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Titel 

Verksamhetsnytta vid användande av handdatorer: En studie med fokus på fältarbetare i tjänsteföretag 
 

Författare 

Gustav Hjelm och Mattias Kähkönen 
 

Sammanfattning 

Tre centrala områden som de flesta organisationer frekvent arbetar mot att förbättra är effektivitet, kommunikation 
och kvalitet, begrepp som i denna uppsats fogats samman till vad vi kallar verksamhetsnytta. När organisationer 
tenderar att växa till sin storlek uppstår dock styrningssvårigheter och problem med att koordinera verksamheten i en 
gemensam riktning mot förenade målsättningar. Detta är något som vi framförallt uppmärksammat hos en del 
tjänsteföretag där man genom fältarbetare bedriver verksamhet utanför organisationens väggar och närmare 
slutkunder. Ett sätt att tackla problematiken är att öppna upp åtkomsten till interna informationssystem och vidare 
med hjälp av externa enheter kommunicera data in och ut ur organisationen. Detta för att förenkla 
informationsflöden, höja kvalitet och samtidigt rationalisera bort tidskrävande administration och dubbelarbete. 

Det blir idag vanligare att företag nyttjar handdatorer som verktyg för dessa ändamål, vilket ligger till grund för vårt 
intresse att i uppsatsen studera vilken potentiell verksamhetsnytta handdatorer kan bidra med. Som del i studien har 
vi därför genomfört empiriska undersökningar med fokus på fältarbetare och deras arbetsprocesser i tre olika 
tjänsteföretag vars bekantskap med handdatorer skiljer sig i olika utsträckning. Undersökningarna har gett oss en 
insyn i hur fältarbetare arbetar inom olika verksamheter både med och utan handdatorer som verktyg. Utifrån 
påträffade upptäckter har vi bland annat genom parallelldragningar verksamheterna emellan analyserat huruvida 
handdatorer påvekar, alternativt kan påverka, fältarbetarnas dagliga arbete. 

Det har visat sig att handdatorer har god potential att bidra med verksamhetsnytta men att det vid eventuellt 
införande också medför omfattande förändringsbehov. Vi kan genom studier av fältarbetarnas arbetsflöden peka på 
många områden där handdatorer kan vara lämpligt som medel för att komma tillrätta med problem och tillfredsställa 
behov. Dock medför det andra åtaganden i form av att anpassa sin verksamhet till den nya tekniken, något som kan 
komma att bekosta andra viktiga aspekter som exempelvis befintliga styrkor. 
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Förord 

Den här kandidatuppsatsen utgör slutmomentet av tre års studier på systemvetenskapliga 

programmet vid Linköpings universitet. Genom uppsatsen har vi fått möjlighet att undersöka 

handdatorlösningar med koppling till reella organisationers verksamhet, något vi upplevt som 
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Ett extra stort tack vill vi dessutom rikta till YIT Norrköping och då främst till våra 

kontaktpersoner Jan Fälton och Per Johansson för ett gott samarbete samt många bra idéer till 

uppsatsens uppslag. Tack också för alla de resurser vi erbjudits i form av lokal, material och 

trevliga pratstunder. Tack även till Leif Knutsson och Roger Karlsson för att ni tog er tid att 

intervjuas. 

Sist men inte minst, tack Tommy Wedlund för bra handledning och värdefulla synpunkter under 
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Sammanfattning 

Tre centrala områden som de flesta organisationer frekvent arbetar mot att förbättra är 

effektivitet, kommunikation och kvalitet, begrepp som i denna uppsats fogats samman till vad vi 

kallar verksamhetsnytta. När organisationer tenderar att växa till sin storlek uppstår dock 

styrningssvårigheter och problem med att koordinera verksamheten i en gemensam riktning mot 

förenade målsättningar. Detta är något som vi framförallt uppmärksammat hos en del 

tjänsteföretag där man genom fältarbetare bedriver verksamhet utanför organisationens väggar 

och närmare slutkunder. Ett sätt att tackla problematiken är att öppna upp åtkomsten till interna 

informationssystem och vidare med hjälp av externa enheter kommunicera data in och ut ur 

organisationen. Detta för att förenkla informationsflöden, höja kvalitet och samtidigt rationalisera 

bort tidskrävande administration och dubbelarbete. 

Det blir idag vanligare att företag nyttjar handdatorer som verktyg för dessa ändamål, vilket ligger 

till grund för vårt intresse att i uppsatsen studera vilken potentiell verksamhetsnytta handdatorer 

kan bidra med. Som del i studien har vi därför genomfört empiriska undersökningar med fokus 

på fältarbetare och deras arbetsprocesser i tre olika tjänsteföretag vars bekantskap med 

handdatorer skiljer sig i olika utsträckning. Undersökningarna har gett oss en insyn i hur 

fältarbetare arbetar inom olika verksamheter både med och utan handdatorer som verktyg. 

Utifrån påträffade upptäckter har vi bland annat genom parallelldragningar verksamheterna 

emellan analyserat huruvida handdatorer påvekar, alternativt kan påverka, fältarbetarnas dagliga 

arbete. 

Det har visat sig att handdatorer har god potential att bidra med verksamhetsnytta men att det 

vid eventuellt införande också medför omfattande förändringsbehov. Vi kan genom studier av 

fältarbetarnas arbetsflöden peka på många områden där handdatorer kan vara lämpligt som medel 

för att komma tillrätta med problem och tillfredsställa behov. Dock medför det andra åtaganden i 

form av att anpassa sin verksamhet till den nya tekniken, något som kan komma att bekosta 

andra viktiga aspekter som exempelvis befintliga styrkor. 
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Kapitel 1  

Inledning 
I följande kapitel presenteras bland annat uppsatsens bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställning. Vi 

tydliggör här vad som behandlas i uppsatsen samt vilken problematik som ligger till grund för studiens syfte, det 

vill säga varför den utförs. 

1.1 Bakgrund 

I en tid när organisationer tenderar att växa både till sin storlek och komplexitet ökar också 

behovet av styrning och samordning för att uppnå bättre förståelse för organisationen som 

helhet. Många väljer därför att tillämpa nya tekniska lösningar i företag och organisationer med 

förhoppningen om att åstadkomma förbättringar i verksamheten. För att ta tillvara på IT-

möjligheterna krävs dock god kunskap om den egna organisationen och dess omvärld för att 

utvecklas i en gemensam riktning, många faktorer påverkar och det är lätt att göra felinvesteringar 

och fatta mindre lyckade beslut. (Rentzhog, 1998)  

Ny informationsteknologi har öppnat upp möjligheter för att snabbt och enkelt kunna 

kommunicera via e-post, mobiltelefoner och centraliserade databaser vilket i sin tur lett till 

snabbare informationshantering, automatisering, ökade möjligheter att samordna verksamheter 

samt minskat behovet av fysisk närhet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Mobila 

informationslösningar möjliggör numera även direkt åtkomst till organisationers interna 

informationssystem i syfte att uppnå snabbare och enklare informationsflöden. Med anledning av 

ovannämnda omständigheter har vi i denna uppsats uppmärksammat den allt mer utbredda 

användningen av handdatorer i tjänsteföretag, en teknik vars hastiga framfart fått betydelsefullt 

inflytande och därmed blivit viktig att ifrågasätta.  

En handdator är en typ av bärbar dator som är så liten att man kan hålla den i handen vid 

användning (Svenska datatermgruppen, 2009). Den har inga externa enheter som tangentbord 

eller mus för att styra programvaran, utan ofta en pekskärm eller ett litet tangentbord för att mata 

in information. Under mitten av 1990-talet lanserades handdatorn vars främsta 

användningsområde då var att ersätta den traditionella fickkalendern (Friman & Strånge, 2003). 

Handdatorn är till sin ålder en relativt ny produkt och minst sagt en teknik på uppgång, vilket bör 

vara ett naturligt resultat av att företagen idag ökat efterfrågan på mobila informationslösningar. 
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Dukaten Parkering och Stadspartner är två tjänsteorganisationer som genom sina fältarbetare idag 

nyttjar handdatorer i de dagliga arbetsrutinerna. YIT i sin tur, ett tjänsteföretag med fokus på att 

bygga, utveckla och bibehålla tekniska miljöer (YIT Sverige AB, 2009), använder sig i dagsläget 

inte av handdatorer vid divisionen för elsystem men har via kontoret i Norrköping yttrat ett 

intresse för hur detta skulle kunna underlätta det dagliga arbetet för deras servicemontörer (när vi 

vidare talar om YIT Norrköping i uppsatsen syftar vi till divisionen för elsystem om inget annat 

nämns). YIT Norrköping står i nuläget inte i begrepp att investera i en handdatorlösning för sina 

servicemontörer, men är alltså nyfikna på vilka förändringar det skulle kunna medföra vid ett 

potentiellt framtida införande. I dagsläget har de bland annat tankar om hur hantering av 

rapporter för arbetstider och slutförda arbetsuppdrag skulle kunna effektiviseras genom tekniska 

lösningar, vilket ligger till grund för uppsatsens ämnesinriktning. 

1.2 Problembeskrivning 

Av bakgrunden framgår att nackdelar och risker alltid följer av ny teknik. På grundval av detta 

anser vi det viktigt att också granska och se över vilka faktiska nyttor som handdatorer medför, 

samt vilka mindre positiva effekter som kan komma av den nya tekniken. Det finns alltid en fara i 

att förlita sig för mycket till tekniken och viktigt är att inte heller glömma bort aspekten om 

samspelet mellan människa, teknik och organisation. Det finns uppenbarliga tillfällen då företag 

förlitat sig till att IT-lösningar på egen hand ska lösa eventuella problem och uppfylla önskemål 

om ekonomisk lönsamhet, vilket historiskt sett många gånger visat sig felaktigt. Ett typexempel 

från 1987 var när 40 procent av USA:s huvudsakliga investeringar gick till informationssystem, 

men trots detta kunde aldrig några större produktivitetsvinster påvisas (Rentzhog, 1998). 

Efter en inledande efterforskning visade det sig att många tidigare studier kring handdatorer finns 

att hitta men oftast behandlas här problem som antingen rör tekniska aspekter som mjuk- och 

hårdvaruutveckling och säkerhet, alternativt kognitiva i form av användbarhet och utformning av 

gränssnitt. Något som sällan ifrågasätts är den faktiska nytta som verktyget kan bidra med i 

verksamheten och i de fall detta nämns hänvisas nytta ofta direkt mot ekonomiska aspekter i 

form av lönsamhet.  

Vi vill i denna studie istället tala om verksamhetsnytta i termer av effektivitet, kommunikation 

och kvalitet kopplat till de arbetsrutiner varigenom handdatorer används alternativt kan användas 

som hjälpmedel. De tre begreppen har valts ut till följd av att de kan anses centrala och av stor 

betydelse för alla typer av organisationer. Effektivitet är viktigt eftersom det inom alla 

organisationer förekommer olika typer av mål och gemensamt är viljan att uppnå dessa på bästa 

möjliga sätt, alltså effektivt. Så länge det finns personal inom en organisation i behov av att 

samordna aktiviteter yttrar sig också ett behov av god kommunikation. (Jacobsen & Thorsvik, 

2002) Kvalitet i sin tur är en viktig subjektiv egenskap som i slutändan avgörs av kunden och 

dennes uppfattning av produkten. (Bergman & Klefsjö, 2007) Här bör understrykas att vi genom 
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tidigare förkunskaper i ämnet organisationsteori förmår tro att ovan nämnda områden i viss mån 

även genererar varandra. Med god kommunikation kan exempelvis effektivitet genom 

tidsbesparing uppnås och vidare resultera i snabbare leveranser mot kunden (kvalitet). Till 

skillnad från begreppet IT-nytta som är vanligt förekommande talar vi här alltså om 

verksamhetsnytta eftersom verksamheten är den som i slutändan berörs av tekniken. 

1.3 Syfte 

Syftet är att utifrån kartläggningar av fältarbetares arbetsprocesser i ovan nämnda tjänsteföretag 

utvärdera potentiell verksamhetsnytta vid användande av handdatorer, med fokus på områdena 

effektivitet, kommunikation och kvalitet. Genom erhållna resultat har vi för avsikt att bidra med 

ökad kunskap om tekniken och dess påverkan i berörda tjänsteföretag. Ett delsyfte med 

uppsatsen är också att få en inblick i hur olika tjänsteföretag bedriver sin verksamhet och därmed 

öka vårt eget kunskapsläge genom erhållen förståelse för handdatorernas möjliga påverkan. 

1.4 Frågeställning 

Med bakgrund av uppsatsens problembeskrivning och syfte har följande frågeställning 

formulerats: 

 På vilka sätt påverkar handdatorlösningen effektivitet, kommunikation och kvalitet för 

fältarbetarna inom Dukaten Parkering och Stadspartner? 

 

 Vilka styrkor, problem och behov kan vi urskilja i servicemontörernas nuvarande 

arbetssätt hos YIT Norrköping? 

 

 Hur skulle ett införande av handdatorer kunna påverka verksamhetsnyttan i det dagliga 

arbetet för YIT Norrköpings servicemontörer? 

1.5 Avgränsningar 

Vi förklarade tidigare att vi talar om verksamhetsnytta i termer av effektivitet, kommunikation 

och kvalitet. Begreppen kan i sin mening uppfattas som breda och således väljer vi att utelämna 

ekonomiska aspekter som lönsamhets- och kostnadsfaktorer i anknytning till dessa begrepp. Vi 

har i vår studie valt att avgränsa oss från all personal i företagen med undantag av gruppen 

fältarbetare. Detta för att rikta fokus mot de yttersta användarna av handdatorer i organisationen 

och för att YIT Norrköping som tidigare nämnts yttrat ett intresse kring hur en eventuell 

handdatorlösning skulle kunna påverka deras servicemontörer. Vi har också avgränsat oss från att 

behandla tekniska aspekter rörande handdatorer. Vi beskriver i korthet vad en handdator är och 

hur dess utveckling sett ut sedan tidigt 90-tal, men djupare än så går vi inte. Vi har inte för avsikt 
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att innefatta kontakt och utvärdering av verksamhetsnytta för eventuella externa kunder till 

företagen, dock kommer vi i viss mån diskutera potentiella effekter utifrån egna antaganden och 

tankar, våra teoretiska utgångspunkter samt empiriska data från intervjuer med fältarbetare. 

1.6 Målgrupp 

Denna uppsats kan ses som en introduktion till ämnet verksamhetsnytta avseende IT-lösningar i 

tjänsteföretag. Resultat som framkommer av studien är tänkta att upplysa YIT Norrköping om 

vilken påverkan handdatorer skulle kunna ha för deras servicemontörer vid ett eventuellt 

införande av tekniken. Vidare kan även övriga i uppsatsen behandlade tjänsteföretag dra nytta av 

att se vilka effekter tekniken inneburit för deras verksamhet samt om det medfört problem som 

de i efterhand kan komma till rätta med. Förhoppningarna är också att uppsatsen ska informera 

läsaren om behandlade företags situation och vidare underlätta för denne att dra paralleller till 

eventuell egen verksamhet och vad handdatorer där skulle kunna bidra med. Den 

allmänintresserade läsaren i sin tur ska bland annat belysas om vad informationsteknik i största 

allmänhet kan ha för inverkan på tjänsteföretag ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. En 

fördel är därför om läsaren har viss förkunskap inom ämnet organisationsteori, till vilket vi ofta 

knyter våra resonemang. 

1.7 Referenshantering 

Att referera i ett vetenskapligt arbete är mycket viktigt, både för att visa på trovärdighet och att 

författaren är påläst. Det finns många olika referenssystem att tillgå och två vanligt 

förekommande är Oxfordsystemet och Harvardsystemet. Oxfordsystemet innebär att referatet 

skrivs ut längst ner på sidan och hänvisas dit med ett notnummer, exempelvis med hjälp av en 

fotnot.1 Fördelen är att det kan uppfattas förenkla flödet i läsningen när den fullständiga 

referensen till skillnad från andra system inte skrivs ut mitt i texten. Harvardsystemet i sin tur 

innebär att referat skrivs ut inom parenteser, löpande i texten. Detta för att läsaren snabbt ska få 

en uppfattning om var informationen är hämtad, vilket dock kan uppfattas störande om det 

frekvent förekommer mycket referenser i en text. (Gustavsson, 2004; Svenska Språknämnden, 

2005) 

Vi har i denna uppsats valt att använda Harvardsystemet med avsikten att underlätta för läsaren 

att direkt ta del av referensen, men också för att vi sedan tidigare är vana vid referenssystemet. 

                                                
1 Exempel på referat med Oxfordsystemet 
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1.8 Disposition 

I vår uppsats har vi utgått från en struktur vi är vana vid och som vi arbetat med i åtskilliga 

rapporter under utbildningen. Den disposition som uppsatsen följer presenteras i figur 1.1 nedan. 

1. Inledning
I första kapitlet presenterar vi bakgrunden och problematiken som vi vill ta upp i vår 

uppsats. Vi presenterar också uppsatsens struktur och utformning samt information om 

syfte och de frågeställningar som behandlas.

2. Metod
I detta kapitel redogör vi för de viktigaste delarna i  forskningsprocessen och de 

vanligaste alternativen. Vi presenterar hur vi har valt att genomföra vår studie och 

beskriver även mer praktiskt hur vi har gått tillväga.

3. Teori
Vi redogör i detta kapitel för den 

teori som är viktig och relevant 

för vår studie och de 

frågeställningar vi arbetat med.

4. Empiri
Här presenterar vi det viktigaste 

materialet från de intervjuer vi 

genomfört i studien

5. Analys & diskussion
I analysen kommer vi att ställa vår teori mot den insamlade empirin för en grundlig analys. 

Vi kommer här också att blanda in våra egna åsikter och tankar kring teorin och empirin.

6. Resultat
Utifrån den tidigare analysen kommer vi här redogöra för de resultat vi kan urskilja. 

7. Reflektion
Utifrån rapporten som helhet kommer vi här ge våra reflektioner på arbetet och det 

resultat vi åstadkommit. Tankar om vad som hade kunnat göras annorlunda och hur vi 

tycker att arbetet har gått.
 

Figur 1.1 - Uppsatsens disposition 
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Kapitel 2  

Metod 
I detta kapitel redogör vi för teori kring de vanligaste forskningsprinciperna, samt hur vi utifrån dessa utformat 

vårt eget tillvägagångssätt. Syftet är att med väl valda motiv redogöra vår forskningsprocess för att öka studiens 

trovärdighet. 

2.1 Metodteori 

När man bedriver en forskningsprocess finns det två metodval som dominerar inom forskningsområdet. Den första 

benämns som kvantitativ metod och det andra alternativet som kvalitativ metod. Nedan kommer vi att förklara 

mer ingående vad dessa innebär. 

2.1.1 Kvantitativ metod 

Mycket generellt kan man säga att en kvalitativ metod innebär att sätta siffror på objekt och 

händelser efter vissa speciella regler. Metoden används för att visa på samband mellan olika 

fenomen inom större populationer.  

”Kvalitativ metod används för att slå fast skillnader mellan äpplen och päron, medan 

kvantitativa metoder går ut på att man ska få reda på hur många äpplen och päron det 

finns.” (Engelstad, 1985; ref. i Repstad, 2007 s.28) 

Man använder ett urval ur en större population för att kunna generalisera till hela populationen. 

Inom kvantitativ forskning använder man sig ofta av nya studier för att öka den teoretiska 

kunskapen inom ett område. Den ackumulerade kunskapen av de studier som gjorts tidigare 

inom området byggs därmed på med fler och nya studier allteftersom. (Gustavsson, 2004)  

Enligt Jarl Backman är följande forskningsprocess en grundläggande strategi vid kvantitativ 

metod där utgångspunkten är en undran, en fråga som ska besvaras. Därefter följer en 

litteraturgranskning för att se över vad som genomförts inom området sedan tidigare. Utifrån 

frågan skapas en problemformulering och en hypotes på vad som ska undersökas, alternativt ett 

antal frågeställningar som ska undersökas. Nästa steg är att använda sig av en eller flera metoder 

för datainsamling av empiriskt underlag. Underlaget måste sedan organiseras och systematiseras 

för en grundläggande analys. Resultatet av analysfasen ska sedan tolkas utifrån den tidigare ställda 

problemformuleringen eller frågeställningar. Avslutningsvis ska en rapport sammanställas. Viktigt 
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att påpeka är att forskningsprocessen inte är statisk utan fortgår likt en cirkel under arbetets gång. 

(Backman, 1998) 

2.1.2 Kvalitativ metod 

När en kvalitativ metod används är avsikten att svara på varför och hur något förhåller sig till 

någonting annat. Tre viktiga begrepp inom kvalitativ forskning är enligt Backman (1998) innebörd, 

kontext och process. Innebörden avser hur de undersökta objekten uppfattar och tolkar sin omvärld 

i relation till sina tidigare erfarenheter. Kontexten menar Backman innebär att man studerar 

fenomenet i sin rätta omgivning och inte i en experimentell miljö eller laboratorium. Det sista 

begreppet är process och med det menar Backman skeenden och förlopp som karaktäriserar den 

kvalitativa metoden och inte resultatet eller produkten som mer innefattas av den kvantitativa 

metoden. 

Det som studeras är människor, grupper av människor och deras omvärld. En kvalitativ metod 

används för fenomen som är svåra att mäta som känslor, upplevelser och betydelser. En vanlig 

metod för insamling av data är intervju eftersom den undersökta gruppen ofta är mindre än vid 

en kvantitativ metod. Det är viktigt att vara medveten om att ens egen påverkan vid till exempel 

en intervju, men att försöka minimera denna påverkan för att få sanningsenlig information. 

(Backman, 1998) 

Enligt Repstad (2007) använder man ofta kvalitativ metod som en motsats till kvantitativ metod, 

och med det menar man att mätningar spelar en liten roll i kvalitativa metoder. Dock är det svårt 

att hitta en kvalitativ rapport som inte har några former av mätningar. Det är dock text som är 

det viktigaste arbetsmaterialet i kvalitativa rapporter. Vid insamling av datamaterial genom 

intervjuer, observationer eller iakttagelser antecknar eller formulerar forskaren sig i text av något 

slag. Denna text ligger sedan till grund för vidare analys i arbetet. (Repstad, 2007) 

Flexibilitet är en utmärkande egenskap som kvalitativ metod har i jämförelse med kvantitativa. I 

intervjuer är det inte speciellt allvarligt om frågorna ställs i olika följd eftersom det är den 

intervjuade personens egna åsikter och tankar som eftersträvas. Det är också vanligt att 

återkomma för följdfrågor eller om ny information har dykt upp som kan vara av intresse att 

konfrontera den tillfrågade med. I jämförelse med en kvantitativ studie minskar jämförbarheten 

om hälften av de tillfrågade har fått frågorna i en annorlunda ordning eftersom den tillfrågade 

ställs inför olika stimuli. (Repstad, 2007) 
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2.2 Ansats 

Val av ansats är nära kopplat till det synsätt som tillämpas vid vetenskap och kunskapande. I detta kapitel har 

vi därför valt att beskriva två av dessa synsätt: positivism och hermeneutik, vars uppfattningar om hur vetenskap 

och kunskapande bör utövas skiljer sig markant. 

2.2.1 Positivism 

Positivism bygger på att tillämpa naturvetenskapens metoder även inom samhällsvetenskapen 

och har fram till 1960 dominerat det vetenskapliga tänkandet. Positivismen lägger stor vikt vid att 

skilja på vetenskap och metafysik såsom spekulationer och antaganden för att komma fram till 

vad man kallar säker kunskap (Gustavsson, 2004). Säker kunskap är något som enligt 

positivismen kan verifieras och genomsyras därför bland annat av empirism, induktion, 

objektivism och kvantifiering. Det finns nämligen en hög tilltro till empirismen eftersom man 

anser att den observerbara verkligheten är den enda som ska studeras och därmed kunna bekräfta 

ens påståenden genom empirisk prövning. Induktion i sin tur används i form av 

hypotesprövning, där man utifrån observationer drar slutsatser om vad som är sant. Varje ny 

observation som stämmer överens med hypotesen bekräftar den. Vidare nämns objektivism, att 

förhålla sig fri från förutfattade meningar, samt kvantifiering för att förklara samband genom 

mattematik och logik. Den positiva vetenskapen föredrar således kvantitativa metoder framför 

kvalitativa och framställer sig, med hänsyn till ovanstående termer, som motsatsen till icke 

verifierbar spekulation. (Gunnarsson, 2009) 

2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik, även kallat tolkningslära, har sitt ursprung från de grekiska gudarnas budbärare 

Hermes, vars uppgift var att tolka gudarnas vilja för människorna (Maltén, 1997; ref. i Bolin & 

Parsi-Boomy, 2008). Hermeneutik syftar till att skapa förståelse för det omätbara vilket ofta 

grundar sig i existentiella dimensioner som exempelvis lidande, ångest, glädje och frihet. Det 

hermeneutiska arbetssättet bygger därför på att nyttja tolkningen som metod där semantik snarare 

än mattematik används vid analysarbete för att få grepp om dessa omätbara dimensioner. 

Hermeneutiken är vanligt förekommande i kvalitativa metoder där varje situation är unik och 

därmed svår att generalisera för en större population. De tolkningar som genereras är således 

bundna till situationen och behöver därmed inte bevisas med hjälp av stora representativa urval, 

vilket också öppnar upp för hög grad av frihet i den tolkning man driver. (Gustavsson, 2004) 

Hand i hand med tolkningar följer dock ett gediget ansvar som resultat av att dessa många gånger 

bygger på andra människors tankar, därmed råder en tämligen svår balansgång för vad som är 

relevant och även etiskt försvarbart. Vantolkningar, övertolkningar eller annan tolkning som 

tillfogar skada kan verka förödmjukande för den människa vars tankar där behandlats. (ibid.) 
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2.3 Metodtriangulering 

Metodtriangulering syftar till att ge studien ett bredare spektrum på den insamlade empirin. Det 

innebär att använda två eller flera metoder för datainsamling som då ger en bättre grund för 

tolkning. Till exempel kan intervjuer kompletteras med andra kvalitativa datainsamlingsmetoder 

som observationer för att säkerställa att det som sagts under intervjun faktiskt speglar 

verkligheten. Ett annat alternativ är att komplettera en kvalitativ studie med en kvantitativ metod 

som en enkätundersökning. Det finns dock en risk att datainsamlingen vid metodtriangulering 

blir för överväldigande och tar lång tid. (Repstad, 2007) 

Att använda flera datainsamlingsmetoder innebär inte att den insamlade empirin alltid kommer 

att överensstämma fullt ut och bilda en klar och tydlig helhet. Det kan hända att informationen 

från den ena metoden skiljer sig från den kompletterande, vilket inte alltid behöver vara en 

nackdel utan kan stimulera för reflektion och analysarbete. (ibid.) 

I vår studie har vi valt att genom intervjuer samla in empiri från två olika företag som idag 

använder handdatorer genom sina fältarbetare. För att bredda vår infallsvinkel har vi valt två 

företag som skiljer sig en aning i arbetssättet. Denna empiri har vi sedan kompletterat med 

intervjuer av servicemontörerna på YIT Norrköping eftersom de idag inte använder handdatorer 

i sitt dagliga arbete. Således har vi empiriskt material från företag som bedriver verksamhet på 

olika sätt, med och utan handdatorer, vilket har stor betydelse i syftet att värdera potentiell 

verksamhetsnytta med handdatorer. Vi har alltså inte använt traditionell metodtriangulering utan 

istället fokuserat på att samla in ett bredare empiriskt underlag. 

2.4 Metod för datainsamling 

Det finns flera olika metoder att använda sig av för datainsamling. Intervjuer är en av dem och den metod som vi 

valt att använda. Nedan förklaras mer ingående vad intervju och samtal innebär. 

En central del i samhällsvetenskapliga undersökningar är personligt kunskapande. Med det menas 

en situation ansikte mot ansikte som syftar till ett ökat kunskapsläge. Ofta kallas denna situation 

enbart för intervju, men det är av betydelse att förtydliga en distinktion mellan olika 

intervjusituationer. (Gustavsson, 2004) 

2.4.1 Intervjuer 

Enligt Gustavsson (2004) är syftet med en intervju att samla in data som anses objektiv. Med 

objektiv menar han att det är information som i princip är offentlig och inte specifik för den 

intervjuade personen. Grundantagandet bör vara att det finns en objektiv verklighet som går att 

kartlägga och förklara. Det är alltså information som man vet finns, men uppgiften blir då att 

kanalisera den informationen via respondenten till intervjuaren som sedan sammanställer det. 
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Gustavsson använder sig av metaforen ”att rita en karta” när han talar om intervju som metod 

för datainsamling. 

2.4.2 Samtal 

En annan variant för datainsamling är samtal. Inriktningen för ett samtal är att komma åt den 

subjektiva informationen, alltså vad respondenten tycker och tänker om vissa frågor. Dess 

grundantagande är att det finns en faktiskt upplevd verklighet som går att komma åt genom 

samtal. Uppgiften blir då att få respondenten att dela med sig av sina privata åsikter och tankar. 

Gustavsson (2004) använder sig av metaforen ”att fiska” när han pratar om samtal som metod 

för datainsamling. Skillnaden mellan en intervju och ett samtal är alltså att intervju syftar till att 

generera objektiv data och samtal syftar till att generera subjektiv data. (Gustavsson, 2004) 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Vid vetenskapliga studier talar man ofta om reliabilitet och validitet i anknytning till de mätningar som ämnas 

utföras. Kort sagt syftar dessa begrepp till avgörandet om huruvida en studie är tillförlitlig och dess resultat giltiga, 

vilket beskrivs mer utförligt nedan. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som man gärna kallar det i kvalitativa studier, innebär att de 

mätningar man ämnar utföra är korrekt gjorda. I kvalitativ metod är det därför särskilt viktigt att 

arbeta på rätt sätt, efter bestämda principer för att uppnå samma resultat vid återkommande 

mätningar (Thurén, 2007). Magnus Sverke konstaterar dock att inga empiriska mått helt kan 

undkomma slumpmässiga mätfel. Dessa fel kan uppstå i många sammanhang, vill man mäta vikt 

med hjälp av en elektronisk våg kan resultaten till exempel påverkas av friktion, felaktigheter i 

mekanismen eller misstag vid avläsning med mera. Visar vågen däremot samma resultat vid 

upprepade mätningar kan den anses som reliabel. Reliabiliteten kan således bedömas utifrån i 

vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga mätfel. (Gustavsson, 2004) 

2.5.2 Validitet 

Validitet, eller giltighet, innebär att undersöka det som faktiskt ska undersökas och ingenting 

annat. Hög reliabilitet som resultat av korrekt utförda mätningar är en inledande förutsättning för 

validitet, men för att uppnå det sistnämnda är det sedan viktigt att det som mäts även kan påvisa 

vad som var tänkt, med andra ord att det är giltigt. Validiteten kan alltså kopplas till målsättningen 

med den undersökning som görs. (Thurén, 2007) 

I denna uppsats är målet att undersöka vilken verksamhetsnytta som handdatorer kan bidra med, 

bland annat i form av effektivitet. Framkommer det däremot senare i uppsatsen att det vi 

definierat som effektivitet faktiskt behandlar någonting annat är validiteten obefintlig. Således 

handlar validitet kort sagt om i vilken utsträckning det empiriska måttet förmår spegla det 

avsedda teoretiska begreppet (Gustavsson, 2004). 
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2.6 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenterar vi de olika val vi har gjort för att genomföra denna studie. Vi kommer bland annat 

behandla vårt val av metod, ansats och datainsamling. 

2.6.1 Val av metod 

Vi har i vår studie valt att använda kvalitativ metod eftersom vi har för avsikt att undersöka 

specifika arbetsprocesser för fältarbetare inom ett litet urval av tjänsteföretag. Därigenom hoppas 

vi kunna uppmärksamma segment som kan kopplas till områdena effektivitet, kommunikation 

och kvalitet i aktuell verksamhet. Tanken är därmed inte att på något sätt försöka generalisera för 

en större population utan istället att utifrån våra datainsamlingar tolka och urskilja likheter och 

skillnader företagen emellan. Vi ämnar dessutom genomföra vår datainsamling med hjälp av 

intervjuer vilket också talar för att använda ett kvalitativt upplägg. 

2.6.2 Val av ansats 

Beträffande uppsatsens kvalitativa inriktning har vi här valt att nyttja ett hermeneutiskt 

förhållningssätt eftersom vi finner det svårt, för att inte säga omöjligt, att med vårt ringa urval av 

tjänsteföretag på något sätt kunna generalisera för denna population. Vår avsikt är istället att 

observera segment av likheter företagen emellan, och därefter överväga huruvida en aktuell nytta i 

en verksamhet sedan skulle kunna appliceras på en annan. 

2.6.3 Val av datainsamling 

Vi har valt att genomföra vår insamling av data i en blandad form mellan intervju och samtal som 

beskrivs ovan. Vi vill åt den subjektiva informationen som våra respondenter besitter för att 

kunna beskriva och kartlägga deras personliga åsikter och tankar kring den verklighet de befinner 

sig i. Det innebär att vi vill ha svar på vissa nyckelfrågor men utöver det låta respondenten i mer 

samtalsliknande form berätta fritt kring frågor avseende deras arbetsprocesser. Utöver subjektiv 

information vill i även försöka fånga objektiva data som kan vara av intresse för vår studie. 

2.6.4 Val av företag 

Vi har i vår studie valt att arbeta med tre olika företag inom tjänstesektorn som är lokaliserade i 

Norrköping och Linköping. Detta för att på enklast möjliga sätt kunna besöka dem under tiden 

för studien. Gemensamt för alla företagen är att de har anställda fältarbetare som arbetar utanför 

kontoret och nära slutkunden.  

De tre företagen är vi arbetat med är följande: 

 YIT Norrköping, division elsystem 

 Stadspartner, Norrköping 

 Dukaten Parkering, Linköping 
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De tre företagen skiljer sig åt i graden av erfarenhet kring att använda handdatorer. YIT 

Norrköping och servicemontörerna som arbetar där använder sig i nuläget inte av någon 

handdatorlösning. Stadspartner nyttjar genom sina fastighetsskötare handdatorer i det dagliga 

arbetet och detsamma gäller för Dukaten Parkering och deras parkeringsövervakare. Arbetssätten 

samt de tjänster som de två sistnämnda företagen erbjuder skiljer sig också åt där Stadspartner 

påminner mycket om YIT Norrköping medan Dukaten Parkering avviker en aning. Detta var ett 

medvetet val från vår sida för att få ett bredare perspektiv på hur handdatorer används i 

tjänsteföretag. 

2.6.5 Val av respondenter 

Vi har i vår studie genomfört sex intervjuer med personer i de tre företagen som behandlas i vår 

studie. Nedan är en sammanställning av respondenter, vilken befattning de har och för vilket 

företag de arbetar. Respondenterna valdes ut av våra kontaktpersoner vid respektive företag som 

i största möjliga mån försökte tillgodose våra önskemål om att få intervjua just fältarbetare. 

Tabell 2.1 - Tabell över respondenter  
Namn Befattning Företag 
Leif Knutsson Servicemontör YIT Norrköping 

Roger Karlsson Servicemontör YIT Norrköping 

Linda Olsson Administratör Stadspartner 

Servet Jahiu Fastighetsskötare Stadspartner 

Anders Jonsson Parkeringsövervakare Dukaten Parkering 

Stefan Einarsson Parkeringsövervakare Dukaten Parkering 

 

2.6.6 Grafnotationer för SIMM metodkomponenter 

Vi har i uppsatsens analys presenterat en sammanställning av styrkor och problem vi lyckats 

urskilja i YIT Norrköpings servicemontörers nuvarande arbetssätt. Texten i avsnittet 

kompletteras med grafnotationer som utförts med hjälp av SIMM metodkomponenter, vilka vi 

här i beskriver i korthet.  

Syftet med styrke- och problemgrafer är att ge en nyanserad bild över den nuvarande situationen 

som helhet genom att identifiera och relatera betydelsefulla orsaker och effekter. Graferna 

används för att beskriva och analysera styrkor och problem av betydelse för en verksamhet. Med 

graferna kan man se hur olika styrkor och problem hänger samman och bildar kedjor med olika 

orsak och effekter som kan hänföras till verksamheten internt samt till faktorer utanför 

verksamheten. (Goldkuhl & Röstlinger, 2006) För mer djupgående information om SIMM som 

metod för förändringsanalys hänvisar vi till boken Förändringsanalys (1988) av Göran Goldkuhl 

och Annie Röstlinger. 
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2.6.7 Praktiskt genomförande 

Grunden för vårt arbete lades när vi till en början fick kontakt med Jan Fälton och Per Johansson 

från YIT Norrköping. Jan Fälton arbetar som projektledare och Per Johansson är ansvarig för 

division elsystem i Norrköping. Ämnet handdatorer valdes som uppslag för arbetet med fokus på 

hur handdatorer skulle kunna underlätta för företagets servicemontörer. Vi satte därefter igång att 

leta information och bekanta oss med området. Vi har vid litteratursökning i första hand använt 

oss av databasen Libris och Linköpings universitets databas över litteratur på skolans två 

bibliotek, men delvis också Business Source Premier och uppsatser.se. 

Sökandet av intressanta företag till studien inleddes också omgående. Vi ville ha två tjänsteföretag 

utöver YIT Norrköping som i dagsläget nyttjade handdatorer genom fältarbetare, och dessa 

företag fick gärna använda dem på lite skilda sätt för att bredda vårt empiriska material. Efter att 

vi fick klartecken från Dukaten Parkering och Stadspartner samt att vi var inlästa på teorin, 

började vi att utforma intervjufrågor. Vi ville inte ha ett strikt frågeformulär utan arbetade med 

att på ett mer öppet sätt få svar om hur fältarbetarnas arbetsprocesser såg ut. Intervjuerna 

genomfördes och gick genomgående bra och sammanställdes vi ett senare tillfälle. 

Utifrån de sammanställda intervjuerna påbörjades arbetet att skapa flödesdiagram över hur de 

olika fältarbetarnas arbetsprocess ser ut, för att kunna ge en tydlig och klar överblick. Efter att vi 

fått våra sammanställningar godkända av respektive respondent fortskred arbetet med analys ur 

vilken vi senare kom att fastställa våra resultat. 

2.6.8 Metodkritik 

Vi har under uppsatsen arbetat hos YIT Norrköping vilket skulle kunna tolkas ha negativ 

inverkan eftersom vi då kan färgas av deras inställning till ämnet som behandlas. Vi vill dock 

påpeka att vi utöver inplanerade intervjuer inte utfört några övriga observationer utan arbetat 

självständigt och på samma sätt som med övriga i uppsatsen behandlade företag. Vi har därmed 

innehaft en neutral hållning uppsatsen igenom och frekvent arbetat med studiens syfte i åtanke. 

Vid kontakt med företagen har vi i samtliga fall blivit tilldelade intervjupersoner av aktuell 

kontaktperson. Vi upplevde det som en fördel eftersom personen i fråga har bättre insyn i 

verksamheten och därför har god möjlighet att utse lämpliga respondenter utifrån våra önskemål, 

nackdelen är däremot att vi inte kunnat kontrollera avsikten med valen. Man skulle också kunna 

ifrågasätta storleken på våra urval av respondenter, men eftersom vi i de empiriska studierna 

fokuserat på arbetsprocessen för fältarbetare förutspår vi att denna bör te sig likadant oberoende 

vem som tillfrågas. Dock utfördes intervjuer med två personer för att säkerställa arbetsflödet och 

därmed uppnå högre grad av reliabilitet. Reliabiliteten har vi dessutom i åtanke i de fall där vi talar 

om positiva och negativa individuella upplevelser genom att främst fokusera på de punkter där vi 

upplever enighet intervjupersonerna emellan. 
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I fråga om validitet medger vi också att en viss oklarhet skulle kunna råda kring huruvida 

begreppet verksamhetsnytta faktiskt mäter vad det är tänkt att mäta. Genom att vi själva 

definierar begreppet verksamhetsnytta i det här specifika fallet och därmed även preciserar vad vi 

ämnar angripa i fråga om effektivitet, kommunikation och kvalitet hoppas vi dock inbringa 

validitet i studien. 
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Kapitel 3  

Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi teori av relevans utifrån uppsatsens ämnesområde. Vi inleder med en kort 

introduktion av handdatorn och dess historia för att sedan huvudsakligen behandla effektivitet, kommunikation 

och kvalitet ur ett organisatoriskt perspektiv.  

3.1 En kort introduktion till handdatorn 

Handdatorn, även känd som Personal Digital Assistant (PDA) i engelsk översättning, är ett idag 

allt vanligare verktyg som numera används flitigt av både företag och privatpersoner. När 

handdatorn introducerades 1993 av datortillverkaren Apple var tanken att den skulle ersätta den 

traditionella fickkalendern och erbjuda egenskaper likt en filofax. Försäljningen gick trögt och 

genomslaget kom inte förrän tre år senare när bolaget Palm Inc. lanserade sin handdator vid 

namn Palm Pilot. Deras framgångar ledde till att flera företag som bland annat Microsoft och 

Psion började tillverka handdatorer för att ta upp kampen om att bli marknadsledande på 

området. (Friman & Strånge, 2003) 

Hantering av e-post samt synkronisering av kalender- och kontaktuppgifter är grundfunktioner 

som vi gärna förknippar med handdatorn. Den hastiga utvecklingen har dock resulterat i mer 

omfattande förbättringar som användarvänliga gränssnitt, trådlös anslutning, högre 

minneskapacitet och kraftfulla operativsystem vilka ligger till grundför att idag kunna använda 

handdatorer som centralt verktyg i verksamheter. (ibid.) 

3.2 Organisation och organisationsutveckling 

Forskningen inom organisationsteori har genomgått väsentliga förändringar under den tid det 

utgjort ett eget ämnesområde. Den klassiska organisationsteorin var normativ och fokuserade på 

att förklara hur effektiva organisationssystem borde byggas. Detta har sedan förändrats mer till 

att deskriptivt försöka förstå och förklara olika organisationsbeteenden istället för att berätta om 

önskvärda beteenden. (Flaa et al. 1998) 

En organisation kan definieras som en strukturerad social institution för att samordna människor 

att arbeta mot ett eller flera gemensamma och övergripande mål genom hierarkier och ansvar. 

Många frestas av att tänka sig en organisation som en helhet där alla arbetar mot ett eller flera 
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gemensamma mål. Det finns dock ett flertal argument som säger att en organisation inte kan ha 

ett mål som alla individer arbetar mot. Man kan fråga en individ om personliga mål, men inte en 

organisation om dess målsättning på samma sätt. Det är därför inte riktigt rättvist att säga att alla 

individer delar organisationens mål enbart genom att vara en del av den. (McAuley et al. 2007) 

Det är alltså inte helt enkelt att säga vad en organisation är. En del organisationsteoretiker vill 

försöka avgränsa organisationsteori till enbart formella organisationer som företag, offentliga 

förvaltningar, sociala institutioner och frivilliga organisationer eftersom exempelvis en familj 

annars skulle kunna passa in på definitionen som nämndes tidigare. (Flaa et al. 1998)  

Leavitts diamant är välkänd inom organisationsteorin och används ofta för att beskriva en 

organisations centrala beståndsdelar och påvisa relationer, samt som grundläggande utgångspunkt 

för att förstå förändringsprocesser inom organisationer. Den bygger på de fyra variablerna 

struktur, uppgifter, teknologi och aktörer som alla delar ett ömsesidigt beroende mellan varandra. 

Utöver dessa fyra variabler befinner sig organisationen i en omgivning som också spelar en stor 

roll. Låt säga att en förändring av teknologi genomförs, då är det viktigt att vara beredd på att de 

tre andra variablerna blir påverkade och vidare försöka förutse på vilket sätt. Detta för att 

upprätthålla en bra och harmonisk balans inom organisationen. (ibid.) 

Struktur

Uppgifter Teknologi

Aktörer
 

Figur 3.1 - Leavitts diamant (Fritt efter Flaa et al. 1998) 

Struktur symboliserar de hierarkiska mönster, arbetsdelning samt kommunikationssystem inom 

organisationen. Uppgifter har att göra med de saker som organisationen arbetar med för att 

överleva och finnas till, målsättningen är ofta kopplat till organisationens uppgifter. Det finns en 

mängd olika variationer på uppgifter för en organisation, till exempel varuproduktion, 

tjänsteproduktion, marknadsföring och försäljning av produkter. Med teknologi menas till exempel 

maskiner, utrustning, regler och kunskap som är påverkbara funktioner för att lösa 

organisationens problem och uppgifter. Sist men inte minst finns också organisationens aktörer 

eller människorna som arbetar tillsammans för att lösa de utsatta uppgifterna. De kan beskrivas 
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med en mängd egenskaper som exempelvis erfarenhetsbakgrund, utbildning, attityder och 

motivation. (Flaa et al. 1998) 

Gemensamt för alla organisationer är att de har ett antal uppgifter att lösa. En vanlig uppdelning 

som används är den mellan varuproduktion och tjänsteproduktion. En organisation inriktad mot 

varuproduktion arbetar med att producera fysiska varor som konsumeras oberoende av 

produktionen. Där existerar sällan någon direktkontakt mellan producenten och brukaren av 

varan, utan produktionen sker på distans. I en tjänsteproducerande organisation är dock 

produkten en immateriell nyttighet som ofta konsumeras i samband med produktionen i 

direktkontakt med kunden. De viktigaste faktorerna i en sådan organisation är arbetskraften och 

människorna i organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.2.1 Organisationsutveckling 

Med hjälp av Leavitts diamant kan man tyda sig till olika metoder för förändring inom 

organisationer utifrån de fyra variablerna. De fyra metoderna är strukturella, teknologiska, 

uppgiftsorienterade och aktörsorienterade förändringsmetoder. (Flaa et al. 1998) 

Strukturella förändringsmetoder 

Denna metod innebär att strukturen förändras på ett mer eller mindre omfattande sätt inom 

organisationen. Syftet med denna typ av förändring är ofta att bättre kunna utnyttja de resurser 

som finns till hands, men även ibland en vilja i att förändra makt och inflytandeförhållandena. 

Exempel på förändringar kan vara att ersätta gamla beslutsrutiner, olika kontrollsystem eller 

kommunikationslinjer. (Flaa et al. 1998) 

Teknologiska förändringsmetoder 

Teknologiska förändringsmetoder är enligt Flaa et al. (1998) de vanligaste och syftar ofta till att 

förbättra effektiviteten. Det innebär att man försöker förbättra och utveckla arbetsmetoder och 

tekniker som används. Experiment med tidtagning av olika moment, längden på raster, arbetspass 

och liknande samt ändrade arbetsförhållanden kan vara vanliga åtgärder för att öka effektiviteten 

och arbetsproblemen. Hit hör också införande av avancerade system, maskiner eller andra 

tekniska lösningar för att förbättra effektiviteten och organisatoriska problem. (Flaa et al. 1998) 

Uppgiftsorienterade förändringsmetoder 

Här förändrar man arbetsuppgifterna för en arbetsenhet. En enhet kan utgöras av en avdelning, 

grupp eller en enskild individ. Utökning av arbetsuppgifter eller förändrade arbetsuppgifter är två 

typer av uppgiftsorienterade förändringar. De kan ske vertikalt eller horisontellt. När det sker 

horisontellt innebär det att enheten ska utföra fler operationer eller moment på ungefär likvärdig 

nivå. Till exempel att installera, reparera och underhålla elinstallationer istället för enbart installera 

elinstallationer. Sker den istället vertikalt innebär det att enheten eller personen får utökade 

kvalitativa uppgifter. Istället för att enbart utföra elinstallationer kan den anställde få i uppgift att 

också planera, marknadsföra och kalkylera på nya elinstallationer. (Flaa et al. 1998) 
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Aktörsorienterade förändringsmetoder 

Här försöker organisationen påverka personalen genom att förändra deras attityder och 

beteenden. Metoderna är ofta psykologiska eller socialpsykologiska till sin karaktär och några 

exempel är kommunikationsanalys, medarbetarsamtal samt gruppdynamik. Med dessa 

förändringsmetoder försöker man påverka medlemmarnas attityder, kunskaper och värderingar 

för att på ett bättre sätt kunna fungera och arbeta inom organisationen. Man försöker alltså 

anpassa den enskilde individen efter organisationen och inte tvärt om. (Flaa et al. 1998) 

3.2.2 Informationsteknologi öppnar nya möjligheter 

Enligt Rentzhog (1998) hävdar många att förändring idag blivit det normala tillståndet för 

organisationer som kanske inte alltid är rustade för att möta denna nya situation. Till följd av nya 

tekniska genombrott förändras vår värld allt fortare och det ställs höga krav på ledningens 

förmåga att utveckla företaget i takt med omgivningen. Han understryker också vikten av att ha 

kunskap om ny informationsteknologi genom att kombinera IT-kunskap med förståelse för hur 

organisationen fungerar. Enligt Hammer & Champy (1993) har informationsteknologi i för hög 

grad används för att automatisera och snabba upp vårt traditionella sätt att arbeta, och att man då 

glömmer bort att ifrågasätta grunden för hur vi utför arbetet. För att kunna realisera de verkliga 

IT-vinsterna krävs alltså inte bara ny informationsteknologi utan också att man reflektioner över 

hur verksamheten bedrivs. Hammer & Champy ger en bättre förståelse för detta genom att vidare 

förklarar att informationsteknologi förändrat många mentala modeller över hur verksamhet ska 

bedrivas, Rentzhog (1998) sammanfattar deras resonemang i tabell 3.1 nedan. Särskilt intressant 

är kopplingen till fältpersonal (rad 5) som är centralt för uppsatsens ämnesinriktning. 

Tabell 3.1 - Hur informationsteknologi förändrat mentala modeller (Rentzhog, 1998)  
Gammal regel Nydanande teknologi Ny regel 
Information kan endast förekomma 
på en plats i taget. 

Delade databaser. Information kan samtidigt 
förekomma på så många ställen 
som det behövs. 

Endast experter kan utföra 
komplexa arbeten. 

Expertsystem. En amatör kan utföra en experts 
arbete. 

Näringslivet måste välja mellan 
centralisering och decentralisering. 

Telekommunikationsnätverk. Näringslivet kan samtidigt dra 
fördelar av både centralisering och 
decentralisering. 

Ledningen tar alla beslut. Beslutsstöd. Beslutsfattande ingår i var mans 
arbetsuppgifter. 

Personal på fältet behöver kontor 
där de kan ta emot, hämta och 
sända information. 

Trådlös datakommunikation och 
bärbara datorer. 

Personal på fältet kan sända och ta 
emot information var de än är. 

Den bästa kontakten med 
potentiella köpare är personligt 
besök. 

Interaktiv videoteknik. Den bästa kontakten med en 
potentiell köpare är effektiv 
kontakt. 

Du måste ta reda på var saker är. Automatisk identifikation och 
sökteknologi. 

Saker talar om för dig var de är. 

Planer granskas periodvis On-line datahantering. Planer granskas omedelbart. 



21 
 

3.3 Effektivitet och mål 

Termen effektivitet kommer från det latinska ordet effico som betyder frambringa. Effektivitet 

används ibland synonymt med till exempel ordformer av produktiv, rationell och verkningsgrad 

med flera, vilket skapat en viss oklarhet kring vad som egentligen menas med begreppet. 

(Ragneklint, 2000) Under åren har det gjorts otaliga försök att definiera effektivitet, men i denna 

uppsats hänvisar vi huvudsakligen till den traditionella definitionen av effektivitet som graden av 

måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi kan av denna 

definition förespå måluppfyllelsens betydande inverkan för effektivitet och avser därför i detta 

kapitel betona målens relation till effektivitetsbegreppet. 

3.3.1 Vad är mål? 

Mål kan generellt beskrivas som ett önskat framtida tillstånd och är följaktligen en förutsättning 

för att kunna tala om effektivitet i en verksamhet då effektivitetshöjande åtgärder ofta grundar sig 

i en önskan om ökad måluppfyllelse. Alla organisationer har skilda mål, men en gemensam 

ståndpunkt är att dessa ska uppfyllas på bästa möjliga sätt och med minsta möjliga 

resursanvändning. Jacobsen & Thorsvik (2002) förklarar att effektivitet kan konkretiseras genom 

att bland annat se över frågor om vilka slags mål som ska ligga till grund för effektivitet, samt vems 

mål som ska ligga till grund för effektivitetsvärderingar. Detta stöds även av Per Borg (1996) som 

talar om att uppnå rätt resultat och frågar sig vem som ska bestämma detta. Vi väljer här att 

utelämna en tredje fråga som handlar om att definiera kostnader eftersom den är av föga 

betydelse med avseende på hur vi i denna uppsats förhåller oss till effektivitetsbegreppet. 

3.3.2 Vilka mål? 

För att kunna fastställa effektivitet i en verksamhet bör man inledningsvis ta ställning till vilka mål 

och indikatorer som främst ska fokuseras. Numera är det nämligen inte ovanligt att 

organisationer opererar med mer än 20-30 olika effektivitetskriterier vilket gör det svårt att avgöra 

vad som är viktigast. Många hävdar att effektivitet bör bestämmas utifrån vad organisationen 

producerar och vidare levererar till omvärlden och att vinst (intäkter minus kostnader) sedan kan 

fungera som en bra indikator för om rätt varor eller tjänster producerats på rätt sätt. Andra menar 

att kriterier rörande utformning på produktionsutrustning och produktionssystem är avgörande, 

det vill säga vilka metoder som nyttjas i produktionen, medarbetarnas kompetens samt hur 

modern utrustning som används. Vanligt är också att se till vilka resurser som organisationen 

lyckats tillägna sig i fråga om kvantitet och kvalitet. Det har dock visat sig svårt för organisationer 

att helt avgränsa sig till ett av dessa kriterier vilket slutligen tvingar till beslut om vad som ska 

prioriteras och vems mål och intressen som ska väga tyngst. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

Robert Ragneklint (2000) betonar också vikten av att uttalade organisatoriska mål ska upplevas 

som relevanta av organisationens medlemmar för att skapa trovärdighet. Att tala om mål i termer 

av exempelvis ouppnåbara nollvisioner inger knappast något förtroende för ledningens sätt att 
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styra organisationen. Det ger snarare signaler att det råder bristfälliga kunskaper om såväl 

omvärldsfaktorer som om verksamhetens interna förutsättningar.  

3.3.3 Vems mål? 

Det är lätt att se organisationer som homogena enheter men man bör inte glömma bort att de 

består av individer och gruppkonstellationer som alla har individuella och gemensamma mål och 

önskningar om vad som ska prioriteras. Vid bedömning av effektivitet är det således viktigt att ta 

hänsyn till flera gruppers målsättningar. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Detta tar även Gouldner 

(1959) fasta på genom att varna för följande: 

“... an organization as such cannot be said to be orientated towards a goal. A statement an 

organization is orientated towards certain goals often means no more than these are the 

goals of its top administrators” (Gouldner, 1959, s. 420; ref. i McAuley et al. 2007) 

Gouldner menar alltså att en organisation som påstår sig arbeta mot specifika mål egentligen inte 

uttrycker någonting annat än mål som satts upp av överordnade chefer. Vi vill med denna teori 

peka på de stora skillnader som kan råda kring mål i en organisation. Högre uppsatta personer 

inom ett företag kanske har målsättningar om hög avkastning, medan många anställda kanske har 

mål av mer immateriell betydelse, som att kunna ta ut mer semester eller liknande. De anställda 

kommer därför alltid att arbeta efter delmål som delvis främjar deras egna intressen och det är 

inte ovanligt att dessa delmål ibland bestrider organisationens överordnade mål, vilket gör att 

man i viss mån måste kunna kompromissa. Effektivitetsvärderingar kan exempelvis omfatta flera 

gruppers mål där arbetstillfällen balanseras mot avkastning. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Delmål 

finner vi särskilt aktuellt när vi i våra empiriska studier riktar in oss på mindre arbetsgrupper som 

förmodligen också har egna mål med den verksamhet de bedriver. 

3.4 Kommunikation 

Den mänskliga kommunikationen är ett fenomen som studerats av många individer inom olika 

vetenskapsgrenar och gemensamt för de försök som gjorts att definiera kommunikation är tanken 

om en överföring av ett budskap från en person eller institution till en annan (Svensson, 1988). Så 

länge det finns människor i en organisation med behov av att samordna aktiviteter kommer det 

finnas ett behov av kommunikation. En förutsättning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

väl är därmed att det finns fungerande kommunikationskanaler och att informationen 

kommuniceras på ett sådant sätt att alla förstår den bra och ungefär likadant. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) Kommunikation är känsligt och kan många gånger orsaka konflikter och 

missförstånd människor emellan, men det kan också bidra till större förståelse för hur andra 

uppfattar oss och vad som accepteras och uppskattas av vår omgivning (Dahlkwist, 2004). Många 

hävdar även att kommunikation är en framgångsfaktor som det lönar sig för organisationer att 

hantera på grund av att den idag verkar som viktigt medel för styrning, kontroll och samordning 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
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3.4.1 Kommunikationsprocessen 

Dahlkwist (2004) och Jacobsen & Thorsvik (2002) är eniga om att kommunikationsprocessen 

utgörs av två aktörer som innefattar en sändare och en mottagare. Gemensamt är även att 

informationen sänds med hjälp av olika kanaler, det vill säga muntligt, skriftlig och icke-verbalt 

genom kroppsspråk. Slutligen nämns även återkoppling (feedback) vilket är mottagarens reaktion 

på den sända informationen. Jacobsen & Thorsvik (2002) utmärker sig dock genom en mer 

organisationsteoretisk inriktning på kommunikation där även IT-relaterade medel förs på tal. 

Detta i kombination med en detaljrikare beskrivning av kommunikationsprocessen gör att den är 

av större relevans för denna uppsats, varpå vi utvecklar processen vidare utifrån deras synsätt.  

 

Avsändare Mottagare

Budskap som 

mottagaren tän-

ker sig det

Kodning av 

budskap (språk, 

tecken)

Sändning av

budskap i en kanal 

(brev, data o.d.)

Avkodning av

budskap som mot-

tagare uppfattar det

1

2 3

4

Feedback

(samma som 1-4)

 

Figur 3.2 - Kommunikationsprocessen (Fritt efter Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Kommunikationen kan alltså beskrivas som en process och förutom tidigare nämnda 

beståndsdelar kompletteras den här med kodning och avkodning av budskap enligt figuren ovan. 

Detta för att mer detaljerat beskriva hur kommunikation ofta ter sig inom organisationer där den 

tenderar att vara av mer formell karaktär. Sändaren initierar kommunikationsprocessen genom att 

koda meddelandet (2) vilket innebär val av symboler (verbala eller icke-verbala signaler för att 

förmedla meddelandet). Den kanal (3) som sedan väljs för överföring av meddelandet betingas 

självklart av vilka symboler som använts. Väljer man exempelvis att använda skriftliga symboler 

resulterar det i att en lämplig kanal måste användas, till exempel e-post eller brev. Avkodning i sin 

tur innebär att mottagaren tolkar meddelandets innebörd (4) och förhoppningen är givetvis att 

detta ska stämma väl överens med avsändarens ursprungliga avsikter (1). Slutligen sker som 

tidigare nämnts en återkoppling som innebär att mottagaren svarar på meddelandet och 

följaktligen intar rollen som sändare och processen återupprepas. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.4.2 Kommunikationsproblem 

Kommunikationsproblem förekommer i många organisationer både anställda emellan men också 

mellan anställda och ledning. Ju mer kontroll man har över kommunikationsprocessen desto 

större makt finns att utnyttja sin position för att gynna egna intressen. I vissa fall kan det även 
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vara så att personer som vill ha en god och öppen kommunikation helt enkelt saknar förståelse 

för andras informationsbehov och inte inser vikten av att dela den information de har tillgång till. 

Utifrån beskrivningen av kommunikationsprocessen kan vi identifiera tre kritiska faser där 

kommunikationsproblem ofta uppstår. Den första är när sändaren ska koda meddelandet. Här är 

det av yttersta vikt att meddelandet förmedlas så som sändaren tänker sig det, men också så att 

mottagaren tolkar det korrekt. Återigen betonas vikten av att information kommuniceras så att 

alla förstår den bra och ungefär likadant. Detta kan vara ett problem när sändaren uttrycker sig på 

ett sätt som inte väcker samma associationer hos mottagaren som därmed tolkar informationen 

fel. Problemen som uppstår i sammanhanget kan bland annat föranledas av att ord eller en viss 

jargong används som skiljer sig åt mellan individer med olika utbildningar, att sändaren 

formulerar sig på ett sätt som inte inger förtroende hos mottagaren eller att man vid 

direktkontakt misstolkar icke-verbala uttryck. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Den andra kritiska fasen är när meddelandet förmedlas genom den kanal sändaren valt. Här kan 

det bland annat uppstå problem när sändaren väljer en olämplig kanal för aktuellt meddelande 

eller när meddelandet ger begränsad möjlighet till återkoppling. Om ett meddelande till exempel 

är komplext eller lätt att missförstå är muntlig kommunikation att föredra, medan opersonliga 

meddelanden riktat till ett större antal mottagare kan sändas skriftligt med fördelen att de då 

förmedlas liktydigt. (ibid.) 

Den tredje fasen där problem lätt uppstår är när mottagaren ska avkoda meddelandet, vilket 

många gånger hänger samman med kodning och val av kanal i tidigare faser. Avkodningsfasen 

kan också påverkas av mottagarens uppmärksamhet, förmåga att prioritera information och även 

dennes uppfattning om och inställning till sändaren. Modern informationsteknik har dessutom 

lett till att antalet kommunikationskanaler växer vilket också kan orsaka konsekvenser när 

mängden information som kommuniceras blir för stor. (ibid.) Ett exempel på detta är e-post som 

väldigt enkelt kan användas för att kommunicera, men samtidigt kan överbelasta mottagaren med 

information som blir svår att hantera. 

3.5 Kvalitet 

Ordet kvalitet har använts sedan 2000 år tillbaka men har under de senaste årtiondena fått en allt 

vidare betydelse (Klefsjö, 1974; ref. i Bergman & Klefsjö, 2007). Kvalitet är ett ord som enligt 

Bergman & Klefsjö ofta missbrukas och feltolkas eftersom det allt större intresset för 

kvalitetsutveckling har spridit ordet. Det finns en mängd olika definitioner och standarder för 

kvalitet, en vanligt använd definition är: 

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2007 s.26) 
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Kvalitet kan också betyda skilda saker i olika sammanhang. Det är ett omdöme om en produkt 

vid ett visst tillfälle som grundar sig på en högst personlig bedömning och det värde som 

produkten tillbringar personen i fråga. (Persson, 2002) Med produkt menas en vara eller en tjänst, 

alternativ en kombination av de båda. I fortsättningen kommer vi enbart att använda oss av 

begreppet tjänst eftersom det är vad vår studie behandlar. Något som dessutom är centralt i alla 

definitioner av kvalitet är kundbegreppet, vilket nämns vidare i avsnitt 3.4.2 nedan.  

Enligt Ulf Sternhufvud (1998) behöver ett tjänsteföretag lyckas med fyra saker för att uppnå hög 

nivå av kvalitet. Det första är att leverantörsföretaget och kunden är överens om vilka behov som 

kunden verkligen har, vilket långt ifrån alltid är självklart. Det finns många tillfällen när ett 

tjänsteföretag skulle kunna öka sin kvalitet på tjänsten avsevärt bara genom att ta reda på vad 

kunden verkligen är ute efter. Det andra är leverantörsföretagets förmåga att kunna omvandla 

kunskapen om kundens behov och förväntningar till ett bra tjänsteutbud. Det tredje är enligt 

Sternhufvud att få all personal att uppträda enligt företagets förväntningar. Detta är än viktigare i 

ett tjänsteföretag eftersom tjänsten ofta produceras och levereras i samarbete och nära kontakt 

med kunden. Den fjärde och sista punkten är att all personal måste inse och leva upp till 

företagets åtagande gentemot kunden. Lyckas en organisation med dessa fyra punkter har den 

goda förutsättningar att uppnå hög kvalitet på sin tjänst. 

3.5.1 Kvalitetsdimensioner på tjänster 

Det finns en mängd olika sätt att mäta kvalitet. Det är ofta individuellt från tjänst till tjänst 

eftersom det i grund och botten är kunden som avgör vad kvalitet är. Därför skiljer sig 

kvalitetsaspekten åt i olika branscher eftersom det är olika kundgrupper. Bergman & Klefsjö 

(2007) har satt upp ett par generella kvalitetsdimensioner som de anser gäller för alla typer av 

tjänster. De har också definierat liknande generella kriterier för en vara som innefattar punkter 

som driftsäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, miljövänlighet, utseende, felfrihet, säkerhet 

och hållbarhet. Dock kommer vi inte att gå in djupare på dessa här eftersom vår fokus ligger på 

tjänster. 

 

 

Figur 3.3 - Kvalitetsdimensioner för en tjänst (Fritt efter Bergman & Klefsjö, 2007) 
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Dessa dimensioner gäller i olika grad för olika typer av tjänster. För ett flygplan har 

driftsäkerheten en avsevärt större betydelse än utseende till exempel. Flera av dessa punkter är 

kopplade till kundens förtroende till leverantören. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 Pålitlighet 

Avser hur väl man kan lita på en tjänst i avseenden som till exempel fakturering, jämnhet i 

resultat och att det som tjänster erbjuder faktiskt blir utfört. 

 Trovärdighet 

Hur väl man som kund kan förlita sig på leverantören. Ökar ofta med tiden om 

leverantören sköter sig på ett bra sätt. 

 Tillgänglighet  

Hur lätt är det att få kontakt med leverantören? Exempelvis öppettider, kontakt via 

telefon, e-post och möjlighet att besöka leverantören.  

 Kommunikationsförmåga 

Förmågan att kommunicera med kunden på ett naturligt sätt och som kunden förstår. 

 Tjänstvillighet 

Hur väl leverantören är villig att hjälpa kunden. 

 Artighet 

Hur leverantören uppför sig i form av hövlighet, omtanke och vänlighet. 

 Inlevelseförmåga 

Förmågan att leva sig in i kundens situation och problem. 

 Omgivning 

Lokaler och utrustning som används för att erbjuda tjänsterna.  

3.5.2 Kunden 

Vem som är kund till en tjänst kan variera. Bergman & Klefsjö (2007) menar att alla är kunder 

som en organisation vill skapa värde för. Ordet kund har dessutom en ekonomisk relation för 

många vilket dock inte alltid är sant. Det normala är att den som betalar för tjänsten oftast är den 

som också åtnjuter värdet, ett exempel på det är vid restaurangbesök eller frisör. Dock är det inte 

ovanligt att den som betalar för en tjänst är en annan person än den som tjänsten skapar värde 

för. Detta gäller främst den offentliga sektorn för tjänster som utbildning i en skola. Där är det 

inte helt enkelt att fastslå vem som är kunden, är det eleven som får utbildningen eller 

kommunen som betalar skolan för att ge utbildningen? Vid sådana tillfällen brukar begreppet 

brukare användas istället för kund. (Bergman & Klefsjö, 2007) 
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Det finns enligt Berman & Klefsjö (2007) två typer av kunder, den ena är den externa kunden och 

den andra är den interna kunden. Det är naturligt att tänka att det alltid är den externa kunden eller 

slutkunden det talas om. Den interna kunden är den person eller process som kommer härnäst i 

ett förädlingsarbete av en produkt. Ett bra exempel är att tänka sig en produktionslina som 

monterar bilar. När karossen är monterad och klar och nästa station till exempel är att montera 

bilens hjul, blir den eller de personer som ska montera hjulen kund eftersom karossen levererats 

till dem. Ett värde har skapats för dem genom att karossen är monterad korrekt vilket förenklat 

för dem att utföra sin del i processen. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

3.5.3 Extern kundtillfredsställelse 

Det är alltid den externa kunden som i slutändan avgör graden av kvalitet på en produkt eller 

tjänst. Som vi nämnde tidigare utgår kunden alltid från ett behov av en tjänst. Många gånger är 

det flera behov som kan lösas med en och samma tjänst. Det finns också olika typer av behov 

som kan och bör uppfyllas. 

Det första är basbehov som är de allra mest grundläggande behov som kunden förväntar sig att 

tjänsten ska uppfylla. Om dessa inte uppfylls blir kunden missnöjd. Dock är de för självklara för 

att kunden ska bli nöjd om enbart basbehoven är uppfyllda. Den andra typen är uttalade behov och 

är vad kunden förväntar sig att tjänsten ska innebära. Det är dessa behov som vanligen diskuteras 

när det handlar om kundbehov. Den tredje typen är outtalade behov och med det menas behov som 

vi inte inser att vi kan få uppfyllt av en tjänst och kan därför inte anges vid införskaffandet. Dock 

erbjuder dem en stor konkurrensfördel om ett företag lyckas identifiera outtalade behov hos en 

kund. Tjänsten får då ett mycket attraktivt värde och genererar troligtvis lojala kunder. (Bergman 

& Klefsjö, 2007) 

3.5.4 Intern kundtillfredsställelse 

Enligt Bergman & Klefsjö (2007) finns det två huvudaspekter på intern kundtillfredsställelse. Den 

ena hör ihop med uttrycket ”The next process is our customer” och myntades av Kaoru Ishikawas 

(Bergman & Klefsjö, 2007, s.373). Den andra typen av intern kundtillfredsställelse är att varje 

enskild anställd ska vara tillfreds med sin arbetsmiljö, sina utvecklingsmöjligheter och hur arbetet 

är upplagt. Detta för att på bästa sätt bidra till verksamhetens resultat och framgång. Starkt 

bidragande till detta är personalens motivation och delaktighet. 

Att motivation är en viktig del för att kunna genomföra ett arbete på ett bra sätt har de flesta 

någon erfarenhet av. Under 1970-talet gjordes två skiljda studier åt för att försöka definiera 

begreppet arbete. Den ena i USA leddes av O´Toole, han kom fram till att arbete kan definieras 

som ”en aktivitet som producerar värde för andra människor”. Den andra studien genomfördes av en 

man som hette Nishibori och gjordes i den Japanska industrin. Där kom han fram till att ett 

arbete alltid borde innehålla tre viktiga komponenter för att skapa och bibehålla en hög grad av 

motivation: 
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 Kreativitet (nöjet av att tänka) 

 Fysisk aktivitet (nöjet av fysisk ansträngning) 

 Social kontakt (nöjet av att dela med- och motgångar med kollegor) 

I sin bok Human motivation - a key factor for management (1991) diskuterade Yoshio Kondo dessa tre 

aspekter som en utgångspunkt för motivation inom industrin. En annan utgångspunkt som 

Kondo använde sig av var Maslows behovstrappa (se figur 3.4). I sin bok ”A theory of human 

motivation, 1943” utvecklade Maslow en modell över det mänskliga behovet. De mest 

grundläggande behoven befinner sig längst ned, och när de är uppfyllda övergår det mänskliga 

behovet allt mer till nästa nivå. 

 

 

Figur 3.4 - Maslows behovstrappa (t.v.) och Kondos generalisering av densamma (t.h.) 
(Fritt efter Kondo, 1991; ref. i Bergman & Klefsjö, 2007) 

Det Kondo gjorde var att han anpassade Maslows modell så den visar på att alla behoven finns 

med hela tiden fast i olika grad, och att graden ökar när de mer grundläggande behoven 

tillfredställs. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Den tredje och sista utgångspunkten som Kondo använde sig av var en jämförelse mellan sport 

och arbete. Han funderade på varför motivationen är så hög när vi spelar fotboll i jämförelse när 

vi arbetar, och hur man kan få arbetet att bli lika motiverande som att spela i ett fotbollslag. En 

av de avgörande sakerna han då fann var graden av återkoppling skiljer sig mellan sport och 

arbete. Att spela en fotbollsmatch och inte få reda på resultatet förrän dagen efter är helt 

otänkbart. Att det också finns tydliga och mycket gemensamma mål var en annan orsak han kom 

fram till. (Bergman & Klefsjö, 2007)  
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Kapitel 4  

Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de empiriska data som samlats in genom intervjuer hos 

Dukaten Parkering, Stadspartner och YIT Norrköping. Vi har hos samtliga företag kartlagt fältarbetares 

arbetsprocesser för att kunna urskilja vilka för- och nackdelar som uppenbarar sig i det nuvarande arbetssättet. 

Empirin ligger tillsammans med vår teoretiska referensram till grund för senare analys och slutsatser.   

4.1 Dukaten Parkering 

I detta avsnitt har vi sammanställt empiriska data från ett besök hos Dukaten Parkering som är 

ett lokalt förankrat parkeringsbolag i Linköping. De har i dagsläget 14 anställda och har över tre 

decenniers erfarenhet av parkering och parkeringslösningar. Verksamheten omfattar allt från 

projektering av parkeringsanläggningar till parkeringsövervakning och handläggning av 

kontrollavgifter. Dukaten Parkering äger och förvaltar cirka 3600 parkeringsplatser i Linköping 

men driver även parkeringar för externa kunder som privata fastighetsägare, 

bostadsrättföreningar, kommuner och landsting. (Dukaten Parkering, 2009) 

4.1.1 Presentation av intervjupersoner 

Vid besöket utfördes två intervjuer med parkeringsövervakare beträffande deras arbetsprocesser 

där handdatorer används som centralt verktyg. Vår första intervjuperson heter Stefan Einarsson 

och har arbetat som parkeringsövervakare för företaget sedan 2005. Han tycker om sitt arbete 

och berättar att han trivs med att vara ute mycket eftersom man ofta träffar trevliga människor 

som ber om hjälp med exempelvis adresser eller undrar över saker. Vår andra intervjuperson 

Anders Johnsson har arbetat hos företaget sedan 2000 och har således varit med vid övergången 

till att arbeta med handdatorer vilket var särskilt intressant för vår del. Anders trivs med sitt jobb 

och är förutom parkeringsövervakare även skyddsombud och fackligt engagerad. Vi har utöver 

intervjuerna även fört ett kortare samtal med Anna Nyman och Bengt Andersson som arbetar 

som parkeringshandläggare respektive miljöansvarig vid kontoret för att se vilka åsikter de har 

kring arbetet med handdatorer. 

4.1.2 Arbetsuppgifter 

Parkeringsövervakarnas arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av parkeringsövervakning inom 

olika zoner på bland annat avgiftsparkeringar, gårdar och andra platser där biljett krävs vid 

parkering eller där det råder parkeringsförbud. Deras arbetsplats sträcker sig över fyra områden i 
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centrala Linköping samt ytterområden som bland annat Linghem, Ljungsbro och Vikingstad med 

mera. Arbetssättet ter sig på samma sätt vid alla dessa platser och mängden arbete varierar mycket 

men är klart påtagligast på helger och främst lördagar. 

4.1.3 Arbetsprocess 

Vi vill här försöka tydliggöra den arbetsprocess som parkeringsövervakarna på Dukaten 

Parkering genomgår under en typisk arbetsdag. Detta för att kunna kartlägga hur handdatorer 

verkar som centralt hjälpmedel i den verksamhet som bedrivs. Vi inleder här med att visa ett 

enkelt flödesschema över arbetsprocesserna, innan och efter införandet av handdatorer, för att 

tydligare visualisera skillnader och göra det lättare att hänga med i arbetsflödet. 
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Figur 4.1 - Arbetsprocesser hos Dukaten Parkering 
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4.1.4 Ärende med handdator 

När parkeringsövervakarna kommer till sin arbetsplats anmäler de sin ankomst genom att stämpla 

in på gammalt hederligt vis, därefter synkroniserar de sin handdator för att göra den färdig för 

användning. Utifrån dagsaktuellt schema som tillhandahålls av parkeringshandläggare på kontoret 

beger de sig ut till angivet område för övervakning och startar sin handdator. Vid påträffande av 

felparkerat fordon skapas ett ärende i mjukvaran ParkRight där uppgifter som område, adress, 

registreringsnummer, bilmärke, fordonstyp och förseelse förs in. Detta ligger till grund för en 

senare utskrift av kontrollavgift där korrekt belopp även genereras fram utifrån förseelsens art. 

Parkeringsövervakaren tar även med hjälp av handdatorn bilder på fordonet som också tillfaller 

aktuellt ärende. Här håller handdatorn koll på att nödvändiga uppgifter matats in för att en giltig 

kontrollavgift ska kunna skrivas ut. För varje förseelse finns en viss kontrolltid som startar för 

nedräkning och vidare måste löpa ut innan utskrift kan utföras. Skulle ägaren till fordonet dyka 

upp innan kontrolltiden löpt ut kan ärendet enkelt makuleras och övervakaren får då ange orsak, 

exempelvis fordon flyttat. I annat fall skrivs en kontrollavgift ut, likt ett gult kvitto, varpå samtliga 

uppgifter rörande ärendet och annan nödvändig information till ägaren av fordonet tydligt 

framgår på ett strukturerat och lättläsligt sätt. 

Vid avslutat arbetspass återkommer parkeringsövervakarna till kontoret där de placerar 

handdatorn i en dockstation, information om ärenden från rundan töms och förs automatiskt via 

nätverket vidare till en central databas för lagring. Den lagras för att kunna användas för senare 

eventuella ändamål. 

4.1.5 Ärende utan handdator 

Vad gäller de inledande rutinerna som återgavs ovan skiljer de sig inte nämndvärt mot hur 

arbetsprocessen såg ut innan handdatorer började användas som verktyg. Skillnaden kommer 

främst vid påträffandet av ett felparkerat fordon och när ett ärende ska startas. 

Parkeringsövervakarna utförde då alla kontrollavgifter skriftligen för hand. Vid påträffande av ett 

felparkerat fordon började övervakaren manuellt räkna ner kontrolltiden med en klocka vilket 

inte alltid var helt lätt och man kunde inte vara säker på att nedräkningen följdes exakt. Under 

tiden skrevs en kontrollavgift för hand och med hjälp av ett underliggande karbonpapper 

skapades en kopia som vid kontrolltidens slut placerades på fordonet, medan originalet togs med 

tillbaka till kontoret. Här kunde det emellertid uppstå en del problem med att själv hålla reda på 

samtliga uppgifter som skulle skrivas ner för att kunna få fram en giltig kontrollavgift. Regniga 

dagar kunde det även vara problem i att skriva överhuvudtaget och det blev inte alltid så snyggt 

och lättläsligt. Vid avslutat arbetspass överlämnades originalen av kontrollavgifterna till 

parkeringshandläggaren som manuellt fick mata in ärendena i en Accessdatabas. 

4.1.6 Upplevd förändring 

Både Stefan Einarsson och Anders Johnsson är eniga om att handdatorerna förenklat många 

moment i deras arbetsuppgifter och att verktyget är smidigt. Stefan upplevde att det fanns en 
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kortare period vid den inledande fasen av användningen av handdatorerna som var aningen 

problematisk men han kan idag inte tänka sig att återgå till det gamla arbetssättet och utföra 

ärenden skriftligt för hand. De båda förklarar, vilket också nämndes tidigare, att det när man 

skrev för hand inte alltid blev särskilt snyggt och vid exempelvis regn kunde det vara svårt att 

utföra sitt arbete. Med handdatorn skrivs kontrollavgifter ut snyggt och prydligt. ParkRight 

hjälper även till att minska fel eftersom systemet kontrollerar att alla uppgifter matats in och att 

kontrolltiden löpt ut innan avgiften skrivs ut. Den inbyggda kameran anser de också användbar 

eftersom handläggarna vid kontoret kan gå in på ärendet vid ett senare tillfälle och exempelvis 

kontrollera om en biljett faktiskt fanns vid framrutan. Anders klargör att ovanstående egenskaper 

hos handdatorerna är faktorer som medför högre kvalitet på det arbete de utför samt ökar 

säkerheten till följd av alla de förval som finns vid datainmatning. Stefan i sin tur vill också hävda 

att handdatorn, med avseende på ovanstående, gör att han kan utföra sitt arbete effektivare och 

inte heller löper lika stor risk att kontrollavgifter måste ogiltigförklaras på grund av felskrivningar 

och annat som tidigare kunde ske vid manuell handskrivning. 

Anna Nyman och Bengt Andersson som arbetar vid kontoret påpekade i sin tur under vårt korta 

samtal att övergången till handdatorer underlättat deras arbete avsevärt. Samtliga ärenden förs 

som tidigare nämnts automatiskt in i en central databas och handläggarna behöver inte längre 

hantera dem manuellt. Eftersom läsligheten tidigare var varierande av olika omständigheter som 

regn eller dålig handstil kunde det dessutom vara svårt att tyda kontrollavgifterna. En annan 

fördel som uppenbarar sig med dagens handdatorer är vid tillfällen då ägare av fordon ringer in 

och har åsikter om huruvida kontrollavgiften utförts korrekt. Då kan handläggarna exempelvis 

enkelt få upp bilder på fordonet vid förseelsen och kontrollera att allt gått rätt till. 

Parkeringshandläggarna upplyser oss avslutningsvis om att de funktioner som nu medföljer i 

handdatorerna och som säkrar all typ av datainmatning har inneburit en betydande 

kvalitetssäkring gentemot deras kunder.  
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4.2 Stadspartner 

Stadspartner är en del av Tekniska verken i Linköping och är ett företag som verkar i området 

kring Linköping och Norrköping. De är inriktade på affärsområden som rör infrateknik, 

fastighetsteknik samt elteknik och erbjuder här tjänster som nyanläggning, drift och underhåll, 

projektering, beredskap och entreprenad. I deras vision ingår bland annat en strävan efter att ha 

ett starkt varumärke, vara ledande och nytänkande inom modern stadsteknik samt att vara 

branschens mest attraktiva arbetsgivare. (Stadspartner, 2009) 

4.2.1 Presentation av intervjupersoner och arbetsuppgifter 

Vid besöket hos Stadspartner i Norrköping intervjuades två personer med skilda arbetsuppgifter i 

organisationen. Vår första intervjuperson, Linda Olsson, arbetar som administratör vid kontoret i 

Norrköping sedan 2005. Hennes arbetsuppgifter består till största del av att sitta i företagets 

felanmälan och ta emot de fel som kommer in för att sedan sammanställa arbetsorder som delas 

ut till fastighetsskötarna. Här tillkommer även mycket administrativt kring arbetsorderna som 

tidsskrivning och kundstöd med mera. Vår andra intervjuperson heter Servet Jahiu och arbetar 

som fastighetsskötare hos Stadspartner sedan två år tillbaka. Arbetet innefattar all skötsel som har 

med fastigheter att göra som bland annat el, ventilation, byggnation och skadegörelse med mera. 

Han ansvarar för femton fastigheter i Norrköping och är vid händelse av felanmälan från dessa 

den som i första hand underrättas om arbete. 

4.2.2 Arbetsprocess 

Nedan följer en sammanställning av den arbetsprocess som genomgås från att en kund ringer in 

om en felanmälan eller annan beställning för att tydligöra hur handdatorerna och det tillhörande 

systemet RemoteX verkar som stöd. Vi har här lagt fokus på vad som händer från tidpunkten då 

en arbetsorder skapas tills att den är utförd och därmed avgränsat oss från den senare processen 

för fakturering. 

Inledningsvis vill vi också förtydliga att varje fastighetsskötare ansvarar för specifika fastigheter 

där de enligt avtal utför löpande fastighetsskötsel i form av rondering som exempelvis kan 

innefatta kontroll av ventilation, filter, avlopp och enklare reparationer som går under ramen för 

det avtal som finns parterna emellan. Dessa utföranden faller då under en redan existerande 

arbetsorder och det skapas därför ingen ny. Det vi i figuren nedan vill illustrera och vidare 

beskriver är när en ny arbetsorder skapas vid händelse av felanmälan eller annan beställning som 

inte går under fastighetsskötsel eftersom vi på ett tydligare sätt kan se informationsflödet mellan 

kund, administratör och fastighetsskötare. 
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Figur 4.2 - Arbetsprocesser hos Stadspartner 

Administratör 

Arbetsprocessen inleds med att en kund ringer in om ett fel som önskas åtgärdas. När detta tas 

emot skapar Linda Olsson en arbetsorder där hon anger vilket hus det gäller, exempelvis en skola, 

ett äldreboende eller annan fastighet. Därefter uppges vilket fel det handlar om och vilken 

aktivitet det gäller. För detta finns olika felkoder som förval exempelvis för elfel, byggfel eller 

liknande för att man på ett enkelt sätt ska kunna föra statistik på hur många fel av en vis sort som 
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ett specifikt hus haft. Vidare fyller hon i annan relevant information för arbetsordern som bland 

annat utförare för arbetet som exempelvis rörmokare, snickare eller fastighetsskötare och sparar 

ordern som i sin tur fördelas ut till de utvalda personerna och dyker upp i deras handdator vid 

nästa synkronisering.  

Arbetsordern lämnar därmed Linda men hon har även möjlighet att genom systemet hålla sig 

uppdaterad om hur arbetet fortlöper, allteftersom fastighetsskötarna rapporterar status om 

arbetet via sin handdator. Exempelvis kan hon se information om arbetet är fördelat (det har 

skickats ut men inte tagits emot), påbörjat eller avslutat. Hon kan även ta del av 

fastighetsskötarnas planering om när de ämnar genomföra ett arbete. Detta är information som 

kan vara bra att ha när nya arbeten kommer in för att med god överblick kunna se vilka som 

tilldelats vad så att arbetsbelastningen delas lika. Dessutom underlättar det kommunikationen mot 

kunder som ringer in och har funderingar kring hur fastighetsskötarna ligger till med deras 

beställningar. 

Fastighetsskötare 

När en arbetsorder sammanställts och fördelats kan det mycket väl vara så att den hamnar hos 

Servet Jahiu. Som nämndes tidigare upplyses han om arbetsordern vid nästa tid för 

synkronisering av handdatorn, vilket med de nyare handdatorerna kan ske trådlöst ute på fält. 

Arbetsordern läses av och all information som vidare tillkommer under arbetet i form av utförda 

åtgärder, materialåtgång, arbetstid och eventuell inhyrd hjälp förs direkt in i arbetsordern via 

programmet RemoteX på handdatorn och tilldelas således samma ordernummer. Detta 

säkerställer därmed att informationen kopplas till rätt order. Fastighetsskötarna uppmanas vidare 

synkronisera sina handdatorer vid upprepade tillfällen dagligen så att både de själva uppdateras 

om nya uppdrag samt att den administrativa personalen underrättas om hur deras arbeten fortgår. 

När en order är klar anges detta i handdatorn och vid nästa synkronisering töms den på ordern 

som sedan uppdateras i RemoteX på kontoret. Därmed tillhandahålls även underlag för 

fakturering där kunden senare på fakturan tydligt kan ta del av all information för möjlighet att 

kontrollera uppgifterna. 

4.2.3 Fördelar med nuvarande arbetssätt 

Införandet av handdatorer skedde 2000 hos Stadspartner i Norrköping. Varken Linda Olsson 

eller Servet Jahiu arbetade inom företaget vid den tidpunkten och kan därför inte uttala sig 

nämndvärt om hur arbetssituationen såg ut tidigare. De är dock båda eniga om att arbetet idag 

kan utföras smidigt med hjälp av handdatorerna och informationssystemet RemoteX. För Linda 

innebär tekniken att hon enkelt erhåller information om hur arbeten fortlöper, vad 

fastighetsskötarna utfört och i vissa fall även planerar utföra, vilket bland förenklar 

kommunikationen mot kunder som ringer in med frågor. Hon förklarar också att systemet 

förenklar kommunikationen gentemot fastighetsskötarna eftersom hon slipper fördela 

arbetsorder via telefon eller på annan väg och följaktligen inte stör dem i deras arbete. Här 
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instämmer Servet som ser fördelarna i att kunna synkronisera sin handdator och ta del av nya 

arbetsuppgifter när tillfälle ges. Givetvis används även telefonkontakt men då endast när uppdrag 

av mer akut karaktär inkommer. Ovanstående faktorer uppger Linda underlättar hennes 

personliga målsättning om att effektivt fördela arbetsorder. 

Servet Jahiu upplever att handdatorn bidragit till att han kan utföra sina arbetsuppgifter effektivt 

och är till stor hjälp i många avseenden. Det är enkelt att hålla reda på informationen när den 

matas in i handdatorn och all dataöverföring sker automatiskt vid synkronisering, vilket resulterar 

i att mindre tid behöver avvaras till att springa efter papper. Fördelar uppenbarar sig också när 

alla de åtgärder som utförts hos kunder anges och hamnar i en tidsrapport som vid nästa 

synkronisering förs in i ett externt ekonomisystem. Detta behöver alltså inte sammanställas 

separat i exempelvis en almanacka och data behöver inte matas in upprepade gånger av flera 

personer. Vid synkronisering försvinner även överflödig data om arbeten avslutats och Servet kan 

då fokusera på sådant som ska göras. Som resultat av att arbetsorder finns centralt lagrade i 

handdatorn nämns slutligen fördelar i att enklare kunna komma med kostnadsförslag och annan 

information till kunder ute på fält. Här tar Servet upp ett exempel när de hade för avsikt att bygga 

en grill till en kund. Han visste då att en liknande betongplatta som behövdes hade använts vid ett 

annat arbete där de planterade blommor. Han kunde då enkelt komma åt det tidigare ärendet, se 

priset på betongplattan och vidare uttala sig om en preliminär kostnad. 

4.2.4 Nackdelar med nuvarande arbetssätt 

Linda Olsson och Servet Jahiu uppger båda att den största och egentligen enda nackdelen med 

handdatorerna är det beroende som finns till dem. Vid händelse av att handdatorerna eller det 

tillhörande systemet fungerar dåligt kan de inte utföra sina arbetsuppgifter på samma nivå. I vissa 

fall har fel resulterat i att information försvunnit ur handdatorerna, något som Linda likställer 

med att stjäla någons kalender vilket givetvis leder till irritation. Linda påpekar dock att även en 

handskriven lapp kan försvinna och att man på så sätt aldrig kan vara immun mot den typen av 

problem.  

Problem av större karaktär uppges förekomma ytterst sällan men har exempelvis skett vid ett 

tillfälle i samband med byte av telefonoperatör. I övrigt handlar det om mindre störningar som 

att nätet ligger nere under en kortare tid eller att servern som systemet går mot kräver en omstart, 

vilket brukar gå att lösa tämligen snabbt.  
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4.3 YIT Norrköping 

YIT - Yleinen Insinööritoimisto (Allmänna Ingenjörsbyrån) startades 1912 i Finland och är idag 

ett ledande tjänsteföretag med fokus på att bygga, utveckla och bibehålla tekniska miljöer. 

Organisationen har ungefär 22 000 anställda i norra Europa varav 4000 i Sverige. Inom YIT finns 

det fyra olika divisioner som är inriktade mot olika branscher. Det är divisionen för rörsystem, 

klimatsystem, facilities management och elsystem. (YIT Sverige AB, 2009) Vi har varit på 

divisionen för elsystem i Norrköping och intervjuat två av deras servicemontörer. 

4.3.1 Presentation av intervjupersoner 

Vår första intervjuperson Leif Knutsson har arbetat som servicemontör sedan 29 år och har 

därmed lång erfarenhet av elektrikerbranschen. Han trivs bra med jobbet och på det sätt de 

arbetar idag. De kunderna han främst arbetar åt är fastighetsbolag i Norrköping, industrier och 

snickare. Tillsammans med ytterligare en person sköter de mycket av de mindre uppdragen på 

YIT, större och längre uppdrag lämnar de över till andra servicemontörer. Roger Karlsson i sin 

tur har arbetat som servicemontör sedan tio år tillbaka och har även han lång erfarenhet av 

branschen och trivs också bra med sitt arbete. Dock tror han att det sätt de arbetar på idag skulle 

kunna effektiviseras och lösas på ett smidigare sätt, men det fungerar ändå bra i dagsläget. 

4.3.2 Arbetsuppgifter 

Servicemontörernas arbetsuppgifter utgörs av installation, reparation och utbyggnad av 

elinstallationer. En del av de arbeten som YIT genomför är knutna till avtal som skapats med 

kunder till YIT, men det finns även en stor mängd arbeten som inte är knutna till några avtal.  

4.3.3 Arbetsprocess 

Nedan försöker vi förtydliga hur servicemontörernas arbetsprocess ser ut i dagsläget. Figuren är 

en förenklad modell av verkligheten och är till för att på ett övergripande sätt visa hur ett 

uppdrag går till från början till slut med fokus på servicemontörernas arbetsprocess. De rutor 

som inte anger något annat utförs av en servicemontör. 
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Figur 4.3 - Arbetsprocesser hos YIT Norrköping 

Servicemontörerna har olika kunder som de varit hos tidigare och blir ofta kontaktade via telefon 

eller fax om det är uppstått problem eller om det behöver hjälp med någonting. Med hjälp av 

erfarenhet att lyssna på kundens röstläge försöker de prioritera hur viktigt det aktuella arbetet är. 

Enligt både Roger och Leif är alla arbeten viktiga, men de måste planeras i förhållande till andra 

arbeten som de har planerade. Ibland kommer det in akuta fall som omedelbart kräver en åtgärd, 

vilket innebär att deras nuvarande arbete får vänta. Information och planering angående 

uppdraget antecknas eller sparas på individuellt vis för de olika servicemontörerna. Men enligt 
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Roger och Leif är de vanligast att anteckna på block eller i kalender. Alla servicemontörer har en 

egen sifferserie för ordernummer som de själva sätter ut när de påbörjar ett nytt jobb. Till detta 

nummer knyts sedan alla utgifter och betalningar för just det aktuella uppdraget. Beroende på tid 

och möjlighet skapas en ny arbetsorder innan arbetet påbörjas.  

Beroende på vilken information de får av kunden alternativt arbetsledaren kan de behöva åka till 

platsen och se över vad problemet är och undersöka ifall nytt material behöver köpas in. Gäller 

arbetet utbyggnad, installation eller om kunden vet vad som behöver åtgärdas brukar 

servicemontören kunna köpa material utan att först undersöka saken. En del material har 

servicemontörerna med sig i sina bilar. Krävs ytterligare inköp får de kontakta en grossist varpå 

de uppger vilket ordernummer som materialet ska användas till. Vissa arbeten utförs dock utan 

något inköp av material. 

I de fall arbetet kräver två personer, eller annan orsak tvingar servicemontören att ta hjälp av en 

arbetskamrat brukar detta ske i samband med att montörerna ses på kontoret på morgonen, vid 

rast eller lunch. För att redovisa sin arbetstid skriver servicemontörerna tidsrapporter som sedan 

lämnas till kontoret för utbetalning av lön. Varje arbetad timma ska redovisas på vilket uppdrag 

som det hör till. Tidsrapporter brukar enligt Leif och Roger skrivas på måndagar för föregående 

vecka, bifogat finns då kopior på de arbetskamrater som har hjälpt dem under veckan. När ett 

arbete är slutfört skriver servicemontören en arbetsorder om den inte redan är skapad, och 

lämnar in den tillsammans med följesedlar för material samt kopior på tidsrapporter till kontoret i 

Norrköping.  

Roger Karlsson som ibland gör större arbeten får då arbetsorder och arbetsbeskrivning via 

arbetsledarna. Detta kan ske på lite olika sätt beroende på situationen. Ibland är det arbetsledaren 

som skapar arbetsordern med ordernummer och ibland får servicemontören göra det själv med 

sitt eget ordernummer. När arbetsledaren ska fördela ett uppdrag ringer han runt till de 

servicemontörer som han tror är lämpliga. Ett problem enligt Roger är att de inte vet vad de olika 

montörerna arbetar med eller vad de har planerat att arbeta med framöver. Detta medför en del 

ringande ibland för att hitta en servicemontör som är ledig och kan ta åt sig det uppdrag som 

arbetsledaren vill fördela. När väl en servicemontör hittats som kan ta åt sig arbetet fortskrider 

resten av arbetsprocessen på ett liknande sätt som tidigare. 

4.3.4 Fördelar med nuvarande arbetssätt 

Både Roger Karlsson och Leif Knutsson tycker om att arbetet är fritt och självständigt. De 

upplever det som positivt att inte vara för styrda. Leif anser att det är positivt och en fördel för 

kunden att man kan prioritera att serva denne när det behövs och inte vara tvungen att sköta 

pappersarbete på bestämda tidpunkter. Leif trivs bra med att arbeta med mindre arbeten för att 

inte bli kvar för länge på samma plats. 
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4.3.5 Nackdelar med nuvarande arbetssätt 

Överlag anser både Leif Knutsson och Roger Karlsson att arbetet fungerar bra som det är i 

dagsläget. Leif nämner att det är viktigt att hålla koll på alla siffror och referensnummer som 

används under ett jobb, speciellt när man har ett par jobb som är påbörjade. Det kan bli en del 

ringande när det kommer större jobb från arbetsledarna enligt Roger. De har ingen koll på hur 

deras veckor är planerade och vad de bokats upp på för jobb, vilket kan leda till att det måste 

ringas runt och kontrolleras mellan flera servicemontörer. En del problem upplever Roger också i 

att skriva allt för hand eftersom det kan dyka upp saker däremellan, exempelvis om det ringer en 

kund med ett akut uppdrag när Roger sammanställer en arbetsorder eller följesedel måste han 

vänta med det och prioritera det akuta uppdraget. Detta kan föranleda problem att komma ihåg 

vad som gjorts, vilket material som beställts och använts för ett visst jobb när det sammanställs 

vid ett senare tillfälle. Det kan även vara andra orsaker som gör att pappersarbetet inte blir gjort 

vid samma tidpunkt och all fördröjning påverkar självklart hur väl man kommer ihåg saker enligt 

Roger. 
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Kapitel 5  

Analys och diskussion 
Syftet med följande kapitel är att utifrån våra teoretiska utgångspunkter och empiriska undersökningar behandla 

den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen. Vi diskuterar kring de upptäckter som gjorts vid 

kartläggning av arbetsprocesser i berörda företag, främst med koppling till verksamhetsnytta i fråga om effektivitet, 

kommunikation och kvalitet. Resonemang förs med stöds från vår teoretiska referensram för ökad trovärdighet.    

5.1 På vilka sätt påverkar handdatorlösningen effektivitet, kommunikation 

och kvalitet för fältarbetare inom Dukaten Parkering och Stadspartner? 

5.1.1 Effektivitet 

Om vi ser tillbaka till teorin och den generella definitionen av effektivitet som graden av 

måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning skulle vi direkt kunna diskutera kring hur pass 

väl handdatorer bidrar till att uppfylla de mål som finns inom organisationerna. Intervjupersoner 

från både Dukaten Parkering och Stadspartner uttryckte själva att handdatorlösningarna bidragit 

till att de kan arbeta effektivare. Effektiviteten tycktes här dock härledas till faktorer som vi 

upplever har en koppling till mer överordnade mål inom organisationerna. Här nämndes bland 

annat att arbetet utfördes smidigare i form av mindre dubbelarbete och pappersarbete, mindre 

behov av telefonkontakt, säkrare datainmatning med mera. Allt detta upplever vi gemensamt 

syftar till tidsoptimering och kostnadseffektivitet och berör kanske främst de som i slutändan ska 

ta hand om informationen när den ”återvänder inåt” i organisationen. 

Vad vi dock inte ville glömma bort var huruvida de yttersta användarnas målsättningar uppfylldes 

i det nuvarande arbetssättet eftersom dessa individers mål också är av stor vikt att ta hänsyn till. 

Vad som framgår av teorin är att det i dessa sammanhang, när man talar om effektivitet i termer 

av måluppfyllelse, rör sig om mängder av mål och att de kan skilja sig från individer och grupper 

inom en organisation. Även om intervjupersonerna i fråga inte uttalade sig nämnvärt om egna 

mål kan vi genom andra indikatorer urskilja segment ur det nuvarande arbetssättet med 

handdatorer som bidragit till en trivsammare arbetssituation, vilket vi förutsätter att alla strävar 

efter. Vi tycker oss därför kunna se många fördelar ur effektivitetssynpunkt både till följd av att 

överordnade mål men också individuella mer outtalade mål uppnås, låt oss ta ett exempel. 
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Figur 5.1 - Inmatning av data hos Dukaten Parkering och Stadspartner 

Figuren ovan beskriver det arbetsmoment där parkeringsövervakarna och fastighetsskötarna 

upplevde stor nytta med handdatorer och berör till stor del datainmatning. I detta moment finner 

vi två typer av måluppfyllande enligt beskrivningen ovan, dels i form av att datainmatningen är 

enkel ur användarens perspektiv, men också hur detta sedan ligger till grund för att de som senare 

tar hand om all data erhåller den på ett strukturerat sätt. Vidare kontrollerade även handdatorn i 

detta moment att data som matades in var korrekt vilket också kan härledas till två typer av 

måluppfyllelse. Vid händelse att en kund ringer till kontoret för att exempelvis ifrågasätta en 

kontrolluppgift alternativt ställa frågor kring en arbetsorder så vet handläggare och 

administratörer att data som erhålls med högre sannolikhet är korrekt. Hög tillit till informationen 

i kombination med att den är lättåtkomlig förenklar tillmötesgåendet mot kunden både ur tids- 

och säkerhetssynpunkt. För användarna i sin tur, det vill säga parkeringsövervakarna och 

fastighetsskötarna, bör också minskad oro råda kring om data som matats in är korrekt vilket 

således kan öka självsäkerheten i arbetet. 

Slutligen kan också nämnas att vi ser positiva effekter av att användarna numera kan ägna fokus 

åt sitt arbete istället för att hålla ordning på papper och information i huvudet. All information 

finns i deras handdatorer, ordnade och lätt överskådlig, vilket ytterligare bör resultera i tidsvinster 

och en trivsammare arbetssituation. 

5.1.2 Kommunikation 

Först och främst påpekas i teorin vikten av att information presenteras på ett sådant sätt att alla 

förstår den bra och på ungefär samma sätt. Utifrån det kan vi dra paralleller till Dukaten 

Parkering där det emellertid uppstod problem vid tiden då kontrollavgifter utfördes skriftligen för 

hand. När kontrollavgifter till viss del utformas individuellt, med egen handstil etc. försvåras 

självklart avkodningsfasen. Till följd av att data numera matas in enligt angivelser ur 

programvaran ParkRight i handdatorerna är informationen frekvent liktydig. Från Stadspartner 

har vi inga sådana tidigare exempel men kan av vad som framgår i intervjuerna se samma 

egenskaper i deras programvara RemoteX. Vad som också synes underlätta 

kommunikationsprocessen är valet av kanal. Eftersom informationen förmedlas vid 

synkronisering av handdatorerna är kanalen redan given och fastställd som lämpad för ändamålet, 
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förutsatt att vi talar om information som rör fältarbetarnas arbetsuppgifter. Detta illustreras i 

nedanstående segment ur fastighetsskötarnas arbetsprocess när de tilldelas en arbetsorder. 

Arbetsorder sammanställs 

i RemotX

Administratör

Synkronisering av handdator

när tillfälle ges 

Fastighetsskötare

Upplyses om uppdrag

Fastighetsskötare

Uppdrag fördelas i RemotX till 

vald fastighetsskötare

Administratör

 

Figur 5.2 - Normal tilldelning av arbetsorder hos Stadspartner 

Här bortser vi dock från fall då uppdrag är akuta och informationen förmedlas via telefon, 

eftersom detta endast sker i undantagsfall. Vi kan med stöd av teorin påvisa att arbetsprocessen i 

figuren ger ringa utrymme för kommunikationsproblem. Sändaren (administratören) kodar 

informationen via direktiv från systemet på ett sätt som denne vet att mottagaren 

(fastighetsskötaren) är van att erhålla den. Kanalen är som tidigare nämnts given och 

informationen förmedlas i vanlig ordning vid synkronisering av handdatorn, för att vidare 

avkodas av mottagaren på ett återkommande identiskt sätt, vilket eliminerar risken för 

tolkningsfel. 

5.1.3 Kvalitet 

I både Stadspartners och Dukatens fall anser vi att en stor förbättring av kvaliteten på 

information som matas in i företaget har skett. Det finns, som nämndes tidigare, stöd för 

validering och kontroll av att nödvändig information matas in och att den är korrekt. I Dukatens 

fall är det endast registreringsnumret som matades in helt manuellt, i övrigt var det förvalda listor 

som det gick att välja ur. Stadspartners fastighetsskötare i sin tur har fler fria fält att fylla i, men 

den viktigaste informationen finns alltid med. Ur ett kvalitetsperspektiv medför detta att 

informationen som matas in är av högre kvalitet än om användarna i de båda fallen hade nyttjat 

en annan typ av manuell metod för rapportering av sitt arbete. Här ser vi likheter med teorin 

gällande intern kundtillfredsställelse där nästa kund i ledet (i detta fall administrativ personal) med 

större sannolikhet erhåller rätt data som dessutom är enkel att tolka. 

Att kunna arbeta i alla väder är också viktigt och möjligt med hjälp av handdatorerna, 

kontrollavgiftslapparna är vattentåliga och informationen är strukturerad och enkel att överskåda. 

Jämför vi med den tidigare papperslösningen där regnet vållade stora problem att skriva för hand 

och där handstil påverkade läsbarheten upplever vi alltså positiva effekter med 
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handdatorlösningen. Detsamma gäller i båda företagens fall gällande den interna kunden, bland 

annat parkeringshandläggare och administratörer, där de via sina system kan få åtkomst till 

informationen som numera håller hög kvalitet. I dessa fall anser vi att både Stadspartner och 

Dukaten har höjt graden av pålitlighet i sina tjänster och relationer mellan interna och även 

externa kunder. De kan i högre grad förlita sig till att arbetet mer konsekvent utförts på en jämn 

nivå från gång till gång. 

Hög extern kundtillfredsställelse kan också spåras genom kvalitetssäkring i form av att man som i 

Dukatens fall även hade en kamera i handdatorn till att fotografera fordon. Detta för att erhålla 

visuell bekräftelse på att det exempelvis inte fanns en parkeringsbiljett i framrutan på en bil som 

hade tilldelats kontrollavgift. Det ger högre säkerhet samt bättre spårningsmöjlighet om 

missnöjda fordonsägare hör av sig med klagomål. Här bör understrykas att kunden som erhåller 

kvalitet är i form av exempelvis en fastighetsägare som anlitat Dukaten Parkering för tjänster som 

parkeringsövervakning. De kan alltså genom den högre säkerheten i Dukatens arbetsprocesser 

förutspå att arbetet utförs korrekt. 

Mycket av den förhöjda kvalitet som vi upplever hos de båda företagen urskiljs också inom den 

egna organisationen, alltså återigen genom intern kundtillfredsställelse. Främst är det ett smidigare 

och förenklat sätt att digitalisera all information om ärenden eller uppdrag. Istället för att som 

tidigare överlämna en bunt papper som handläggaren eller administratören manuellt tvingades 

mata in i form av tidsrapporter, arbetsorder och kontrollavgifter sker idag dataöverföringen 

automatiskt vid synkronisering av handdatorn. Vi märker således att handdatorns effekter i viss 

mån även eskalerar då data återvänder inåt i organisationen, trots att vårt huvudsakliga fokus 

tidigt var riktat mot fältarbetarnas arbetsprocesser. 

5.1.4 Sammanfattning 

Precis som vi förutspådde och som nämndes i inledningskapitlet går områdena effektivitet, 

kommunikation och kvalitet hand i hand. Ur många situationer där exempelvis kvalitet 

uppmärksammas så återfinns även de andra begreppen i viss mening. Vi har sett hur hög kvalitet 

bland annat erhålls på data som matas in via handdatorer, något som dessutom underlättar 

kommunikationsprocessen gällande kodning, avkodning och förbestämt kanalval samt ökar 

effektivitet när data med hög sannolikhet är korrekt och snabbt åtkomlig. Vi har även märkt att 

handdatorerna, trots företagens skilda verksamheter, i de flesta fall bidrar till verksamhetsnytta på 

liknande sätt. 
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5.2 Vilka styrkor, problem och behov kan vi urskilja i servicemontörernas 

nuvarande arbetssätt hos YIT Norrköping? 

Utifrån vår empiriska studie hos YIT Norrköping har vi här sammanställt de styrkor och problem som kan 

urskiljas i servicemontörernas nuvarande arbetssätt. Detta för att på ett enklare sätt kunna föra en analytisk 

diskussion kring dessa och vidare arbeta fram en sammanställning av de behov vi upplever finns. För att enklare 

följa med i resonemanget har vi framställt översiktliga styrke- och problemgrafer med hjälp av grafnotationer från 

SIMM metodkomponenter. 

5.2.1 Styrkor 

Servicemontörerna vi varit i kontakt med har enligt vår uppfattning ett ganska fritt arbete under 

ansvar. Detta uppfattar vi utifrån intervjuerna som en positiv faktor av vikt att bevara. De får till 

stor del planera sitt arbete själva och sköter delvis kommunikationen med kund helt på egen 

hand. Det ger dem en personlig kontakt och eget nätverk med de återkommande kunder som de 

har arbetat med. Som vi nämnde i teorikapitlet beskriver Kondo social kontakt som en del av 

våra naturliga behov och kan påverka starkt i frågan om att motivera en person för en uppgift. 

Visserligen talar Kondo främst om social kontakt anställda emellan, men vi tror även att detta kan 

gälla för YIT Norrköpings servicemontörer, gentemot kunder, i de fall de tar emot arbeten 

personligen. En hög grad av social kontakt med kunder tror vi därför kan ge ökad ansvarskänsla 

och motivera till att genomföra ett bra arbete. 

Enligt de kvalitetsdimensioner som Bergman & Klefsjö (2007) talar om kan styrkor urskiljas i de 

fall servicemontörerna tar emot arbeten på telefon direkt från kund. Kommunikationsförmågan bör 

rimligtvis vara högre när kunderna har en personlig kontakt på företaget som tidigare är insatt i 

deras verksamheter. Vi anser även att trovärdigheten borde stärkas eftersom det finns en personlig 

koppling och troligtvis ett förtroende mellan kund och servicemontör. Enligt våra respondenter 

är det också en fördel att kunna bestämma själv när det pappersarbete som är kopplat till 

uppdragen ska skötas. Det är också en del i att servicemontörerna kan prioritera att ge kunderna 

bra service. Det tyder på att det finns en stor tjänstvillighet och även pålitlighet enligt 

kvalitetsdimensionerna som vi talade om ovan. Dock kan detta faktum leda till problem för 

organisationen i stort. Att arbetsorder inte kommer in när arbeten är avslutade kan tyckas som ett 

litet problem, men ändå inte försumbart. Även YIT Norrköping är i behov av att pengar kommer 

in i företaget och det kan finnas potentiella vinster att göra genom att effektivisera och korta 

ledtider för fakturor och inbetalningar, problemet nämns vidare i avsnittet om problem nedan. 
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Figur 5.3 - Styrkegraf för servicemontör 

5.2.2 Problem 

När vi ser över problemen i servicemontörernas nuvarande arbetssätt uppenbarar sig en mängd 

faktorer som i slutändan leder till risk för negativ inverkan på effektivitet, kommunikation och 

kvalitet. Under intervjuerna nämnde Roger Karlsson att det finns vissa problem i att vid varje 

uppdrag använda sig av olika sätt för att anteckna och hålla ordning på information om arbeten 

hos kunder. Detta sker, till följd av den frihet som ålagts servicemontörerna, på ett högst 

personlig sätt och alltså inte likadant för alla montörer. Under teorikapitlet rörande 

kommunikation betonades vikten av att kommunicera information på ett sådant sätt att alla 

förstår den bra och ungefär likadant. Därav kan detta ses som ett problem i nuläget. Akuta 

arbeten stör också planeringen och avbryter påbörjade arbetsmoment, vilket resulterar i att 

mycket information måste memoreras i huvudet. Risken är då att felaktig data tilldelas vissa 

arbetsorder, samt att de inte alltid kommer in i tid.  

Ett annat problem är kommunikationen mellan arbetsledare och montör när en arbetsledare ska 

fördela uppdrag. Eftersom arbetsledarna i nuläget inte har någon insyn i servicemontörernas 

arbete kan det krävas åtskilliga telefonsamtal innan de får tag i en ledig servicemontör. Även om 

vi främst fokuserat på servicemontörernas arbetssätt märker vi här hur detta ur ett tidsperspektiv 

även påverkar arbetsledare negativt. Vi ser även är hur en inkonsekvent tilldelning av arbeten, 

ibland från kunder och ibland från arbetsledare, leder till inkonsekvent hantering av arbetsorder 
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vilket vi i slutändan hänvisar till låg grad av standardisering i arbetsprocessen. Det bör dock 

understrykas att detta till viss del även genomsyrar större delen av servicemontörernas arbetssätt 

med hänvisning till ovanstående beskrivning gällande informationshantering. Den höga grad av 

handlingsfrihet som tidigare nämndes under styrkor åsamkar alltså även problem ur andra 

aspekter. Detta är ett exempel på hur olika mål om hur en verksamhet ska bedrivas bestrider 

varandra, vilket nämndes i teorikapitlet. Vid en eventuell åtgärd av dessa problem gäller det 

således att prioritera men även att kompromissa. Är det så att problemen överskuggar styrkorna 

kan man kanske vara beredd att ta konsekvenserna av att avlägsna problemen, men man bör även 

vara villig att se över om det finns andra sätt att bevara den handlingsfrihet som 

servicemontörerna idag upplever som positiv. 

10. Inkonsekvent 
skapare av 
arbetsorder

13. Servicemontör har 
information att komma 

ihåg i huvudet (ex. siffror, 
referensnummer) 12. Servicemontör har 
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tidsrapportering
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arbetsmoment
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i servicemontörernas 

arbete

4. Arbetsledare 
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servicemontör
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in i tid
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 Kommunikation
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standardisering i 
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Information 

antecknas separat 
på papper

16. Risk för att 
data försvinner

 

Figur 5.4 - Problemgraf för servicemontör 

5.2.3 Behovsanalys 

I tabell 5.1 har vi sammanställt centrala styrkor och problem som observerats hos YIT 

Norrköping. Problemen och styrkorna ligger, tillsammans med vad vi kunnat sluta oss till från 

våra intervjuer, till grund för vilka behov vi senare uppmärksammat och som finns samlade i 

tabell 5.2. Det är inte ovanligt att en del faktorer som kan uppfattas som styrkor i vissa 

avseenden, även kan uppfattas som problem i andra. I YIT Norrköpings fall har vi kunnat sluta 
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oss till att den låga graden av standardisering är just en sådan faktor. Vi har tolkat den som en 

styrka från servicemontörernas sida, men vi kan även se ett visst problem med den från hela 

organisationens perspektiv. Därför anser vi att en högre grad av standardisering skulle kunna 

gynna YIT Norrköping, om man lyckas att standardisera på ett sådant sätt att styrkan behålls i 

största möjliga mån. Exempel som vi tror kan vara bra är att tillsammans med servicemontörerna 

utarbeta tydligare rutiner för arbetsprocessen. På det viset kan standardiseringen ökas och en best 

practise utformas, alltså bästa möjliga arbetssätt. Mycket troligt är det svårt att göra alla parter 

nöjda, men det är ett behov enligt vår synpunkt. 

Någon form av förbättrad insyn utifrån ser vi också som ett behov. Att arbetsledare och personal 

på kontoret vet var servicemontörerna befinner sig och även har bättre uppföljningsmöjligheter 

tror vi skulle kunna förbättra arbetsprocessen. Arbetsledaren skulle då slippa problemet att ibland 

behöva ringa runt till flera olika servicemontörer för att hitta en ledig montör. En centraliserad 

informationshantering med enkel åtkomst skulle innebära att arbetsledaren har en överskådlig 

blick över vad alla servicemontörer har planerat att arbeta med framöver och kan då se vem som 

är mest lämpad att utföra det aktuella uppdraget. 

Ett tredje behov som vi har valt att ta med, men som egentligen inte är ett behov i samma 

mening som de två första. Vi vill dock understryka att YIT Norrköping vid eventuell framtida 

verksamhetsförändring bör värna om den handlingsfrihet som idag råder för servicemontörerna. 

Tabell 5.1 - Centrala styrkor och problem hos YIT Norrköping  
Styrkor  
Handlingsfrihet För närvarande råder stor handlingsfrihet till följd av att 

servicemontörerna till stor del planerar sina egna arbeten.  

Låg standardisering i arbetssättet Vi anser att handlingsfriheten beror av att det inte finns några 

tydliga riktlinjer för hur arbeten ska skötas och fördelas. 

Goda kundrelationer Vi upplever att servicemontörerna har goda kundrelationer till 

följd av att många arbeten inkommer direkt från kunder. 

Problem  
Ingen insyn utifrån Arbetsledarna har inte tillgång till servicemontörernas schema 

och därför kan det ta tid att hitta någon som är ledig när 

arbeten ska fördelas. 

Låg standardisering i arbetssättet Det finns inga tydliga rutiner för hur arbeten tas emot och 

fördelas samt vem som utför arbetsorder. 

Arbetsorder kommer inte in i tid Akuta arbeten kan störa planeringen och andra arbetsmoment. 

Dessutom måste servicemontörer återvända till kontoret för 

att lämna in arbetsorder. 

Risk för felaktig data i arbetsorder När servicemontörer måste memorera mycket information i 

huvudet och på separata papper finns risk att data är bristfällig 

eller försummas. 
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Tabell 5.2 - Uppmärksammade behov hos YIT Norrköping  
Behov  
Standardisera arbetsprocessen Vi upplever att det finns ett behov av att standardisera 

arbetsprocessen och skapa tydliga rutiner för arbetsfördelning. 

Öka insynen utifrån Vi anser att det finns behov av att öka insynen kring planerade 

arbeten för att slippa tidsfördröjningen när arbetsledare letar 

efter ledig servicemontör. 

Bevara handlingsfrihet Bevara den självständiga planeringen av arbeten eftersom det 

upplevs positivt av servicemontörer, med undantag för akuta 

fall. 

 

5.3 Hur skulle ett införande av handdatorer kunna påverka verksamhetsnyttan 

i det dagliga arbetet för YIT Norrköpings servicemontörer? 

Vi knyter här återigen samman till begreppet verksamhetsnytta och reflekterar kring hur en handdatorlösning 

skulle kunna påverka servicemontörerna hos YIT Norrköping ur effektivitets-, kommunikations- och 

kvalitetssynpunkt. 

5.3.1 Effektivitet 

Vi har tidigare sett hur handdatorer ur ett effektivitetsperspektiv bidragit positivt inom både 

Dukaten Parkering och Stadspartner. Fokus låg där främst på arbetsprocessen gällande 

datainmatning som vi förutsatte bidrog till måluppfyllelse för fältarbetare men också för personal 

längre in i organisationen. Arbetsorder som utförs av servicemontörer på YIT Norrköping är i 

nuläget i pappersformat vilket resulterar i mycket papper att hålla ordning på när många arbeten 

pågår. Därmed är det inte ovanligt att information som tillfaller en viss arbetsorder memoreras i 

huvudet eller antecknas separat för att sedan sammanställas vid arbetets slut. En 

handdatorlösning skulle hjälpa till att centralisera informationen och enklare möjliggöra direkt 

inmatning i specifika arbetsorder. Likt Stadspartners fastighetsskötare skulle även tidsrapporter 

kunna skötas i handdatorn och enklare kopplas till specifika arbeten. Således skulle man komma 

tillrätta med problem som att lagra information i huvudet och på separata papper som de sedan 

tvingas hålla ordning på, vilket i sin tur riskerar att data försvinner och att arbetsorder utformas 

felaktigt. Något som vidare kan leda till risk för negativ inverkan på bland annat effektivitet, vilket 

beskrevs i avsnitt 5.2.2. Eftersom servicemontörerna yttrat att ovanstående faktorer upplevs som 

problem bör det även kunna resultera i en bekvämare arbetssituation och således måluppfyllelse. 

Förutsätter vi dessutom att informationen som matas in i handdatorn, precis som i Stadspartner 

och Dukatens fall, skulle finnas tillgänglig även för administrativ personal och arbetsledare hos 

YIT Norrköping framgår att behovet kring ökad insyn utifrån kan tillgodoses. På det sättet skulle 

arbetsledare kunna ta del av servicemontörernas egen planering och arbetsbelastning och på ett 

smidigare sätt få information om vilka servicemontörer som är lediga vid vissa tidpunkter för 
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arbeten som ska fördelas. Det kan därmed tidseffektivisera samt minska irritation som uppstår i 

att behöva ringa runt och leta efter lediga servicemontörer. 

5.3.2 Kommunikation 

Vid tal om kommunikation har diskussionen främst kretsat kring handdatorernas påverkan på 

kommunikationsprocessen samt deras förmåga att eliminera kommunikationsproblem. I 

exemplet Stadspartner från avsnitt 5.1.2 konstaterade vi att den standardiserade fördelningen av 

arbetsorder genom förbestämd kanal (dataöverföring vid synkronisering av handdatorn) 

underlättar kodning och avkodning i kommunikationsprocessen. Sändaren är där väl medveten 

om hur informationen (arbetsordern) ska skapas enligt direktiv från programvaran och av 

mottagare kan den enkelt tydas vilket ger ringa utrymme för tolkningsfel. Här råder det dock lite 

mer komplicerade omständigheter vid tanken om att applicera arbetssättet hos YIT Norrköping. 

Ett som i Stadspartners fall standardiserat sätt för arbetsorderfördelning där uppdrag skickas ut 

till handdatorer skulle för YIT Norrköping medföra att man tillfredsställer behovet att 

standardisera arbetsprocessen främst vad gäller arbetsfördelning, vilket tidigare presenterades. 

Servicemontörerna skulle genom att erhålla en skapad arbetsorder till en handdator förutom 

enklare avkodning komma till rätta med problemet med inkonsekvent skapare av arbetsorder. 

Poängteras bör också att det även skulle underlätta avkodning för administrativ personal när 

arbetsordern slutförs och via synkronisering ”återvänder inåt” i organisationen. 

Det bör dock understrykas att användandet av handdatorer i detta fall bara är en liten del av den 

omfattande verksamhetsförändring som skulle behöva genomföras. I detta avseende skiljer sig 

företagens arbetssätt åt vilket kan skapa komplikationer om YIT Norrköping skulle vilja anamma 

arbetssättet. Att standardisera arbetsorderfördelningen via exempelvis en kundtjänst skulle 

medföra nödvändiga förändringar som att rekrytera ny personal alternativt omfördela 

arbetsbelastningen på kontoret till följd av ett mer omfattande administratörsarbete. Man skulle 

dessutom behöva ändra sitt arbetssätt genom att arbeta i nya informationssystem vilken ofta 

kräver utbildning av berörd personal. 

5.3.3 Kvalitet 

Som vi såg i kapitel 5.1.3 har vi också kunnat urskilja områden där kvaliteten har förbättrats med 

hjälp av handdatorer hos Dukaten Parkering och Stadspartner. Frågan är då vad vi utifrån detta 

kan urskilja för potentiella kvalitetsförbättring med handdatorer hos YIT Norrköping och deras 

servicemontörer. Vi tror att servicemontörerna kan höja kvaliteten på informationen och minska 

risken att den är bristfällig eftersom de med en handdator har möjlighet att mata in information 

direkt på plats. De behöver inte vänta tills uppdraget är slutfört utan kan på ett enkelt sätt fylla i 

information så fort det är något som måste antecknas eller bifogas i arbetsorderna. Det uppstår 

också en möjlighet till högre kvalitetssäkring med en handdator när den, precis som hos övriga 

företag, erbjuder många olika förval för och validering av inmatad information. Således skulle 

man även här komma till rätta med problem som att mycket information måste memoreras i 
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huvudet, samt att den information som matas in genom förval och validerig säkerställs som 

korrekt. Enklare kodning och avkodning som tidigare nämndes med koppling till kommunikation 

spelar därmed även in på kvalitetsperspektivet i form av intern kundtillfredsställelse. Ett exempel 

på detta är administratören på YIT Norrköpings kontor som i dagsläget manuellt behandlar alla 

inkommande arbetsorder och tillhörande dokument och för in dem i deras system. En 

handdatorlösning hade inneburit en stor avlastning, mindre dubbelarbete och dessutom en bättre 

grunddata, vilket skulle resultera i kvalitetshöjning för den interna kunden inom hela 

organisationen. Grunddata som inte är baserad på administratörens tolkning av de handskrivna 

arbetsorderna. Vi ser alltså att det också skulle kunna innebära kvalitetsvinster för övrig personal i 

organisationen, något som egentligen ligger utanför uppsatsens inriktning men som ändå bör 

poängteras att vi observerat. 

Med hänsyn till detta skulle man även kunna öka den interna kundtillfredsställelsen mot 

servicemontörerna genom att anamma arbetssättet med en centraliserad arbetsorderfördelning 

vilket skulle medföra fördelar enligt beskrivningen i avsnittet rörande kommunikation. Dock 

medför det, förutom ovannämnda omständigheter, även risk för negativ inverkan på de goda 

kundrelationer som idag upplevs när kunder direkt kan kontakta servicemontörerna om önskade 

uppdrag. Externa kunder skulle behöva förändra sina rutiner vilket riskerar att minska den 

externa kundtillfredsställelsen. 

5.3.4 Sammanfattning 

Vi har i detta avsnitt, utifrån tidigare upptäckter hos Dukaten Parkering och Stadspartner, 

diskuterat vilken potentiell verksamhetsnytta som handdatorer skulle kunna bidra med hos YIT 

Norrköping. Gällande effektivitet nämndes främst datainmatning där information i digital form 

enkelt skulle kunna matas in till en specifik arbetsorder. Därmed skulle man kunna åtgärda 

problem som att behöva memorera information i huvudet, mycket hantering av papper samt 

komma tillrätta med behovet att öka insynen i arbetet, vilket kan effektivisera arbetsfördelning 

för arbetsledare. När vi vidare talade om kommunikation och kvalitet diskuterades främst en 

gemensam punkt om handdatorer som hjälpmedel vid momentet för arbetsorderfördelning. Med 

anledning av den komplexa arbetsprocess som idag råder vid fördelning av arbetsorder hos YIT 

Norrköping (vilket tydligt illustreras i figur 4.3) förespråkade vi här även en centraliserad 

arbetsorderfördelning likt Stadspartner. Något som skulle kunna förenkla kodning och avkodning 

i kommunikationsprocessen samt genom kvalitetssäkrad data öka den interna 

kundtillfredsställelsen. Dock framgick här även att detta skulle kunna ha negativ inverkan i 

företaget genom omfattande verksamhetsförändring och möjligen försämrade kundrelationer för 

servicemontörerna.  
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Kapitel 6  

Resultat 
I detta kapitel presenteras det resultat vi kommit fram till i uppsatsen. Resultatet ämnar ge svar på uppsatsens 

inledande syftet att utvärdera potentiell verksamhetsnytta vid användande av handdatorer i tjänsteföretag. Kapitlet 

innefattar en sammanställning av de fördelar vi under studien observerat med handdatorer samt andra vikiga 

aspekter som bör beaktas vid eventuellt införande av en handdatorlösning. 

6.1 Potentiell verksamhetsnytta med handdatorer 

Som vi nämnde i inledningskapitlet är syftet med uppsatsen att utvärdera potentiell 

verksamhetsnytta vid användande av handdatorer i tjänsteföretag. Nedan följer en 

sammanställning av de konkreta fördelar vi observerat att handdatorer kan bidra till, med 

underlag av de upptäckter som gjorts under studien. Vi vill påminna om att uppsatsen inte syftar 

till att generalisera för tjänsteföretag i allmänhet, utan att endast utifrån behandlade företag visa 

på möjliga effekter som kan komma av tekniken. 

Tabell 6.1 - Sammanställning av nyttor med handdatorer  
Effektivitet  
Mindre dubbelarbete Genom automatisk dataöverföring i digital form minskar 

behovet av manuell handpåläggning. 

Ökad transparens inom organisationen Genom frekvent datasynkronisering ökar insynen i 

fältarbetarnas arbete och medför effektivare arbetsfördelning 

och tillgängliggör snabbare åtkomst till informationen. 

Ökad fokus på arbetet Till följd av att handdatorer hjälper till att strukturera och hålla 

ordning på information kan mer fokus tillägnas de faktiska 

arbetsuppgifterna.  

Kommunikation  
Liktydig information När information matas in i digital form enligt anvisningar från 

programvaran förenklas kodning och avkodning av information 

vilket gör att alla förstår den. 

Minskade tolkningsfel Till följd av att data som kommuniceras är lättförstålig minskar 

risken för tolkningsfel. 

Förvald kommunikationskanal Kommunikationskanalen är given, i behandlade företag genom 

synkronisering av data, vilket eliminerar risken för 

kommunikationsproblem. 
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Kvalitet  
Kvalitetssäkring av grunddata Validering och förval vid datainmatning medför ökad 

kvalitetssäkring av grunddata. 

Ökad intern kundtillfredsställelse Till följd av att information som via handdatorn matas in med 

högre sannolikhet är korrekt och enkel att tolka. 

Ökad extern kundtillfredsställelse När information med hög sannolikhet är korrekt medför det en 

kvalitetssäkring mot kunden. Dessutom är denne lättare att 

tillgodose när informationen är lättåtkomlig. 

 

6.2 Övriga observationer 

Vid analysen kring YIT Norrköping och huruvida en handdatorlösning skulle kunna vara av nytta 

för deras verksamhet observerade vi även en del komplikationer som kan komma vid införandet 

av en handdatorlösning. Man bör vara medveten om att en handdatorlösning förutom 

bekantskap med ny teknik även kan kräva omfattande verksamhetsförändring. Hos YIT 

Norrköping lade vi märke till hur arbetssättet främst gällande arbetsorderfördelning skulle behöva 

förändras vilket skulle innebära rekrytering av ny personal alternativt omfördela 

arbetsbelastningen på kontoret till följd av ett mer omfattande administratörsarbete. Det kräver 

högst troligen också en mer eller mindre omfattande integration mellan handdatorenheterna och 

övriga system inom organisationen, alternativ om nya informationssystem införskaffas i samband 

med handdatorlösningen. Likt alla införanden av nya informationssystem medför det behov av 

utbildning och förändrade rutiner för samtlig berörd personal men också risk för motstånd. 

I vilken grad handdatorer bidrar till verksamhetsnytta beror också till stor del på vilken typ av 

handdatorlösning man väljer för sin verksamhet. Marknaden är idag stor och erbjuder många 

alternativ, något vi dock inte är i stånd att uttala oss vidare om här men ändå vill påpeka. Slutligen 

vill vi också understryka vikten av att identifiera nuvarande styrkor och vid ett eventuellt 

införande arbeta för att dessa inte går förlorade. 
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Kapitel 7  

Reflektion 
I detta avslutande kapitel reflekterar vi över vårt arbete och resultat. Vi diskuterar självkritiskt kring vad vi 

kunde gjort annorlunda och visar på möjliga förslag för vidare studier. 

7.1 Genomförandet 

Efter att vi nu avslutat arbetet med uppsatsen är vi båda nöjda med många givande och 

intressanta observationer. Allt eftersom arbetet pågått har vi dock märkt av att den kanske största 

verksamhetsnyttan kopplad till handdatorlösningar framträder längre in i organisationerna och 

därmed i ledet efter fältarbetarna. Några av dem har vi kortfattat berört i uppsatsen, men det har 

varit ett måste att avgränsa oss från det trots att vi gärna hade fortsatt och arbetat vidare för att 

fördjupa uppsatsen. Vår ambition var att intervjua fler personer för att få en än mer nyanserad 

bild av hur handdatorer påverkar fältarbetare samt bredare perspektiv på arbetsprocessen hos 

YIT Norrköping. Möjligheten att få ta del av flera fältarbetares syn på det nuvarande arbetssättet 

hade förmodligen resulterat i att vi hade kunnat ta tillvara på många andra värdefulla aspekter. 

Slutligen reflekterar vi lite över tillvägagångssättet att kartlägga arbetsprocesser för att utvärdera 

verksamhetsnytta. Detta var egentligen inget medvetet val vi gjorde utan snarare något som 

kändes självklart, just för att se hur fältarbetarna arbetar och vidare hur handdatorer påverkar, 

alternativt skulle kunna påverka arbetsprocessen. Tillvägagångssättet kändes relevant, men 

möjligen finns det andra sätt som hade kunnat ge annorlunda eller till och med bättre resultat. 

7.2 Vidare studier 

Som vi nämnde ovan finner vi det intressant om vidare studier skulle utföras och då behandla hur 

handdatorer påverkar verksamhetsnyttan i resterande delar av ett tjänsteföretag. Vi tror också att 

det finns möjlighet att utveckla begreppet verksamhetsnytta och kanske definiera det än mer 

precist för tjänsteföretag än vad vi har gjort. Förslag på forskningsfrågor för vidare studier skulle 

därför exempelvis kunna vara: Hur påverkas arbetsprocessen för administrativ personal inom 

tjänsteorganisationer till följd av fältarbetarnas användande av handdatorer? Hur skiljer sig 

handdatoranvändning i varuproducerande företag och vad kan där anses som verksamhetsnytta? 

Intressant hade även varit att se över andra områden utöver effektivitet, kommunikation och 

kvalitet, exempelvis hur makt, beslutsfattande och integritet inom organisationer påverkas av 

handdatoranvändning. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Intervju med Stefan Einarsson, Dukaten Parkering 

Kan du beskriva typiska arbetsmoment för en parkeringsövervakare? 

Kan du beskriva en typisk arbetsdag? 

Arbetar ni på många olika områden? 

Är arbetssättet likadant överallt? 

Kan du beskriva hur du använder handdatorn i arbetet? 

Har ni andra arbetsuppgifter? 

Har du andra hjälpmedel i handdatorn? 

Hur rapporteras ärendena? 

Vad tycker du om att arbeta med handdatorer? 

Vilka fördelar tycker du det finns med handdatorer? 

Vilka nackdelar tycker du det finns med handdatorer? 

Har du haft några problem vid användandet av handdatorn? 

Kan du beskriva hur arbetssättet har förändrats med handdatorer? 

Arbetar ni efter någon målsättning eller krav? 

Har du några egna personliga målsättningar du jobbar mot? 

Vilka kunder har Dukaten Parkering? 

Intervju med Anders Jonsson, Dukaten Parkering 

Kan du beskriva en dag på jobbet? 

Har du alltid med dig handdatorn när du arbetar? 

Kan du beskriva hur du använder handdatorn i ert arbete? 

Har du andra hjälpmedel i handdatorn? 

Hur arbetade du innan ni fick handdatorer? 

Har handdatorn enbart underlättat ditt arbete? 

Finns det några behov i dagsläget som du ser det? 

Anser du att du kan göra ett bättre jobb med en handdator än utan? 

Hur sker kontakten med handläggarna på kontoret? 

Vilka mål arbetar ni efter i er verksamhet? 
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Intervju med Linda Olsson, Stadspartner 

Vilka tjänster och produkter erbjuder ni? 

Vilka kunder har ni? 

Vilka mål har ni inom Stadspartner? 

Hur länge har ni arbetat med handdatorer? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur får ni in uppdrag? 

Vilka olika uppgifter arbetar fastighetsskötarna med? 

Vilka kompetenser har ni i företaget? 

Hur påverkas dina arbetsuppgifter av att fastighetsskötarna arbetar med handdatorer? 

Kan du beskriva en typisk arbetsdag? 

Hur rapporteras fastighetsskötarnas arbetstid? 

Hur kommunicerar du med fastighetsskötarna? 

Hur påverkas den sociala kontakten med fastighetsskötarna? 

Hur påverkas din effektivitet i arbetet med hjälp av handdatorerna? 

Vilka system är kopplade till handdatorerna? 

Vilka fördelar finns det med handdatorer enligt dig? 

Vilka nackdelar finns det med handdatorer enligt dig? 

Har ni haft problem med era handdatorer? 

Har du någon personlig målsättning med ditt arbete? 

Anser du att handdatorerna förenklar för dig att nå din målsättning? 

Finns det några behov som du vill förbättra i arbetet med handdatorer? 

Vad betyder handdatorer för er verksamhet? 

Intervju med Servet Jahui, Stadspartner 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vilka typer av uppdrag rör det sig om? 

Arbetar ni ensamma eller i grupp? 

Kan du beskriva hur arbetsprocessen ser ut från att ett uppdrag rings in tills det är genomfört? 

Hur används handdatorn i arbetsprocessen? 

Används handdatorn till någonting utöver ärenden och tidsrapportering? 

Kan du ta del av historik kring arbeten i handdatorn? 

Vad betyder det för dig att få ha en handdator? 

Upplever du några nackdelar i att arbeta med handdatorer som verktyg? 

Är det någonting du skulle vilja förändra i det nuvarande arbetssättet? 

Intervju med Leif Knutsson, YIT Norrköping 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Vilka är kunderna du arbetar med? 

Hur går ett uppdrag till från början till slut? 
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Hur rapporterar du in dina uppdrag? 

Hur gör du för att organisera alla arbeten? 

Hur många arbeten har du igång just nu? 

På vilket sätt sker kontakten med kontoret? 

Hur rapporterar du in din arbetstid? 

Vilka fördelar ser du med dagens arbetssätt? 

Vilka nackdelar ser du med dagens arbetssätt? 

Finns det några behov i dagsläget som du ser det? 

Hur mycket tid spenderar du på pappersarbete? 

Intervju med Roger Karlsson, YIT Norrköping 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Vilka är kunderna du arbetar med? 

Har du olika avtal med kunderna som du arbetar efter? 

Hur organiserar du om det blir mycket arbeten? 

Om du har ett uppdrag bokat, hur går du tillväga då? 

Hur rapporterar du materialinköp? 

Vem sätter ordernummer på uppdragen? 

Hur går det till när uppdrag kommer från arbetsledaren? 

Har du mycket olika jobb som är pågående? 

Beskriv processen när ett uppdrag är klart? 

Finns det några för- och nackdelar med dagens arbetssätt? 

Arbetar ni servicemontörer ensamma eller tillsammans? 

Fungerar pappersarbetet som det utförs idag? 

Hur ser du på att lära dig nya saker, till exempel handdatorer? 

Har ni använt er av några hjälpmedel tidigare? 

Kan du berätta om de behov ni har idag? 


