletter 
• Bankomat/Uttag 
• Logi 
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2.2.2 Hur målgruppen är generellt 
 
Turister vill kunna på ett enkelt sätt orientera sig i den nya staden. De har även ett 
behov av att hitta olika aktiviteter som passar alla i gruppen. Eftersom det är en ny 
stad är det ett måste att kunna finna varandra om familjemedlemmar gått vilse. 
Trafikinformation om närmaste väg och hitta rätt med olika färdmedel är också ett 
stort behov. När en familj med små barn är på semester är det viktigt att snabbt hitta 
toaletter samt restauranger med rätt meny och överkomliga priser. Köpkraften är i 
regel högre än normalt för turister. 
 
 
 
2.3 Singel 20-40 år 
 
2.3.1 Intressen och behov 
 

• Vänner  
• Träning 
• Resa 
• Krogen 
• Bio 
• Mat och restauranger (luncher, middagar) 
• Presenter 
• Frisörer 
• Kläder 

 
2.3.2 Hur målgruppen är generellt 
 
Oftast specialiserar individen sig inom ett intresse och vill veta allt nytt om detta. Med 
ett specifikt intresse handlar oftast singlar varor som de vill ha oavsett pris. Männen 
står för de planerade köpen, impulsköpen står kvinnorna i gruppen för. Singlarna är 
mån om utseende och ”fitness” eftersom de fortfarande letar efter sin livskamrat. 
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3. Scenario  
 
3.1 Ungdom 
 
Fredag eftermiddag och Åsa 16 år sitter på skolan. Åsa vill åka till stan med 
kompisarna istället för att vara på skolan. Kompisarna har nämligen skickat 
meddelande om att träffas på stan för att planera för kvällens aktiviteter. Innan Åsa 
träffar sina vänner vill hon gärna handla jackan som hon tänkt köpa i flera veckor. Om 
hon inhandlar jackan innan fikat, får hon tillfälle att visa upp den för sina vänner när 
de träffas. Hennes bästis som går i en annan klass har redan slutat skolan och befinner 
sig troligtvis på stan. Åsa bestämmer sig för att se efter var hennes bästis är och tar 
fram sin mobilaterminal. Genom att klicka på sin kompis i sin ”Buddy-list” får hon 
fram en geografisk position på bästisen som befinner sig i Luleå centrum.  
 
Åsa bestämmer sig för att åka till stan tidigare. Ett problem dyker dock upp, hon ser 
att hennes mamma är på stan och hon får ju inte veta att Åsa skolkar från skolan. Åsa 
gör sig osynlig för sin mamma på kartan för att dölja sin geografiska position samt för 
att undvika henne. Sedan ”klickar” hon på busshållplatsen i den interaktiva kartan för 
att få information om bussar som passerar hållplatsen med riktning centrum. Eftersom 
det är vinter och halkigt ser hon att bussarna är försenade och hon bestämmer sig för 
att promenera till stan. Åsa nyttjar funktionen ”för närmaste väg” i sin mobilaterminal 
och får då utritat på kartan snabbaste vägen till centrum. Åsa skickar sedan 
meddelande till sin bästis om att hon är på väg gående, bästisen meddelar henne att 
hon promenerar henne till mötes.  
 
Bästisen och Åsa möts och går sedan mot affären där jackan som skulle inhandlas 
finns. Åsa får ett meddelande då de passerar en annan sportaffär. Meddelandet 
innehåller ett erbjudande om en liknande jacka i samma märke som Åsa tänkt köpa 
men till ett reducerat pris. Jackan i erbjudandet är i rätt storlek och färg. Åsa och 
bästisen bestämmer sig för att gå in och titta på jackan. Jackan passar perfekt och Åsa 
bestämmer sig för att köpa jackan. När det väl är dags för fika letar ungdomarna efter 
lämpligt fik. Genom att söka i tjänsten Caféer fås information om de olika fik som 
finns samt hur mycket folk som finns på ställena. Genom tjänsten får tjejerna 
erbjudanden från caféerna och väljer det café som har bäst erbjudande. Meddelanden 
skickas sedan till andra kompisar för möte på lämpligt fik.  
 
Under fikat skickar kompisarna meddelanden och chattar med andra vänner. I sina 
handdatorer visar ungdomarna för varandra erbjudanden om kläder samt lyssnar till 
musiksnuttar från skivor som släppts. Även trailers om filmer som de vill se kan 
skådas när de fikar. Genom att surfa och leta information kan kompisarna bestämma 
planerna för kvällen. Alternativen för kvällen är att gå på bio, disco eller hyra film. 
Åldersgränsen för de olika diskoteken ses över via nätet samt vilka nya filmer som 
finns att hyra. Gruppen bestämmer sig för att gå på fest hos en av kompisarna som de 
fått meddelande av. Åsas bästis kommer på att hon glömt ett favoritläppstift hos Åsa 
och ber om att hon ska ta med sig det till festen. För att Åsa inte ska glömma 
läppstiftet nyttjar hon funktionen “geonote” som gör det möjligt att lämna en 
påminnelse knutet till en geografisk position i den interaktiva kartan.  
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3.2 Turistande familjen 
 
Familjen Lindbäck består av pappa Lars, mamma Sandra, Josefin 13 år och Linus 4 
år. Familjen är bosatt i Gripenberg strax utanför Tranås. Familjen är på resa till Piteå, 
där dottern Josefin ska delta i Pite Summergames med sitt lag, Tranås Boys Flicklag. 
Familjen kombinerar Josefins fotbollsspel med en semester i Norrbotten. 
 
Efter att Lars och Sandra turats om att köra upp under natten till Luleå så är de ganska 
utvilade bägge två. Familjen har bokat husvagnsplats på Arcus turistcamping eftersom 
det var fullbokat på Pite havsbad. Med hjälp av en mobil terminal och dess interaktiva 
karta med vägbeskrivings-funktion så hittar de till Arcus. När familjen anländer till 
Arcus får de turistinformation om campingen och Luleå. Efter att ha parkerat 
husvagnen tar dom en titt på den lokala väderprognosen via den mobilaterminalen. 
Familjen får upplysningar om att vädret blir sämre framåt eftermiddagen och väljer att 
besöka staden på förmiddagen. 
 
Tjejerna beslutar sig för att gå på stan och shoppa medan killarna åker och tankar 
bilen. Tjejerna planerar sina besök till olika butiker genom att nyttja karttjänsten i den 
mobilaterminal. De gör upp en liten lista på vilka butiker de har tänkt shoppa i.  
Sandra och Josefin lämnas av på stan medan Lars och Linus åker till bensinmacken 
där det bästa priset finns på bensinen, enligt en sökning. När Lars och Linus kommer 
fram till macken får de ett erbjudande i den mobilaterminalen, om gratis tvättning av 
bilen om tankningen överstiger 400 kr. Eftersom bilen var smutsig efter den långa 
resan bestämmer sig Lars för erbjudandet.  
 
Efter en lång dag på stan känner tjejerna att magarna börja kurra så de bestämmer sig 
för att möta killarna på en restaurang. Killarna som ska parkera bilen letar efter P-hus 
eller parkeringsplats med söktjänsten. Efter att ha parkerat bilen lämnar pappa Lars en 
“geonote” om var bilen är parkerad. För att få en restaurang som passar familjen bra 
nyttjar de den mobilaterminalen. Tjänsten söker en restaurang med bra service, lagom 
prisklass och som är familjevänlig. Under middagen resonerar de om vad som kan 
tänkas vara roligt att göra när det är dåligt väder. De gör en utsökning på 
inomhusaktiviteter, ett intressant förslag de fick upp var Teknikens Hus. De blir 
intresserade och nappar på förslaget. Deras grannfamilj Andersson vars tös också ska 
vara med och spela fotboll campar också på Arcus. Så de skickar i väg ett meddelande 
med positionen på Teknikens Hus och frågar om de är intresserade av att följa med på 
Teknikens Hus. Anderssons läser på webben om Teknikens Hus, de tycker också att 
det verkar vara ett bra förslag och de bestämmer om en tid för att träffas.  
 
Mamma Sandra är orolig för att de glömt att tända lamporna i fönstret hemma, detta 
för att minska risken för inbrott. De kollar snabbt upp det genom att koppla upp sig 
till husdatorn med hjälp av den mobilaterminalen. Lamporna är släckta så Sandra 
ställer in ljuskontrollen att tända lamporna. Nu känner sig Sandra mycket lugnare och 
kan njuta av semestern.  
 

Telia Research AB 
 



Uppgjord (även faktaansvarig om annan) Prepared (also subject responsible if other) Nr No. S-kl Bilaga-Sidnr 

Leena Pesämaa, Jimmy Rova  
 

 A-7   

Dokumentansvarig/Godkänd Document responsible/Approved Datum Date Rev Tillhör/File  
Åsa Jordung 4/16/2002 A        

 
När de ätit färdigt så beger de sig till bilen men pappa Lars har helt glömt bort var han 
ställt den. Lars kollar snabbt upp det genom den mobilaterminalen. Genom att Lars 
markerat ut den på kartan var det en lätt match att hitta den. På vägen till Teknikens 
Hus filmar de en snutt och skickar över en liten hälsning till farmor och farfar nere i 
Göteborg. 
 
     
3.3 Thomas 38 år, singel 
 
Thomas är 38 år och bosatt i Luleå. Det är juni månad och semestern har just börjat 
och funderingarna kring en utlandsresa har börjat komma fram. Thomas har fått 
erbjudande om en resa till Bali för ett överkomligt pris. Erbjudandet fick Thomas då 
han passerade resebyrån Reza. Priset är dock för två personer och Thomas får ett 
problem, han är nämligen singel. 
 
Det är lördag och dags för travfika med några vänner på shoppingcentret 
ShoppingCity. Thomas tar alltid med sig sin bärbara dator med WLAN-kort, detta gör 
det möjligt att koppla upp sig i hot-spot miljön som finns på ShoppingCity. Här kollar 
de upp olika typer av travsystem och statistik på hästar. Efter att travsystemet är 
färdigt så loggar Thomas in på InterBet, som är ATGs-Online tjänst på Internet. Här 
fyller han i en digital spelkupong och betalar. En elektronisk bekräftelse skickas sedan 
till Thomas. 
 
Under travfikat letar Thomas på Internet efter ett par solglasögon, som han har tänkt 
köpa inför semestern. Han hittar sina Oakley som han letat efter till ett överkomligt 
pris och bestämmer sig för att göra inköpet. På vägen till butiken får Thomas ett 
erbjudande på sin mobilaterminal, erbjudandet lyder: ”Ät så mycket du orkar för 52 
kr, erbjudandet gäller i 30 min Hälsningar Thailiban”. Eftersom han bestämt 
lunchträff med Pelle på Hamburgerrestaurangen bestämmer han sig för att äta lite 
nyttigare. Han gör en koll på om Pelle har kommit in till stan, genom att leta efter 
honom på den interaktiva kartan. Han ser att Pelle just passerar restaurangen och 
skickar ett meddelande att det träffas där istället. Thomas köper solglasögonen i 
affären och beger sig till restaurangen där Pelle väntar. 
 
Under lunchen planerar de inför kvällen och bestämmer sig för att gå på singelfesten 
som en kompis till Pelle skickat meddelande om. Eftersom inte Thomas riktigt vet 
cykelvägarna i förorten Hertsön skriver han in adressen till festen och väljer färdsätt. 
Genom tjänsten kan han nu fästa sin mobilaterminal på styret och följa sin resväg i 
realtid. Ankomsttiden är approximativ beroende på hur fort Thomas cyklar. På festen 
träffar Thomas den underbara kvinnan Anne och de beslutar sig för att åka på resan 
till Bali tillsammans. 
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