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kunna införa mobila IT-tjänster i sin verksamhet är för företag något som kan öka effektiviteten, spara
resurser och minska fel i rapporteringen. Transportnäringen, vården, service och underhåll, försäljning,
övervakning är verksamhetsområden där mobila IT-tjänster införts som hjälpmedel. Området har dock
kantats av såväl missbedömningar som succéer. Mobila IT-tjänster som används inom företag kallas
mobile business.

Med hjälp av insamlat material från böcker, artiklar och rapporter samt vår kvalitativa och kvantitativa
undersökning kan vi konstatera att utvecklingen av mobila IT-tjänster är problematiskt. Vi kan också
konstatera att det finns en god insikt om denna problematik hos dem som utvecklar dessa tjänster och att
användarna överlag har en god acceptans av tjänsterna. Vi påstår att det finns två krafter som driver
utvecklingen av dessa tjänster idag. Den rent tekniska drivkraften som har sin utgångspunkt i att
förbättra tekniken i sig för att på den vägen skapa nya attraktiva tjänster och den rent behovsdrivna som
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Sammanfattning 
Fenomenen mobilitet och mobila IT-tjänster är något som är mycket aktuellt idag inom flera 

sektorer. Mobilitet förknippas med ett oberoende av att vara på en viss plats vid en viss tid 

och det kan skapa helt nya förutsättningar för kommunikation mellan medarbetare som jobbar 

i fält eller är på resande fot. Att kunna införa mobila IT-tjänster i sin verksamhet är för företag 

något som kan öka effektiviteten, spara resurser och minska fel i rapporteringen. 

Transportnäringen, vården, service och underhåll, försäljning, övervakning är 

verksamhetsområden där mobila IT-tjänster införts som hjälpmedel. Området har dock 

kantats av såväl missbedömningar som succéer. Mobila IT-tjänster som används inom företag 

kallas mobile business. 

 

Med hjälp av insamlat material från böcker, artiklar och rapporter samt vår kvalitativa och 

kvantitativa undersökning kan vi konstatera att utvecklingen av mobila IT-tjänster är 

problematiskt. Vi kan också konstatera att det finns en god insikt om denna problematik hos 

dem som utvecklar dessa tjänster och att användarna överlag har en god acceptans av 

tjänsterna. Vi påstår att det finns två krafter som driver utvecklingen av dessa tjänster idag. 

Den rent tekniska drivkraften som har sin utgångspunkt i att förbättra tekniken i sig för att på 

den vägen skapa nya attraktiva tjänster och den rent behovsdrivna som via kundernas behov 

försöker använda och anpassa den teknik som redan finns.  
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Förord 
Att göra den här uppsatsen har varit bland det mest intressanta vi gjort under den här 

utbildningen. Arbetet har dels gett oss en god inblick i mobila IT-tjänster och system-

utvecklingen bakom dem, dels en förståelse för forskningens vedermödor i form av att hitta 

lämpliga informanter, att välja metoder och att analysera data. Att vi valde att göra både en 

kvantitativ och en kvalitativ undersökning innebar en del extraarbete och läsande, men det har 

också gett oss en väldigt god erfarenhet att bygga vidare på. Komplexiteten och storheten i 

detta domänområde har verkligen gett oss något att bita i, men ämnet har varit enormt 

intressant och tillfredsställande. 

 

Vi vill rikta några speciella tack till de personer som tagit sig tid för oss och varit en 

ovärderlig hjälp. Först och främst vill vi tacka vår handledare och examinator Mikael 

Johansson. Vi vill också rikta ett stort tack till Peter French på CybercomGroup som varit till 

stor hjälp vid utformningen av våra intervjuer. Vi vill dessutom tacka Karin Ruiz på Invest in 

Sweden Agency för rapporten ”Wireless Sweden” och Anders Hector på Nationellt IT-

användarcentrum (NITA) för hans tankfulla åsikter. Alla övriga informanter som ställt upp på 

intervjuer vill vi också rikta ett stort tack till. Vi vill också rikta speciella tack till Lars 

Karlsson, Tommy Sandberg, Per Nilsson, Ronny Gustafsson och Mats Skeppstedt för deras 

hjälp att ordna till stormöten med användare. De gjorde alla livet enklare för oss.  

 

 

Niclas Eklundh 

Åsa Hess 

Norrköping 2004-12-29 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Från att ha varit en stor och tung statussymbol är nu mobiltelefoner var mans egendom. De 

används idag till annat än bara tal. Funktioner som chat, SMS och e-mail används av allt fler 

människor. Ett stort behov av att använda mobiltelefoner inom företag med mobil personal 

har upptäckts. Handdatorer som Personal Digital Assistants (PDA) och PC-tablets har 

utvecklats med fokus på mobila användare inom företag för att ersätta papper och penna. 

Användning av mobiltelefoner och handdatorer inom företag för att utföra mer avancerade 

arbetsuppgifter är dock fortfarande i sin linda. Tjänsterna som finns att tillgå ökar dessutom 

konstant och i och med att människor blir medvetna om dessa tjänster ökar även behoven. 

Mobila användare är människor som jobbar i fält, ofta ovana datoranvändare som dessutom 

har andra behov än vanliga datoranvändare eftersom miljön de befinner sig i inte är lika stabil 

som till exempel ett kontor. Detta ställer nya och svåra krav på dem som utvecklar dessa 

tjänster.  

 

Vad det gäller problemen med framtagningen av mobila IT-tjänster drar Dahlbom och 

Ljungberg (1998) paralleller till utvecklingen av de första datorprogrammen. Man konstaterar 

att programmerarna hade stor kompetens vad det gäller numeriska metoder, algoritmer och 

datatyper, men att de aldrig lärde sig design av gränssnitt, interaktion mellan människa och 

dator samt användarmodellering. Det var psykologernas inträde i området, som satte 

användbarheten i fokus via experiment och användbarhetstester. Mycket har skrivits om 

mobilitet, mobila IT-tjänster och dess användare, men det finns fortfarande en osäkerhet inom 

dessa områden.  

 

I SIMS-rapporten (2004) konstateras det att mobila IT-tjänster inom företag, mobile business, 

kommer att bli mycket dynamisk då kraven och teknologin som förknippas med dessa krav 

utvecklas. Mobilitet och mobila tjänster är ett område som spås en lysande framtid ur en 

affärsmässig synvinkel. Exempel finns då mobila IT-tjänster ger hela yrkesgrupper nya 

förutsättningar och revolutionerar rutinerna inom företag, samt skapar en helt ny frihetskänsla 

för de anställda. De flesta undersökningar som gjorts i Sverige och övriga världen, rör mobila 

IT-tjänster till konsumenter eller mobila IT-tjänster mellan företag, och inte mobila IT-tjänster 

inom företag, vilket vi tycker gör området än mer intressant. 
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1.2. Avgränsning 
Denna uppsats har tre stora avgränsningar. Den första avgränsningen är att den inte behandlar 

mobila IT-tjänster till vanliga konsumenter, något som går under beteckningen mCommerce, 

eller mobile commerce. Uppsatsen riktar sig alltså bara till mobila IT-tjänster inom företag, så 

kallad mobile business. Detta gör att det blir en avgränsning av aktörer i värdekedjan då vi 

endast kommer att behandla mjukvaruutvecklare och inga andra ”mellanaktörer”. Detta 

beskrivs i avsnittet 2.2 ”Definition av aktörer”. 

 

Den andra avgränsningen riktar sig till den tekniska historiken och utvecklingen. Naturligtvis 

är detta en faktor som påverkar vår frågeställning, men vi djupanalyserar inte faktorer som 

nätverkstopologier, protokoll, specifikationer eller annan teknisk utrustning. Vi presenterar 

dock de vanligaste teknikerna i den teoretiska referensramen.  

 

Den tredje avgränsningen är att uppsatsen inte behandlar de ekonomiska och tekniska 

förutsättningarna ur telekombolagens perspektiv. Det vill säga, utvecklingen av gemensamma 

plattformar och betalningssystem med mera.  

1.3. Frågeställning 
Frågeställningen i denna uppsats är vad som driver utvecklingen av mobila IT-tjänster inom 

företag, eller mobile business. Det finns flera perspektiv på detta men vår utbildning och vårt 

intresse rör speciellt två av dessa perspektiv. Det första perspektivet rör användaren och det 

andra är tjänsteutformningen. Vår frågeställning blir alltså. Vad driver utvecklingen av mobile 

business? Vi anser att en avgörande del av frågeställningen gäller kundernas och användarnas 

acceptans och åsikter. Den delen rör hur utvecklarna når sina potentiella kundgrupper, hur väl 

man kan kundernas problemområden, vad som är viktigt för användarna och om användarna 

är nöjda. Den andra delen av frågeställningen rör själva tjänsteutvecklingen. Vilka hinder har 

funnits och finns vid utveckling och implementering av dessa tjänster. Vilka är de tjänster 

som det finns mest behov av inför framtiden och vad är det som avgör om kunden väljer att 

investera i mobila IT-tjänster. Vi har försökt illustrera detta i en frågegraf. Se figur 1. 
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Vad driver utvecklingen av mobila
it-tjänster inom företag?

Vad är viktigast för användarna?

Vilka hinder finns för utvecklingen
av mobila it-tjänster?

Hur når man ut till kunderna?

Är användarna nöjda med de mobila
it-tjänsterna?

Vad avgör om man investerar i
mobila it-tjänster?

Vilka tjänster finns det mest behov
av inför framtiden?

Hur god är kunskapen om kundens
problemområde?

 
Figur 1 Frågegraf (egen figur) 

1.4. Målgrupp 
I denna uppsats riktar vi oss främst till personer i företag som utvecklar mobila IT-tjänster till 

företag. Vidare så riktar vi oss till personer som jobbar med nätleveranser, tillverkning och 

utveckling av mobil utrustning samt allmän systemutveckling. Vi riktar oss också till de 

företag som skulle vara förtjänta av att införa mobila IT-tjänster i sin verksamhet. Främst 

gäller detta yrkeskategorierna med arbete i fält som underhålls- och servicetekniker, 

företagsledare, administratörer, vård och ambulanspersonal, distributörer och chaufförer, 

bankanställda, marknadsförare och försäljare, tillverknings och lagerpersonal, inköpare samt 

personaladministratörer. 

 

Vi riktar oss till Peter French och SIMS-projektet, Karin Ruiz för Invest in Sweden Agency 

då dessa arbetar aktivt med egna utredningar inom detta område. Naturligtvis riktar vi oss mot 

alla de företag som ställt upp och medverkat till denna uppsats. 

 

Slutligen riktar vi oss naturligtvis mot den akademiska världen, då vi tror och hoppas att 

studenter och forskare finner detta område och denna uppsats intressant. 
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1.5. Disposition 
I detta inledande kapitel har vi försökt ge en beskrivning av varför vi valde detta ämne, vilken 

frågeställning vi valt och de avgränsningar som detta har medfört. I nästa del ger vi en 

teoretisk referensram som beskriver de fenomen som vi tycker är relevant för denna uppsats. I 

den tredje delen redogör vi för olika med metoder och forskningsansatser, syften, 

urvalsstrategier och metod för dataanalys. I anslutning de dessa redogör vi för den eller de 

metoder vi använd oss av i vårt arbete och hur detta arbete praktiskt har genomförts. Den 

tredje delen avslutas med kritik av de metoder och de verktyg vi använt oss av.  I den fjärde 

delen redovisas resultaten av den kvalitativa undersökningen och den kvantitativa 

undersökningen.  I den femte delen görs en diskussion av resultaten och den teoretiska 

referensramen samt slutsatser.  

 

Frågeställningen ligger som grund för val att teoretisk referensram, den kvalitativa och den 

kvantitativa undersökningen. Diskussionen följer den teoretiska referensramens uppdelning, 

medan slutsatsen följer frågeställningens uppdelning. Figur 2 beskriver uppsatsens upplägg 

när det gäller frågeställning, teoretisk referensram, metodteori och genomförande, resultat, 

diskussion och slutsats. 

Frågeställning

Slutsats

Teoretisk referensram

Diskussion

Metodteori och
genomföande

Resultat kvantitativ
och kvalitativ
undersökning

 
Figur 2 Disposition (egen figur) 
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen avser att ge en heltäckande teoretisk bild av det problemområde 

som frågeställningen berör. Vi börjar med att definiera alla de begrepp, som av en eller annan 

anledning behöver förklaras. Efter detta definierar vi de aktörer som är del i värdekedjan för 

mobile business. Vi tycker att det är nödvändigt att göra dessa definitioner för att undvika 

missförstånd då vokabulären runt en del av dessa begrepp skiftar beroende på vilken litteratur 

som studeras.  

 

För att beskriva problemområdet reder vi sedan ut begreppen mobilitet och tjänster, för att 

sedan definiera begreppet mobil IT-tjänst. Sedan följer en genomgång av mobil utrustning, 

dess nyckelegenskaper och begränsningar för att sedan beskriva begreppet mobile business. 

Avslutningsvis redovisas utvecklingsarbetet av och framtiden för mobila IT-tjänster. 

Användbarhet är ett centralt ämne för vår undersökning, men detta vävs in i all den teori som 

rör mobila IT-tjänster, dess sammanhang i mobile business och i den mobila utrustningen. 

Figur 3 illustrerar uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. 

 

Figur 3 Uppsatsens teoretiska referensram (egen figur) 

Mobile Business
Mobila tjänster

Mobilitet TjänsterMobil utrustning

Aktörer BegreppUtvecklingFramtid
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2.1. Definition av begrepp 
I detta avsnitt försöker vi ge en bild över en del tekniska begrepp som är viktiga för läsningen 

av vår uppsats. 

2.1.1. WAP 
WAP står för Wireless Application Protocol och det uppkom genom ett samarbete mellan 

Nokia, Ericsson, Motorola och unwiredPlanet. Dessa företag ville skapa en standard för att 

kunna tillföra utökade tjänster i mobilnäten genom det gemensamma företaget WAP Forum. 

Ewert (2000) skriver att WAP-arkitekturen påminner mycket om den vanliga 

webarkitekturen. På klienten, som i det här fallet är mobiltelefonen, finns en mikrobrowser. 

Vid en förfrågan skrivet i språket Wireless Markup Language (WML) tar den kontakt med en 

WAP-proxyserver eller gateway via det trådlösa nätet. Denna gateway ser till att översätta 

förfrågningarna till rätt format för world wide web, det vill säga HTML-format. Förfrågan 

skickas sedan till den vanliga webservern. Gatewayen har sedan ansvaret att leverera data i 

WML till klienten från webservern. Kommunikationen finns illustrerad i Figur 4. 

Figur 4 Kommunikation via WAP (Ccim, www 2004) 
 

Protokollet används av alla typer av mobila terminaler och mycket förenklat är WAP ett 

speciellt sätt att formatera innehåll så det får plats på små skärmar. 
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2.1.2. GPRS 
GPRS är en förkortning av General Packet Radio Service. Det är en teknik som kompletterar 

Global System for Mobile Communication (GSM) med paketbaserade protokoll. GPRS går 

ibland under benämningen 2,5 G och tekniken är framtagen för att möjliggöra snabb trådlös 

dataöverföring över internet. GPRS kan leverera SMS, MMS, e-mail, spel och WAP. Ewert 

(2001) skriver att GPRS inte är en ersättning av GSM utan ett tillägg till befintliga nät, 

framför allt genom användandet av Internet-protokoll (IP). Med GPRS kan en mobil enhet 

kopplas in som en station i ett fast nät, som till exempel internet. En förutsättning för att detta 

ska fungera är naturligtvis att den mobila enheten har stöd för GPRS. Tekniken kan ses som 

ett första försök att erbjuda mer avancerade mobila datatjänster. 

 

Operatörerna hade väntat att marknaden skulle ta fart direkt, men av dem som under 2001 

hade en GPRS-telefon var det endast ett fåtal som använde denna funktion i någon större 

utsträckning. Under 2003 var det, enligt Williamsson och Öst (2004), endast 6 procent av 

GSM-abonnenterna som använt GPRS. I genomsnitt förbrukade en GPRS-användare endast 

0,16 Mbyte per månad under detta år. Värt att notera i detta sammanhang är trots att privata 

konsumenter stod för nära 70% av GSM-abonnemang med aktiva användare av GPRS stod 

företagen för mer än hälften av den totala GPRS trafiken under hela 2003.  

2.1.3. GPS 
Global Positioning System (GPS) består av tre delar enligt Amor (2002). En del rör rymden 

med 24 satteliter i omlopp. En del består av ett kontrollcenter och kommandocentraler. Den 

sista delen är den vi användare märker av och den består av en myriad av GPS-mottagare eller 

motsvarande utrustning. GPS-satteliterna alstrar två signaler. Den ena signalen, Precise 

Positioning Service (PPS), är avsedd för auktoriserad militär personal. Den andra signalen, 

Standard  Positioning Service (SPS) är avsedd för massmarknaden eller icke-militär personal. 

Den senare signalen är mindre exakt och lättare att störa än PPS. GPS handhas av U.S 

Military Airforce och ger användaren med en GPS-mottagare den exakta positionen var 

han/hon befinner sig, se Figur 5. Systemet kan naturligtvis också användas till att ge andra 

möjlighet att se var en viss person eller ett visst fordon befinner sig. 
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Figur 5 Satelliter ger exakt position med GPS (Lazarus, www 2004) 
 

2.1.4. 3G 
Den tredje generationens mobiltelefonsystem, eller 3G är en standard som går under 

benämningen Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) eller Wideband Code 

Division Multiple Access (WCDMA). Det är en teknik som ger hastigheter på upp till 2 Mbps 

och har spåtts bli den nya standarden för mobil kommunikation. Under 2003 fick tredje 

generationens mobiltelefoni sina första kunder. Den stora fördelen med 3G, enligt Gulliksson 

och Lindström (2004) är att den ökade tillgängliga bithastigheten möjliggör samtidig 

användning av olika typer av tjänster. Det skapar flexibilitet och ger ett effektivt utnyttjande 

av bandbredden samt ger en ökad tålighet för störningar. Den tekniska skillnaden mellan 3G 

och GSM är stor. Gulliksson och Lindström (2004) jämför datasändning med att du själv kan 

välja vilka man vill lyssna på i en allmän lokal där många pratar samtidigt. I ett GSM-nät 

däremot så delar de olika användarna på de tidsluckor som finns att tillgå, och varje tidslucka 

har ett konstant frekvensbehov.  

2.1.5. Bluetooth 
Bluetooth är en teknik som har antagits, inte bara av alla stora aktörer inom telekom- och 

dataindustrin utan även av företag i alla branscher i hela världen. Sjukvård, 

industriautomation och hemelektronik är områden där bluetooth används flitigt. Franklin 

(2004) skriver att tekniken skapades av en mängd telekombolag år 1994 till minne av Harald 

Blåtand, en Dansk kung som levde för mer än 1000 år sedan. Idén var att skapa en billig, 

resurssnål trådlös radiolänk mellan mobiltelefoner och dess tillbehör. Detta är fortfarande 

grundbultarna i tekniken men Bluetooth har utvecklats till att omfatta kommunikation mellan 

all mobil utrustning och i stort sett vilka objekt som helst försedda med elektroniska kännare. 
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Franklin (2004) skriver att tekniken har många fördelar då en mobil utrustning med bluetooth 

klarar att överföra både data och tal. Den är inte beroende av att vara i fri sikt med den 

utrustning den ska kommunicera med och den klarar av snabb, automatisk uppkoppling. 

Nackdelen med Bluetooth är att tekniken endast klarar att kommunicera med utrustning från 

10 upp till 100 meter, beroende på vilken typ av Bluetooth det är frågan om.  

2.2. Definition av aktörer 
I undersökningar, papper, artiklar och böcker benämns en uppsjö av olika typer av aktörer i 

kedjan användning av mobila IT-tjänster. Det förekommer en mängd olika benämningar för 

vad som till exempel är en leverantör och vad som är en kund och användare, och enligt vår 

mening finns här inget rätt och fel, utan beror ur vilken synvinkel frågan ställs. Däremot är det 

viktigt att vi nu reder ut dessa begrepp för vidare läsning av uppsatsen. Vi redogör här för de 

aktörer som är av intresse i vår uppsats. Se Figur 6.  

Telekom-
operatörer

Utvecklare
av mobila
tjänster

Kunder
(Företag)

Användare

Värdekedjan inom mobile business som vi utgår ifrån.

  
Figur 6 Värdekedjan (egen figur)  

2.2.1. Användare 
Enligt Wikipedia (2004) är en användare någon som ”I IT-sammanhang, efter att ha 

identifierat sig med användarnamn och lösenord, får tillgång till privat data och egna 

inställningar.” En användare kan ha flera roller. Det måste tilläggas att det finns en indelning i 

konsumenter och företagsanställda när man talar om användare i det material vi studerat. En 

konsument är någon som köper en vara eller tjänst för privat bruk i allmänna termer. 

Konsumenter använder mobila IT-tjänster för privata önskemål. Det kan vara att ladda ner 

ringsignaler, titta på nyheter via mobiltelefonen eller att beställa teaterbiljetter. En anställd 



Drivkrafter bakom mobila IT-tjänster  Teoretisk referensram 
 
 

 10 

däremot, är någon som arbetar på ett företag och nyttjar mobila IT-tjänster för att utöva sin 

tjänst på ett effektivare sätt.  

 

När vi pratar om användare fortsättningsvis i denna uppsats så menar vi enbart anställda på 

företag som nyttjar mobila IT-tjänster i sitt dagliga arbete på ett eller annat sätt. Paavilainen 

(2002) menar att det måste göras ytterligare en indelning i vertikala och horisontella 

användare. Vertikala användare är specialister som serviceingenjörer och försäljare. 

Horisontella användare är massanvändarna i företaget som använder tjänster som e-mail och 

SMS. På ett företag finns både vertikala och horisontella användare. 

2.2.2. Kund 
Utvecklare av mobila IT-tjänster levererar till en stor mängd kunder. Enligt SIMS-rapportens 

kartläggning handlar det om telekomoperatörer, Internet Service Providers (ISP), Application 

Service Providers (ASP) och Content Providers. En annan stor kundgrupp är, enligt SIMS-

rapporten, företag som investerar i mobila IT-tjänster för internt bruk. I denna uppsats 

fokuserar vi på tjänster som används inom företag och kommer därför inte att förklara ISP, 

ASP och Content Providers mer än att detta är aktörer som på ett eller annat sätt 

tillhandahåller de utvecklade tjänsterna till konsumenter via exempelvis internetportaler. 

 

Enligt Nationalencyklopedin är en kund ”en person som gör inköp eller utnyttjar en viss typ 

av tjänst”. Själva utnyttjandet av tjänsten faller här under begreppet användare. Vi väljer 

definitionen ”ett företag eller en organisation som gör inköp av mobila IT-tjänster för sin 

verksamhet” för att göra det så enkelt som möjligt. Här ligger alltså en klar skiljelinje mellan 

begreppen användare och kund. En mobil IT-tjänst riktar sig dels mot en kund som betalar för 

den, och dels mot användare som använder tjänsten. 

2.2.3. Utvecklare av mobila IT-tjänster  
Vad det gäller utvecklare av mobila IT-tjänster florerar begrepp som systemintegratör och 

applikationsutvecklare. Vad man väljer att kalla det beror på hur utvecklaren valt att sköta sin 

systemutveckling. Systemutvecklare är de som realiserar och tar ansvar för den mobila 

tjänstens funktion samt de som tillhandahåller dessa tjänster till sina kunder. Tjänsterna kan 

vara standardiserade, anpassade eller specialdesignade. I SIMS-rapporten (2004) konstateras 

att de som utvecklar mobila IT-tjänster är ett brett spektrum av företag med olika strategier, 

bakgrund och ursprung. I rapporten görs följande indelning: 
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• ”The big whites” – stora utvecklings- och it-konsultföretag. Här blir mobila IT-tjänster 

ofta en förlängning av de redan etablerade tjänsterna. 

• ”The shark suckers” – mindre spin-off företag som jobbar nära the big whites. Siktar på 

lågprisalternativ och långvariga samarbeten med de stora. 

• ”The established High Tech SME” – Små och medelstora företag (SME) som i stort sett 

jobbar med all typ av systemutveckling, så även mobila IT-tjänster. Strategin är ofta priset 

och flexibiliteten.  

• ”The new Specialists SME” – Utvecklare som jobbat på högteknologiska företag och 

startar eget. Högkompetent personal med nya idéer. Många företag som specialiserat sig 

på mobila IT-tjänster. 

 

I ISA’s rapport från 2003, ”Wireless Sweden”, går utvecklare av mobila IT-tjänster till 

företag under benämningen ”Application & Content” som översatt till svenska betyder 

applikation och innehåll. Man syftar då både till utvecklare av mobile business och mobile 

commerce, och kallar mobile business delen för ”industry subsegment” där man kategoriserar 

branchvis i bilar & logistik, industri, media, hälsovård, finans och affärsadministration. 

2.2.4. Mobiloperatörer 
Mobiloperatören är den som är bärare av den mobila tjänsten. Ett företag som står för 

infrastrukturen och levererar den mobila kommunikationen och eventuella nätfunktioner. De 

stora mobiloperatörerna i Sverige är TeliaSonera, Tele2 och Vodafone. Det finns naturligtvis 

fler aktörer i kedjan, som till exempel leverantörer av mobiltelefoner, mikrobrowsers och 

infrastrukturutrustning,  men vi väljer att bortse från dessa i denna uppsats. 

2.3. Mobilitet  
Fenomenet mobilitet är mångfacetterat och måste förklaras för att få förståelse för begreppet 

mobil tjänst, se Figur 7. När försök görs för att förklara mobilitet används ofta Dahlbom och 

Ljungbergs artikel från 1998. De konstaterar att alla aktiviteter inkluderar någon form av 

mobilitet, och man väljer att dela in mobilitet i de tre fenomenen wandering, travelling och 

visiting, som översätts till vandrande, resande och besökande, se Figur 7. Dahlbom och 

Ljungberg (1998) förklarar att vandrande är en form av lokal mobilitet när exempelvis en 

kontorsarbetare går till kaffemaskinen eller kopiatorn. Vidare fortsätter de med att förklara 

resande med typexemplet att köra en bil, att förflytta sig från ett ställe till ett annat med någon 
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form av fordon. Den tredje typen av mobilitet, som är besökande är att befinna sig på någon 

annan plats än det egna kontoret då man genomför sitt arbete. 

 

 
Figur 7 Mobilitet enlig Dahlbom och Ljungberg (1998) 
 
Att lägga in en ny kommentar i en handdator eller PC-tablet, en så kallad Personal Digital 

Assistants (PDA), samtidigt som man gör kopior är vandrande. Att skicka SMS från tåget är 

resande och att kontrollera en supertankers säkerhetsanordningar på Afrikas västkust via en 

checklista på PDA’n är besökande. Dahlbom och Ljungberg (1998) gör inga ansatser till att 

avgöra vilken av dessa tre ”grupper” som kan anses mest mobil. 

 

Tittar man på Nationalencyklopediens (2004) förklaring, är mobilitet en samhällsvetenskaplig 

term som kan vara både fysisk och social. Social rörlighet syftar till individers byten mellan 

olika sociala skikt och med fysisk rörlighet menas individers omflyttning mellan olika 

geografiska områden samt det dagliga resandet. Mobilitet rör alltså inte bara fysisk 

förflyttning. En människas möjlighet till mobilitet är ett mått på oberoende att vara på en viss 

plats, vid en viss tid, och kanske till viss del status för att utföra önskade uppgifter. Två 

visioner som förknippas med mobilitet är enligt Winberg och Ljungberg (1999):  

• var som helst 

• när som helst.  

Detta i meningen att människor kan utföra sina uppgifter var dom än är och när som helst. 

Winberg och Ljungberg (1999) menar dock att detta inte innebär alltid och överallt, och att den 

ideala mobila lösningen inte innebär att man jobbar kontinuerligt utan stopp. Trots att arbetet 

utförs mobilt så är arbetet beroende av fysisk placering och mötestider med till exempel en kund. 

Dessutom sätter de tekniska förutsättningarna med nät och utrustning gränser för att uppfylla 

definitionen mobilitet till hundra procent. En sladdlös telefon kan inte sägas vara mobil, 

eftersom den inte fungerar utanför hemmet. Man kan inte förväntas att koppla upp en laptop 
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och utföra ärenden när man är vandrande eller resande i alla lägen. Inte ens mobiltelefoner 

eller PDA’s kan räknas helt mobila, då täckning saknas för uppkoppling i stora delar av 

världen, och batteriet kan ta slut. Sarker och Wells (2003) hävdar att de olika 

teknikegenskaperna förknippas med olika omfattning av mobilitet. Den optimala storleken på 

utrustning när man är vandrande är mindre än när man är resande eller besökande. Det finns 

ett större behov av ständig uppkoppling när man är resande än när man är vandrande.  

 

Mobilitet vill vi sammanfatta i definitionen ”möjligheten till oberoende av att vara på en viss 

plats vid en viss tid”. Det finns många aspekter på fenomenet mobilitet. Sarker och Wells 

(2003) tar bland annat upp de psykosociala effekterna av mobilitet. I sin studie har de 

observerat en högre effektivitet, men också en ökad säkerhetskänsla, en ökande professionell 

självkänsla och en ökande känsla av tillhörighet. Sarker och Wells (2003) nämner också att 

man i sina undersökningar kommit fram till paradoxen att de mobila användarna känner en 

ökad känsla av frihet, samtidigt som de känner sig inlåsta tack vare känslan och ivern att 

ständigt kommunicera med andra. De konstaterar också att den allt mer tillgängliga mobila 

tekniken leder till ökad kommunikation totalt sett mellan människor i ett socialt nätverk, 

vilket i sin tur gör relationerna i gruppen starkare. Som avslutning konstaterar Sarker och 

Wells (2003) en del konsekvenser för användarna som börjat använda mobil utrustning. En 

konsekvens kallar de för påverkan av funktionell effektivitet och relationer mellan personer. 

Att bli nådd var som helst och när som helst inom arbetet har självklara fördelar vad det gäller 

samordning och minimering av dödtid, men det finns också potentiella nackdelar. De varnar 

för avbrott i fritiden, problem med familjelivet och orimliga förväntningar att alltid vara 

tillgänglig. 

2.4. Tjänster 
Den andra byggstenen i mobila IT-tjänster är begreppet tjänst. I rapporten kommer vi använda 

begreppet mobila IT-tjänster i stället för mobila IT-applikationer. Ett utvecklingsföretag 

levererar i och för sig en applikation, men det är själva tjänsterna som applikationen 

möjliggör som skapar värde för kunden. Anders Hector1 konstaterar att ” En applikation i en 

mobiltelefon är en tjänst sett ur behovsdriven utveckling, medan det är ur en teknikdriven 

utveckling ett datorprogram” och att ”applikationstillverkarna tillverkar en tjänst, det måste 

alla förstå, från kravhanterare, till designer till programmerare”.  

 
1Anders Hector, Föreståndare Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Telefonintervju 2004-11-30 
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För att beskriva vad en tjänst är väljer Wrenne (2004) att utgå från egenskaper eller 

karaktäristika som många före honom. Tjänster karaktäriseras av att.  

 

• De är heterogena 

• De är immateriella 

• Kunden deltar ej i produktionen 

• De kan inte lagras 

• De tillkommer genom en process 

• Produktion och konsumtion sker simultant 

• Ägandeskapet övergår inte från säljare till köpare och att kärnvärdet uppstår i en 

interaktion mellan köpare och säljare. 

 
Att utveckla en tjänst skiljer sig väsentligt från att utveckla en produkt. Det viktiga vid 

utveckling av en tjänst är tjänstekonceptet. Med tjänstekonceptet menar Edvardsson (1996) 

den nytta och de fördelar som tjänsten är avsedd att förmedla till kunden. Att vara helt klar 

över vilka behov det är man med tjänsten uppfyller och själva idén med tjänsten. Wrenne 

(2004) menar att kopplingen mellan behoven och tjänsteutformningen är viktig och den 

avgörande förutsättningen för tjänstens kvalitet. De primära behoven uppfylls av vad som 

kallas kärntjänsten och de sekundära med stödtjänster. I vissa fall av hård konkurrens, som till 

exempel telekombranchen, menar Wrenne (2004) att stöd- eller kringtjänsterna nästan är lika 

viktiga som kärntjänsten. Detta är något som kunderna i och för sig inte är villiga att betala 

extra för, men det är en förutsättning för att välja kärntjänsten. Wrenne (2004) ger ett exempel 

på detta. När en kund som vill skicka ett meddelande via en mobiltelefon, då är SMS-tjänsten, 

kärntjänsten som uppfyller det primära behovet. När kunden gjort detta val uppstår ytterligare 

behov. Behovet av en lämplig terminal att skriva meddelandet på samt möjlighet att hitta 

numret till mottagaren i en telefonbok eller att utforma meddelandet via en mall. Dessa är 

sekundära behov som tillfredsställs av stödtjänster enligt Wrenne (2004). Kunden kräver att 

både de primära och sekundära behoven tillfredsställs för att bli nöjd.  

 

Behov är inte alltid uttalade utan ibland underförstådda och till och med omedvetna. 

Sandholm (1995) beskriver att en kunds behov kan vara klart angivna, verkliga, uppfattade 

och kulturellt betingade. Gustavsson och Sörqvist (1998) återger den Japanske 

kvalitetsforskaren Kano som bland annat talade om omedvetna behov. Behov som kunden 

har, men ej reflekterat över, haft kunskap om eller förstår. Mobiltelefonen, till exempel, är ett 
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utmärkt exempel på detta. Idag är det många som skulle ha svårt att klara sig utan den. För 15 

år sedan fanns det inga mobiltelefoner, och det fanns väl inte många som då reflekterade över 

detta. Dessa omedvetna behov måste dock vara verkliga, det vill säga, det måste finnas ett 

riktigt behov och inte något onödigt som skapas för teknikens skull. Alla tjänster måste 

sammanfattningsvis adressera någon typ av behov. 

2.5. Mobila IT-tjänster 
För det första är det på plats att jämföra en mobil IT-tjänst med egenskaperna för en vanlig 

tjänst. Wrenne (2004) för fram ett resonemang om detta och kommer fram till att flera 

skillnader finns, beroende på hur man ser på vad tjänsten består av. En mobil telekomtjänst 

kan vara väldigt standardiserad och inte alls heterogen, men å andra sidan inte det som 

levereras till kunden tjänsten i sig, utan själva möjligheten till att tjänsten ska uppstå. Det är 

först när möjligheten utnyttjas och tjänsten används som värdet skapas för kunden. Wrenne 

(2004) för ett liknande resonemang kring att tjänsten tillkommer i mötet mellan köpare och 

säljare, att produktionen av dessa inte går att skilja från konsumtion och att tjänster är 

immateriella. Han avslutar sitt resonemang med att konstatera att mobila telekom-tjänster i 

stora delar överensstämmer med tjänsters generella egenskaper.  

 
I frågan om vad som är tjänst och vad som är applikation, gör vi inga djupa analyser utan, 

sammanfattar Wrenne’s (2004) och SIMS (2004) resonemang med att säga att en applikation 

levereras till en kund och tjänsten uppstår vid användandet. Det som är viktigt att förstå att 

själva värdet ligger i tjänsten, och inte i applikationen. Wrenne (2004) sammanfattar hela 

konceptet med tjänster som en beskrivning av vad kunden erhåller genom tjänsten och hur 

denne erhåller det. 

 

En mobil tjänst ur ett brett perspektiv är allt från ett vanligt röstsamtal med mobiltelefon till 

en mobil uppkoppling till affärssystem. SIMS-rapportens (2004) definition av mobila IT-

tjänster och applikationer kan sammanfattas som en samling funktioner som riktar sig mot 

mobila IT-användare. En mobil tjänst består av funktionalitet som har sitt ursprung i den 

mobila terminalen, i telenätverket eller i applikationsservern.  

 
Den definitionen känns överdrivet teknisk. Vår definition av mobila IT-tjänster är 

”användandet av mobil utrustning till annat än tal för att ge människor, möjlighet att 

genomföra sitt arbete, eller del av sitt arbete, oberoende av plats och tid”.  
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När blir då en tjänst mobil, och vilka mobila IT-tjänster kommer vi att undersöka i denna 

rapport? I litteratur och artiklar görs flera försök till att kategorisera olika typer av mobila  

IT-tjänster. Det finns ingen unison kategorisering av de olika typer av mobila IT-tjänster som 

finns på marknaden. Paavilainen (2002) gör ett försök att kategorisera de mobila 

företagstjänsterna i; 

  

• Kommunikation som email, meddelanden, diskussionsgrupper, video 

• Handel som aktier, bankärenden, försäkringar, bokningar, marknadsföring 

• Värdeadderande tjänster som företagsnyheter, customer relationship management, 

transporthantering, sales force automation, employee self service.  

 

I Stelacons rapport (2003) om m-tjänster för företag och offentlig sektor har man en snarlik 

approach när man delar in m- tjänsterna i vertikala och horisontella tjänster. Med horisontella 

tjänster menar Stelacon (2003) olika former av administrativa mobila IT-tjänster som kan 

användas i alla typer av verksamheter oavsett bransch och funktion, som till exempel email, 

sms, mms, fax, kalender. Med vertikala tjänster avser Stelacon (2003) specifika mobila IT- 

tjänster för vissa brancher, funktioner eller yrkesgrupper. Exempel på dessa tjänster kan vara 

ruttplanering för transportbolag, kundinformation för säljare och arbetsplaneringssystem för 

hemtjänsten.  

 

Vi väljer att använda Stelacons indelning men försöker hitta en mer generell beskrivning av 

de vertikala tjänsterna i positionering, systemintegrering och avancerad kommunikation. I 

avsnittet mobile business kommer tjänsterna knytas till olika typer av verksamhet. Helt klart 

är att mobila IT-tjänster är ”big business”. SIMS-rapporten (2004) konstaterar att 

affärsrelaterade tjänster, där mobila IT-tjänster ingår, inte bara är den mest dynamiska sektorn 

inom EU vad gäller etablering av nya företag. Den är också den största ekonomiska sektorn 

som år 2001 sysselsatte 55% av de anställda inom EU. Det motsvarade då omkring 55 

miljoner människor 

2.6. Mobil utrustning  
När vi i denna uppsats talar om mobil utrustning eller mobila enheter så menar vi utrustning 

som används mest idag och är relevant för denna rapport. Den mobila utrustningen kan då 

avgränsas till de tre huvudgrupperna mobiltelefoner, PDA:s eller PC-tablets samt 

personsökare, se Figur 8. Mery (2004) påpekar att den mobila utrustningen i sig skapar 
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förväntningar från användaren. En mobiltelefon är liten och mobil. Den är avsedd att alltid 

kunna bäras med sig, vilket gör att användarna förväntar sig att de tjänster som finns i 

telefonen alltid ska fungera oberoende av tid och plats. Det kan röra sig om allt från en  

kalender till datautväxling. Ju mer funktioner och tjänster som utförs mobilt, ju högre kommer 

kraven bli på den mobila utrustningens tillförlitlighet, enligt Mery (2004). 

 

 
 

 

 

 

Figur 8 Tre former av mobil utrustning, PC-tablet, PDA, personsökare och mobiltelefon (Tatung www 2004, 
Blinman www 2004, Incidentpage www 2004, Kista Science City www 2004) 

 
Att använda en mobiltelefon eller en PDA till att hämta information under arbetet är inte 

samma sak som använda en PC att göra det samma. Tarasewich (2003) skriver att 

applikationer som är designade för en stabil kontorsmiljö kanske inte alls fungerar bra på en 

lastkaj eller i en bil som rör sig. Att arbeta med kontextuell miljö är inget nytt för 

mjukvarubranschen. Man har tidigare jobbat med att användare har olika utbildning, kultur 

och så vidare, men de mobila IT-tjänsterna ger nya utmaningar. Människor i rörelse, enligt 

Tarasewich (2003), använder applikationerna i miljöer som är relativt instabila från den ena 

stunden till den andra. Mängden uppmärksamhet som användaren kan ge kommer att variera 

över tiden, eftersom den mobila utrustningen förmodligen inte är den centrala punkten för 

användarens uppmärksamhet. Han använder begreppet ”minimal attention user interface”. 

Detta måste man ta stor hänsyn till vid designen av mobila IT-tjänster, enligt Tarasewich 

(2003). Detta gäller omgivningen, människor i den omgivningen samt de aktiviteter som ska 

utföras. 

 

Lee och Benbasat (2003) nämner två nyckelaspekter vad det gäller design av interface till 

mobil utrustning. Dessa är den mobila inställningen och den mobila utrustningens 

begränsningar. Med den mobila inställningen menas att enheterna måste kunna tas med 

överallt, att användaren ska kunna få snabb uppkoppling på ett enkelt sätt även när han/hon 

delvis håller på med annat och att applikationerna är anpassade till miljön användaren 
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befinner sig i. Med den mobila utrustningens begränsningar menar Lee och Benbasat (2003) 

den mobila enhetens teknologi och utseende. Exempelvis är displayen på en mobiltelefon 

väsentligt mindre än displayen på en laptop. Hänsyn till alla dessa aspekter måste tas vid 

arbetet med att designa interface till mobil utrustning. Pousman et al (2004), presenterar en 

undersökning man gjort om användandet av PDA’s för schemaläggning med 

positioneringsteknik. De kartlade användarnas behov av planering, för att sedan konstruera en 

prototyp. Den användes av nio deltagare i studien. Idén var att ge användarna stöd att 

synkronisera schemaläggningen baserat på de andra användarnas scheman och deras fysiska 

position, via GPS-teknik. Pousman et al (2004) talar om ad-hoc planering som är flexibel och 

driven av omgivningen. I undersökningen konstaterade man att de viktigaste parametrarna för 

användarna för användning av mobil utrustning och mobila IT-tjänster var: 

  

• Syntaxen för interaktion. Den mobila utrustningens speciella styrkor ska utnyttjas, 

snarare än att skapa en standard för alla mobila utrustningar 

• Återupptagning av uppgiften där det måste gå att återkomma till en uppgift i samma 

status efter avbrott 

• Integration med annan utrustning där det finns möjlighet till permanent lagring 

• Personlig integritet. Användarna vill inte känna sig övervakade 

• Utbildning  

• Manuell möjlighet till egna benämningar av ex. platser. 

 

Pousman et al (2004) konstaterar vikten av att inte bara förstå hur människor utför sina 

uppgifter utan även hur teknologin integreras i de vardagliga rutinerna och den skiftande 

omgivningen. Den rent tekniska lösningen att visa information på en mobil utrustning kan 

sammanfattas från tidigare studier enligt Stenmark och Magnusson (2003) i fyra grupper. 

  

1) Navigation på klientsidan vilket gör det möjligt att via den mobila utrustningen 

navigera och hämta önskad information.  

2) Specialiserade informationsbitar, fritt översatt från ”wrappers”, som gör att 

specialdesignad information som väder, aktiekurser skickas till mottagaren.  

3) Duplicera informationen från en websajt och gör en som passar till små skärmar.  

4) Använd en utrustning som översätter en vanlig websajt till mobilformat.  

 



Drivkrafter bakom mobila IT-tjänster  Teoretisk referensram 
 
 

 19 

 
I SIMS-rapporten (2004) konstateras det att hela den mobila miljön står inför ett 

paradigmskifte vad det gäller mobil utrustning. Vad som en gång var en mobiltelefon, är på 

god väg att bli den primära terminalen för alla IT-tjänster för allmänheten i stort. Oinas-

Kukkonen och Kurkela (2003) menar att det finns en stor fara i att överdriva dagens 

begränsningar med mobil utrustning, i stället för att fokusera på kommande bättre mobil 

utrustning och de applikationer som kan användas på dem. 

2.7. Mobile business 
När vi nu beskrivit mobila IT-tjänster går vi vidare med mobile business. Till att börja med 

vill vi reda ut skillnaden mellan begreppen mobile commerce och mobile business. 

Paavilainen (2002 s 124) definierar mobile commerce som ”Transactions with monetary 

value, conducted using the mobile internet”.  

 

Mobile commerce involverar alltid en monetär transaktion, medan mobile business involverar 

alla typer av utbyten. Mobil commerce delas normalt in i transaktioner mellan business-to-

business, business-to-consumer och consumer-to-consumer. Det som saknas i mobile 

commerce är alltså internal business, eller transaktioner inom ett företag. Stelacon (2003) 

väljer begreppet mobil datakommunikation, när det gäller internal business, i sin rapport om 

mobila IT-tjänster, vilket vi tycker är passande. När vi i uppsatsen talar om mobile business 

gäller det alltså alla typer av mobila IT-tjänster, förutom vanliga mobilsamtal, inom företag 

och inget annat. 

 

Paavilainen (2002 s 1) definierar mobile business som ”The excange of goods, serviceses and 

information using mobile technology”. Denna formulering väljer vi att använda i denna 

uppsats. Paavilainen (2002), menar vidare att mobile business är en bred definition, som 

inkluderar kommunikation, transaktioner och olika tjänster som skapar mervärde för 

företaget, som möjliggörs genom att använda mobil utrustning som mobiltelefoner, PDA och 

sökare. 

 

Varför vill då företag införa mobila IT-tjänster i sin verksamhet? Varför vill man investera 

stora pengar i att utrusta sin personal med dyr mobil utrustning och koppla in sina system mot 

anställda som kan vara tre kvarter bort eller i andra änden av världen. Behovet och vikten av 

information i dagens företagande är väldokumenterat sedan länge och utan ifrågasättande, 
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enligt Magnusson och Stenmark (2003). Parallellt med detta så konstaterar de att mobiliteten 

hos kontorsarbetare och andra anställda ökar och tiden framför datorerna blir allt mindre. 

 

Kevan (2004) återger att resande arbetare ofta känner sig bortkopplade från verksamheten. De 

resande saknar resurser och realtidsinformation vid besök hos kunder eller när de är på 

uppdrag ute i fält. Därför kommer behovet att koppla upp sig mot företagens nätverk att öka. 

Mobilt samarbete har, enligt Kirda och Gall (2003) blivit ett snabbt framväxande krav i det 

dagliga arbetet i stora företag. Anställda samarbetar från olika platser och behöver support när 

de är på fältet. Detta fenomen, kallas ofta nomadic working eller mobile teamwork. Kirda och 

Gall (2003) skriver att problemen som detta fenomen medför är svåra att lösa. De anställda, 

som är spridda över geografiskt stora ytor, behöver kunna komma åt viktig information, 

etablera samarbete och få support på resande fot. De identifierar några nyckelfaktorer för 

mobilt samarbete som meddelandetjänster, diskussionsgrupper, prenumerationstjänster och 

åtkomstkontroll. De hävdar också att det är viktigt att tillåta all form av mobil utrustning. 

Detta har blivit en ny stor utmaning för många företag att klara av. Kirda och Gall (2003) är 

övertygade om att företag som lyckas anta den utmaningen kommer att uppnå högre 

effektivitet. Mobila IT-tjänster kan enligt Paavilainen (2002) omorganisera ett helt företag 

genom den snabba kommunikationen mellan alla människor i organisationen oberoende av 

plats. Ingen är längre bunden vid sitt kontor och alla kan bli meddelade så fort ny information 

kommer organisationen tillhanda. ”The mobile internet will transform the concept of work 

and leisure time” (Paavilainen 2002 s 124). 

 

Heijden och Valiente (2002) tar upp problematiken med affärsvärdet i mobil teknologi. De 

återger tidigare undersökningar och konstaterar att osäkerheten kan göra att beslutsfattare 

hellre investerar i en mer stabil omgivning och att de vill se ett klart business case för deras 

investeringar. Som de flesta nya teknologier syns kostnaderna tydligt, men förtjänsterna är 

mycket mer oklara. Heijden och Valiente (2002) vill knyta dessa förtjänster till företagens 

affärsprocesser. De konstaterar i sin studie att klara förtjänster av mobil teknologi kan 

konstateras om koordinering av människor som är svåra att lokalisera krävs.  

 

Vi tar nu upp tråden från avsnittet om mobila IT-tjänster där indelningen i positionering, 

systemintegrering, maskinkommunikation och avancerad kommunikation gjordes. Vi vill 

knyta dessa kategorier av mobila IT-tjänster till dess potential inom mobile business. 
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2.7.1. Horisontella tjänster 
Stelacon (2003) beskriver horisontella mobila IT-tjänster som olika former av administrativa 

hjälpmedel som kan användas i olika verksamheter oavsett bransch eller funktion inom 

företaget. De vanligaste horisontella mobila IT-tjänsterna är: 

• SMS-tjänster 

• Fax 

• E-post 

• Kalenderfunktioner 

• MMS-tjänster, ljud och bild 

Gemensamt för dessa tjänster är att de kräver liten grad av integration och utvecklingsarbete. 

Vi antar att läsarna av denna rapport är insatta i ovanstående tjänster och beskriver dem inte 

ingående. 

2.7.2. Positionering 
GPS-tekniken gör det dels möjligt för mig att få reda på vart jag är, och dels för någon annan 

att se vart jag är. Detta kallas ofta för positioneringsteknik och har börjat användas i stor skala 

av framför allt transportnäringen. Paavilainen (2002) skriver att det nu är möjligt för en 

distributionsfirma att via datorn på huvudkontoret få exakt position på alla bilar i 

distributionsflottan eller för ett taxibolag att spåra vilken taxibil som befinner sig närmast det 

senaste anropet. Kommunikation kan sedan ske direkt via datorn till den mobila utrustning 

som chauffören har. Ett annat exempel på detta beskriver McGrow et al (2004) som tog fram 

en mobil lösning för ambulanser som de kallade MobiDoc. Ambulanspersonalen bestyckades 

med mobil utrustning som var försedd med en GPS-sändare och en programvara som 

möjliggjorde för ambulanspersonalen att skicka information om patientens status. Detta 

gjorde att sjukhuspersonalen kunde följa ambulansernas väg och få information om patienten 

innan ambulansens ankomst. Detta möjliggjorde att rätt personal tillkallades och att 

förberedelserna kunde ta plats innan patienten anlänt. McGrow et al (2004) konstaterar att 

denna teknik kommer att bli det primära verktyget för kommunikation mellan ambulans och 

sjukhus. 

2.7.3. Systemintegrering 
Stora och medelstora företag har idag flera datorsystem i drift. Dessa system behandlar 

normalt allt från materialstyrning till ekonomi, företagsinformation och personal. På plats i 

företaget kan anställda beroende av behörighet utnyttja systemen genom att: 
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• komma åt information om instruktioner, kunder, företag, lagerstatus och schemaläggning 

med mera. 

• registrera in ny information om utförda arbeten, försäljningar, tidrapporter med mera 

 

Utvecklingen av mobil utrustning och mobila IT-tjänster har gjort det möjligt att mobilt kunna 

utnyttja dessa system på samma sätt trots att den anställde inte är på plats. Flera begrepp 

används inom detta område och vi vill redogöra för några av dom.  

 

Det stora problemet att koordinera all information som finns inom stora företag blir allt mer 

uppenbart. Blair (2004) menar att informationen i stora företag måste organiseras om de ska 

klara kommunikationsflödet från stora kunddatabaser till en liten mobil enhet som används av 

en av flera tusen anställda. Detta kan bli en belastning snarare än en tillgång. Blair (2004) är 

dock noga med att understryka att det inte är den ökande volymen som är problemet, utan 

snarare organisationers brist på att styra den digitala informationen. Enterprise Content 

Management är ett begrepp som är centralt för denna typ av tjänster. Blair (2004) beskriver 

det som tekniken, verktygen och metoderna för att fånga, styra, lagra, bevara och leverera 

information tvärs genom ett företag. Mobila IT-tjänster kommer in som en naturlig del i detta 

koncept. Det handlar om att få rätt information, till rätt person, i rätt tid oavsett var personen 

befinner sig i världen. 

 

Ett annat begrepp som ofta används inom mobile business är Enterprise Resource Planning 

(ERP). Koch (2002) hävdar att detta fenomen vare sig har med planering eller resurser att 

göra. Han vill i stället förklara ERP med ambitionen att integrera alla avdelningar och 

funktioner i ett företag till ett enda datorsystem som kan tillfredsställa alla avdelningars 

specifika behov. I generella ordalag menar Koch (2002) att det handlar om att bygga en 

mjukvara som kan tillgodose såväl ekonomiavdelning som lageravdelning och fältpersonal. 

Traditionellt sett finns ett system för var och en av dessa funktioner, men ERP integrerar alla 

dessa system med en gemensam teknisk lösning så att alla avdelningar på ett lätt sätt kan dela 

information och kommunicera med varandra. Amor (2002) talar om att styra 

informationsflöden inom ett företag. Han säger att ”pervasive computing solutions” för 

företag, fritt översatt ”genomträngande IT-lösningar” är absolut nödvändiga för ERP. Det är 

inte nödvändigt att ha ett enda stort system, men tekniska lösningar måste finnas för att kunna 

kommunicera mellan systemen. Strong och Volkoff (2004) talar om införandet av stora 

övergripande datorsystem i termer av ”lika plågsamt som att dra ut tänder”, men att 
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belöningen sker i form av ökad effektivitet och prestanda. De säger att den stora skillnaden i 

implementeringen mellan ett sådant övergripande system och ett vanligt system ligger i att det 

inte går att standardisera. Ett sådant system måste spegla organisationen och ingen 

organisation är den andra helt lik. Ett system som är inriktad mot en specifik funktion, som 

exempelvis inköp, kan standardiseras på ett helt annat sätt.  

 

Customer Relationship Management (CRM) är annan en term som ofta nämns i samband med 

mobila IT-tjänster. Paavilainen (2002) skriver att CRM består av metoder, mjukvara och 

kommunikationskapacitet för att stödja organisationen att hantera kundrelationer på ett 

organiserat sätt. En CRM-lösning kan göra att försäljare som besöker kunder både kan få den 

senaste informationen och historik om de kunder som ska besökas. Försäljaren har dessutom 

möjlighet att på plats hos kunden nå information från företaget om lagerstatus, priser med 

mera. Detta gör att försäljaren kan ta bättre beslut om lämpliga produkter eller erbjudanden 

som ska presenteras för kunden. 

 

2.7.4. Avancerad kommunikation 
Med avancerad kommunikation menar vi kommunikation som inte kan sorteras under de 

horisontella kommunikationstjänsterna eller systemintegrering där kommunikation sker via 

användare och system. Vi väljer att ta upp två av dessa tekniker. En teknik som det börjar 

skrivas om är Push to talk (PTT) som erbjuder walkie talkie funktionalitet till mobil 

utrustning. Det är en teknik som enligt Lenton (2004), kan erbjuda stora fördelar till företag 

med personal som opererar över ett stort område, och där flera personer behöver stå i kontakt 

med varandra samtidigt. Underhållsstyrkor och bevakningsföretag är goda exempel. Tekniken 

tillåter grupper upp till tio deltagare at kommunicera med varandra utan att vänta på 

uppkoppling. Lenton (2004) återger en undersökning gjord av Telphia där intresset för 

tekniken varierade. Endast 4% av de tillfrågade vårdföretagen var intresserade, medan hela 

16% av IT- och telekombolagen skulle införa PTT.  

 

En annan typ av kommunikation är att mobil teknik kan användas för att övervaka och styra 

all form av teknisk utrustning. Begreppet Machine-to-Machine (M2M) brukar användas för 

att beskriva detta. Ett objekt som till exempel en maskin, en dörr eller skåp, använder någon 

form av sensor. Sensorn registrerar en företeelse som till exempel en temperatur, ett varv, 

eller ett flöde, som i sin tur har kontakt med en teknik för överföring som till exempel 
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bluetooth eller IR. Siegemund, et al (2004) talar om smarta omgivningar där smarta objekt 

förses med sensorer som registrerar objektens status. De betonar att handburen mobil 

kommunikationsutrustning kan agera som den avgörande länken mellan datorförstärkta 

objekt, användare och den bakomliggande infrastrukturen. Med andra ord så kan en 

mobiltelefon stå i kontakt med en sensor i vilket objekt som helst via det vanliga GSM-nätet, 

se Figur 9. Mobiltelefonen kan sedan användas för att stänga av, starta eller styra objektet.  

 

 

Figur 9 Mobila enheter kan användas som länk mellan smarta objekt och server (Siegmund et al 2004) 

 

Siegemund, et al (2004) hävdar att de handburna mobila enheterna kan ta olika roller som: 

 

• Accesspunkt för den mobila strukturen, där den mobila utrustningen upprättar 

kommunikation mellan objekten och server.  

• Användargränssnitt genom direkt interaktion med objektet 

• Sensor för identifikation av objekten 

• Mobilt lagringsmedium. 

• Tillhandahållare av resurser, genom att behandla mätdata via andra applikationer 

• Identifiering av användare, genom identifiering av den mobila enhetens användare 

 

Lawton (2004) spår att det kommer att finnas minst 1,5 miljarder elektroniska apparater som 

kommer att vara uppkopplade på Internet år 2010. Idén med M2M är att både den 

elektroniska enheten och nätverket ökar i värde vid varje anslutning som görs. Tekniken gör 

det inte bara möjligt att samla in data från elektroniska enheter, utan ger även möjlighet till 

styrning baserad på den information som samlats in. Lawton (2004) hävdar att en av de största 

tekniska trenderna idag är att expandera M2M in i den trådlösa tekniken, tack vare att kretsar 

som bluetooth kan appliceras på nästan alla objekt.  
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2.8. Utveckling av mobila IT-tjänster till företag och organisationer 
När vi nu redogjort för mobilitet, tjänster, mobila IT-tjänster, mobil utrustning och mobile 

business avslutar vi den teoretiska referensramen med att redogöra för utvecklingsarbetet med 

att ta fram mobila IT-tjänster samt dess framtid. Själva utgångspunkten i utvecklingen måste 

vara användandet av tjänsten, enligt samtliga experter. Sarker och Wells (2003) redogör för 

ett antal faktorer som kan påverka användandet av mobila IT-tjänster.  

 

• Individuella, som ålder, teknologisk kunskap och kulturellt ursprung.  

• Tekniska, utformandet av interface och nätverkskapacitet.  

• Kommunikation/Applikation som antalet deltagare som interagerar med tjänsten, 

snabbheten i kommunikationen, storleken på kommunikationen och målen med 

kommunikationen.  

• Typen av mobilitet i arbete (resande, vandrande, besökande) 

• Kontext som ekonomiska faktorer och sociala faktorer. 

 

Alla dessa faktorer måste kartläggas och medvetandegöras hos de som är med i 

utvecklingsarbetet. Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003) konstaterar att det är de mobila 

mönstren hos människor i sig som ställer kraven på smidiga och formbara tjänster i och med 

begränsningarna som finns hos bärbar mobil utrustning. Begränsningarna handlar om liten 

display, litet minne och processorkraft samt dålig kvalitet på uppkoppling. Därför är det av 

högsta prioritet att skaffa en djup förståelse för användarnas interaktion med sin omgivning 

vid utformningen av mobila IT-tjänster. Bohlin et al (2004) betonar att i och med att 

marknaden har mognat, så har även efterfrågans komplexitet och natur ändrats. De som 

erbjuder mobila IT-tjänster idag måste möta kraven från speciella användargrupper med 

innovativa applikationer som tillfredsställer gruppspecifika tjänster som skapar mervärde.  

 

”the developement of mobile applications should not be about reducing content and 

functionality but about creating new, creative ways of using information technology in place, 

time and user sensitive context” 

(Oinas-Kukkonen & Kurkela 2003 s.54) 

 

Yorulmas och Ragas (2002) fastställer fyra principer för att nå mobil succé som gäller mobile 

commerce och tre av dessa är intressanta även för mobile business. För det första gäller det att 
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skapa ett riktigt värde för kunden. För det andra måste förändringsgraden i användarna 

beteende minimeras. För det tredje måste kunden kunna lita på produkten och tekniken. 

Paavilianen (2002) understryker också att de beslut som fattas rörande mobila IT-tjänster 

inom företaget måste klart adressera behov och krav om något värde ska kunna tillföras. Vad 

är kärnverksamheten? Vilka faktorer är viktigast för framgång? Vilka är de största gapen 

mellan teknologin och övriga resurser? Detta är frågor som måste besvaras enligt Paavilainen 

(2002). Urbaczewski et al (2003) hävdar i samma anda att vägen till succe går genom att via 

noggranna empiriska studier och rigorösa utvecklingsprojekt identifiera marknadstrender, 

produktdesign och andra kritiska faktorer för framgång. På så sätt kan kostsamma snedsteg 

undvikas. Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003) tar upp sju principer för god design av mobila 

IT-tjänster.  

 

1) Tjänsten ska ge information som användarna behöver när de är mobila - Mobilitet. 

2) Tjänsten skall göra livet enklare för användaren – Användbarhet.  

3) Tjänster ska bara ge relevant information – Relevans. 

4) Tjänsten ska vara lätt att använda och att lära sig - Enkelhet. 

5) Den viktigaste informationen skall vara lättast att nå - Navigationsflöde. 

6) Användarnas terminologi ska användas, och informationen ska organiseras på ett sätt som 

användarna tänker - Användarcentrering. 

7) Tjänsten ska anpassas i högsta grad till varje användare - Personalisering. 

 

Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003 s 53) sammanfattar sina principer i en mening: 

”A good mobile service provides additional value for the user and is fast and natural to use” 
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Anders Hektor1 betonar också vikten av användbara tjänster men säger att det finns två vägar 

att välja vid utvecklingen av mobila IT-tjänster: 

 

1) En teknisk utveckling grundad på möjligheter i tekniken, det vill säga, vilka problem kan 

vi lösa med denna teknik? 

2) En problembaserad utveckling som utgår från användarnas behov och önskningar, från 

vardagliga eller professionella problem. 

 
Vilken väg som är bäst, är svårt att säga, men båda behövs. En sak kan dock konstateras, det 

kan vara mycket svårt att ändra på användarens grundläggande beteenden. Ur den synvinkeln 

är variant två önskvärd. Om denna väg väljs, så gäller det att lära känna användarna och dess 

verksamhet, säger Anders Hector1. Han är skeptisk till hur mycket användarna verkligen 

deltar i utvecklingsarbetet, i alla fall om ”att vara med” innebär att vara med i alla faser av 

utvecklingen, och att fatta riktiga avgörande designbeslut. 

 

Enligt Per Kristensson (2003), måste företag som tillverkar avancerade tekniska tjänster bli 

bättre på att kommunicera med sina kunder, då de kan bidra med kreativa idéer till nya 

tjänster och produkter. Många företag tror inte på kundens förmåga att lösa problem, speciellt 

inte när det handlar om svår teknik.  I avhandlingen ”Creativity in Applied Enterprise - 

Bringing Impetus to Innovation” visar han emellertid på att vi som vanliga människor visst 

kan bidra med kreativa idéer i framgångsrik tjänsteutveckling. I en studie gavs ett femtiotal 

studenter och utvecklare mobiltelefoner som fick använda dessa fritt, efter att ha deltagit på 

föreläsningar om mobiltelefoners framtida potential. Efter tolv dagar hade de tillsammans 

producerat ca 250 idéer om hur tjänsterna kunde förbättras. 

 

Kristensson (2003) jämförde idéer från utvecklare och användare och konstaterade att: 

• Användarna producerade idéer som var mer originella, vilket tyder på att man har ett 

avvikande tankesätt mot utvecklarna. 

• Användare producerade idéer som ansågs vara något mer värdefulla 

• Utvecklarna producerade de idéer som ansågs lättast att genomföra. 
 

 

 

 

1Anders Hector, Föreståndare Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Telefonintervju 2004-11-30 
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En annan aspekt var att Kristensson (2003) i sina undersökningar kommit fram till att fler 

idéer genereras om användargrupper som får sitta tillsammans ”ansikte mot ansikte” i stället 

för exempelvis videokonferenser eller chat.  

 

Kristensson (2003) säger att utvecklarna jobbar för nära tekniken och har inte tillräckliga 

kunskaper om användarnas bakgrund och behov. Företag inom tjänsteområdet måste bli bättre 

på att kommunicera med sina kunder och låta kunderna själva komma med idéer.  

 

2.9. Mobila IT-tjänsters framtid 
Bohlin et al (2004) konstaterar att den mobila kommunikationens historia kännetecknas av en 

underdrift av det totala behovet och en överdrift av vissa behov, som WAP, samt oförmågan 

att se det enorma behovet av andra tjänster som SMS. Bohlin et al (2004) menar att prioriteten 

måste ligga på att identifiera och ta bort hinder för den fortsatta tillväxten. En balans måste 

finnas och nyckeln till detta är att förstå vad som driver behoven på marknaden samt de 

komplexa relationerna som finns mellan marknad, teknologi och lagstiftning. 

 

SIMS-rapporten (2004) spår att de mest framgångsrika företagen inom utvecklingen av 

mobila IT-tjänster är de som prioriterar uppfinningar och innovationer. Man framhåller alltså 

det tekniska perspektivet. 

 

SIMS-rapporten (2004) tar också upp några specifika trender och en förväntad utveckling av 

de mobila IT-tjänsterna. Man tar upp fyra områden.  

• Gör värdeadderande processer trådlösa. Fler vertikala tjänster i verksamheten 

• Integrering av företagssystem – ERP, CRM. 

• M2M kommunikation, smarta omgivningar 

• Personalisering av tjänster, att kunna se användarnas omgivning, positionering. 
 

Utvecklingen kan också gå mot att standardisera så kallade tjänsteplattformar. Wrenne (2004) 

tar upp det konceptet. Han redogör för May’s ”Base services platform” som består av e-post, 

tal, positionering och content readers, något som benämns killer applications. Dessa kan bilda 

en plattform för ett antal andra tjänster, något han benämner som ”den trådlösa befolkningens 

swiss army knife”. Wrenne (2004) hävdar dock att plattformen inte behöver bestå av alla 
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dessa tjänster och vill definiera en tjänsteplattform som en gemensam grund som kan 

användas som utveckling av olika tjänster. Wrenne (2004) hävdar att tjänsteplattformar kan 

bidra till att hitta ett effektivt och produktivt sätt att snabbt ta fram tjänster, och att detta kan 

vara något för framtiden. 

 
Kozuch et al (2004) presenterar ett scenario för framtiden av mobila IT-tjänster som helt 

bryter av från tanken med att utveckla den mobila utrustningen. De menar att 

hårdvarukostnaden blir för hög och föreslår en värld med offentliga datorer som finns 

tillgängliga överallt, från väntesalar i sjukhus till affärer. När användaren börjar använda 

datorn så laddas den unika profilen och tillståndet in. Gruppen har utvecklat något de kallar 

för Internet Suspend/Resume (ISR) för att anta denna utmaning. Detta är en genomträngande 

datateknik som på ett snabbt sätt personaliserar och depersonaliserar datorns hårdvara för 

användning. Kozuch et al (2004, s 71) säger att ”seamless ubiquitous access to a user’s 

uniquely customized personal environment is the holy grail of mobile computing”.  
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för undersökningens uppbyggnad och förutsättningar. Under varje 

rubrik redovisas först alternativa metoder, därefter redovisas den eller de metoder som 

använts i vår undersökning. Vi redogör även för hur undersökningen praktiskt har gått till och 

avslutar med metodkritik. 

3.1. Metodval och ansats 
I detta avsnitt redogörs först för vetenskapliga ansatser med teorier. Därefter redogörs för den 

ansats som valts för uppsatsen. Efter detta beskrivs en kvantitativ och kvalitativ ansats för att 

avslutas med en motivering till vald ansats och metod. 

3.1.1. Vetenskaplig ansats 
Avsnittet beskriver olika ansatser som forskare kan anta i sitt forskningsarbete och avslutas 

med en beskrivning av den ansats vi valt för denna uppsats. 

3.1.1.1. Deduktion 
När man arbetar på ett deduktivt sätt, säger Patel och Davidsson(1994) att man följer 

bevisandets väg. Arbetssättet utmärks av att man från allmänna grunder och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur denna teori så härleds hypoteser som empiriskt 

prövas i det aktuella fallet. Detta sätt att arbeta kallas enligt Patel och Davidsson (2003) för 

det hypotetiskt-deduktiva. Det är den befintliga teorin som här bestämmer vilken information 

som ska samlas in och hur den ska tolkas. Den bestämmer även hur man ska relatera resultatet 

till den befintliga teorin. Objektiviteten i forskningen stärks, enligt Patel och Davidsson 

(2003), genom att utgångspunkten tas i en befintlig teori. 

3.1.1.2. Induktion 
Vid ett induktivt arbetssätt följer man, enligt Patel och Davidsson (1994), upptäckandets väg. 

Man arbetar då helt förutsättningslöst utan att utgå från tidigare teori. Man vill då upptäcka 

något som ska formuleras i en teori. Risken, enligt Patel och Davidsson (1994), med 

induktion är att man inte vet något om teorins räckvidd, eftersom den baseras på ett empiriskt 

underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor. Att man inte 

utgår från en teori innebär inte forskaren inte har några egna idéer och föreställningar som kan 

påverka producerade teorier. 
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3.1.1.3. Abduktion 
Abduktion är ett tredje sätt att relatera teori och empiri i verkligheten, och det innebär en 

kombination av induktion och deduktion, enligt Patel och Davidsson (2003). Utifrån ett 

enskilt fall formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, och detta är det första 

steget. Det andra steget är att pröva denna tes, eller hypotetiska mönster på nya fall. I det 

första steget arbetar forskaren induktivt och i det andra deduktivt, enligt Patel och Davidsson 

(2003). Efter detta kan sedan teorin utvecklas för att bli mera generell. Den stora fördelen 

med ett abduktivt arbetssätt är enligt Patel och Davidsson (2003) att inte forskaren blir låst att 

jobba antingen deduktivt eller induktivt. 

 

3.1.1.4. Undersökningens vetenskapliga ansats 
Vi bedömer att vår undersökning genomförts på ett induktivt sätt. Vi har, utifrån vår 

frågeställning jobbat helt förutsättningslöst för att forma teorier och dra slutsatser. 

Frågeformulär och intervjustöd har dock utgått från teoretiska studier för att kunna ta fram 

relevanta frågor.  

3.1.2. Undersökningens ansats 
I litteraturen beskrivs ofta kvantitativ och kvalitativ forskning som om det skulle vara två helt 

skilda veteskapliga verkligheter. Enligt Patel och Tebelius (1987) är det knappast fallet i 

praktisk forskning. En ansats som inriktar sig kvantitativt har ofta kvalitativa delar och en 

kvalitativ ansats har ofta kvantitativa delar. Det som är avgörande för undersökningens ansats 

är hur forskaren valt att precisera problemområdet. 

3.1.2.1. Kvantitativt 
Med kvantitativt inriktad forskning menar Patel och Davidsson (1994), den typ av forskning 

som använder statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Den har en tendens att uppfatta 

siffror som det väsenliga att analysera i undersökningen. Frågeställningen rör då frågor som 

”Var?, Hur?, Vad är skillnaden? och Vilka är relationerna?” och förknippas, enligt 

Denscombe (2000), med analys av problemområdet.  

3.1.2.2. Kvalitativt 
Med en kvalitativt inriktad forskning avser Patel och Davidsson (1994), den typ av forskning 

som använder verbala analysmetoder, där ord uppfattas som det väsentliga att analysera. Då 

handlar det om att tolka människors upplevelser eller att försöka få svar på frågor som rör 
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”Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” En kvalitativt inriktad forskning ger, 

enligt Denscombe (2000), en beskrivning av problemområdet. 

3.1.2.3. Motivering till vald ansats och metod 
Vi har i vår undersökning dels använt en kvalitativ metod och dels en kvantitativ metod. Den 

kvalitativa metoden med intervjuer användes för att få en beskrivning och en djup förståelse 

för ämnet. Den kvantitativa metoden med enkäter användes för att få förståelse ur ett annat 

perspektiv för samma frågeställning. Att göra en kvalitativ undersökning av användarna ansåg 

vi vara omöjligt då dessa ännu inte har den kunskap som vi tycker krävs för att kunna bidra. 

Mobila IT-tjänster är en relativt ny företeelse, och vi räknade med att de användare vi skulle 

träffa, ej använt tjänsterna under någon längre tid. Dessutom hade detta tagit för lång tid, och 

då hade vi inte fått med så många användare. 

3.2. Syftes formuleringar 

3.2.1. Explorativt syfte 
Explorativa undersökningar har som syfte att utforska. Syftet är då främst att skapa en 

övergripande bild av fenomenet, att göra en form av upptäcktsresa. Alla undersökningar är till 

viss del explorativa men det innebär inte att de har ett explorativt huvudsyfte. När man kan 

koppla undersökningens syfte till en huvudfråga av typen Vad?, anser Christensen et al (1998) 

att undersökningen har ett explorativt syfte. Undersökningar med explorativt syfte bör, enligt 

Patel och Davidsson (1994) undersöka ett problem allsidigt eftersom den typen av 

undersökning ofta ska ligga till grund för fortsatta undersökningar.   

3.2.2. Hypotesprövande syfte 
Hypotesprövande undersökningar har som syfte ta fram kunskap som förklarar. Denna typ av 

syfte förutsätter, enligt Patel och Davidsson (1994) att kunskapen är så god inom området att 

man från teorin kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. 

3.2.3. Deskriptivt syfte 
En deskriptiv undersökning har som syfte att åstadkomma beskrivningar.  Beskrivningarna 

kan gälla olika fenomen i vår värld som individer, situationer eller skeenden. Det kan även 

vara beskrivningar av konsekvenser mellan fenomen eller relationer mellan olika fenomen.  

 

I en deskriptiv undersökning är det endast resurser som begränsar valet av data, information 

och insamlingstekniker. Enligt Christensson et al (1998) kan man uppnå de bästa resultaten 
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om man samtidigt använder flera olika typer av datakällor, olika typer av data och olika 

insamlingstekniker, så kallad triangulering. 

3.2.4. Undersökningens syfte 
Vi vill lyfta fram vad som driver utvecklingen av mobile business samtidigt som vi vill hitta 

användarnas påverkan till utvecklingen. Genom studier, andras och egna undersökningar vill 

vi ge en bild av dåtid, nutid och framtiden för mobile business, dess påverkan på människors 

liv och på företagens arbetsrutiner. Vi vill också kartlägga på de olika sätt som 

utvecklingsföretagen samverkar med dem som slutligen kommer att använda dessa system. Vi 

vill ge en bild över alla de olika faktorer som har påverkat och fortsätter att påverka de mobila 

företagstjänsternas utveckling.  

 

Som vi nämnt tidigare är alla undersökningar till viss del explorativa. Denna undersökning är 

inget undantag. För att öka vår kännedom om fenomenet mobil IT-tjänster och för att ringa in 

och avgränsa problemområdet är undersökningen inledningsvis explorativ. Undersökningen 

har även ett deskriptivt syfte där vi använder oss av metodtriangulering för att lyfta fram och 

belysa både utvecklarnas och användarnas syn och erfarenheter inom området.  

3.3. Urvalsstrategi 
I detta avsnitt beskrivs urvalsstrategin för undersökningen. I de fall vi nämner informanter 

avser vi de utvecklare som medverkat i våra intervjuer, medan de användare som besvarat 

våra enkäter omnämns som respondenter  

3.3.1. Sannolikhetsurval 
Föra att kunna generalisera forskningsresultaten till alla andra som kan jämföras med den 

undersökta gruppen tas ofta ett stickprov ur en population. Stickprov kan tas på flera olika sätt 

som till exempel genom ett slumpmässigt urval eller systematiskt urval. Patel och Davidsson 

(1994 ) säger att flesta sätten för att göra ett sannolikhetsurval innebär att man måste ha ett 

register över alla individer i populationen för att göra urvalet.  

3.3.2. Icke-sannolikhetsurval 
Ibland kan det vara viktigare att de som ska ingå i undersökningen har god insikt och kunskap 

om det som ska undersökas än att man ska får statistisk representativitet. Descombe (2000) 

talar om att de människor som ingår i urvalet för intervjuer har en tendens att medvetet väljas 

ut därför att de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild position.  
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Urvalet kan ske genom ett så kallat snöbollsurval, eller uppsökande urval. Då kan forskaren 

genom ett informationsrikt fall få rekommendationer om någon som i sin tur kan 

rekommendera någon annan (Bengtsson et al, 1998). I ett bekvämlighetsurval väljer man 

endast ut de, som efter att de blivit tillfrågade, har möjlighet att delta i undersökningen. Då är 

det många gånger tillgängligheten som avgör vilka som ska ingå i urvalet vilket påverkar 

resultatets representativitet. 

3.3.3. Undersökningens urval 
Vårt urval av både informanter och respondenter har skett genom icke-sannolikhetsurval.  

Genom egna kontakter och via de utvecklare och användare som deltagit i vår undersökning 

har vi kunnat ta kontakt med utvecklare och användare på andra företag. Genom detta 

snöbollsurval har vi alltså fått kontakt med flera olika företag men undersökningen omfattar 

endast de företag som haft möjlighet att delta. När tillgängligheten har fått råda har vår 

ambition att ha med minst 15 utvecklare och minst hundra användare stå tillbaka. Vi har inte 

haft någon möjlighet att resa till Stockholm där flertalet utvecklingsföretag finns. Eftersom vi 

även ville vara närvarande vid enkätundersökningarna, för att kunna reda ut eventuella 

oklarheter och svara på frågor, var det en fördel att dessa företag fanns i trakten.  

 

I denna undersökning genomfördes 3 platsintervjuer, 2 telefonintervjuer och 2 

enkätintervjuer. De utvecklingsföretag och informanter som deltagit i undersökningen finns 

beskrivna i Bilaga A. Vår enkätundersökning har genomförts på 5 företag med totalt 80 

respondenter. Dessa företag finns beskrivna i Bilaga B. 

3.4. Datainsamling 
Datainsamlingen har skett under perioden 22/11-2004 till 16/12-2004. Den kvalitativa och 

den kvantitativa insamlingen har skett parallellt under denna period. 

3.4.1. Frågeformulärens utformning 
Frågeformulären riktade till användare utformades med strukturerade, bundna frågor och svar. 

Detta för att dels underlätta analysarbetet och dels för att respondenterna var relativt nya 

användare eller potentiella användare. Detta menar vi skulle medföra att flera skulle ha 

möjlighet att svara på våra frågor.  
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För att inte respondenterna skulle fasta i ett visst svarsmönster varierades svarsalternativen 

med Ja – Nej frågor, svarsalternativ med en graderande inställning och svarsalternativ med en 

lista med alternativ. Frågeformuläret finns att beskåda under Bilaga C. 

 

Frågeformulären var riktade till både de som använder mobila IT-tjänster och de som inom en 

snar framtid eventuellt skulle bli användare. Av den anledningen var frågeformuläret uppdelat 

i tre delar. Den första delen skulle besvaras av samtliga, den andra skulle besvaras av dem 

som var användare och den tredje skulle besvaras av dem som inte var användare. 

Instruktioner och fråga 4 i formuläret var tänkt att leda dem till rätt del i formuläret.  

3.4.2. Intervjuernas utformning 
Tanken var att datainsamling från utvecklare skulle ske med öppna frågor och svar i 

djupintervjuer. Av de utvecklare som deltagit i undersökningen var det endast ett fåtal som 

kunde ställa upp på intervju, några kunde vi intervjua per telefon och andra önskade en enkät 

att svara på. Av den anledningen utformade vi en enkät som kunde användas både som 

underlag för intervjuer, både personliga och per telefon, och som vi kunde skicka till de 

utvecklare som hade svårt att boka in tid för intervju. 

 

Vi ansåg att dessa olika tekniker för vår datainsamling från utvecklare krävde en 

standardisering av våra frågor. Av den anledningen utformades ett strukturerat underlag för 

intervjuer med bundna frågor, bundna svar och möjlighet till utveckling av svaren och 

motivering. Dessa bundna frågor togs fram framför allt för att underlätta insamlingen vid 

telefonintervjuerna, men fanns alltså med i utskicken och i de personliga intervjuerna. 

Vid telefonintervjuerna noterades nyckelord från respondenternas svar av den som 

intervjuade. 

3.5. Dataanalys 
I detta kapitel beskrivs den fenomenografiska dataanalysen och hur vi praktiskt har genomfört 

den kvantitativa och kvalitativa dataanalysen i uppsatsen. 

3.5.1. Fenomenografisk dataanalys 
Enligt Olsson och Sörensen (2001) kan man inte peka på en strikt stegvis metodik när det 

gäller kvalitativ analys överlag, eftersom analysen är en tolkning av innebörd. För 

fenomenografisk analys av transkriberade intervjuer framhålls däremot tre steg. Det första 
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steget innebär att söka efter uttalanden som är aktuella för forskningsfrågan. Det andra steget 

är att analysera dessa identifierade uttalanden i förhållande till sammanhanget de förekommit 

i och det tredje steget är att jämföra meningsinnehållet i dess textomgivning.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2001) används i fenomenografin beskrivningskategorier för att 

föra samman kvalitativt delade uppfattningar som en grupp människor har av samma 

fenomen. Forskaren kategoriserar uppfattningarna med hänsyn till skillnader i 

uppfattningarnas betydelse. Kategorierna är forskarens uppfattning av ett fenomen i dennes 

omvärld. 

3.5.2. Undersökningens kvalitativa analys 
Den kvalitativa analysen inleddes med att, från inspelningar, anteckningar och formulär, 

skriva ner alla intervjuer ordagrant i Word. Vi valde uttalanden som passade in i 

forskningsfrågan i varje intervju. Därefter gjorde vi kategoriseringarna kategori av branscher, 

typer av tjänster, motiv till införande, användare av systemet, teknik och utveckling. Sedan 

analyserade vi dessa uttalanden i dess sammanhang var för sig och tillsammans. Sedan 

jämförde vi detta.  

3.5.3. Undersökningens kvantitativa analys 
För att analysera enkätundersökningen utformades en matris i Excel där kolumnerna var 

numrerade efter frågans nummer och ett löpnummer. Varje rad i matrisen var en respondent 

som endast kunde urskiljas genom företagsnamnet och ett löpnummer. Eftersom vi i 

undersökningen valt att inte ta med några uppgifter som kunde identifiera respondenten 

markerade vi efter varje undersökning, enkäterna med en bokstav för att kunna identifiera 

vilket företag de representerade. För att kunna gå tillbaka och kontrollera registreringar i 

matrisen numrerades enkäterna vid registrering med löpnummer inom varje företag.  

 

I matrisen representerar en 1:a en markering i ett svarsalternativ. En fråga som inte skulle 

besvaras av en respondent markerades med * och ett fråga som av någon annan anledning inte 

besvarats markerades med 0. Detta sett att markera svarsalternativen gjorde det möjligt att 

summera antalet respondenter som markerat ett svarsalternativ och räkna ut svarsfrekvensen 

på alla frågor. 
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3.6. Sekundärdata 
Vi har delvis använt rapporter från Stelacon (2003) och SIMS (2004) som sekundärdata. 

SIMS är en specifik supportgrupp som grundats och drivs av den europeiska unionen inom 

ramarna för IST sjätte ramverk för forskning och teknisk utveckling. SIMS har i uppdrag att 

utveckla och bistå med innovativa lösningar till utvecklare av mobila IT-tjänster och 

applikationer. Vi kom i kontakt med SIMS via Peter French på Cybercom Group som är 

svensk representant i detta projekt. Vi har också använt en rapport från Invest In Sweden 

Agency (ISA, 2003) via Karin Ruiz. 

 

Stelacon är ett företag som genomför analyser och marknadsundersökningar på 

konsultuppdrag. Framför allt har företaget inriktat sig på informationsteknologisektorn och 

gör både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Stelacon har utfört flera undersökningar 

och kartläggningar om mobila IT-tjänster inom företag och mobila IT-tjänster till 

konsumentmarknaden. Stelacon har gjort dessa undersökningar på uppdrag av Post och 

Telestyrelsen som i sin tur har fått uppdraget från regeringen. 

 
Vi har i resultatet jämfört våra undersökningar och slutsatser med de som Stelacon och SIMS 

redovisat i sina rapporter. 

3.7. Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (1994) påpekar vikten av att veta vad det är vi undersöker, att det vi 

säger att vi ska undersöka faktiskt är det vi undersöker. Det gäller att konstruera instrument 

som ska mäta fenomenen man studerar och bedöma validiteten hos instrumentet. Patel och 

Davidsson (1994) föreslår att någon utomstående gör en logisk analys av innehållet i 

instrumentet. Hur instrumentet klarar av slumpinflytanden av olika slag benämner Patel och 

Davidsson (1994) för reliabilitet, det vill säga brister i instrumentets tillförlitlighet. 

 

När det gäller validitet och reliabilitet inom den fenomenografiska forskningsansatsen så 

skriver Alexanderson (1994) på samma sätt att frågan som ska ställas är om det var rätt 

företeelse som mättes (validitet) och med vilken noggrannhet som mätningen genomfördes på 

(reliabilitet). Vad det gäller kvalitativa analyser så begrundas företeelsen efter 

datainsamlingen så validitet och reliabilitet får en annan innebörd. Alexandersson (1994) 

skriver att i fenenomenografin handlar om trovärdighet, noggrannhet och giltighet om i vilken 

mån beskrivningskategorierna motsvarar informanternas uppfattningar. Har forskaren gjort en 
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riktig tolkning av det som informanten förmedlade i intervjun? Fenomenografin presenterar 

flera metoder att nå detta. En variant är att med stöd av citat från intervjuerna belägga de olika 

beskrivningskategorierna, för att berika och konkretisera återgivningen. En annan variant är 

att använda en medbedömare, som bedömer i vilken utsträckning kategorisystemet 

överensstämmer med den egna tolkningen av intervjuerna. Detta arbete, skriver 

Alexandersson (1994) sker i motsatt riktning i jämförelse med forskaren. Samstämmigheten 

mellan medbedömaren och forskaren beräknas då i en interbedömarreliabilitet och bör ligga 

mellan 75-100%. 

3.8. Metodkritik 
I detta kapitel tar vi upp de delar i undersökningen som kan påverka bedömningen av 

relutatens validitet och reliabilitet. 

3.8.1. Urvalet av respondenter 
I en kvantitativ undersökning vill man oftast få fram statistiskt underlag för att kunna 

generalisera resultaten på en hel population. För att kunna göra detta bör ett sannolikhetsurval 

användas. Det material som vi fått fram av vår undersökning på användare kan, på grund av 

vårt val av urvalsmetoder, inte generaliseras. Resultatens reliabilitet påverkas av detta och 

dessa avser därför endast de användare som deltagit i vår enkätundersökning. 

3.8.2. Datainsamling och analys 
I detta avsnitt redogör vi för de faktorer i enkäten och intervjuerna som kan ha påverkat 

analysens reliabilitet. 

3.8.2.1. Enkäten 
I efterhand kan man konstatera att den enkät som utformades till den kvantitativa 

undersökningen hade en del brister. Instruktionerna som skulle leda respondenten att svara på 

rätt frågor i enkäten var inte tillräckligt tydliga, vilket medförde en del bortfall. Några frågor 

som inte besvarades på förväntat sätt gjordes om till flera frågor, vilket medförde att inte alla 

haft samma möjlighet att besvara dessa frågor. Detta har påverkat enkätens reliabilitet på ett 

negativt sätt 

 

När man tittar på enkätens validitet kan man i efterhand konstatera att en del frågor inte har 

fyllt någon funktion i vår uppsats och därför inte tagits med i resultat eller diskussion. 
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På grund av de brister som uppenbarade sig när det gäller enkäten, har även reslutaten av den 

kvantitativa undersökningen påverkats. När det gäller reliabiliteten har de frågor som 

påverkats av detta, kommenterats med det antal respondenter som av någon anledning inte 

valt att besvara frågan. 

3.8.2.2. Intervjuerna 
Vid insamlingen av materialet i den kvalitativa undersökningen hade det varit önskvärt att alla 

intervjuer hade genomförts med bandinspelning. Den enkät som utformades för insamlingen 

kan ha påverkat trovärdigheten och giltigheten för de beskrivningskategorier vi kommit fram 

till. Enkäternas frågor har, om inte styrt, i alla fall påverkat intervjuerna i fyra fall av sju.  

 

Vi har vid vår analys av den kvalitativa undersökningen använt oss av de metoder som 

Alexandersson (1994) anger för fenomenografisk analys. För att ytterligare öka 

trovärdigheten på de tolkningar av beskrivningskategorier som vi fått fram, borde en 

återkoppling ha genomförts med informanterna. Detta för att kontrollera att våra tolkningar 

motsvarar det som informanterna ville förmedla under intervjuerna. 
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4. Resultat 
Detta kapitel inleds med en resultatsammanfattning. Efter detta redovisas resultaten från den 

kvalitativa respektive kvantitativa undersökningarna var för sig. De utvecklingsföretag vi 

besökt benämns Företag Ett till Företag Sju. De informanter vi talat med på dessa företag 

benämns Informant Ett till Informant Sju. Dessa företag och informanter finns beskrivna i 

Bilaga A. De användarföretag vi besökt benämns Företag A till Företag E. Dessa företag finns 

beskrivna i Bilaga B.  

4.1. Resultatsammanfattning 

• Samtliga utvecklare är fullständigt övertygade om att kännedom om kundens 

verksamhet är A och O. 

• Flera av utvecklarna tror att utvecklingen kommer att drivas av de stora företagen som 

levererar affärssystem. 

• De tjänster som utvecklarna tror mest på inför framtiden är mobil systemintegrering, 

larmövervakning, positionering samt fjärrstyrning av maskiner. 

• Samtliga utvecklare är överens om att den största drivkraften och motivet för att införa 

mobila IT-tjänster i sin verksamhet är ekonomiska. 

• Samtliga utvecklare har någon form av användarmedverkan i systemutvecklingen. 

• Flertalet utvecklare anser sig ha bra eller ingående förståelse för kundens 

problemområden och att detta direkt påverkar tjänstens kvalitet. 

• De två viktigaste faktorerna för användarna tror flertalet av utvecklarna är enkelheten 

och användbarheten 

• Utvecklarna tycker att införandet av mobila tjänster oftast är positivt, men att det 

varierar från användare till användare.  

• Utvecklarna har olika åsikter om vad som bromsar utvecklingen av mobila IT-tjänster. 

Det handlar om att kunder som skulle kunna tjäna på att införa mobila IT-tjänster inte 

förstår möjligheterna, teknikfientliga branscher, för dyra tjänster och utrustning, för 

dålig teknik, svårigheter att få till ett bra business case och brist på förståelse hos 

användarna. 

• 50% av användarna i undersökningen är nybörjare eller har mindre god datorvana. 

• 53% av användarna i undersökningen tyckte det har varit lätt eller mycket lätt att ta till 

sig de nya tjänsterna.  
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• De fyra mest negativa fenomenen med mobila tjänster var enligt användarna 

krånglande handenheter, svårigheten att hitta rätt meny, liten skärm och för långsam 

överföring. 

• Av användarna uppgav 87% av tjänsterna fungerade nästan alltid eller oftast. 

• 37% av användarn a i undersökningen visste inte vem från det egna företaget som 

deltagit vid framtagning av tjänsten. 

• Användarna såg störst behov att införa mobila IT-tjänster i sin verksamhet som rör 

larmövervakning, hämta information, inrapportering av arbetsorder och fjärrstyrning 

av maskiner. 

• Mer än två tredjedelar av användarna ansåg att de befintliga mobila IT-tjänsterna kan 

förbättras. 

• De fyra största fördelarna med mobila IT-tjänster, är enligt användarna att det sparar 

tid, ger aktuell information, ger rätt information och att inga papper som kan försvinna 

används. 

• De tre största nackdelarna med mobila IT-tjänster, är enligt användarna att inte alla 

använder systemet, att det ökar stressen och att det tar tid. Nästan var fjärde användare 

såg inga nackdelar alls. 

• Av de användare i undersökningen som inte använde mobila IT-tjänster såg behov i 

sin verksamhet för informationshämtning av arbetsuppgifter, system och kunder, e-

mail och larmövervakning. 

4.2. Undersökning utvecklare 
Den kvalitativa undersökningens resultat baseras på intervjuer med utvecklare. 

Tillvägagångssättet som använts för att få fram dessa resultat beskrivs i 3.5.2. 

4.2.1. Kundgrupper och branschkännedom 
De utvecklare vi pratat med riktar sig mot ett antal olika kundgrupper. Gemensamt för 

samtliga är en generell inriktning mot i stort sett alla kundgrupper med mobila behov, eller 

som informant Tre uttryckte sig ”vi riktar oss mot alla som behöver datorkraft i fält”. 

Samtidigt har alla företag någon form av specialisering mot någon typ av kunder. De pratar 

om prioriterade segment som exempel energibolag, vatten och avlopp på företag Två, 

parkeringsbolag, transport och telemontörer på företag Tre och fastighetsskötsel och elfirmor 

på företag Sex för att ta tre exempel. Företag Sju är i dagsläget mest specialiserad av alla mot 
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just distribution och transport då man jobbar mycket med GPS-tekniken. Samtliga av 

företagen är övertygade om att de skulle fortsätta ha prioritering på ”sina” segment om två till 

fem år och man är lika övertygade om att man vid den tiden skulle ha fler branscher att 

samarbeta med, ”beroende på hur tekniken utvecklas” enligt informant Fyra. Informant Tre 

tror dock att branscher kommer att tillkomma på befintliga tjänster men menar samtidigt att 

mobila applikationer har begränsningar. Informant Ett ser en stor kommande marknad i 

skogsindustrin, som hittills haft problem med GSM-täckning. En tjänst som positionering kan 

enligt informant Ett betyda mycket för den industrin, att ”Se till att de är på rätt områden, rätt 

ställen där de ska avverka, kör efter vissa gränser och inte hugger ner hos grannen.” 

 

När det gäller att komma ut till nya kunder och presentera nya system och nya lösningar från 

leverantörernas sida, var svaren skiftande. Informant Ett tycker det var jättesvårt att sälja in 

nya lösningar, eftersom det oftast fanns utvecklare på verksamhetsutvecklingssidan redan 

”inne” i kundens verksamhet. Informant Två och Tre säger att det är svårt att komma in i en 

”bransch”, men när de väl lyckats med det menar dessa informanter att det var lättare att 

fortsätta i den branschen och att man ganska snart byggt upp kompetens och ett nätverk av 

kontakter. Taktiken för tre av dessa utvecklingsföretag är att köpa register från en viss 

bransch och helt enkelt sätta igång och ringa. Företag Sju åker ut och besöker de företag som 

man tror kan vara intresserade. Företag Tre hade precis börjat prova telemarketing, och 

menade att det ser väldigt lovande ut. Detta företag har också lagt ut en applikation för 

golfspelare som freeware på nätet, som varit mycket lyckat. Två av företagen annonserar 

kontinuerligt i facktidningar och deltar också aktivt i seminarier.  

 

Samtliga informanter är fullständigt övertygade om att kännedom om kundens verksamhet är 

A och O, eller som informant Ett uttryckte det: ”det är svårt, på grund av bara 

teknikkompetens, att sälja in mobila lösningar”. Informant Sju tycker ”att detta är en naturlig 

förutsättning för att kunna sälja rätt”.  Flera av informanterna redogjorde också för 

svårigheten som finns när de ska börja jobba med en helt ny bransch. Här gick åsikterna isär 

hos informanterna. Informant Ett föreslår samarbete mot de affärssystemutvecklare som redan 

finns inne och kan verksamheten. Han är övertygad om att utvecklingen kommer att drivas av 

de stora företagen som levererar affärssystem och att de mobila IT-tjänsterna kommer att bli 

en naturlig del av dessa, ”att de skruvar till det likaväl som de skruvar till det för de fasta 

terminalerna”. Informant Tre tyckte att man skulle börja från grunden, vara ödmjuk och 
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lyssna på användarna och lära sig branschen. Flera av informanterna sätter sin egen 

domänförståelse i direkt relation till systemets användaracceptans. Informant Tre uttryckte att: 

”när vi började med parkeringsövervakning så insåg vi snart att parkeringsövervakning inte 

bara är parkeringsövervakning”. Fem av informanterna anser sig dock ha bra eller ingående 

förståelse för kundens problemområden och att detta direkt påverkar tjänstens kvalitet. 

4.2.2. Typen av tjänster 
Företagen erbjuder idag en mängd olika typer av tjänster, men även här finns olika grad av 

specialiseringar. Företag Två är väldigt specialiserade kring tjänster som larmövervakning, 

positionering och fjärrstyrning av maskiner. Företag Fyra har en bredare portfölj med mail, 

systemintegration, kunddatabashantering, tidspåminnelser, positionering, arbetsfördelning och 

logistikhantering. Alla informanter utom två anser att man kan ställa upp och utveckla en 

tjänst helt efter kundens behov. De utvecklingsföretag som inte utvecklar enligt 

kundönskemål satsar helt på standardiserade lösningar. Informant Två påpekade att de också 

försökt ta fram så generella lösningar som möjligt för att kunna anpassa dem snabbt för nya 

specifika kundbehov. Man kan på så sätt också ta fram prototyper på dessa system till en 

billig penning för kunden. Informanterna är generellt positiva till utvecklingen inom två till 

fem år, vad det gäller mobila IT-tjänster. Alla tror på ett mycket stort, eller stort behov i 

framtiden av mobil systemintegrering, det vill säga kommunikation med andra system, både 

inrapportering och informationshämtning. Sex informanter tror på mycket stort eller stort 

behov av larmövervakning, positionering samt fjärrstyrning av maskiner. Fem informanter av 

sju tror på ett stort behov av mailtjänster, egen administration av löner och resebokningar. 

Fyra informanter tror på ett stort behov av logistik och hantering av kunddatabaser. Tre 

informanter tror på schemaläggning och två informanter tror på ett stort behov av mobil 

marknadsföring och finansiella tjänster medan endast en informant tror på push to talk-

tekniken.   

4.2.3. Motiv till införande 
Alla informanter är överens om att den största drivkraften och motivet för att införa mobila 

IT-tjänster i sin verksamhet är ekonomiska. Det handlar om att spara resurser genom att 

minska dubbelarbete, hantera lager och minska inrapporteringstiden, minska väntetiden 

mellan uppdrag och fakturering. Informant Två hävdar till och med att det är den enda 

orsaken. Fyra av informanterna tog också upp den kvalitetsmässiga aspekten. En stor orsak 

till införande är att minska felkällorna vid inrapportering. Informant Fyra nämner ytterligare 



Drivkrafter bakom mobila IT-tjänster  Analys 
 
 

 44 

ett par saker. Att få en ökad service till kunderna, alltså kundens kund, är en stor faktor då 

kunden kan nå företagets personal konstant. Därmed kan försäljningen maximeras genom att 

mobil åtkomst till kunddatabaser ger möjlighet till att förutse kundbehov. Informant Tre och 

Sex hävdar att även vissa bieffekter har varit ledande motiv till vissa av deras kunder. De 

pratar om att kunna rekrytera personal genom att höja statusen på vissa yrken. Det är även en 

ren arbetsmiljöfråga för vissa kunder. 

 

Det avgörande enligt samtliga informanter är att det till slut är investeringskostnaden ställt 

mot övertygelsen att det går att göra besparingar som avgör. När väl kunderna bestämt sig för 

inköp så tycker samtliga informanter att kunderna var varierande duktiga på att uttrycka sig 

vad de skulle ha. Informant Tre tog här upp fördelarna med att ha prototyper eller 

standardiserade system som kunden kan testa innan. 

4.2.4. Användare av systemet 
När väl ett företag bestämt sig för att införa en mobil lösning, så var vi intresserade av 

användarnas medverkan i utvecklingen och deras åsikter om systemet. Alla informanter sade 

att de har någon form av användarmedverkan vid utvecklingen av systemen. Informant Sex 

erbjuder standardiserade produkter, så där är användarnas medverkan begränsad vid 

införande, men informant Sex sade att man hela tiden fick in önskemål från användare som 

sedan togs med i anpassningar och i nästa version av systemet. Informant Tre sade att ”deras” 

användare ofta ”är ovana användare som normalt inte använder dator, så vi måste ta stor 

hänsyn till detta, de måste vara med från början” och att ”människan av naturen är 

misstänksam”. Alla informanter utom informant Sex tycker att de alltid eller nästan alltid har 

användare med i projekten. Ett problem som dryftades av informant Ett var frågan om det 

alltid är rätt användare med i projekten. ”Risken är att de som är med i ett sådant här projekt 

är de som är positiva och aldrig ser problemen, medan många andra kanske tycker något helt 

annorlunda.” Företag Två har något man kallar ”user group” där användare och utvecklare 

träffas ett par gånger om året. På dessa träffar presenterar utvecklarna nyheter och användarna 

har möjlighet att lämna förbättringsförslag. Fem av informanterna tror att de två viktigaste 

faktorerna för användarna är enkelheten och användbarheten. Funktion, nytta och 

tillförlitlighet är också faktorer som nämns av flera. Två av informanterna tog också upp 

snabbheten som en viktig faktor, eller som informant Tre uttryckte det ”Det finns ju ingen 

mening att datorisera någonting om det inte går snabbare, eller åtminstone lika snabbt”. 
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Informant Tre tog också som enda informant upp de rent ergonomiska frågorna, som vikt och 

enkelhet att bära. Informant Fem tog upp personalisering av tjänster och att det var viktigt att 

det känns lite kul. ”Det är ju så, det är väl nästa steg på det här området, usability området, 

som man brukar kalla det, human factors området, att det är ju traditionellt rätt så stelt, och 

väldigt inriktat på effektivitet och det ska gå snabbt att lära sig, det ska gå snabbt att utföra 

uppgifter. Jag tror när det gäller telefonsidan, så kommer in mer aspekter än bara det, det ska 

kännas kul att använda det”. 

 

Informanterna har både delade meningar och samstämmighet när det gäller användarnas 

åsikter om de mobila IT-tjänsterna i drift. Samtliga sju sade att det oftast är positivt, men att 

det varierar från användare till användare. Samtliga informanter sade att det är själva 

introduktionen av systemet som ibland kan vara negativ. I början är en del misstänksamma till 

det nya, och informant tre sade att det är den negativa klicken som oftast hörs, även om det 

endast rör sig om 5 % av användarna, men efter ett tag så är i stort sett alla positiva. Informant 

Sex sade att det beror helt på hur de manuella rutinerna ser ut innan. Vissa yrkesgrupper är 

inte vana att rapportera in tid eller arbeten över huvud taget, utan är vana att styra sig själva 

helt och hållet. För dessa blir ett mobilt system med rapportering väldigt jobbigt, då de känner 

en slags ”storebror ser dig” känsla. Informant Två tog upp företagskulturen som en stor 

faktor. Vissa företag är helt enkelt inte speciellt teknikvänliga och då blir de mobila 

lösningarna inget undantag. Informant Sex påpekar, med flera, att det gäller att ha användarna 

med i designprocessen för att få användaracceptans. Informant Fem sade att ”om det är lätt att 

använda och upplever man ingen seghet, och om man verkligen märker att det här systemet 

gör mig effektivare eller gladare. Det måste finnas en uppsida för användaren. Finns det inte 

det eller att nersidorna överväger, så används ju inte de här grejerna”. Informant Tre sade : 

”har du ingen användaracceptans på ett system, även om du ställer krav på användarna att du 

ska använda det, så kan det ju på yttra sig på andra sätt, effektiviteten sjunker och så vidare, 

så användaren kan ju alltid påverka resultatet”. 

4.2.5. Tekniken 
Fyra av informanterna tog upp problematiken med WAP. De anser att det är omöjligt att 

använda och tar för lång tid. Vad det gäller GPRS så går åsikterna isär lite. Flertalet av 

informanterna anser att GPRS är tillräckligt snabbt för att klara av de tjänster som finns idag. 

Informant Tre hävdar att det är förhållandevis små datamängder som skickas i de mobila IT-
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tjänster som de erbjuder. Han sade ”om det är så att du utifrån fältet vill utbyta information 

med centrala system, så räcker ju GPRS-tekniken bra för det”. Informant Två tycker däremot 

att GPRS är för långsamt. 3G är också föremål för spekulationer. Flera uttalade sig positivt 

om tekniken, medan andra är mer tveksamma. Informant Två sade att ”jag är övertygad om 

att om vanliga telefoner var så dåliga som mobiltelefonen, så skulle ingen ha fast telefon. 

Mobiliteten gör att man står ut” Informant Tre tog upp att 3G inte löser något enda problem 

som finns idag vad det gäller de mobila IT-tjänsterna, däremot så öppnar det upp för nya 

tjänster som att streama över ljud och bild”.  

4.2.6. Utvecklingen 
Samtliga informanter hade åsikter om utvecklingen i allmänhet. Informant Två, Fyra och Fem 

hävdar att deras utveckling är rent driven av användarbehoven, medan de andra är mer 

skeptiska. Informant Ett uttryckte det som att det behövs både en teknikfokuserad del av 

utvecklingen och en behovsdriven. ”Vi som leverantörer är väldigt teknikglada också, vi ser 

inte problemen…men man måste ju få fram grejer också”. Informant Ett tycker också att ”det 

ibland inte finns så mycket pengar att tjäna som teknikerna tror, medan det i andra fall kan 

finnas massor av pengar för kunderna att tjäna”. Informant Två sa till och med att man ibland 

hellre använder äldre, säker teknik än nya sofistikerade lösningar, vilket han hävdar är ett 

måste om kundens behov ska styra utvecklingen.  

 

På frågan om vad som utvecklarna anser bromsar utvecklingen av mobila IT-tjänster finns 

många olika svar. Informant Ett och Sex anser att kunder som skulle kunna tjäna på att införa 

mobila IT-tjänster inte förstår möjligheterna, att det finns ett glapp mellan utvecklare och 

kunder i information. Informant Sex talade om att en del branscher inte alls är teknikvänliga 

och att ett uppvaknande krävs hos en del. Att produkterna, både handterminaler och tjänster, 

är för dyra tyckte informant Ett, Tre, Fyra och Sex. Priser på handterminaler borde halveras 

och det kan endast ske om volymerna ökar, sade informant Tre. Priserna på tjänstelösningar 

måste också ner, men detta kommer tyvärr att ske på kostnad av kvalitén då tjänsterna måste 

standardiseras i högre grad än idag, hävdade informant Sex. Informant Två tycker tekniken är 

för dålig och det är ibland svårt att få användaracceptans. Informant Tre tycker däremot att 

tekniken idag är tillräckligt bra, men om man tittar för några år sedan så bromsade den 

utvecklingen rejält. Däremot kan det vara svårt att få människor att förstå att man måste 

komprommissa när det gäller mobil utrustning, enligt informant Tre. ”Det går inte att få ett 
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stort tangentbord, jätteskärm och hög prestanda samtidigt som utrustningen ryms i 

handflatan”. Han pratade om en viss mognadsprocess hos användarna. 

 

Informant Fyra tog också upp problematiken med att få till bra business case. Med detta 

menas svårigheten med att räkna hem investeringen. Det är, enligt informant Fyra, svårt att 

rent praktiskt och ekonomiskt räkna ut de kvalitativa och kvantitativa vinsterna vad det gäller 

minskad administration, ökad effektivitet i fält, korrekt rapportering, stärkta kundrelationer, 

planering, motiverad personal och förbättrad produktkunskap hos kund. Det ger uppenbara 

fördelar, men det är svårt att räkna ut exakt vinst i ekonomiska termer. Informant ställde 

frågan ”Hur mycket tjänar jag på att läsa mitt mail nu i stället för när jag kommer hem på 

kvällen?” Informant Fem hävdar att det är svårt att ta fram de riktigt bra tjänsterna med den 

mobila utrustning som finns idag. Han anser att mobiltelefonen på sikt, när de är tillräckligt 

bra, kommer att bli den primära terminalen för IT-användande i stället för PC. Informant Sju 

anser att den största bromsklossen är en generell motvilja till investeringar hos presumtiva 

kunder. 

4.3. Undersökning användare 
I detta avsnitt redovisas hur svaren på alla frågor fördelats. Vi har valt att visa våra grafer i 

procent av urvalet. Av den anledningen visas frågor med ett svarsalternativ som cirkeldiagram 

och de frågor med flera svarsalternativ visas som stapeldiagram.  

 

Formuläret är utformat med två olika avdelningar En avdelning för de respondenter som har 

eller arbetar just nu med mobila IT-tjänster och en som är avsedd för dem som inte har arbetat 

med mobila IT-tjänster. En fråga är utformad för att leda respondenten till rätt avdelning i 

frågeformuläret. Instruktionerna till formuläret och frågorna har tydligen inte varit tillräckligt 

precisa då fem av respondenterna har fyllt i båda avdelningarna.  

4.3.1. Åldersfördelning 
Frågan om vilken ålderskategori respondenten tillhör var riktad till alla och bevarades utan 

bortfall. På denna fråga skulle endast ett alternativ markeras. Fördelningen i urvalet kan ses i 

Figur 10. I vårt urval överväger antalet respondenter med en ålder som överstiger 41 år och 

den största gruppen finns i intervallet 51-60 år. 
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Figur 10 Åldersfördelning i urvalet 

4.3.2. Användning av mobiltelefon privat 
Frågan om användning av mobiltelefon privat var riktad till alla respondenter men här var det 

en respondent som av någon anledning valt att inte svara på frågan. Frågan gav möjlighet till 

respondenten att här välja flera alternativ varför andelen här visas i ett stapeldiagram. I Figur 

11 kan man se att nära 90 % av dem som svarat på frågan använder mobiltelefon till tal och 

nära 40 % av dem använder den till SMS.    

Figur 11 Användning av mobiltelefon i urvalet 
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4.3.3. Datorvana 
På frågan om vilken datorvana som respondenten anser sig ha, fanns inget bortfall. 

Alternativen gav här ingen möjlighet att markera flera alternativ. För att markera alternativet 

”God” skulle användaren använda de valigaste funktionerna i e-mail, Internet, ordbehandling 

och kalkylprogram och för att markera ”Mycket god” skulle även andra system på företaget 

användas för att underlätta arbetet. I vårt urval väger antalet respondenter som anser sig ha 

god eller mycket god datorvana lika med dem som anser sig ha mindre god datorvana eller är 

nybörjare. I Figur 12 kan man se att den största enskilda gruppen är de som anser sig ha 

mindre god datorvana. 

Figur 12 Datorvana i urvalet 
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Följdfrågan, där 21 olika alternativ för användning av mobiltelefon eller handdator 

presenterades, var upplagd så att om det fjärde alternativet eller framåt var markerat skulle 

avdelningen för de i urvalet som har eller arbetar just nu med mobila IT-tjänster väljas. Om 

endast något eller några de tre första alternativen var markerade skulle avdelningen för icke 

användare väljas. Fördelningen mellan dessa båda grupper kan ses i Figur 13 

 

Figur 13 Fördelning av användare 
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Eftersom mobila IT-tjänster är en relativt ny företeelse är det högsta alternativet för denna 

fråga mer än ett år men mindre än två år. Här var det 29 respondenter som av föregående 

fråga kommit fram till att de inte använder mobila IT-tjänster. I Figur 14 kan man se att av 
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IT-tjänster mellan ett halvår och upp till två år.  
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Figur 14 Hur lång tid mobila IT-tjänster har använts 
 

20 % av respondenterna valde alternativet ”Annat”. Av dessa har två använt mobila IT-

tjänster i mer än två år och tre respondenter sade att de använt det i tio år. En respondent har 

eventuellt missuppfattat frågan och sade sig använda det dagligen.  

4.3.6. Svårhetsgraden att ta till sig mobila IT-tjänster 
På frågan om de mobila IT-tjänsterna har varit svåra att ta till sig svarar 53 % att det varit 

ganska eller mycket lätt och det var ingen som har tyckt att det varit mycket svårt, se Figur 

15. 

 

Figur 15 Svårighetsgraden att ta till sig mobila IT-tjänster 
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4.3.6.1. Vad är negativt med mobila IT-tjänster 
Den här frågan utformades först som en följdfråga till hur det varit att ta till sig de mobila IT-

tjänsterna. Det visade sig inte vara en så bra idé eftersom de flesta markerade de alternativ i 

huvudfrågan som inte ledde till denna fråga. Här valde hälften av respondenterna att inte 

svara på frågan. Av dem som svarat på frågan bör ca 80 % tas bort eftersom de valde att 

besvara en fråga som inte skulle besvaras av dem. Eftersom detta inte borde ha varit en 

underfråga, och senare i undersökningen ersattes med en huvudfråga, har vi valt att ta med 

alla respondenter som valt att svara på frågan. I Figur 16 kan man se att av dem som alltså 

svarat på frågan är det 8 % som tyckte att det är ett arbetssätt som inte passar. Detsamma 

gäller alternativet ”Annat” och här fanns inga motiveringar till det alternativet. Det är lika stor 

andel av dem som svarat på frågan som anser att handenheterna har för liten skärm, att 

överföringen är långsam, och att det är svårt att hitta i menyerna. Den största andelen 

representeras av att handenheterna har krånglat.  

Figur 16 Vad är negativt med mobila IT-tjänster 
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4.3.6.2. Hur de mobila IT-tjänsterna har fungerat 
När man tittar på hur användarna, som menade att de använder mobila IT-tjänster, upplever 

att de mobila IT-tjänsterna har fungerat så kan man i Figur 17 se att hela 87 % tyckte att de 

fungerar oftast eller nästan alltid.  

 

 

Figur 17 Hur de mobila IT-tjänsterna fungerat 

4.3.7. Hur arbetet utfördes innan de mobila IT-tjänsterna fanns 
Den här frågan utformades så att flera markeringar skulle passa in. I inledningen av 
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utfördes. Den första delen av frågan besvarades av alla 51 som anser sig ha använt mobila IT-

tjänster medan frågan om vem som utfört arbetsuppgifterna besvarades av 21 respondenter. 

Två respondenter avstod helt från att svara på frågan.  

 

På frågan hur dessa arbetsuppgifter utfördes innan kan man avläsa i Figur 18 att cirka 80 % 

svarade papper och penna och nästan 20 % svarade på dator på företag. På frågan om vem 

som utförde registreringen av uppgifterna till företagets system, som alltså 21 respondenter 

svarade på, är det 6 % som har registrerat det själva och nästan 30 % säger att det någon 

annan på företaget har utfört registreringen, se Figur 19.  
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Figur 18 Hur arbetet utfördes innan 

 
 
Figur 19 Vem som utförde arbetet innan 

2,0

29,4

5,9 5,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vet inte Någon annan på
företaget

Jag när jag befann
mig på företaget

Anna

%

3,9
0,0

80,4

19,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vet ej Inte alls Papper och
penna

Dator på
företaget

%



Drivkrafter bakom mobila IT-tjänster  Analys 
 
 

 55 

4.3.7.1. Vem eller vilka som deltagit vid framtagningen av de mobila IT-
tjänsterna 

 

Denna fråga besvarades av alla som anser sig vara användare av mobila IT-tjänster. Av dessa 

sade något mer än 31 % att de själva deltagit eller att någon med liknande arbetsuppgifter 

deltagit. Av dem som svarade ”Annan” menade en att ”alla har deltagit”, en menade att 

han/hon har ”deltagit i styrgruppen” och en annan menade att han/hon ”deltagit i samråd”. 

Samtidigt är det hela 37 % som ansåg sig inte veta vem som deltagit och i Figur 20 kan man 

se att 25 % av respondenterna uppfattar att någon inköpare på IT-avdelningen deltagit. 

 

Figur 20 Vem som deltagit vid framtagningen 
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Av dem som använt mobila IT-tjänster var det 7 respondenter som valt att inte besvara denna 

fråga. Vi har valt att vid presentationen dela in dessa i nedanstående fyra grupper av mobila 

IT-tjänster, enligt Tabell 1. 
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Grupp Frågealternativ Procent av 
svarande i 
urvalet 

Skicka och ta emot  

e-mail 
22,7 

Kommunicera med ljud och bild 
9,1 

Horisontella tjänster 

Få beställd information om Nyheter / Väder / Ekonomi/ 

Trafikinformation etc 
11,4 

Lokalisera och dirigera företagets fordon 
0,0 

Positionering 

Dirigera flödet av varor och tjänster till och från företaget som 

kan vara av betydelse för arbetet 
2,3 

Boka resor 
0,0 

Hämta information från företagets system 
20,5 

Hämta information om företagets kunder 
13,6 

Schemaläggning 
11,4 

Egen inrapportering till företagets personalsystem t ex tid, 

utbildning, sjukdom 
11,4 

Tidspåminnelser 
22,7 

Hämta information om aktuella objekt vid förebyggande 

underhåll 
25,0 

Rapportera  till företagets system efter utfört arbete t ex 

arbetsorder 
25,0 

Systemintegrering 

Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella 
38,6 

Larmövervakning 
40,9 

Fjärrstyra t ex maskiner, larm eller datasystem 
25,0 

Avancerad kommunkation 

Använda mobilen som Walkie Talkie (direktuppkoppling utan 

uppringning) 
11,4 

Tabell 1 Indelning av svarsalternativ i 4 grupper av mobila IT-tjänster (användare)  
 

På denna fråga passar det att visa ett stapeldiagram där varje stapel motsvarar antal 

markeringar i varje grupp av mobila IT-tjänster. Systemintegrering är en stor grupp och det 

ger även utslag i Figur 21 nedan. Totalt har alltså denna grupp fått över 70 markeringar där 

”Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella” är det alternativ som fått den 

största andelen markeringar. Tittar man på avancerad kommunikation, som har fått 34 
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markeringar, så har larmövervakning markerats av 40 %. ”Annat” har markerats av en 

respondent som har gett kommentaren ”Ta egna bilder”.  

 

Figur 21 Behov Antal markeringar gruppindelat 

4.3.8.1. Förbättring av existerande mobila IT-tjänster 
Den här frågan avsåg om man kan se några förbättringar av de existerande mobila IT-

tjänsterna. Det var 67 % av dem som använder mobila IT-tjänster som anser att de existerande 

IT-tjänsterna kan förbättras, vilket illustreras i Figur 22. 
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4.3.9. Fördelar med mobila IT-tjänster 
På frågan om vilka fördelar som finns med mobila IT-tjänster har en valt att inte svara. Av de 

övriga har 60 % svarat att de sparar tid medan ”Att ha tillgång till aktuell information”, ”rätt 

information” och att ”man inte har några papper som kan försvinna”, ses som en fördel av 

44% till 48%, se Figur 23. Av de som markerat ”Annat” anges bland annat ”många, men jag 

är tveksam till om jag nyttjar någon” och att ”det blir tydligare för våra kunder”. 

Figur 23 Fördelar med mobila IT-tjänster 
 

4.3.10. Nackdelar med mobila IT-tjänster 
På frågan om vilka nackdelar/risker som finns med mobila IT-tjänster var det två som avstod 
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mer komplicerat” och att ”det finns en risk att den personliga kontakten minskar” anser strax 

över 18 %. I Figur 24 kan man avläsa att 4,1 % har markerat ”Annat” och kommenterat detta 

med ”informationen kan försvinna”, ”tar längre tid när det inte fungerar” och ”strålningsrisk”. 
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Figur 24 Nackdelar med mobila IT-tjänster 
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4.3.12. Arbetsuppgifter där mobila IT-tjänster skulle kunna användas 
Här har vi gjort samma gruppindelning av mobila IT-tjänster som under punkt 4.2.10. På 

frågan, om respondenten såg någon eller några av sina arbetsuppgifter där en mobil tjänst 

skulle kunna användas, var det tre stycken som valde att inte besvara frågan.  

 

Grupp Frågealternativ Procent av 
svarande i 
urvalet 

Skicka och ta emot  

e-mail 38,5 

Kommunicera med ljud och bild 15,4 

Horisontella tjänster 

Få beställd information om Nyheter / Väder / Ekonomi/ 

Trafikinformation etc 7,7 
Lokalisera och dirigera företagets fordon 0,0 Positionering 

Dirigera flödet av varor och tjänster till och från företaget som 

akan vara av betydelse för arbetet 11,5 

Boka resor 7,7 

Hämta information från företagets system 30,8 

Hämta information om företagets kunder 30,8 
Schemaläggning 7,7 

Egen inrapportering till företagets personalsystem t ex tid, 

utbildning, sjukdom 15,4 
Tidspåminnelser 19,2 

Hämta information om aktuella objekt vid förebyggande 

underhåll 23,1 

Rapportera  till företagets system efter utfört arbete t ex 

arbetsorder 23,1 

Systemintegrering 

Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella 38,5 

Larmövervakning 19,2 

Fjärrstyra t ex maskiner, larm eller datasystem 15,4 

Avancerad kommunikation 

Använda mobilen som Walkie Talkie (direktuppkoppling utan 

uppringning) 7,7 

Tabell 2 Indelning av svarsalternativ i 4 grupper av mobila IT-tjänster (inte användare)  
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Med denna indelning passar det att presentera materialet i antal. I Stapeldiagrammet i 

Figur 26 kan man se att ”Systemintegrering”, som är en stor grupp i indelningen, har fått 51 

markeringar av informanterna. ”Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella” 

har markerats av 38,5 % av informanterna. Under ”Horisontella tjänster” är det att ”Skicka 

och ta emot e-mail” som har störst andel, vilket även här är 38,5 % av informanterna. 

 

 
Figur 26 Potentiella arbetsuppgifter antal markeringar gruppindelat 
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Figur 27 Hur arbetsuppgifterna utförs idag 
 
Arbetet utförs idag till över 48 % av någon annan på företaget och i Figur 28 kan man se att 

cirka 24 % inte vet vem som utför arbetet och att nästan 14 % har utfört arbetet själva. 

Figur 28 Vem som idag utför arbetet 
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4.3.13. Behov eller önskemål av mobila IT-tjänster 
Denna fråga lämnades obesvarad av en respondent. 63 % anser att de inte har behov av eller 

önskemål om mobila IT-tjänster. Medan 34 % anser att de har behov av eller önskemål om 

mobila IT-tjänster.  

Figur 29 Behov eller önskemål av mobila IT-tjänster 
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5. Avslutning 
Detta avslutande kapitel inleds med en diskussion där resultaten och den teoretiska 

referensramen diskuteras. Avslutningsvis drar vi slutsatser och reflektioner med ambitionen 

att svara på de frågor som ställdes i det inledande kapitlet. 

5.1. Diskussion 
Diskussionen följer samma indelning som den teoretiska referensramen. 

5.1.1. Mobilitet  
Dahlbom och Ljungbergs (1998) definitioner av mobilitet är erkända och trots några år på 

nacken en, enligt oss, klarsynt indelning. Det spelar ingen roll vilken av de tre som är mest 

mobil, menar vi, men det är viktigt för utvecklare av dessa tjänster att känna till att det finns 

väsentliga skillnader i hur tjänsterna ska utformas och vilken teknik som ska användas. I vår 

undersökning träffade vi användare som var både resande, vandrande och besökande i sina 

arbeten. Användarna på företag A använde utrustning som inte stod i kontakt med systemet, 

utan man dockade utrustningen med centralsystemet varje eftermiddag, men ändå upplevde 

alla att man använde mobil utrustning. Eftersom dessa jobbade lokalt och att komma in till 

kontoret flera gånger om dagen var en naturlig sak, upplevde ingen att direktkontakt 

behövdes, trots att man är beroende av att vara vid en viss plats, på en viss tid. Detta knyter an 

till Winberg och Ljungbergs (1999) resonemang om att mobilitet inte handlar om alltid och 

överallt. I ett annat fall hade användarna en sökare dit larmen gick och sedan använde man en 

laptop för att återställa larm och styra utrustningen hemifrån. Ur Dahlbom och Ljungbergs 

(1998) resonemang skulle dessa exempel kunna kategoriseras som sökande. Informant Tre 

och Fyra nämnde att de mobila IT-tjänsterna kan attrahera nya kategorier av personal genom 

ökad status på yrket, och detta kan man likna vid den sociala rörligheten som NE (2004) tar 

upp. När det gäller visionerna, var som helst och när som helst, som Winberg och Ljungberg 

(1999) tar upp, finns många begränsningar. Flera av informanterna upplevde WAP samt 

nättäckningen alldeles för dålig. Har man använt WAP, är det bara att hålla med. För att 

inbegripa NE’s (2004) definition bör visionen dessutom omfatta vem som helst, tycker vi. 

 

Sarker och Wells (2003) tar upp en del psykosociala effekter av mobilitet. En ökande 

professionell självkänsla och känsla av tillhörighet, en ökad känsla av frihet samtidigt som de 

kan känna sig inlåsta. Informanterna för två av utvecklingsföretagen hävdade att detta med 

ökad status till och med var ett försäljningsargument från deras sida. Informant Sex sa att ett 
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stort problem kan finnas om yrkesgrupper som varit fria utan rapporteringsansvar blir 

påtvingade mobil utrustning. Detta kan leda till att de helt plötsligt börjar känna sig 

övervakade. Problemet med förändrade rutiner tas upp av Yorulmas och Ragas (2002) som 

säger att detta är något som måste minimeras, men här ifrågasätter vi snarare de rutinerna som 

fanns innan. Arbetssättet innan var övervägande med papper och penna eller med dator på 

företaget av någon annan eller de själva när de befann sig på företaget.  

 

Exempel på förändringar som uppfattades positivt var att man på företag Sju fick möjlighet att 

direkt via mobiltelefonen gå in och övervaka och återställa larm. De slipper nu åka till 

stationer miltals bort. På företag C kan man nu skicka arbetsorder mellan varandra utan 

administrativ inblandning, vilken togs upp av användarna som mycket positivt. I urvalet hade 

20 % av användarna använt de mobila IT-tjänsterna under ett halvår, medan 60 % hade använt 

tjänsterna mellan ett halvår och två år. Våra användare som hade svårt att ta till sig dessa 

tjänster fick frågan om vad som är negativt med de mobila IT-tjänster man infört. Endast 8 % 

av dem som svarade på frågan, tyckte detta hade med själva arbetssättet att göra.  

5.1.2. Tjänster 
Anders Hectors1 uttalande om skillnad i synen sett ur utvecklingsperspektivet är mycket bra. 

Drivs utvecklingen av användarnas behov är det en tjänst man utvecklar och drivs 

utvecklingen av tekniken i sig är det applikationer. Faktum är att flera av informanterna på 

utvecklingsföretagen frågade vad vi menade med mobila IT-tjänster. De var vana att använda 

termen applikation. Vad det gäller tjänsters egenskaper är det en gammal indelning som enligt 

vår mening är baserad på jämförelsen med produkter. Edvardssons (1996) definition av 

tjänstekoncept stämmer bra överens med Hectors1 uppmaning till behovsdriven utveckling, 

och samtliga informanter såg också problemet med detta. Wrenne (2004) skriver att 

kringtjänsterna är nästan lika viktiga som kärntjänsten och informant sex talade om behovet 

av humor och små detaljer vilket skulle kunna tillfredställa det sekundära behovet. Både 

Wrenne (2004), Gustavsson och Sörqvist (1998) samt Sandholm (1995) tar upp 

behovsproblematiken. Behoven kan vara klart angivna, verkliga, uppfattade och kulturellt 

betingade, och detta är något som flera av informanterna tagit upp. Informant Sex tog upp 

företagskulturen som en avgörande faktor vid införande. Informant Ett sade att det behov som 

utvecklarna gärna vill se, ibland inte finns, och därmed är inte är verkliga.  

 
1Anders Hector, Föreståndare Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Telefonintervju 2004-11-30 
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Samtliga utvecklare hävdade att när kunderna bestämt sig så var man relativt duktiga på att 

uttrycka sig vid beställning, och därmed klart ange sina behov. Vad det gäller behov som är 

omedvetna, så kan man knyta an till Anders Hectors1 resonemang kring typer av utveckling. 

Att kunna se behov som kunden ännu inte har, är i alla branscher en delikat fråga. De som 

lyckas med det brukar få ett försprång på marknaden, och det är något att tänka på.  

 

I SIMS-rapporten (2004) tar man upp detta och spår störst framgång för de mest innovativa 

företagen. Intressant här är att minnas Kristensons (2003) studie där vanliga användare stod 

för de mest innovativa förslagen. När det gäller detta krävs tydligen både en teknikdriven 

utveckling som fokuserar på tekniska lösningar samtidigt en förmåga att förutse behov som 

användaren har utan att veta det. Detta är, som flera av informanterna också nämnde, en stor 

utmaning för utvecklarna.  

5.1.3. Mobil utrustning 
Till att börja med vill vi redogöra för lite resonemang som vi hade om mobil utrustning. Att 

en mobiltelefon, en sökare och en PDA är mobila är utan tvivel, men vi stötte i vår 

undersökning på två lösningar som av många inte skulle kvalificera som mobila. Som vi 

konstaterade i 5.1.1 så är detta en definitionsfråga om vad som är mobilitet och därmed vad 

som är mobil utrustning. Det kan vara svårt att hitta en skiljelinje här, men detta är ett 

exempel på att den mobila utrustningens utformning kan anpassas till användarnas behov av 

mobilitet, i detta fall besökande. Sarker och Wells (2003) tar också mycket riktigt upp att det 

finns olika behov av teknisk utrustning beroende på vilken typ av mobilitet det rör sig om.  

 

Vidare tycker vi att Lee och Benbasats (2003) beskriver kraven på design av mobil utrustning 

på ett utmärkt sätt. Detta är något som flera informanter talade om. Informant Tre sade att 

någonstans måste här ske en kompromiss, att det inte går att få en jätteskärm, stort 

tangentbord, massa datorkraft i ett hur litet format som helst. Han har naturligtvis rätt och vi 

har fått uppfattningen av flera informanter att den mobila utrustningen idag är en flaskhals. I 

ett av företagen vi besökte så hade man avstått från vissa mobila IT-tjänster därför att man 

tyckte displayerna inte var tillräckligt bra. I detta fall gällde det att styra maskinell utrustning 

via mobiltelefonen. Det kvalificerar verkligen till den mobila utrustningens begränsningar 

som Lee och Benbasat (2003) beskrev.  

 
1Anders Hector, Föreståndare Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Telefonintervju 2004-11-30 
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Att den mobila utrustningen är viktig för användarna understryks av vårt användarurval.  

På frågan om vad som de upplevde som negativt med mobila IT-tjänster rör den större delen 

saker som har med den mobila utrustningen att göra. Av de som svarat på frågan tyckte 24% 

att handenheterna krånglade, 20% att det var svårt att hitta till rätt meny och 20% att skärmen 

är liten. Användarurvalet fick också frågan om hur svårt de tyckte att det var att ta till sig 

mobila IT-tjänster och 53% tyckte det var lätt eller mycket lätt. Intressant att nämna här är att 

64% av urvalet är över 40 år och 50 % har mindre eller ingen datavana. Ingen slutsats går att 

dra av detta, och det har naturligtvis inte bara med den mobila utrustningen att göra, men 

siffrorna tycker vi är intressanta.  

 

Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003) menar att man som utvecklare inte ska se dessa 

begränsningar utan visionera om framtida bättre utrustning. Även om det har en poäng så 

tycker vi nog att det resonemanget är väl lätt och stämmer in i vad informant Tre med flera 

sagt om den mobila utrustningens begränsningar. Kraven på den mobila utrustningen tas upp 

av Mery (2004) och informant Två på olika sätt. Förväntningar skapas och är de verkligen 

uppfyllda, eller ”räddas utrustningen av mobiliteten i sig” som informant Två uttryckte det. 

Att se skillnaden i användarmiljön på ett lugnt städat kontor och ute i fält på stökiga 

arbetsplatser, på ett lager eller i bilen för att designa interfacet på den mobila utrustningen tas 

upp av Tarasewich (2003). Här håller vi med och anser att det ligger en stor och svår 

utmaning i detta som Tarasewich (2003) kallar för ”minimal attention user interface”. Det 

gäller inte bara att förstå arbetsuppgiften, utan även arbetsmiljön. Informant Tre talade om 

användare som är ute i ur och skur och samtliga informanter talade om vikten av 

användaracceptans, där detta synnerligen måste vara en av de centrala delarna. Stenmark och 

Magnusson (2003) tar upp den tekniska problematiken med att presentera information till 

mobila enheter och föreslår fyra olika lösningar till detta. Vi tycker att en kombination av de 

fyra förslagen verkar bäst, för att få användaracceptans. Det vill säga, återigen måste 

användarnas specifika behov få styra valet. 

 

Pousman et al (2004) presenterar en undersökning om användaracceptans där man tagit fram 

en prototyp för schemaläggning med positioneringsteknik. I den studien drog de flera 

slutsatser. Även om applikationen inte liknar de tjänster som ”våra” användare har, så kan vi 

dra vissa paralleller. Vi konstatera att utvecklarna som vi pratade med generellt tog upp att 

enkelheten och användbarheten är viktigast för deras användare, och samtliga punkter som 

Pousman et al (2004) tar upp rör dessa egenskaper. En liten kommentar om att det är viktigt 
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att återuppta en uppgift som man blivit avbruten med som undersökningen tar upp. På företag 

C var flera av användarna väldigt störda av att utrustningen återställdes till originalinställning 

efter dockning. Man ville ha kvar sina personliga inställningar. Att förstå användarnas 

situation på fältet kommer enligt oss innebära konsekvenser för både val av mobil utrustning 

och val av tjänst. Både Pousman et al (2004) och Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003) tar upp 

vikten av att anpassa tjänster och utrustning till användarnas situation. 

 

Avslutningsvis tror vi att spännande saker kommer att hända här. Informant Fem var 

övertygad om att mobiltelefonen kommer att ersätta pc’n som det primära it-verktyget inom 

en snar framtid. I SIMS-rapporten (2004) spås ett paradigmskifte inom den mobila it-

utrustningen. Vi är lite skeptiska till att detta skulle gälla alla användare, men väl vissa 

grupper. Flera av användarna på företag C påpekade också att det vore bättre att ha en apparat 

med sig än flera stycken, då man idag hade både handdator och mobiltelefon.  

5.1.4. Mobila IT-tjänster 
Paavilainens (2002) och Stelacons (2003) olika kategoriseringar av mobila IT-tjänster 

ifrågasätter vi. Stelacon (2003) hävdar att ett system för arbetsplanering skulle vara branch- 

eller funktionsspecifikt, vilket det enligt oss inte är. Ett system för mobil schemaläggning och 

arbetsplanering kan införas i vilken bransch som helst och kors och tvärs över funktioner och 

yrkesgrupper. Paavilainen (2002) gör en indelning som baseras på tjänstens natur, vilket vi 

också anser är fel, då det inte går att generellt sett säga att en viss typ av tjänst är av en viss 

natur. Ett klargörande är på sin plats.  

 

Paavilainen (2002) hävdar att meddelanden tillhör kategorin kommunikation och att 

användaradministration är en så kallad värdeadderande tjänst. Att få kritiska, viktiga 

meddelanden i avgörande lägen är alltså inte värdeadderande och att rapportera sina 

arbetstimmar till lönesystemet från flygplatsen är således inte kommunikation. Petitesser, kan 

tyckas, men vi gillar inte ordvalen. Dessutom saknar Paavilainen (2002) flera typer av mobila 

IT-tjänster som vi mött under vår undersökning, som larmövervakning och maskinstyrning. 

Wrennes (2004) resonemang om mobila telekomtjänster kontra egenskaper för generella 

tjänster är intressant och vi tycker han har flera poänger i det.  Att man som utvecklare bör 

förstå skillnaden mellan vad en tjänst och en applikation är, som vi ser det viktigt och vi håller 

helt med att SIMS-rapporten (2004) och Wrenne (2004) som konstaterar att kundvärdet ligger 

i tjänsten.  
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87 % av vårt användarurval tycker att de mobila IT-tjänsterna fungerar oftast eller nästan 

alltid. Siffran är i våra ögon för låg. Vi tror inte en sådan siffra skulle accepteras när det gäller 

andra IT-tjänster. Våra användare fick också kryssa i vilka fördelar och nackdelar de såg med 

mobila IT-tjänster i allmänhet. De fyra största fördelarna är enligt användarna att det sparar 

tid, ger aktuell information för arbetet, inga papper som försvinner och de får rätt information. 

De fem största nackdelarna är enligt användarna att alla inte använder systemet, en minskad 

personlig kontakt, ökad stress i arbetet, att det tar tid och att arbetet blir mer komplicerat. Här 

ska sägas att vår undersökning visar på en större andel markerade fördelar än nackdelar totalt 

sett. Sarker och Wells (2003) flaggar för intrång i privatlivet. Detta ser vi som ett 

organisatoriskt problem som i och för sig kan förvärras med mobil utrustning, men som 

knappast har skapats av den.  

5.1.5. Mobile Business 
Stenmark och Magnusson (2003) tar upp de generella problemen med att tillhandahålla 

information trådlöst till små handdatorer och mobiltelefoner. På flera av företagen samt av 

flera informanter fick vi exempel på detta. På ett av företagen som vi besökte hade man 

exempelvis problem med att alla inte hade täckning vid sina bostäder till GSM-nätet. 

Eftersom dessa operatörer hade dygnet runt jour med blev konsekvensen att de även var 

tvungna att ha manuella alternativ. Informant Ett berättade om ett stort behov av dessa tjänster 

inom skogsindustrin, men den dåliga täckningen satte stopp. På frågan om vad som var 

negativt med mobila IT-tjänster svarade 28 % att överföringen är långsam och dålig.  

 

Motiven att introducera mobila lösningar inom ett företag är intressant. Samtliga informanter 

hos utvecklarna sade oavkortat att det är ekonomin som styr, möjligheten till resurs-

besparingar, och vi tror inte det finns många företag som skulle införa mobila lösningar om de 

inte trodde att de skulle tjäna på det. Informant Sex tog upp den intressanta frågan om hur 

man räknar ut de kvalitativa och kvantitativa vinsterna med dessa tjänster. Kevan (2004) tog 

upp att mobil personal saknar resurser och realtidsinformation och Kirda och Gall (2003) 

beskrev mobilt samarbete som ett krav för människor som jobbar i fält och att de som lyckas 

kommer att uppnå hög effektivitet. Paavilainen (2002) hävdar att de mobila IT-tjänsterna kan 

omorganisera hela företag. Samtliga informanter talade på ett eller annat sätt om effektivitets- 

och kvalitetsvinster, och användarna intygar det också, men informant Sex tar upp ett mycket 

intressant problem här. Hur räknar man hem denna investering av mobila IT-tjänster? 

Informant Ett var också inne på detta och han ställde frågan ”Hur mycket tjänar jag på att läsa 
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mitt mail nu i stället för när jag kommer hem på kvällen?”. Heijden och Valiente (2002) tar 

upp denna problematik och genomförde en undersökning i ämnet. Deras slutsats är att 

förtjänsten hänger på att det finns behov av att koordinera människor som är svåra att 

lokalisera, vilket borde ge hopp åt samtliga av våra informanter. Vi kan bara tolka Heijden 

och Valientes (2002) slutsats som att det gäller alla människor som arbetar i fält. Här gäller 

för utvecklarna att hitta modeller att översätta kvalitativa förtjänster till kronor och ören. Vi 

hävdar att detta gäller de flesta typer av investeringar och inte bara mobila IT-tjänster. 

5.1.5.1. Horisontella tjänster 
Tjänster som e-mail, SMS och MMS finns stort behov av i alla organisationer. Flertalet av 

våra respondenter använde dessa tjänster och av dem som inte gjorde det såg många ett behov 

av dessa tjänster. Horisontella tjänster är lätta att implementera, billiga och lätt att få 

användaracceptans på.  

5.1.5.2. Positionering 
Denna teknik är inte speciellt ny men för många företag kommer detta, enligt vår mening, att 

skapa helt nya förutsättningar. MobiDoc-studien som McGrow et al (2004) genomförde skrev 

vi om eftersom detta är ett gott exempel på GPS-teknikens kraft och fördelar. Att kunna 

lokalisera medarbetare i fältet innebär stora fördelar och är i vår mening inte alls 

integritetskränkande, då medarbetarna faktiskt är i tjänst. Vad det gäller MobiDoc kan det till 

och med innebära skillnaden mellan liv och död. Det är heller ingen tvekan om att fem av sju 

utvecklare tror att det finns ett stort framtida behov av detta. Informant Ett tog också upp 

skogsindustrin här. Här finns möjlighet att styra maskinerna till exakt rätt ställe utan 

tidskrävande trädmärkning och så vidare. Alla informanter utom en såg ett stort eller mycket 

stort behov i framtiden för denna tjänst medan våra användare var minst sagt svala till denna 

teknik. Sannolikt är de branscher vi vänt oss till inte representativa för just denna sorts teknik. 

5.1.5.3. Systemintegrering 
Att integrera olika system för inrapportering och informationshämtning är ett stort område där 

många olika lösningar kan finnas. En sak är säker, inom detta kommer mobila IT-tjänster att 

växa. Att införa ett övergripande affärssystem i ett företag som sammanbinder alla system är 

lika ”plågsamt som att dra ut tänder”, enligt Strong och Volkoff (2004). De kvalitativa 

vinsterna är dock odiskutabla, och detta är något som alla våra informanter bekräftar. Blair 

(2004) tar upp problematiken med att hantera väldigt mycket information inom ett företag och 

att dessa system inte går att standardisera. Det är svårt för utvecklingsföretagen att sätta sig in 
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i en verksamhet och alla de olika specialfall som varje bransch och varje företag bereder. 

Innan de satt sig in i verksamheten är det svårt att veta hur tjänsterna ska utformas och vilka 

system de måste ta hänsyn till. Svårigheten att hantera mycket information är ingen nyhet 

men blir extra viktig när mobila enheter integreras. Mobil utrustning har inte samma 

datorkraft. Dessutom är omgivningen som de mobila användarna befinner sig i är inte alltid 

lika trygg som på ett kontor, därför måste överdriven kommunikation undvikas. Rätt 

information måste gå ut till rätt personer, och detta påpekar också flera av våra informanter.  

 

Blairs (2004) resonemang om ECM blir en naturlig följd av ambitionen att integrera alla 

avdelningar inom ett företag. Koch (2002) talar om genomträngande IT-lösningar eller 

pervasive computing för att nå denna ambition. Båda resonemangen är bra och de bildar en 

helhet. Det är viktigt att förstå problematiken, anser vi. För att ett företag ska bli effektivt 

måste de som behöver information få den informationen oavsett var de befinner sig och 

oavsett vilken tid dygnet. För att klara detta måste informationssystemen integreras med 

varandra och så även mobilt. För att få ordning på informationen behövs styrning. Blair 

(2004) påpekar intressant att problemet är brist på just styrning och inte en ökad volym av 

information. Samtliga informanter såg ett stort eller mycket stort behov för någon eller flera 

former av mobil systemintegrering, likaså våra användare. På frågan om de hade behov eller 

önskemål om mobila IT-tjänster var tjänster som rör systemintegrering de som hade störst 

antalet markeringar. De mobila IT-tjänster som vi placerat i gruppen systemintegrering fick 

tillsammans 74 markeringar av de som använder mobila IT-tjänster och 51 markeringar av de 

som inte använder mobila IT-tjänster. 

5.1.5.4. Avancerad kommunikation 
Kommunikation mellan maskiner är i sig inget nytt. Industrier har använt styrsystem med 

automatisk styrning i årtionden, men mobil teknik öppnar helt nya dörrar för detta. 

Siegemund et al (2004) talar om mobil utrustning som den avgörande länken och Lawton 

(2004) talar om en värdeökning av både nätverk och utrustning vid anslutning. I ett företag vi 

undersökte hade man anslutit mobiltelefoner till styrsystemen på stadens vattenverk. Där hade 

man helt plötsligt fått en liten manövercentral att lägga till telefonens övriga funktioner, vilket 

kvalificerar som värdeökning, enligt oss. Siegemund et al (2004) beskriver olika roller som de 

tycker en mobiltelefon kan ta i detta sammanhang. Vi tycker resonemanget är intressant men 

vill också påminna om Tarasewichs (2003) ”minimal attention user interface” och Lee och 

Benbasats (2003) mobila restriktioner samt den mobila utrustningens begränsningar. Ett 
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företag vi besökte avstod från att använda mobiltelefonen som användargränssnitt på grund av 

displayens begränsningar. Det räckte inte i detta fall med den tekniska möjligheten till 

styrning. 

 

PTT är en teknik som kan ge stor nytta åt vissa arbetsgrupper. Lenton (2004) tar upp 

underhållsstyrkor och bevakningsföretag. Det bevakningsföretag vi var på visade också 

mycket riktigt intresse för denna teknik. Fjärrstyrning av maskiner och larmövervakning 

trodde alla informanter utom en finns stort eller mycket stort behov av. PTT trodde endast en 

informant på. Våra användare såg ett stort behov av dessa tjänster inför framtiden. 

Larmövervakning och fjärrstyrning av maskiner hamnade på topp när det gäller önskemål från 

dem. Tio användare markerade alternativet PTT på frågan vilka tjänster de hade behov av. 

Lite konstigt att endast en utvecklare såg ett behov av detta. 

5.1.6. Utveckling av mobila IT-tjänster  
Efter att pratar med representanter från sju olika systemutvecklingsföretag som utvecklar 

mobila IT-tjänster kan vi konstatera att: 

- Det finns mycket problematik med denna typ av utveckling 

- Det finns en stark medvetenhet hos utvecklarna om just denna problematik 

Problematiken rör två huvudområden. Dels att nå ut till och övertyga de kunder som skulle 

kunna tjäna på mobila lösningar, förstå deras behov och omgivning, dels att kompromissa 

med de tekniska barriärerna i begränsad kommunikation och sämre gränssnitt.  

 

Tittar man på användandet av tjänsterna så hävdar Sarker och Wells (2003) att utvecklarna 

måste vara insatta i de olika faktore som påverkar användandet, och samtliga dessa faktorer 

har varit föremål för diskussion hos våra informanter. Informant Tre tog även upp ergonomi 

som en faktor, och vi håller med om att det påverkar användandet likaväl som gränssnitt och 

nätverkskapacitet. En annan sak som diskuterades på ett företag vi besökte var stryktåligheten 

på utrustningen. Det är också en faktor att fundera på för utvecklarna. Kommer till exempel 

en touch skärm att fungera för alla arbetsgrupper? Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003) talar 

om en djup förståelse för användarnas interaktion med sin omgivning, och samtliga företag 

utom ett hade ”nästan alltid” eller alltid användarmedverkan. Detta leder till slutsatsen att 

detta tas på stort allvar av utvecklarna, vilket vi tycker är bra. Just skillnaden mellan att enbart 

kunna arbetsrutinerna mot att även förstå omgivningen som användarna jobbar i är mycket 

intressant och ställer krav på utvecklarna att faktiskt vara på plats.  
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Bohlin et al (2004) tar upp att ju mer marknaden mognar desto större kommer kraven att bli 

och detta är något för utvecklarna att tänka på. Yourulmas och Ragas (2002) fyra principer för 

mobil succé är framtagna för mobile commerce och det kanske är förklaringen på varför inte 

principen att skapa en ekonomisk vinning är med, vilket var den överlägset största orsaken 

enligt våra informanter när de berättade om varför mobila IT-tjänster införs i verksamheter.  

 

Paavilianen (2002) och Urbaczewski et al (2003) betonar också att mobila IT-tjänster inom 

företaget måste adressera verkliga behov om något värde ska kunna tillföras. Detta kan endast 

ske genom rigoröst arbete och kännedom om branschen, användarna och de kritiska frågorna 

kring detta. Informanterna håller med om detta och vi också. Om och hur det görs är en annan 

fråga, framför allt i vilken omfattning. En av informanterna konstaterade också att det är långt 

från alla tjänster som erbjuds idag som faktiskt kunden behöver och tjänar på. Han 

konstaterade också att i dagsläget är utvecklingen av mobila IT-tjänster alltför teknikdriven.  

 

De informanter vi talat med har alla intygat på användarmedverkan av ett eller annat slag vid 

framtagning av tjänster, men vi vet inte till vilken grad. 37 % av våra användare exempelvis 

hade ingen aning om vem som varit med vid framtagning av deras tjänster. Med tanke på att 

de inte haft tjänsterna så länge, känns det lite konstigt. Hector1 förklarade att han var skeptisk 

till att användarmedverkan var så stor, när det gäller de avgörande besluten. Vi kan även 

konstatera att en stor del av ”våra” användare hade flera förbättringsförslag. Av våra 

användare sade 67 % att man kunde förbättra deras mobila IT-tjänster, vilket vi tycker låter 

mycket. Kristenssons (2003) undersökning får en att verkligen höja på ögonbrynen. Vi tycker 

förutom den stora mängden förslag att en sak är mycket tankvärd, och det är det att 

användarna tänker mera originellt.  

 

Användarna har inte några tekniska begränsningar och ett vardagligt utvecklingsarbete som 

begränsar deras kreativitet och detta kan vara en stor tillgång till att hitta genombrott. En av 

våra användare kom självmant med förslaget ”ta bilder” på frågan om behov av mobila IT-

tjänster. I branschen som han arbetar i kan vi också se det behovet. Varför inte de som 

levererade systemet? Det är även viktigt att hitta en praktisk balans. Utvecklarna måste 

konstruera tjänsterna och användarna har ett jobb att sköta.  

 

 
1Anders Hector, Föreståndare Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Telefonintervju 2004-11-30 
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Företag Två har något de kallar för user group där användare och utvecklare träffas på neutral 

plats och diskuterar fritt om problem och ny teknik, och det låter för oss som en bra idé.  

 

Oinas-Kukkonen och Kurkela (2003) tar upp sju principer för utveckling av mobila IT-

tjänster och vi ställer oss helt bakom samtliga dessa principer. Vad det gäller framtiden var 

informant Ett övertygad om att de mobila IT-tjänsterna kommer att implementeras av IT-

konsulter inom affärssystemen, eftersom det är de som redan har en relation till kunderna och 

känner till deras verksamhet. De mobila IT-tjänsterna kommer att bli en förlängning av 

befintliga system. Här kan man ju se att det finns plats för två aktörer. En verksamhetskonsult 

som utgår från användarnas behov och känner till deras verklighet, och en utvecklare av 

mobila IT-tjänster som driver den tekniska utvecklingen och samarbetar med 

verksamhetskonsulterna. Detta är ett intressant scenario då ovanstående krav om bransch och 

verksamhetskännedom tillgodoses.  

 

Anders Hector1 konstaterade också att det behövs både en teknikdriven utveckling och en 

behovsdriven utveckling. Att en viss del av utvecklingen måste rikta sig mot tekniska 

genombrott, och en annan del av utvecklingen måste fokusera på användarnas behov. Hector1 

konstaterar att bägge dessa inriktningar behövs, och efter våra undersökningar håller vi med 

om detta. Det måste finnas plats för bägge dessa, och det är kanske i framtiden olika aktörer 

som driver var och en av dessa utvecklingsgrenar. Hector1 säger att den behovsfokuserade 

utvecklingen är den önskvärda, och sett ur leveransen av en tjänst, så håller vi med. Ur ett 

längre utvecklingsperspektiv så gäller det, som informant Ett sa, ”att få fram grejer också”. En 

teknikdriven utveckling får fram nya möjligheter som en behovsdriven utveckling kan 

realisera till rätt organisationer och rätt användare. Även Bohlin et al (2004) konstaterar att 

utvecklingen måste bli mer behovsdriven och mindre teknikdriven. Underskattningen av SMS 

och överskattningen av WAP är två talande exempel på en utveckling alltför långt ifrån 

kunden.  

 

 

 

 

 

 
1Anders Hector, Föreståndare Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Telefonintervju 2004-11-30 
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5.1.7. Mobila IT-tjänsters historia och framtid 
Bohlin et al (2004) påpekar att utvecklingen måste fokusera mera på specifika 

användargrupper och specifika tjänster. Samtidigt påpekar Oinas-Kukkonen och Kurkela 

(2003) samt Pousman et al (2004) vikten av att anpassa tjänsterna till användarnas situation 

och behov. Här finns en konflikt mellan att få ner utvecklingskostnaderna och att specialisera 

tjänsterna. Flera informanter tog upp höga kostnader som en bromskloss för utvecklingen och 

informant Fem sade att tjänsterna måste bli mer standardiserade för att få ner kostnaderna.  

Wrennes (2004) resonemang om tjänsteplattformar är intressant, tycker vi. Vi tycker att detta 

påminner om ett objektorienterat synsätt, där ett antal komponenter som går att standardisera 

läggs i en plattform ur vilka specialsydda lösningar kan plockas ihop. Varför inte lägga in 

maskinstyrning och push to talk tekniken där också? 

 

Informant Tre upplyste om att de hade generella komponenter som kunde plockas ihop till 

prototypsystem på ett snabbt och billigt sätt, och att detta gav dem väldiga 

konkurrensfördelar. Vi tycker inte att det talar emot Wrennes (2004) resonemang. Från en 

plattform med killer applications kan tjänsterna både kundanpassas och bli billigare. 

 

I SIMS-rapporten (2004) står att läsa en profetia om framgång för de innovativa företagen och 

man framhåller fyra typer av tjänster som kan växa i framtiden. Dessa åsikter ligger väldigt 

nära våra informanter och en samstämmighet tycks finnas om att marknaden för mobila IT-

tjänster som rör systemintegration, M2M och positionering kommer att växa. Våra användare 

som använder mobila IT-tjänster fick frågan om vilka typer av tjänster de hade behov av. De 

största grupperna var e-mail, hämta information om företagets kunder, tidspåminnelser, 

rapportering till företagets system efter utfört arbete, hämta information om aktuella 

arbetsuppgifter, larmövervakning och fjärrstyrning av maskiner.  

 

Avslutningsvis vill Kozuch et al (2004) gå en väg bort från att man ska ha mobil utrustning i 

form av laptops eller smådatorer och föreslår en teknik med PC’s som finns tillgängliga över 

hela världen där alla kan logga in och få sin personliga profil oavsett var man befinner sig. Vi 

ser detta som ett komplement, i bästa fall. Tittar man på våra användare, har vi svårt att se hur 

detta skulle lyckas. Skulle det finnas en PC utomhus i varje kvarter i Linköping, eller skulle 

våra vattenverksövervakare när som helst kunna parkera, gå in och kunna använda en dator. 

Låter långsökt, och även om det skulle bli en realitet, så försvinner halva vitsen med 

mobiliteten i sig om användarna förväntas gå ett eller hela kvarter för inrapportering.  
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Då måste de ju ända ha med sig papper och penna och som en informant sa, det handlar ju 

faktiskt om att ersätta papper och penna. Dessutom ifrågasätter vi om hårdvarukostnaden blir 

billigare med denna lösning. Vi tror att mängden maskiner som måste utlokaliseras gör att 

kostnaden snarare blir större. 

5.2. Slutsats/reflektioner 
Avslutningsvis vill vi sammanfatta våra åsikter, vår diskussion och våra resultat i egna 

reflektioner. Vi har valt att beskriva de viktigaste punkterna som vi kommit fram till ur de två 

olika perspektiven som vi hade i frågeställningen. Punkterna kan ses som råd till företag som 

arbetar med att utveckla mobila IT-tjänster. Vi har försökt att länka samman punkterna i en 

kedja för att ge ett helhetsperspektiv. Se Figur 30. 

Hitta en roll på
marknaden.

Förstå kundens behov.

Utveckla rätt typer av
tjänster.

Håll nere priset på
tjänsterna.

Formulera ett
business-case för

kunderna.

Genomför utvecklingen på
rätt sätt.

 
Figur 30 Slutsatskedjan 

5.2.1. Hitta en roll på marknaden 
Helt klart är att det finns rum för olika typer av aktörer inom detta område. SIMS-rapporten 

(2004) gör en indelning som vi tycker är mycket bra. Det finns olika drivkrafter som för 

utvecklingen framåt och det gäller för företagen att veta sin roll på marknaden. Vi kan se  två 

tydliga drivkrafter av mobila IT-tjänster idag. Det finns en teknikfokuserad drivkraft och en 

kundfokuserad drivkraft. I uppsatsen konstateras att bägge behövs och vi håller med. Den 

kundfokuserade sätter kundens uttalade och outtalade behov i centrum, och skapar 

förutsättningar för att fler kunder ska köpa dessa tjänster. På så sätt skapas möjlighet för flera 

aktörer att agera på marknaden. I uppsatsen har vi flera gånger nämnt att de mobila IT-

tjänsterna kan bli en förlängning av befintliga affärssystem, snarare än nya system, och att 



Drivkrafter bakom mobila IT-tjänster  Avslutning 
 
 

 77 

införandet till stor del kommer att drivas av verksamhetskonsulter. Den utvecklingen tycker vi 

verkar trolig. I och med det tror vi att det kan ske en ”avdramatisering” av dessa nya tjänster. 

En annan fördel med detta är en totalsyn på systemen inom ett företag, som förmodligen ger 

en bättre möjlighet att styra all information. Det kan bli ett problem i framtiden med för 

mycket information som skickas till människor inom organisationen som helt enkelt inte 

behöver den. 

 

 Den tekniska sidan riktar sig mot att skapa billigare teknik och att adressera kundens 

omedvetna behov. Detta ser vi som de ”små” företagens chans att slå sig in på marknaden. Vi 

vill påpeka vikten av att även företag på denna sida bör skaffa sig insikt om användarna, 

minns Kristianssons (2002) undersökning.  

 

Vi tror att de stora företagen, the big whites, kommer att driva den kundfokuserade 

utvecklingen. Mindre tekniskt innovativa företag kommer att driva den teknikfokuserade 

utvecklingen. Vi tror på samarbete mellan dessa olika aktörer, likt byggprojekt där 

totalentreprenörer kontrakterar specialister. 

5.2.2. Förstå kundens behov 
Användarna i vår undersökning tyckte att funktionalitet, tillförlitlighet och enkelhet är de 

viktigaste egenskaperna, och det var inte överraskande. Humor kom upp som förslag också 

och det var ingen dum tanke, åtminstone inte om man pratar om mobiltelefongenerationen. 

Kan låta irrelevant och har inget att göra med arbetet, men om det kan skapa en positiv känsla 

till utrustningen man använder så ökar användaracceptansen. 

 

En sak som vi vill framhålla här är att utvecklarna ska akta sig för en överdriven tro på den 

tekniska utrustningen, utan lyssna på användarna och skaffa domänkunskap, vilket många 

också gjort. När vi började med denna uppsats tyckte vi att Dahlbom och Ljungbergs (1998) 

indelning av mobilitet var lite överdriven, men vi ser nu vikten i att skilja på dessa grader av 

mobilitet. Om man ska besiktiga telefonstolpar behöver man inte ständig uppkoppling, 

däremot en stor display. Om man är på jour och övervakar teknisk utrustning behövs däremot 

ständig uppkoppling. Om man är rörmokare i fastigheter och bitvis ligger ner och jobbar, 

måste utrustningen vara stryktålig, sedan spelar det ingen roll hur fina dessa nya kombinerade 

telefoner/minidatorer är. Tål de inte stryk kommer det bara inte att fungera. Att förstå 

arbetsmiljön är med mobila IT-tjänster minst lika viktigt som att förstå själva arbetsuppgiften. 
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Är kombinationen sökare – laptop en mobil lösning? Enligt oss, tveklöst ja. Inte i meningen 

när som helst, var som helst, men är det ett krav finns idag ingen utrustning som är mobil. Det 

är en lösning som passar just det företaget just nu, punkt. 

5.2.3. Utveckla rätt typ av tjänster 
Vår studie och det vi läst i andra rapporter säger ungefär samma saker. Det är mobila IT-

tjänster som rör systemintegration, positionering, och maskinkommunikation som kommer gå 

den bästa framtiden till mötes.  

 

Vi har också nämnt ett paradigmskifte vad det gäller mobil utrustning, vilket är intressant. 

Kommer mobiltelefonen att ersätta PC’n som det primära IT-verktyget? Här tror vi på flera 

scenarier. För en del kommer mobiltelefonen med PC-funktionalitet bli det primära verktyget, 

medan andra kommer att nöja sig med ”vanliga” mobiltelefoner. Användarnas uttalade, 

outtalade och omedvetna behov kommer på något sätt att driva all utveckling av såväl tjänster 

som utrustning. 

5.2.4. Håll nere priset på tjänsterna 
Ett hinder vi tagit upp är den höga kostnaden kontra grad av standardisering. Vi tror på någon 

form av plattformslösning som kan anpassas. Wrenne (2004) för ett resonemang om detta, 

som vi tycker, är mycket bra. Detta objektorienterade synsätt kan skapa både billiga lösningar 

och lösningar som kan anpassas till kunden. Vi vill framhålla vikten av att de mobila IT-

tjänsterna måste anpassas till den specifika verksamheten och varna för allt för stor grad av 

standardprogram.  

5.2.5. Formulera ett business-case för kunden 
Det som verkar avgöra om en kund investera i mobila IT-tjänster är för det första att det 

faktiskt finns ett verkligt behov, och för det andra att kunden klarar av att se det behovet. 

Dessutom måste detta behov vara kopplat till någon form av ekonomisk förtjänst. Detta leder 

till att utvecklarna måste ha ett så kallat business case. Att ha exempel eller modeller för att 

övertyga kunderna om att de uppenbara kvalitativa förtjänsterna också leder till ekonomiska 

förtjänster. Vad vi kan se här så finns två alternativa vägar till kundens övertygelse. Den ena 

är att kunden redan innan har en offensiv inställning till teknisk utveckling i processerna och 

får ett passande tekniskt koncept presenterat för sig. Den andra vägen är att övertyga en kund 

med en mer skeptisk inställning till tekniken, och den övertygelsen verkar oavkortat genom 

ekonomiska termer. Utvecklingsföretagen måste hitta modeller där tidsbesparingar, minskade 
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felrapporteringar, åtkomst till fältpersonal med mera kan översättas till verkliga pengar. Här 

menar vi att systemutvecklingsbranschen har mycket att lära. Flera utvecklare har påstått att 

detta är mycket svårt, men vi påstår att det mer är en fråga om mognad. Här bör man lära av 

tillverkningsindustrin, där man arbetat med investeringsberäkningar under lång tid, 

investeringsberäkningar som ofta är nog så komplicerade. Är detta en mental fråga? Om man 

säger att det är omöjligt, så blir det omöjligt till slut. 

5.2.6. Genomför utvecklingen på rätt sätt 
Att förstå kundens verksamhet är avgörande för hur lyckat införandet av den mobila IT-

tjänsten, det verkar alla vara överens om och vi tror utvecklarna verkligen tar detta på allvar. 

Naturligtvis kan även detta säkert bli bättre. Detta kan vi se, då väldigt många användare 

påpekat förbättringsåtgärder i ”sina” tjänster långt efter införandet, och kom ihåg Kristenssons 

(2002) studie. Användare finns ofta representerade i utvecklingsprojekten, men det gäller 

även att de att de är representerade i rätt utvecklingsfaser, att de är införstådda med vilken 

uppgift de har och att rätt användare finns representerad. Ett förslag från oss är att ta med den 

mest teknikfientliga och negativa användaren av alla i projekten. Negativa personer brukar ha 

en tendens att få med sig de tveksamma, och på så sätt kan dessa personer bli entusiastiska i 

stället. 

 

Man kan dessutom diskutera den miljö som tjänsten ska nyttjas i. Vilken kunskap har 

utvecklarna om den? Att användarna är med i projekten är mycket bra, men kan användarna 

representera sig själva på ett bra sätt i en kontorsmiljö om arbetsmiljön sedan ser helt 

annorlunda ut. Kanske borde man prata om användning snarare än användare av tjänsten. 

Kanske ska utvecklarna åka till användarna och följa med i deras vardag, snarare än tvärtom.  

 

Vi vill ta upp ytterligare ett par saker här. Vad som verkar vara väldigt avgörande är hur 

rutinerna ser ut innan de mobila IT-tjänsterna införs. Att utrusta medarbetare med mobil 

utrustning som är vana att på egen hand arbeta utan kontroll, utan krav på inrapportering, 

kommer att medföra negativa åsikter. Det blir ingen förbättring för dessa personer. Vi tycker 

att införandet av mobila IT-tjänster i dessa fall bör ske i två steg. Först måste manuella 

administrativa rutiner skapas där dessa personer får rutiner att följa. I nästa steg kan de mobila 

IT-tjänsterna införas på dessa rutiner. Det är även viktigt, och kommer att bli ännu viktigare 

för de företag som skaffar den här typen av tjänster att dra gränser för hur denna teknik ska 

användas. Det får inte bli så att man förväntar sig att medarbetare ska kunna nås när som helst 
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och var som helst. Gränser måste finnas för arbete och fritid, annars riskerar dessa tjänster att 

inverka negativt på folks liv, vilket flera författare påpekar. Detta är ett verksamhetsproblem, 

inte teknikproblem, enligt oss.  
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      Bilaga A 
Utvecklare - Företag och informanter 

 

Företag Ett 

Företag Ett är ett större företag inom telekom och it. Företaget inriktar sig främst mot 

branscher som försäkringar, banker och finans samt telekomsektorn. Företaget är noterat på 

börsen och opererar i 10 olika länder.  

 

Informant Ett jobbar som systemutvecklare på företag Ett och har mångårig erfarenhet av 

systemutveckling av mobila IT-tjänster. Informant Ett finns med i EU-projektet SIMS, som 

har till uppdrag att främja utvecklingen av mobila IT-tjänster. 

 

Företag Två 

Företag Två är ett företag som inriktat sig mot att utveckla mobila IT-tjänster till V/A, energi 

och processindustrin.  

 

Informant Två arbetar som utvecklare och konsult. 

 

Företag Tre 

Företag Tre är ett systemutvecklingsföretag som nischat sig på mobila IT-tjänster i över tio år. 

Deras kundgrupp är ”folk som jobbar i fält”, att ersätta papper och penna med datorkraft. 

Exempel på branscher är om telereparatörer, bygg och anläggning, industri, transport, 

övervakning och sport.  

 

Informant Tre är en av grundarna av företaget, som har över tio års erfarenhet av utveckling 

och förvaltning av mobila IT-tjänster. 

 

Företag Fyra 

Företag Fyra är ett konsultföretag som levererar IT-tjänster på den lokala marknaden. Detta 

gäller styrningstjänster, specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, 

systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur. Företaget har över 

10000 anställda och agerar i 10 länder. De mobila IT-tjänsterna riktar sig främst mot 
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Underhåll, service, installation, distribution och transport, Produktion och lager samt 

inspektioner.  

 

Informant Fyra är utvecklare och konsult på Företag Fyra. 

 

Företag Fem 

Företag fem är ett högteknologiskt företag som baserar sin verksamhet på konsulttjänster och 

mjukvaruutveckling. Företaget arbetar främst mot service providers och 

mobiltelefonoperatörer. Man har bland annat tagit fram ett eget navigeringsprogram för 

mobiltelefoner som man marknadsför. Dessutom utvecklar företaget mjukvaruprodukter för 

digital-tv.   

 

Informant Fem är styrelseordförande och grundare av företaget och har lång erfarenhet av alla 

roller inom mjukvaruutveckling.  

 

Företag SEX 

Företag Sex har arbetat med mobila IT-tjänster sedan 1999. Man har specialiserat sig på att ta 

fram mobila lösningar till fastighetsbranschen.  Man erbjuder ett anpassningsbart 

standardsystem.  

 

Informant Sex jobbar som mjukvaruutvecklare och har mångårig erfarenhet att implementera 

mobila system på fältet. 

 

Företag SJU 

Företag Sju säljer och supportar standardiserade mobila applikationer för supply chain 

management (logistik, styrning). De levererar konsulttjänster, steg för steg förstudie, 

utveckling, implementering och vidareutveckling av sina produkter. I dagsläget finns kontor i 

Malmö, Stockholm och Göteborg.  

 

Informant Sju jobbar som systemutvecklare på företaget. 
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Bilaga B 
Användare - Företag och respondenter 

 

Företag A 

Företag A är en del av ett energibolag som hanterar kommunens vattenförsörjning. Företaget 

ansvarar för samtliga vattenverk i kommunen. Dessa vattenverk finns placerade över stor 

geografisk yta.  Denna del av företaget sysselsätter ca 10 personer. Företag A använde vanliga 

mobiltelefoner. En central server står i kontakt med samtliga geografiskt spridda servrar på 

varje verk som i sin tur står i kontakt med verkens styrsystem. Via modem så skickar servern 

ut larm till användarnas mobiltelefoner. Användarna kan sedan via WAP surfa in på aktuellt 

område och kontrollera och återställa larm, övervaka nivåer, flöden och andra mätvärden på 

aktuellt ställe. Larmet går även till sökare. Man kan i dagsläget även rent tekniskt styra 

utrustningen via mobiltelefonen, men man tycker displayerna är för små, så man har avstått 

hittills. På företag A svarade nio användare. 

 

Företag B 

Företag B är en del av ett energibolag som hanterar kommunens reningsverk. Företaget 

ansvarar för samtliga reningsverk i kommunen. Dessa reningsverk finns placerade över en 

stor geografisk yta. Denna del av företaget sysselsätter ca 10 personer. Företag B använder 

sökare. En central server står i kontakt med samtliga geografiskt spridda servrar på varje verk 

som i sin tur står i kontakt med verkens styrsystem. Via modem så skickar servern ut larm till 

användarnas sökare. Användarna kan sedan via sin laptop surfa in på aktuellt område och 

kontrollera och återställa larm, övervaka nivåer, flöden och andra mätvärden på aktuellt ställe. 

Laptop används framför allt av jourpersonal, som hemifrån kan koppla upp sig på natten och 

åtgärda problem. På företag B svarade tio användare. 

 

Företag C 

Företag C är ett fastighets och serviceföretag. Den största kunden är kommunen där företaget 

är kontrakterad entreprenör på fastighetsvård av skolor, bibliotek, museum med mera. 

Företaget har dels en fastighetsdel och en hantverkardel som består av elektriker och snickare. 

Denna del av företaget sysselsätter ca 20 personer. Företag C använder flera typer av mobila 

IT-tjänster. Man har bestyckat sina montörer, fastighetsförvaltare och hantverkare med 

minidatorer som inte står i direkt kontakt med de centrala systemen. En del av tjänsterna 
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består i att användarna kan rapportera sin egen timtid på olika jobb, sin semester och sin 

frånvaro, men den stora delen är integrering av arbetsorder och fakturor. Arbetsorder läggs ut 

till varje hantverkare centralt, som sedan kunde gå in och titta på vad som ska göras varje dag. 

Sedan rapporterar användarna in utförda arbeten, inköpt material, tid och allt annat som rör 

varje kostnadsställe in i sin enhet. När användarna kommer in till kontoret för lunch, frukost 

eller kväll så dockar man utrustningen och för över dokumenten från och till centralsystemet 

som sedan tas om hand av administrationen. Användarna är också utrustade med 

mobiltelefon.  Företaget har börjat utreda om man skulle ersätta befintlig utrustning med 

integrerad dator mobiltelefon. På företag C svarade fjorton användare. 

 

Företag D 

Företag D är ett parkeringsövervakningsföretag i Linköping. Företaget övervakar flera 

parkeringshus och en stor del av stadens parkeringar. Parkeringsvakterna utförs sitt jobb både 

med fordon och till fots. Företaget sysselsätter ca 15 personer. Företag D använder 

handdatorer med direktuppkoppling samt tillhörande skrivare. Användarna har med sig 

utrustningen när man kontrollerar parkeringar. Man kan grafiskt placera bilar på displayen 

som de har ”parkerat i verkligheten” och bifoga den ritningen på kvittot som skrivs ut med 

den mobila skrivaren. Man kan grafiskt också placera hjulventiler och spara i minnet för att 

kontrollera begränsade tidsparkeringar när man sedan kommer tillbaka nästa gång. Varje 

felparkering registreras och skickas över och skrivs ut med märke, tid, registreringsnummer, 

ritningar och typ av förseelse. Via datorerna har användarna också tillgång till lagstiftning, 

instruktioner och schemaläggning. På företag D svarade tio användare.     

 

Företag E  

Företag E  är ett av kommunen helägt aktiebolag. Man jobbar i huvudsak som hyresvärd med 

nästan 60 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Man har ca 10.000 lägenheter i Norrköping . 

Det motsvarar ca 36 % av marknaden för lägenheter med hyresrätt. Den tekniska avdelningen 

som vi besökte ser till att hålla lägenheterna i skick och där finns vvs-reparatörer, snickare, 

värmetekniker, lägenhetsreparatörer, smeder, elektriker och maskinreparatörer. Företag E  

använder flera typer av mobila IT-tjänster. Man har bestyckat sina fastighetstekniker med 

minidatorer som inte står i direkt kontakt med de centrala systemen. En del av tjänsterna 

består i att användarna kan rapportera sin egen timtid på olika jobb, sin semester och sin 

frånvaro, men den stora delen är integrering av arbetsorder och fakturor. Arbetsorder läggs ut 
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till varje hantverkare centralt, som sedan kunde gå in och titta på vad som ska göras varje dag. 

Sedan rapporterar användarna in utförda arbeten, inköpt material, tid och allt annat som rör 

varje kostnadsställe in i sin enhet. När användarna kommer in till kontoret för lunch, frukost 

eller kväll så dockar man utrustningen och för över dokumenten från och till centralsystemet 

som sedan tas om hand av administrationen. På företag E svarade trettioåtta användare. 
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Bilaga C 
Enkät till användare 

  
1. Vilken ålderskategori tillhör du? 
       -30  
   31-40  
   41-50  
   51-60  
   61-  
     
2 Vad använder du mobil till privat? 
   Använder inte mobil privat  
   Tal  
   SMS  
   MMS  
   Surfa  
   Annat  
     
   ………………………………………………………………………………………………. 
     
3 Vilken datorvana har du? 
   Nybörjare  
   Mindre god.   
   God - använder de vanligaste funktionerna i e-mail, Internet ordbehanling kalkylprogram 
   Mycket god – Använder och utnyttjar,  förutom det i ovanstående punkt, även övriga 

system på företaget som kan underlätta mitt arbete. 
     
4a Använder du mobil eller handdator i ditt arbete  
   Ja  
   Nej  
     
 Om Ja på fråga 4a  
 4b Vad använder du mobil eller handdator till i ditt arbete?  
  4.1  Samtal 
  4.2  Surfa 
  4.3  SMS 
  4.4  Skicka eller  ta emot e-mail 
  4.5  Få beställd information om Nyheter / Väder / Ekonomi / Trafikinformation etc som 

kan vara av betydelse för arbetet 
  4.6  Kommunicera med ljud och bild  
  4.7  Använda mobilen som Walkie Talkie (direktkoppling utan uppringning) 
  4.8  Boka resor 
  4.9  Hämta information från företagets system  
  4.10  Hämta information om företagets kunder 
  4.11  Schemaläggning 
  4.12  Egen inrapportering till företagets personalsystem  t ex tid, utbildning, sjukdom 
  4.13  Larmövervakning 
  4.14  Tidspåminnelser 
  4.15  Fjärrstyra t ex maskiner, larm eller datasystem 
  4.16  Hämta information om aktuella objekt vid förebyggande underhåll  
  4.17  Rapportera till företagets system efter utfört arbete tex arbetsorder  
  4.18  Lokalisera och dirigering av företagets fordon 
  4.19  Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella  
  4.20  Dirigera flödet av varor till och från företaget. 
  4.21  Annat 
     
    ……………………………………………………………………………………….. 
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 Följande frågor är avsedda för de som markerat något av alternativen 4.4 till 4.21 på fråga 4b 
Övriga kan gå vidare till fråga nr 14 på sida 4 

 
     
   
   Mindre än ett halvår  
   Mer än ett halvår men mindre än ett år  
   Mer än ett år men mindre än två år  
   Annat  
     
   ……………………………………………………………………………………………… 
     
6a Tycker du att de mobila tjänsterna har varit  svårt att ta till sig?  
   Mycket svårt  
   Ganska svårt  
   Varken lätt eller svårt  
   Ganska lätt  
   Mycket lätt  
     
 6b Finns det något du tycker är negativt med mobila tjänster 
   Finns inget negativt 
   Ett arbetssätt som inte passar mig 
   Handenheterna har krånglat 
   Svårt att hitta rätt meny i handenheten 
   Liten skärm 
   Långsam överföring 
   Osäkert om min registrering i mobila enheten verkligen når företaget 
   Annat  
     
   ……………………………………………………………………………………………… 
     
7 Hur tycker du att de mobila tjänsterna har fungerat 
   Fungerar inte alls  
   Fungerar ibland   
   Fungerar oftast  
   Fungerar nästan alltid  
     
8 Hur utfördes arbetet innan de mobila tjänsterna fanns? 
   Vet ej  
   Inte alls  
   Papper och penna  
   På dator på företaget  
     
9 Vem utförde registreringen av uppgifterna till företagets system 
   Vet ej  
   Någon annan på företaget  
   Jag när jag är befann mig på företaget  
   Annan  
     
   ……………………………………………………………………………………………… 
  
10 Vem eller vilka på företaget har deltagit vid framtagningen av era mobila tjänster? 
   Vet ej  
   Jag  
   Någon annan med liknande arbetsuppgifter som jag  
   Någon inköpare på IT-avdelningen eller liknande  
   Annan   
     
   ………………………………………………………………………………………………. 
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11a Har du behov eller önskemål om någon av följande mobila tjänster ? 
   Har inget behov eller önskemål om någon mobil tjänst 
   Skicka eller  ta emot e-mail 
   Få beställd information om Nyheter / Väder / Ekonomi / Trafikinformation etc som kan 

vara av betydelse för arbetet 
   Kommunicera med ljud och bild  
   Använda mobilen som Walkie Talkie (direktkoppling utan uppringning) 
   Boka resor 
   Hämta information från företagets system  
   Hämta information om företagets kunder 
   Schemaläggning 
   Egen inrapportering till företagets personalsystem  t ex tid, utbildning, sjukdom 
   Larmövervakning 
   Tidspåminnelser 
   Fjärrstyra t ex maskiner, larm eller datasystem 
   Hämta information om aktuella objekt vid förebyggande underhåll  
   Rapportera till företagets system efter utfört arbete tex arbetsorder eller  
   Lokalisera och dirigering av företagets fordon 
   Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella  
   Dirigera flödet av varor till och från företaget. 
   Annat 
    
   ……………………………………………………………………………………….. 
     
 11b Ser du att man kan förbättra någon eller några av de existerande mobila tjänster du 

använder? 
    Ja   
    Nej  
      
     
 Om du markerat 11.2 eller framåt på fråga 11a eller svarat Ja på fråga 11b  
 11c Har du påtalat det för någon ansvarig på företaget  
    Ja  
    Nej  
      
 Om Nej på fråga 11c  
 11d Varför har du inte påtalat det för någon ansvarig företaget  
    Vet inte vem jag ska vända mig till  
    Det är inte mitt ansvar  
    Annat  
      
    ……………………………………………………………………………………. 
     
12 Vilka fördelar ser du med mobila tjänster?  
   Ser inga fördelar  
   Sparar tid  
   Ger en frihetskänsla  
   Personlig utveckling   
   Ta fram den information jag för tillfället behöver för att utföra mitt arbete 
   Tillgång till rätt information hela tiden  
   Inga papper som kan försvinna  
   Ökad förståelse för företaget som en helhet   
   Annat  
     
   ……………………………………………………………………………………………… 
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13 Vilka nackdelar /risker  ser du med mobila tjänster? 
   Ser inga nackdelar  
   Tar tid  
   Mer komplicerat arbete 
   Rapportering i den mobila enheten kommer inte fram till företagets system   
   Informationen till handenheten är felaktig  
   Alla använder inte systemet  
   Lätt att göra fel vid inrapportering i den mobila enheten   
   Minskar personlig kontakt med arbetskamrater  
   Ökar stressen att alltid kunna bli nådd   
   Annat  
     
   ……………………………………………………………………………………………… 
     
     
Du som använt mobila tjänster i ditt arbete har nu kommit till sluten av denna enkätundersökning.  
Tack för din med verkan. 
 
Övriga ombeds att svara på resterande frågor 
 
 
 
     
     
14 Känner du till att  kontakt och rapportering till företagets administrativa system eller driftsystem 

kan ske via mobil eller handdator? 
   Nej  
   Känner till e-mail, ljud och bild  
   Känner till flera av de mer avancerade möjligheterna nedan  
     
15 Ser du någon eller några av dina arbetsuppgifter där en mobil tjänst skulle kunna användas? 
   Skicka eller  ta emot e-mail 
   Få beställd information om Nyheter / Väder / Ekonomi / Trafikinformation etc som kan 

vara av betydelse för arbetet 
   Kommunicera med ljud och bild  
   Använda mobilen som Walkie Talkie (direktkoppling utan uppringning) 
   Boka resor 
   Hämta information från företagets system  
   Hämta information om företagets kunder 
   Schemaläggning 
   Egen inrapportering till företagets personalsystem  t ex tid, utbildning, sjukdom 
   Larmövervakning 
   Tidspåminnelser 
   Fjärrstyra t ex maskiner, larm eller datasystem 
   Hämta information om aktuella objekt vid förebyggande underhåll  
   Rapportera till företagets system efter utfört arbete tex arbetsorder  
   Lokalisera och dirigering av företagets fordon 
   Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella  
   Dirigera flödet av varor till och från företaget. 
   Annat 
    
   ……………………………………………………………………………………….. 
     
16 Hur utförs dessa arbetsuppgifter idag? 
   Vet ej  
   Inte alls  
   Papper och penna  
   På dator på företaget  
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17 Vem utför registreringen av uppgifterna till företagets system 
   Vet ej  
   Någon annan på företaget  
   Jag när jag är befann mig på företaget  
   Annan  
     
   ……………………………………………………………………………………………… 
 
18 Vet du om ditt företag har planer på att införa någon eller några mobila tjänster  
   Vet ej  
   Skicka eller  ta emot e-mail 
   Få beställd information om Nyheter / Väder / Ekonomi / Trafikinformation etc som kan 

vara av betydelse för arbetet 
   Kommunicera med ljud och bild  
   Använda mobilen som Walkie Talkie (direktkoppling utan uppringning) 
   Boka resor 
   Hämta information från företagets system  
   Hämta information om företagets kunder 
   Schemaläggning 
   Egen inrapportering till företagets personalsystem  t ex tid, utbildning, sjukdom 
   Larmövervakning 
   Tidspåminnelser 
   Fjärrstyra t ex maskiner, larm eller datasystem 
   Hämta information om aktuella objekt vid förebyggande underhåll  
   Rapportera till företagets system efter utfört arbete tex arbetsorder eller  
   Lokalisera och dirigering av företagets fordon 
   Hämta information om vilka arbetsuppgifter som är aktuella  
   Dirigera flödet av varor till och från företaget. 
   Annat 
    
   ……………………………………………………………………………………….. 
     
19a Har du behov eller önskemål av mobila tjänster i ditt arbete 
   Ja   
   Nej  
     
 Om Ja på fråga 19a  
 19b Har du påtalat det för någon ansvarig på företaget  
    Ja 
    Nej 
     
 Om Nej på fråga 19b  
 19c Varför har du inte påtalat det för någon ansvarig företaget  
    Vet inte vem jag ska vända mig till 
    Det är inte mitt ansvar 
    Annat 
     
    ……………………………………………………………………………………. 
     
Du som inte använt mobila tjänster i ditt arbete har nu kommit till sluten av denna enkätundersökning.  
Tack för din med verkan. 
 
 
 


