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Sammanfattning	  

I ett samhälle med snabb teknikutveckling har ny teknik möjliggjort att man kan bli mer 

flexibel i sin vardag. Något som också blir vanligare är att företag använder olika tekniska 

hjälpmedel för att optimera verksamheten och därigenom kan de bland annat bli effektivare i 

sitt arbetssätt. 

 

Studiens syfte var att studera och analysera hur mobila enheter integrerade med ett företags 

affärssystem används som stöd i verksamheten och vilka effekter det haft för de som på något 

vis kommer i kontakt med fenomenet vare sig det gäller informationsbehandling eller direkt 

användning av den mobila enheten. 

 

För att utifrån syftet besvara de uppställda frågeställningarna har vi samlat in empiriskt 

material genom intervjuer med tre olika företag som helt eller delvis arbetar med service. 

Genom att kartlägga arbets- och informationsflöden har vi kunnat se vilka upplevda effekter 

företagen haft och om det finns någon nämnvärd skillnad mellan företagen avseende de 

upplevda effekterna efter att man integrerat mobila enheter mot företagens affärssystem.  

 

Studien påvisade bland annat effekter så som snabbare informationsbehandling, högre kvalitet 

på informationen och minskade felkällor. Den påvisade även att företagen i många fall 

upplevt liknande effekter men också att mer branschspecifika effekter fanns. Det man kan 

säga är att de tre företagen gemensamt var väldigt nöjda med investeringen och menade att 

verksamheten blivit mycket mer effektiv på många plan. 

 

Vi hoppas därmed att vi på något vis har bidragit till att skapa förståelse för att en integration 

mellan ett företags affärssystem och mobila enheter skapar värde för ett företag på flera plan.  
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Förord	  

Genomförandet av denna studie hade inte varit möjlig utan engagemang från en rad olika 

personer. Vi vill därmed tacka alla som ställt upp med sin tid, låtit sig intervjuas och 

möjliggjort insamling av det empiriska materialet vilket lett till att vi kunnat fördjupa oss 

inom området. Det är ni som gjort denna studie möjlig. 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Tommy Wedlund på Linköpings Universitet som 

ställt upp på handledning och gett synpunkter och feedback på vårt producerade material.  

 

Ytterligare ett tack till alla andra personer som på något vis bidragit till att göra denna studie 

möjlig samt bidragit med inspiration till studien. 

 
 
Linköping, maj 2011 

André Ekbom 

Marcus Karlsson 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras vad som avses med studien vilket primärt innebär att 

presentera studiens bakgrund, syfte och problemformulering. Kapitlet beskriver även vilka 

avgränsningar vi gjort samt vad vi har för målgrupp och varför det är intressant att studera 

fenomenet mobila enheter integrerade med affärssystem.  

1.1 Bakgrund 
I dag är tekniska hjälpmedel så som mobiltelefoner och handdatorer en central del i många 

verksamheter. Företagen använder sig av verktygen för att kunna bedriva verksamheten 

effektivt och hantera värdefull information. Samtidigt finns möjligheten till direkt 

dataöverföring vilket möjliggör att man kan utbyta information mellan olika system. Detta gör 

i sin tur att man kan vara mer mobil i sitt arbetssätt. (Lundblad, 2005)  

De tekniska hjälpmedlen kommer vidare i studien benämnas som mobila enheter. 

Användandet av mobila enheter i sig inte är något nytt, det som dock är relativt nytt är hur 

och i vilken utsträckning det används (Weilenman, 2003). 

Tidigare studier tyder på och Hayes & Kuchinskas (2003) påtalar att ett ökat användande av 

mobila enheter leder till reducerad användning av papper och att användarna av de mobila 

enheterna ofta blir mycket mer tidseffektiva.   I och med detta har affärssystemen fått nya 

användningsområden och någonting som på senare tiden blivit mer aktuellt är affärssystem 

som kan anpassas efter situation, plats och samverka med mobila enheter. Elvheim ser genom 

Mutis (2011) en stor fördel om användandet sker i form av stöd för en aktuell arbetssituation 

och menar vidare att en rapport om ett utfall direkt ur affärssystemet kan vara till nytta för att 

kunna fatta beslut. Detta innebär att man kan fatta snabbare och bättre beslut om man har 

information tillgänglig när man exempelvis är utanför det egna kontoret.  

Att investera i ett affärssystem för ett företag är i sin tur ofta en lång, tidskrävande och 

kostsam process med komplexa implementeringsfaser som följd. Givetvis önskar företagen att 

deras system ska vara till så stort stöd som möjligt för verksamheten och hoppas att 

nyttjandegraden ska vara hög (Hedman et al. 2009). 
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Bravida, BT Products och HSB Östergötland är tre serviceföretag som använder mobila 

enheter integrerade med deras affärssystem i det dagliga arbetet. I denna studie kommer dessa 

tre företag behandlas för att undersöka hur de mobila enheterna integrerade med 

affärssystemen fungerar och används i de olika företagen samt vilka effekter som 

framkommit av användandet. 

1.2 Problemformulering 
Många företag använder sig idag på ett eller annat sätt affärssystem som stöd i sin 

verksamhet. Samtidigt har den senare tidens mobila utveckling möjliggjort ett utökat 

användningsområde. 

 

Heijden & Valiente (2002) menar vidare att företag som tillhandahåller tjänster för mobila 

enheter presenterar framgångssagor om verksamhetsfördelar vilka ska kunna uppnås vid 

användandet av mobila enheter. Ett exempel på detta är företaget Sogeti (2011) som på sin 

hemsida skriver: 

”Företag som implementerar mobila lösningar blir mer konkurrenskraftiga genom snabbare 

processer och mindre kostsam administration.” 

 

Samtidigt pekar forskning på att affärssystem utnyttjas bristfälligt av företag och Hedman et 

al. (2009) menar att just användandet är den mest kritiska fasen och det enbart är ett system 

som används som leder till förbättringar i verksamheten. Finns det därmed risker med att 

integrera mobila enheter med affärssystemet och kan det rent av innebära att en investering av 

denna typ förblir outnyttjad? Eller kan en investering som denna innebära att verksamheten 

blir ännu mer effektiv? 

 

Vartiainen & Andriessen (2006) argumenterar även för att de anställda som ska börja arbeta 

med mobila enheter behöver skaffa sig nya färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta 

effektivt med de mobila enheterna. Är detta något som alla inblandade aktörer har varit 

mottagliga för och har de varit beredda att ändra sina gamla arbetsrutiner? 

 

I och med detta och eftersom användningen av mobila enheter integrerade med affärssystem 

trots allt är en relativt ny företeelse ser vi därmed intresset av att studera hur företag ser på 

mobila enheter integrerade med affärssystem. Hur har verksamheten reagerat på en mobil 
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koppling till affärssystemet och vilka effekter ser företagen att införandet och användandet 

med detsamma har medfört?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera och analysera hur mobila enheter integrerade med 

affärssystem används som stöd i ovan nämnda serviceföretag. Vi kommer även kartlägga 

arbetsprocesser för de mobila aktörerna och informationsflödet mellan de mobila och 

stationära systemen (Se beskrivning 1.5.1) för att då erhålla ytterligare förståelse för hur 

fenomenet används i serviceföretaget. Genom att studera de tre serviceföretagen bidrar vi med 

att skapa förståelse kring på vilka sätt dessa kan dra nytta av en integration mellan mobila 

enheter och affärssystemet och vilka effekter detta kan tänkas ha för de mobila och stationära 

aktörerna (Se beskrivning 1.5.1) i företagen. 

1.4 Frågeställningar 
Utifrån	  problemformuleringen	  och	  syftet	  har	  följande	  frågeställningar	  formulerats:	  
	  
• Hur används och på vilka sätt stödjer de mobila enheterna integrerade med affärssystemet 

de mobila samt stationära aktörerna i företaget? 

• Vilka upplevda effekter har mobila enheter integrerade med affärssystemet haft för 

företaget samt de mobila- och stationära aktörerna? 

1.5 Avgränsning 
Då affärssystem är ett brett område och kan finnas i olika former i verksamheten har vi valt 

att avgränsa oss till att studera vilka nyttor och effekter företagen upplevt med mobila enheter 

integrerade med deras affärssystem samt kartlägga arbetsprocesser och informationsflöden. Vi 

har därmed valt att avgränsa oss och inte studera några bakomvarande tekniska aspekter som 

har med affärssystem som exempelvis implementering. För att skapa en förståelse för vad 

affärssystem är och varför vi idag kan integrera mobila lösningar med dem kommer vi 

förklara utvecklingen. Vi har även valt att avgränsa oss till vissa aktörer i verksamheten vilket 

tydliggörs i avsnittet nedan. 
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1.5.1	  Aktör-‐	  och	  systemavgränsning	  

Nedan	  följer	  en	  illustration	  följt	  av	  en	  beskrivning	  och	  ett	  förtydligande	  av	  vilka	  aktörer	  

och	  system	  som	  inryms	  i	  denna	  studie	  samt	  vad	  som	  innefattas	  i	  de	  olika	  begreppen.	  

 
	  

Figur	  1.1	  Egenproducerad	  figur	  av	  uppsatsens	  aktörer	  och	  system.	  

Aktörer syftar till de personer som är inblandade och på ett eller annat sätt påverkas av de 

mobila enheternas integration mot affärssystemet.  

 

Med mobila aktörer menas personer i organisationen som använder de mobila enheterna i sitt 

dagliga arbete när de är ute på olika uppdrag, vilka i vårt fall är servicepersonal och 

servicetekniker. De stationära aktörerna är aktörer som inte utför de direkta uppdragen utan 

ofta är kontorspersonal som sköter det administrativa arbetet på kontoret.  

Dessa aktörer kommer sedermera att omnämnas i uppsatsen som administratörer, backoffice- 

och kundtjänstpersonal. 

 

Ett företag kan ha många olika system som behandlar information, i vårt fall syftar system till 

de system som finns i de mobila enheterna eller som är integrerade och arbetar mot de mobila 

enheterna. Mobila system syftar till de system som finns i de mobila enheterna och dessa 

benämns vidare i uppsatsen beroende på serviceföretag som Handyman, EASY eller GoldPen 

Direct. De är dessa system som de mobila aktörerna använder. De stationära systemen är de 

system som mestadels används av personal på serviceföretagens kontor. Dessa system 

benämns som Agresso, Handyman PC, Movex, Backoffice-webb (BOW) eller Stamford 

Hero. Dessa system används av de stationära aktörerna på respektive företag. 

Företag

Mobila

Stationära

Mobila

Stationära

SystemAktörer
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1.6 Målgrupp 
Denna studie riktar sig till både studenter och näringsidkare inom IT-området eller med ett IT-

intresse, som kan tänkas ha intresse för hur man kan använda och hur de mobila enheter och 

affärssystem kan samverka för att stödja de ovan nämnda aktörerna. Eftersom studien även 

ämnar belysa de effekter som en integration av denna dignitet kan medföra anser vi att 

personer på serviceföretag kan ha intresse att ta del av de slutsatserna som vi kommer fram 

till. 

1.7 Referenshantering 
Vi har valt att använda oss av Harvardsystemet för vår referenshantering. Detta innebär att vi 

kommer att referera till våra källor löpande i texten och att en referenslista kommer att 

återfinnas i slutet av uppsatsen. I den löpande texten skrivs författaren följt av publiceringsår 

och därigenom framgår det tydligt för läsaren vilken källa vi använt oss av. Då vi refererar till 

litteratur skriven av flera olika författare som i sin tur är sammanställd av ytterligare författare 

refererar vi de författare som sammanställt verket.  

1.7.1 Referenslista 
Uppsatsens referenslista är uppdelad i fem olika delar vilka är litteraturkällor så som böcker 

och e-böcker, elektroniska källor vilket avser internetlänkar, artiklar, våra intervjupersoner 

som benämns som informanter och till sist övriga interna dokument. Referenserna är slutligen 

ordnade i alfabetisk ordning för att ge läsaren en lättare överblick över referenserna. 

1.8 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i sju kapitel där det första inledande kapitlet ger läsaren inblick i 

vad som ska studeras genom bland annat bakgrund, problemformulering och syfte. Kapitel 

två beskriver vetenskapsmetoder och metoden för uppsatsen samt hur vi gått tillväga och 

varför. Det tredje kapitlet, teorikapitlet beskriver underliggande teori kring området mobilitet, 

mobila enheter, mobilt arbete och affärssystem. I det nästkommande kapitlet behandlas det 

empiriska data som framkommit ur intervjuer och studier av verkligheten. I det femte, 

analyskapitlet analyseras sedan det insamlade empiriska materialet med hjälp av teoristöd för 

att slutligen mynna ut i slutsats, diskussion och en avslutande reflektion. Flödet illustreras i 

kommande figur. 
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Figur	  1.2	  Egenproducerad	  figur	  över	  uppsatsens	  disposition.	  
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2	  Metod	  

Metodkapitlet kommer till en början behandla olika vetenskapsteorier och metodteorier för 

att senare beskriva vilka av dessa metoder vi kommer använda oss av i uppsatsen. 

2.1 Förförståelse 
Med förförståelse menas att vi inte enbart uppfattar verkligheten genom våra sinnen, med 

andra ord, det som ter sig att vara rena sinnesintryck från en människa innehåller även en stor 

del egen tolkning från individen utifrån tidigare erfarenheter. Detta är något som vi människor 

inte ofta tänker på, att just förförståelsen präglar det sätt som vi uppfattar verkligheten på. 

Förståelse kan även bidra till missförstånd då olika människor kan tolka samma sak på olika 

sätt. (Thurén, 2007) 

 

Vi har under vår tid på det systemvetenskapliga programmet läst om affärssystem vilket har 

bidragit med ett intresse och en vilja att läsa vidare om fenomenet. Genom detta har vi erhållit 

viss kunskap avseende fenomenet men långt ifrån den vi önskar ha. Begreppet mobilitet är till 

skillnad från affärssystem inte någonting vi direkt kommit i kontakt med genom utbildningen 

utan är snarare någonting vi kommit i kontakt med och skapat oss ett intresse för genom 

rådande teknikutveckling.  

 

Då affärssystemet och mobilitet kommer sekundärt i uppsatsen och integrationen och effekter 

för verksamheten primärt tror vi dock inte att vår förkunskap inom området har påverkat 

resultatet nämnvärt.  

 

2.2  Undersökningsperspektiv 
Man brukar tala om två vetenskapliga inriktningar, positivism och hermeneutik. Dessa två 

inriktningar beskrivs mer utförligt nedan. 

2.2.1 Positivism 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Enligt positivismen har vi människor 

enbart två källor till kunskap och dessa källor är de vi kan iaktta med våra sinnen samt det vi 

kan räkna ut med vår logik. Med detta menas att en forskare kritiskt ska undersöka alla 
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påståenden och alla iakttagelser och endast stödja sig på noga säkerställd fakta. De fakta ska 

sedan logiskt analyseras för att man sedan kunna dra slutsatser utifrån den. (Thurén, 2007) 

 

Iakttagelsen, vilken är en av de två källorna till kunskap, erhåller positivisten genom sina fem 

sinnen och det är med hjälp av iakttagelsen som positivisten kan urskilja vad som är fakta. Ur 

detta kan man urskilja att en positivist inte ska tro allt denne ser eller hör utan vara kritisk till 

iakttagelserna. Positivisten ska dock emellertid inte förkasta iakttagelser som verkar orimliga 

utan granska alla kringliggande omständigheter för att därefter ta ställning till vad som är 

korrekt. (Thurén, 2007) 

 

De logiska sanningarna är dock av en helt annan karaktär än de empiriska sanningarna. Det är 

exempelvis en empirisk sanning att en person kan befinna sig på en särskild plats och en 

logisk sanning att denne inte kan befinna sig på mer än en plats samtidigt. En människas 

sinnen kan svika och man kan därför aldrig vara säker på att den empiriska verkligheten är 

sann. Empiriska sanningar kan vara osannolika men fortfarande tänkbara men ett påstående 

som inte lever upp till logikens krav är helt otänkbara. (Thurén, 2007) 

2.2.2 Hermeneutik 

Termen hermeneutik kommer från namnet ”Hermes” vilket var en av de grekiska gudarnas 

sändebud. Dennes uppgift var att översätta gudarnas budskap till människorna. Hermeneutik 

betyder bland annat ”att tolka”, ”att förklara” och ”att översätta”. (Starrin & Svensson, 1994) 

 

Hermeneutisk tolkning är viktig när det kommer till att förstå människor och deras handlingar 

samt resultatet av handlingarna. Tolkning av detta är dock osäkert och svårt främst på grund 

att det är svårt att vara objektiv och tolkningen kan exempelvis påverkas av tolkarens 

värderingar, dennes förförståelse samt sammanhanget. (Starrin & Svensson, 1994) 

2.3  Metodteori 
Det som avgör och bestämmer vilken metod som ska tillämpas vid en studie bestäms ofta efter 

vilket syfte studien har. Att dela in metoder i kvantitativa samt kvalitativa är enligt Bryman 

(2011) ett bra sätt att klassificera tillvägagångssätt eller metoder inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. 
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2.3.1 Kvantitativ metod 

En generell betydelse för kvantitativa metoder är mätningar där man kan sätta siffror på 

fenomen och händelser efter förutbestämda regler. Ett grundproblem vid kvantitativa 

mätningar är att det är svårt genom empirisk väg spegla utpräglade teoretiska begrepp. 

(Gustavsson, 2004) 

 

Eftersom man kan sätta siffror på kvantitativa frågor måste de egenskaper som forskaren vill 

undersöka vara mätbara. Om egenskaperna inte är mätbara finns det heller ingen möjlighet att 

använda sig av kvantitativa metoder vid undersökningen, detta då det inte är möjligt att föra 

igenom en hypotes i numeriska termer. (Hartman, 2004) 

Forskaren måste även göra en klassificering om denne ska kunna undersöka exempelvis en 

mängd av någonting. Hartman (2004) trycker på att det inte går att ställa frågan ”hur mycket 

finns det” utan att forskaren istället ska ställa frågan ”hur mycket finns det av den eller det” 

för att resultatet ska vara av intresse. Kvantitativa undersökningar delar alltså upp fenomen i 

olika klasser, och ställer sedan kvantitativa frågor kring dessa klasser. 

 

De metoder som lämpar sig bra och som en forskare ofta använder vid kvantitativa studier är 

exempelvis enkäter, strukturerade observationer och matematiska metoder (Björklund & 

Paulsson, 2003). 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Om en forskare vill skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller för ett specifikt ämne kan 

kvalitativa metoder eller studier användas (Björklund & Paulsson, 2003).  

 

Kvalitativ metod är ett samlat begrepp för de olika arbetssätt som en forskare kan använda sig 

av vid en undersökning. Dessa arbetssätt förenas av att forskaren själv befinner sig i den 

undersökningsmiljö som analyseras. I en kvalitativ undersökning bör datainsamling och 

analys ske växelvis och forskaren siktar på att fånga både människors handlingar och 

innebörden av dessa. (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

Då forskaren ofta är ute efter att ge en helhetsbedömning av det undersökta vid användning av 

kvalitativa metoder omfattar ofta dessa undersökningar mindre populationer än vid 

kvantitativa undersökningar. (Nationalencyklopedin, 2011) 
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Metoder för datainsamling som är lämpliga att använda sig av vid kvalitativa studier är bland 

annat deltagande observationer och intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.4  Deduktion och induktion 
Under en studies gång vandrar ofta en forskare mellan olika abstraktionsnivåer där teorierna 

utgör en ändpunkt och empirin eller verkligheten utgör den andra (Björklund & Paulsson, 

2003). Två olika uppfattningar om förhållandet mellan teori och empiri är deduktion och 

induktion, vilka beskrivs mer utförligt nedan. 

2.4.1 Deduktion 

Den vanligaste teoretiska uppfattningen om förhållandet mellan teori och empiri är enligt 

Bryman (2011) den deduktiva ansatsen. Det deduktiva angreppssättet kan illustreras likt 

bilden nedan: 

	  

Figur 2.1 Deduktion. Det	  deduktiva	  angreppssättet	  (Fritt	  efter	  Bryman,	  2011).	  

I deduktion deducerar eller härleder forskaren en eller fler hypoteser som ska testas i en 

empirisk granskning. Hypoteserna uppkommer från forskarens kunskap och de teoretiska 

förutsättningarna som finns inom det område forskningen behandlar. Hypotesen involverar 

begrepp som ska konkretiseras till forskningsbara fenomen. (Bryman, 2011) 

 

Processerna och flödet vid deduktiv ansats är enligt följande: 

-‐ Teori 

-‐ Hypoteser 

-‐ Datainsamling 

-‐ Resultat 

-‐ Förkasta eller bekräfta hypoteser 

-‐ Omformulering av teorin 
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En deduktiv process kan till synes vara linjär och att ett steg ska följa ett annat på ett logiskt 

sätt. Den deduktiva processen behöver dock inte ske på det viset utan en forskares syn på 

teorin kan ändras genom analys av insamlad information exempelvis då nya 

forskningsresultat kan ha publicerats innan forskaren har kommit fram till egna resultat. I 

många fall kan även relevansen för teorin visa sig först efter att datainsamling är genomförd. 

(Bryman, 2011) 

Ett exempel på ett användande av en deduktiv ansats menar Molander (2003) är Aristoteles 

logiska men empiriskt felaktiga förklaring av månens form. Aristoteles förklaring löd enligt 

följande: 

 

1. Alla himlakroppar är perfekt klotformade(alla X är Y) 

2. Månen är en himlakropp(Z är X) 

Genom denna förklaring kom han fram till slutsatsen: 

3. Månen är perfekt klotformad(Z är Y) 

 

Slutsatsen som Aristoteles kom fram till stämmer inte eftersom premiss nummer ett inte 

stämmer om att alla himlakroppar är perfekt klotformade. En logisk slutledning behöver 

enligt Molander (2003) inte stämma överens med verkligheten då premisserna kan vara 

felaktiga. 

2.4.2 Induktion 

Induktion innebär att forskaren till skillnad mot deduktion startar i empirin där denne försöker 

finna mönster som skulle kunna sammanfattas i modeller och teorier. Empirin skapar alltså 

teorin (Björklund & Paulsson, 2003).  Det induktiva angreppssättet ser ut enligt följande bild: 

 

 
Figur	  2.2	  Induktion. Det	  induktiva	  angreppssättet	  (Fritt	  efter	  Bryman,	  2011).	  
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En forskare som valt en induktiv ansats försöker enligt Molander (2003) utgå från enskilda 

observationer av olika fenomen och därigenom dra induktiva slutsatser. Med detta menas att 

gå från en mängd enskildheter till en generell förklaring. Bryman (2011) menar också att 

teorin är resultatet av forskningen. 

 

I induktion brukar förhållandet mellan teori och empiri förknippas med ett kvalitativt synsätt. 

Det är dock inte alltid entydigt att det induktiva angreppssättet är sammankopplat med 

kvalitativ forskning då många kvalitativa studier inte genererar någon teori vilket senare 

används som bakgrund till en kvalitativ undersökning. 

2.4.3 Triangulering 

Triangulering innebär att forskaren använder mer än en datakälla eller metod vid studie av 

sociala företeelser för att höja en studies tillförlitlighet. Begreppet formulerades ursprungligen 

av en forskare vid namn Webb som ett mått för flera olika begrepp där mer än en metod 

skulle användas vilket skulle medföra en större tillförlitlighet för studiens resultat. (Bryman, 

2011) 

 
Figur	  2.3	  Egenproducerad	  bild	  av	  triangulering.	  

Triangulering är starkt förknippat med kvantitativ forskning men kan även förekomma vid 

kvalitativ forskning. Ett exempel på detta är deltagande observatörer som ofta brukar 

kontrollera den insamlade data med intervjufrågor för att försäkra att det stämmer överens 

med observationen. (Bryman, 2011) 

 

Triangulering används alltså för att säkerställa och dubbelkolla den data som är insamlad och 

kan alltså tillämpas vid både kvantitativa och kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). 

 

Det finns olika typer av triangulering vilka är metodtriangulering, datatriangulering, 

utvärderartriangulering samt teoretisk triangulering. Vid metodtriangulering används två olika 
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metoder som ska uppnå samma syfte. I datatriangulering används flera olika datakällor som 

till exempel böcker eller respondenter. Om olika utvärderare eller personer används för 

samma material kallas det utvärderartriangulering och teoretisk triangulering är användning 

av olika teorier på samma uppsättning data. (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.5  Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet kan kort beskrivas som två mått på hur trovärdig en studie är. 

Många författare menar att dessa två mått alltid ska beaktas i vetenskapliga sammanhang 

(Björklund & Paulsson, 2003). 

 

Reliabilitet och validitet kan illustreras likt bilden nedan med att kasta pil. Hög reliabilitet 

uppnås när pilarna kommer samlat och hög validitet uppnås om man träffar mitten av tavlan. 

Både hög reliabilitet och validitet fås då pilarna kommer samlat och att de även träffar i 

mitten av tavlan (Björklund & Paulsson, 2003). Avsnittet som följer kommer beskriva de två 

begreppen lite djupare. 

 

 
Figur	  2.4	  Reliabilitet	  &	  Validitet	  (Fritt	  efter	  Björklund	  &	  Paulsson,	  2003)	  

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan sägas vara ett mått på tillförlitligheten i mätinstrumentet. Med andra ord, i 

vilken utsträckning man får samma värde vid en upprepning av studien (Björklund & 

Paulsson, 2003).  Detta för att exempelvis utesluta slumpmässiga eller tillfälliga mätfel som 

kan haft påverkan på resultatet under en studie (Bryman, 2011). 

 

Reliabilitet blir främst aktuell vid kvantitativa undersökningar då den kvantitativa forskaren 

ofta är intresserad huruvida och till vilken grad ett mått är stabilt (Bryman, 2011). 
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Ett exempel på detta är vid ett intelligenstest där testets syfte är att ge ett mått på en persons 

intelligens. Om variansen av en persons resultat på testet är stor, kan man ifrågasätta om 

testen egentligen har mätt intelligensen hos den personen. En forskare skulle här tolka testet 

som ett icke reliabelt mått och sakna förtroende för pålitligheten av testet. (Bryman, 2011) 

 

För att öka reliabiliteten kan man exempelvis använda sig av kontrollfrågor i enkäter och 

intervjuer. Detta då föremålen för mätningen blir undersökta ännu en gång. En studies 

reliabilitet kan även ökas genom användning av triangulering. (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.5.2 Validitet 

Validitet betyder i vilken utsträckning ett empiriskt mått mäter det teoretiska begrepp som det 

är avsett att mäta. För att tillgängliggöra ett instruments validitet behöver man, förutom att ha 

de slumpmässiga felmätningarna i åtanke, också ta hänsyn till de systematiska felen.  Detta 

betyder att teorin om ”sanna värden” ska vidareutvecklas till att omfatta även denna typ av fel 

om man på ett tillfredställande sätt vill kunna sammanlänka empiriska mått med teoretiska 

begrepp. (Gustavsson, 2004) 

 

Skillnaden mellan slumpmässiga- och systematiska fel är exempelvis, om en våg omväxlande 

visar för hög eller för låg vikt tolkas detta som ett slumpmässigt fel. Visar vågen istället alltid 

för hög vikt är felet istället systematiskt. Validitet har att göra med i vilken och hur stor 

utsträckning denna systematiska variation beror på det teoretiska begreppet snarare än på 

systematiska felkällor. (Gustavsson, 2004) 

 

Validiteten för en studie kan öka genom att forskaren använder och granskar fenomenet 

utifrån flera olika perspektiv. Ett exempel på detta precis som vid reliabiliteten att använda sig 

av triangulering. För att kunna öka validiteten vid exempelvis en intervju bör man formulera 

tydliga och ej vinklade frågor. (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.6  Metod för datainsamling 
Nedan kommer det tillvägagångssätt för datainsamling som vi kommer använda oss av att 

beskrivas. 

2.6.1 Intervjuer 

En vanligt förekommande strategi för datainsamling är forskningsintervjun (Bryman, 2002). 

Denna strategi kan användas i både kvantitativ och kvalitativ forskning. Att intervjua någon 
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ger författaren tillgång till primärdata vilket är data som är insamlat att uppfylla syftet i den 

aktuella studien. Det finns många olika former av intervjuer och tre av dessa är strukturerade, 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vilken form av intervju som bör användas 

beror bland annat på vilken typ av forskning och metod som ska användas (Björklund & 

Paulsson, 2003). Vid kvantitativa undersökningar och vid exempelvis surveyundersökningar 

används ofta den strukturerade intervjun och vid kvalitativa undersökningar ofta de semi- och 

ostrukturerade intervjuerna (Bryman, 2011). 

 

Under en strukturerad intervju ställer en intervjuare frågor utifrån en i förväg fastställd 

intervjuguide. Målet är att utförandet ska vara detsamma och att varje respondent möter 

samma intervjuguide. Under en semi-strukturerad intervju används också en typ av guide, 

dock kallar man denna ett frågeschema och olikt den strukturerade intervjun följs inte detta 

schema lika strikt under intervjun och frågorna är även mer allmänt formulerade. Intervjuaren 

kan även här ställa sonderingsfrågor till de svar denne tycker är viktiga att gå djupare i. Den 

ostrukturerade intervjun är precis som namnet antyder ostrukturerad och intervjuaren har här 

enbart en lista eller uppsättning teman som denne vill beröra under intervjuns gång. Forskaren 

ställer även här ofta frågorna på ett informellt sätt. (Bryman, 2011) 

 

Fördelar vid tillämpning av intervjuer som insamlingsmetod är bland annat att den ger 

forskaren en djupare förståelse och att informationen som erhålls är direkt relevant för 

studiens syfte. Nackdelar är att intervjuer är väldigt tidskrävande och många gånger 

kostsamma då det ofta innebär att intervjuaren behöver resa. (Björklund & Paulsson, 2003) 

2.7  Val av metod 
Denna studie kommer vara av kvalitativ karaktär då vi vill undersöka vilka effekter 

användning av mobila enheter integrerade med affärssystemet har för serviceföretag.  Vi 

kommer att genomföra intervjuer med olika företag och därför föll valet på den kvalitativa 

metoden. Detta för att erhålla en ökad kunskapsutveckling kring det valda fenomenet.  

 

Vi bortsåg från en kvantitativ karaktär då vi ansåg att det skulle bli svårt att exempelvis 

utforma enkäter då vi tror att vi skulle missa viktiga aspekter kring ämnet då bland annat 

följdfrågor utifrån respondentens svar skulle vara uteslutna. Vi kände även att en kvantitativ 

studie skulle vara överflödig då vi inte hade som intresse att dra några statistiska slutsatser 
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eller mäta data som till exempel hur många serviceföretag som använde sig av mobila enheter 

integrerade med affärssystemet som stöd i verksamheten.  

2.7.1 Val av ansats 

Vi har i denna studie valt en hermeneutisk ansats då vi anser att denna ansats passar väl in i 

vår studie. Genom vårt genomförande av intervjuer ställs vi inför olika moment av tolkningar 

som därigenom kommer ligga till grund för att ge oss en bild av fenomenet.   

Vi tror även att det främjar och öppnar upp för en djupare förståelse avseende de frågor och 

problem vi vill utreda när vi själva får möjlighet att tolka och bearbeta den data som 

exempelvis framkommer ur intervjuerna.  

 

Därigenom har vi valt bort den positivistiska ansatsen eftersom vi varken genomför någon 

form av observation eller iakttagelse utan vi baserar kunskapsutvecklandet på att försöka 

förstå och tolka det som respondenterna förmedlar. 

2.7.2 Deduktion eller induktion 

Vi har valt att använda oss av både deduktion och induktion under denna studie. Detta på 

grund att vi vid deduktion tror vi skulle ha missat viktiga teoretiska aspekter som skulle 

uppkomma vid teorin då vi trodde att olika företag hade upplevt olika typer av effekter vid 

användningen av mobila enheter integrerat med affärssystemet. Hade vi enbart lagt fokus på 

induktion tror vi att vi hade missat insamlandet av viktig empirisk data. Detta då vi ansåg att 

en viss förförståelse för ämnet var nödvändig. 

 

Utifrån detta resonemang föll valet naturligt till att iterativt använda oss av deduktion och 

induktion då vi kunnat läsa in oss på teori och fortfarande samla in ny teori utifrån de 

empiriska undersökningarna. Detta även för att kunna använda oss av teori som framkommit 

ur tidigare intervjuer. 

2.7.3 Reliabilitet, validitet 

Dessa två begrepp är av stor vikt för att vår genomförda studie ska kunna betraktas som 

trovärdig och tillförlitlig ur akademisk synvinkel. Validiteten kommer stärkas genom 

användandet av intervjuer med personer från flera olika företag och därmed får vi olika 

synvinklar på fenomenet. Vid intervjuerna har vi även försökt ställa och formulera så tydliga 

och ändamålsenliga frågor som möjligt för att därigenom erhålla högre validitet i svaren. 

 



	   17	  

Vi kommer spela in intervjuerna vilket kommer öka reliabiliteten, detta då vi kommer kunna 

transkribera och säkerställa materialet vilket kan öppna för nya tolkningar och insikter som 

man annars lätt kan missa på grund av att man under intervjutillfället lätt kan fokusera på 

annat än respondentens svar. Detta öppnar även för möjligheten att lyssna på intervjun 

obegränsat antal gånger.  

 

För att öka både reliabiliteten och validiteten kommer vi använda oss av triangulering, då 

främst av datatriangulering eftersom vi som tidigare nämnt använder oss av respondenter från 

olika företag men även också olika typer av litteratur. 

2.7.4 Val av datainsamling 

Datainsamlingen i denna studie kommer bestå av intervjuer med företag vilka använder sig av 

mobila enheter som integrerar mot affärssystemet. 

 

Intervjufrågorna kommer i förhand skickas ut via e-post för att respondenterna ska kunna få 

en förståelse för vilken information som efterfrågas. Därigenom hoppas vi erhålla tydligare 

och mer genomtänkta svar. För att få breda svar och låta respondenten tala öppet kommer 

frågorna inte ha några fasta svarsalternativ. Intervjuerna kommer även som tidigare nämnt att 

bandas, transkriberas och sammanställas.  

2.7.5 Val	  av	  analysmetod	  

Vi kommer i analysen använda oss av triangulering, så kallad datatriangulering där vi 

kommer utgå från de teoretiska utgångspunkterna och ställa dessa mot den empiri som har 

framkommit utifrån de intervjuer vi genomfört. På så sätt kommer vi analysera olika företag 

mot samma teoretiska punkter vilket gör att vi uppnår syftet för datatriangulering.  Därigenom 

kan vi se om insamlad empiri inom området för upplevda effekter kan liknas med de effekter 

som litteraturen påvisar.  

2.8  Genomförande 

2.8.1 Urval 

Det är för oss naturligt att studera företag som använder sig av mobila enheter integrerat med 

affärssystemet och inte spekulera i och studera företag som vill eller i framtiden kommer 

använda sig av en sådan lösning eftersom detta inte är relevant för studiens syfte. Detta då 

studien syftar till att besvara hur de mobila enheterna integrerade med affärssystem används 

och vilka effekter företagen har upplevt med detta. Som syftet även nämner ska vi kartlägga 
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arbetsprocesser och informationsflöden vilket betyder att det inte är av intresse att studera 

företag som i framtiden vill använda sig av fenomenet. 

 

Vi har delvis använt oss av ett snöbollsurval när det handlar om företag för den empiriska 

granskningen. Detta för att få kontakt med relevanta personer med bred kunskap som kan 

delge oss den information vi behöver. 

2.8.2 Intervjuer 

Vi har genomfört intervjuer med HSB Östergötland, BT Products AB och Bravida AB i 

Linköping. De två första intervjuerna med HSB och BT genomfördes i mitten på april 2011 

på respektive företags kontor. Intervjun med Bravida genomfördes i mitten av maj 2011 och 

även denna på deras kontor.  

 

Genomförandet av intervjuerna började med en kort presentation om oss själva och studiens 

syfte. Vi har använt oss av ostrukturerade intervjuer då vi velat att respondenten ska tala så 

fritt som möjligt kring ämnet. Den andra och tredje intervjun blev dock av mer 

semistrukturerad karaktär då vi undermedvetet var mer införstådda med vad vi verkligen ville 

få ut av intervjun. 

 

Under genomförandet har vi som tidigare sagt spelat in intervjuerna och sedan transkriberat 

inspelningen för att på så vis inte missa viktiga delar.  

 

I intervjun med HSB intervjuade vi både en servicetekniker och en IT-ansvarig för att på så 

sätt få en bredare bild av hur de mobila enheterna integrerade med affärssystem användes i 

företaget. På BT hade vi bara möjlighet att intervjua en person vilken dock var 

affärsutvecklare för deras mobila plattform EASY vilket får anses som rätt person att tala 

med. För att vi skulle kunna få erhålla information om hur serviceteknikerna arbetade med de 

mobila enheterna skickade vi våra intervjufrågor i förväg vilket betydde att han kunde svara 

på frågorna i större utsträckning då möjlighet fanns att förbereda sig på ett helt annat plan. På 

Bravida hade vi också bara möjlighet till en intervju och ville då få en person med en bred 

kunskap om företaget och om den mobila lösningen. Efter kontakt med Bravidas regionchef 

fick vi kontakt med rätt person som hade just den kompetens vi sökte. Detta då hon både har 

varit med vid införandet av systemen, arbetet med den mobila lösningen och även sköter 

utbildning av ny personal som ska använda systemet. 
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Tabellen nedan visar intervjupersoner samt deras befattning på företaget. En vidare 

presentation av personerna och företaget återfinns under respektive företag i kapitel fyra. 

Tabell	  2.5	  Tabell	  över	  intervjupersoner	  

Intervjupersoner Företag Arbetsområde 
Fredrik Gällerdal HSB Servicetekniker 
Timo Matatalampi HSB IT-ansvarig 
Jörgen Norgren BT Products AB Affärsutvecklare EASY 

Helene Bertilsson  Bravida AB 
Administratör och 
utbildare av handyman 

 

Som vi har varit inne på tidigare anser vi att trovärdigheten för informanterna och den 

information som utkommit från intervjuerna har varit hög. Utifrån de vi har intervjuat och 

deras roll inom företaget anser vi att de besitter den kompetens inom området som utifrån 

studiens syfte i tillräckligt stor mån kan besvara våra frågor. Vidare beskrivs 

intervjupersonerna mer utförligt under varje företag i empirin och vi anser att de utifrån deras 

kompetens har kunnat lämna uppgifter som anses trovärdiga.  

 

Man kan alltid ifrågasätta risken för att informationen blir vinklad utifrån företagets eller 

personens bästa när man får tala med personer man blivit tilldelade av andra personer och att 

deras befattning kan bidra till vinklad information. Vi anser dock att personerna har haft ett 

kritiskt förhållningssätt och varit villiga att delge information som inte enbart framstår som 

positiv för företaget.    

 

Vidare har vi även låtit intervjupersonerna ta del av vårt producerade material för att verifiera 

att det empiriska material vi skrivit ner har varit korrekt.  

2.8.3 Praktiskt genomförande 

Efter att formulerat syfte och frågeställningar tog vi kontakt med företag vi skulle kunna 

tänka oss kunde besvara våra frågor vilka som tidigare nämnts slutligen blev HSB 

Östergötland, BT Products AB i Mjölby och Bravida AB i Linköping. Efter att vi fått kontakt 

med vad vi tycker var rätt folk bokade vi in tid för intervjuer. Intervjuer genomfördes senare 

på varderas kontor och samtliga intervjuer varade ungefär 60 minuter. 
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2.9  Metodkritik 
Då vi valt en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats kan det vara svårt att vara 

objektiva i åsikter och tankar under studien då det finns mycket utrymme för egna reflektioner 

vid en sådan ansats. 

 

Vårt val av ostrukturerade intervjuer bidrar till en minskad replikerbarhet då frågorna ej är 

fastställda och bland annat kan förändras beroende på sonderingsfrågor men även 

respondentens kompetens. Den andra och tredje intervjun var som vi skrev tidigare mer 

strukturerad än den första då vi var mer införstådda med vad vi ville få reda på för 

information. I efterhand tror vi därmed att detta kan ha gjort att vi missat väsentlig 

information och även missat möjligheten att komma in på andra spår eftersom vi redan innan 

intervjun visste ungefär vilken information vi var i behov av och därigenom ville få ut.  

 

Ytterligare en sak att ta i beaktning är även att vi endast fick möjlighet att intervjua en eller ett 

par personer på varje företag. Detta kan ha gjort att vi missat värdefulla effekter både 

avseende användandet av de mobila enheterna och upplevda effekter inom företaget till 

skillnad från om vi fått möjlighet att samtala med en större grupp av lämpliga personer. 

Samtidigt får vi se till studiens omfattning och tidsåtgång då man får göra en gränsdragning 

för vad som kan betraktas som rimligt att genomföra. Utifrån denna aspekt anser vi att vi 

lyckats erhålla lagom mängd och tillräckligt trovärdig information för att kunna dra slutsatser 

av god kvalitet. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta teoretiska kapitel kommer vi presentera de teoretiska delar som kommer ligga till 

grund och stödja våra antaganden och slutsatser senare i vår analys. Vi börjar med att ta upp 

teori om mobila enheter och egenskaper hos mobila enheter. Eftersom användning av mobila 

enheter gör de mobila aktörerna mer mobil i sitt arbete kommer vi även ta upp teori om 

mobilitet. Vi berör även mobilt arbete och ICT för att ge läsaren en teoretisk grund av vilka 

effekter som kan utvinnas med hjälp av mobila enheter i det mobila arbetet. Eftersom 

uppsatsen handlar om mobila enheter integrerade med affärssystem berör vi även vad ett 

affärssystem är för något samt utvecklingen som möjliggjort en integration av exempelvis 

mobila lösningar. 

3.1  Mobila enheter 
Det är allmänt vedertaget att mobila enheter fått ett mycket större användningsområde de 

senaste åren. De har gått från små svårarbetade enheter med svårarbetade användargränssnitt 

till mer användarvänligare dito.  

 

Under de senaste åren har man även sett en ökad utveckling vad det gäller möjlighet till 

snabbare dataöverföring. Detta har i sin tur inneburit att man kan behandla en allt större 

mängd information på ett smidigare sätt och att allt fler funktioner har flyttat ut i handburna 

enheter. Detta har i sin tur bidragit till att man kan hämta och skicka information i större 

utsträckning än förr. (Davidsson, 2011) 

 

Nedan presenteras vad som i vardagligt tal och i uppsatsen betraktas som mobila enheter. 
  

 
Figur	  3.1	  Smartphone	  

En smartphone kan man säga är en mobiltelefon med mer avancerade funktioner. Ofta kan det 

liknas med en liten dator med en stor mängd funktioner så som internetuppkoppling, 
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applikationer av olika slag och GPS. Vanligtvis styr man enheten med fingrarna på en 

pekkänslig skärm, enklare tangentbord kan även förekomma. (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

 
Figur	  3.2	  PDA	  (Personal	  Digital	  Assistant)	  

En PDA är en form av en handdator som vanligtvis är lätt att ta med sig. Många av enheterna 

är oftast anpassade efter industrimiljöer för att klara hårda tag. I sådant fall brukar man 

benämna enheten som ruggad. Oftast styr man enheten med en pekpinne samt ett integrerat 

enklare tangentbord. (Nationalencyklopedin, 2011) 

3.1.1 Egenskaper hos mobila enheter 

Mobila enheter skiljer sig i fråga från stationära dito. Uppkoppling gör att vi kan bruka dem 

praktiskt taget när som helst och Junglas & Watson et al. (2006) definierar en mobil enhet 

som en enhet man med lätthet kan ta med sig och som avseende försändelse av information 

inte behöver en fysiskt förankrad kabel. De hänvisar även till att den stödjer användare ”on-

the-move”. Junglas & Watson et al. (2006) har även listat fem egenskaper som karaktäriserar 

mobila enheter vilka beskrivs nedan. 

 
Bärbarhet: Bärbarhet innefattar möjligheten att transporteras med de mobila enheterna till 

olika platser. En bärbar enhet i deras mening kan alltså betraktas som vad vi tidigare 

definierat som mobila. Genom att enheten är bärbar har användaren tillgång till 

funktionaliteten enheten tillhandahåller oavsett vart den en befinner sig.  

  
Nåbarhet: Nåbarhet syftar till att användare av mobila enheter, förutsatt att enheten är 

påslagen och inom ett område med täckning är tillgängliga och kan nås praktiskt taget när om.  

 

Tillgänglighet: Tillgänglighet kan beskrivas som en motsats till nåbarhet. Istället för att man 

ska vara nåbar syftar tillgänglighet till huruvida brukaren av den mobila enheten själv kan ta 

kontakt med omvärlden. 
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Lokalisering: Med ny teknik, exempelvis GPS finns möjligheten att lokalisera användaren. 

Användaren kan i sin tur även själv lokalisera andra objekt.   

  

Identifiering: Man kan på olika sätt identifiera en användare. Exempelvis kan man använda 

SIM-kort för att identifiera vilken användare det rör sig om. På så vis får man en form av 

virtuell identitet och genom ett SIM-kort separerar man även identiteten från den specifika 

enheten då det flyttas mellan olika enheter om så önskas. 

3.2 Mobilitet 
Mobilitet är ingen ny företeelse och när det pratas om mobilitet är detta ofta i en kontext som 

involverar mobiltelefoner, handdatorer och personer som är i rörelse, exempelvis inom olika 

serviceyrken (Lindroth & Östlund, 2001). Människor har haft möjlighet att samverka med 

mobil och kommunikationsteknik i många år. Det som dock är relativt nytt är hur och i vilken 

utsträckning tekniken används. Vad begreppet mobilitet egentligen innebär är tämligen 

svårdefinierat vilket bland annat Weilenmann (2003) påtalar.  Mobilitet skulle dock kortfattat 

kunna beskrivas som en koppling mellan att vi förflyttar oss och att personer använder mobila 

enheter för att vara tillgängliga i realtid (Heijden & Valiente, 2002).  

 

Braa et al. (2000) delar in mobilitet i tre olika typer, vilka är vandrande, resande och 

besökande. Bilden nedan illustrerar dessa tre typer. 

 

 
Figur	  3.3	  Tre	  typer	  av	  mobilitet	  (Braa	  et	  al.	  2000,	  sida	  141).	  

Nedan beskrivs de tre formerna av mobilitet utförligare. 

  

Vandrande mobilitet: Innebär att man vistas på ett begränsat område, exempelvis i en 

byggnad. Denna typ av mobilitet innebär att personen i fråga spenderar en stor del av tiden 
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genom att gå omkring på ett som tidigare nämnt begränsat område. Ett exempel på detta är en 

IT-ansvarig som på sitt företag spenderar mycket tid på att gå runt till sina medarbetare för att 

hjälpa dessa med IT-relaterade problem. Den typ av IT som används vid denna typ av 

mobilitet är oftast verktyg som är lätta att bära med sig, exempelvis en mobiltelefon. (Braa et 

al. 2000) 

 

Resande mobilitet: Vad som menas med denna typ av mobilitet är att en person förflyttar sig 

från en plats till en annan och denna typ av mobilitet fokuserar på  förflyttning genom ett 

fordon. Ett exempel på denna typ av mobilitet kan vara en säljare som reser från sitt jobb för 

att träffa en kund. (Braa et al. 2000) 

 

Besökande mobilitet:  Besökande är när någon spenderar tid på en plats under en viss tid för 

att senare förflytta sig till en annan plats. Ett exempel här är en konsult som spenderar tid hos 

en klient i dennes organisation. Den besökande personen kan både ta med sig IT-utrustning 

eller använda redan befintlig som finns hos klienten. (Braa et al. 2000) 

 

Vilken typ av teknik som ska användas beror på vilken typ av mobilitet som berörs. Detta 

illustreras i tabellen nedan. 

 

Tabell	  3.4	  Typer	  av	  mobilitet	  och	  teknik	  (Fritt	  efter	  Braa	  et	  al.	  2000).	  

  Mobil Bärbar Stationär 

Vandrande X     

Resande X X   

Besökande X X X 

 

3.3  Mobilt arbete och ICT 
När man pratar om mobilt arbete syftar man ofta till arbete där en person har möjligheten att 

röra på sig samtidigt som densamma kan utföra uppgifter var som helst, när som helst och 

denna teori har en nära koppling till teorin om mobilitet. ICT betyder Information and 

Communication Technology och står i sin tur för alla tekniska medel som kan hantera 

information och stödja kommunikation. ICT används ofta som en förlängd synonym till 
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informationsteknologi men används även som en generell term där betoningen ligger på 

enhetlig kommunikation och integration i telekommunikation. 

 

Mobilt arbete tillsammans med ICT skapar möjligheter att arbeta när som helst och var som 

helst med hjälp av trådlös teknik (Vartiainen & Andriessen, 2006).  

Chen & Nath (2005) trycker på att det i en konkurrensutsatt affärsmiljö krävs att företag har 

anställda som kan befinna sig där deras kunder och partners finns för att kunna åtgärda 

problem på ett snabbt och effektivt sätt. 

 

Enligt Vartiainen & Andriessen (2006) spelar ICTs en stor roll när det handlar om att vara 

effektiv i det mobila arbetet och ICT kan leda till att skapa värde både för de anställda och för 

företaget. De båda författarna anser själva att det fanns många problem med det mobila 

arbetet innan ICTs kom in i bilden. Några av dessa problem var relaterade till ett dåligt 

kommunikationsflöde mellan mobila arbetare och deras kollegor, överordnade samt kunder. 

Kommunikationsflödet var dock inte det enda problemet utan problem så som att inte ha 

tillgång till gemensamma databaser och andra informationskällor fanns också. 

 

Vidare menar Vartiainen & Andriessen (2006) att ICTs har reducerat många av de problem 

som fanns innan.  De presenterar även fem exempel på vilka sätt ICT kan underlätta, 

möjliggöra och stödja mobilt arbete, vilka presenteras nedan. 

 

Snabbare behandling av uppgifter: ICTs tillåter ett mer effektivt sätt att behandla data. 

Idealfallet är att data ska kunna flyta på ett bra sätt även när den mobila arbetaren involveras i 

arbetet. Ett exempel på detta är en säljare som använder sig av mobila enheter i arbetet. 

Genom den mobila enheten kan då denne ta emot nya order direkt på kundens företag och 

direkt föra in dessa i företagets egna system. De på kontoret kan då se ordern i företagets 

datorbaserade order- och logistiksystem i realtid. (Vartiainen & Andriessen, 2006) 

 

Tidsbesparande: En direkt behandling av data kan leda till avsevärt kortare genomloppstider 

då verksamhetsprocesser kan integreras oavsett avstånd. (Vartiainen & Andriessen, 2006) 
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Direkt åtkomst till information: Om man är på en resa kan mobila enheter och tillgång till 

internet ge användare möjligheten att hämta information från företagets system eller från 

andra publika källor. (Vartiainen & Andriessen, 2006) 

 

Reducering av arbetsmaterial: I många fall kan ICTs reducera vikten på arbetsmaterialet 

som användaren ska nyttja. Ett exempel på detta är att digitaliserade filer har gjort arbetet och 

informationen mer flexibel. Arbetsmaterial i form av papper och pärmar har reducerats vilket 

tidigare var bundet till en enda plats för exempelvis lagring. Numera kan material hämtas 

oberoende av plats. (Vartiainen & Andriessen, 2006) 

 

Kostnadsminskningar: ICTs har spelat en viktig roll när det handlar om att reducera och 

minska bland annat resekostnader och övriga kostnader som tidigare kunde uppkomma när 

man inte hade verktygen att tillgå. (Vartiainen & Andriessen, 2006) 

3.4  Affärssystem 
Affärssystem definieras enligt Magnusson och Olsson (2005) som ”standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd”. 

 

Med ett standardiserat system menas ett system som ej har anpassats och utformats specifikt 

för kunden till skillnad från ett specialanpassat system där man utgår från kundens krav och 

skräddarsyr ett system specifik för verksamheten. Hedman et al. (2009) menar att detta 

innebär att man antingen måste lägga stor vikt vid att se över verksamheten eller vara otroligt 

noga med när man väljer system. Det råder dock ingen tvekan om att många anser att en 

affärssystemlösning kan bidra till att skapa värde för en verksamhet i form av bättre 

beslutsfattande, snabbare informationsbehandling och sänkta IT- och 

administrationskostnader.  

 

3.4.1 Historisk utveckling – Då, nu och framtid 

Hedman et al. (2009) ser en trolig utveckling i att affärssystemen i framtiden kommer bli 

lättare att anpassa efter verksamheters ständiga förändring. Teknikutvecklingen har i sin tur 

gått snabbt fram vilket möjliggjort stora förändringar avseende affärssystemen. Nedan 

kommer vi presentera några delar av de tekniska lösningar som har haft störst inflytande på 

och som ligger till grund för hur dagens hur affärssystemlösningar ser ut.  
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 Detta kan även illustreras med följande bild 

 
Figur	  3.5	  Utvecklingen	  av	  affärssystem	  (Magnusson	  &	  Olsson,	  2005,	  sida	  25)	  

 
 
MRP - Material requirements planning 
MRP har sitt ursprung från bilindustrin där man började med att skapa specifikt designade 

system för att underlätta materialplaneringen. Denna lösning var till stor del styrd och 

begränsad av tillgången av teknik och IT. Magnusson och Olsson (2005) beskriver även att 

systemleverantörerna senare valde att skapa paketlösningar av standardiserade system. Detta 

på grund av likartade processer och verksamhetsuppbyggnaden inom bilindustrin. Därmed 

kunde systemleverantörerna sälja sina system till fler än en kund vilket var framgångsrikt för 

systemleverantörerna. Därmed var standardsystemet fött.  

 
MRP II – Manufacturing resource planning 

Till skillnad från MRP fanns här ett större bakomvarande fokus på materialhanteringen. 

Genom detta fungerade systemet på ett mer verksamhetsövergripande sätt. Då man tidigare 

varit mer fokuserad på framtida planering och behovsanalyser utvecklade leverantörerna nu 

funktionalitet kring behandling av bland annat inköpshantering i koppling till exempelvis 

betalning och fakturering (Magnusson & Olsson, 2005). Detta gjorde det möjligt att bland 

annat få fram prognoser kring framtida försäljning. Därigenom började nu systemet behandla 

mer av verksamheten.  
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Enklare gränssnitt uppkom och vidareutvecklades även under denna period. Även om 

tekniken fortfarande bestod av stordatormiljöer såg man tendenser till en utlokalisering av 

databehandlingen vilket skulle till att bli mer betydande när ERP-systemen började växa fram.  

 

ERP - Enterprise resource planning 

Magnusson och Olsson (2005) talar om att den ständigt tekniska utvecklingen gjorde att 

förutsättningarna förändrades. Mer och fler kostnadseffektiva alternativ uppkom och det blev 

mer vanligt att systemstödet stödde verksamheten mer övergripande. I samband med detta 

uppkom även problematiken med fragmentering av systemmiljön vilket bidrog till höga 

driftskostnader och bristande datakvalitet. Därmed började man nu sträva efter bra och 

hållbara integrationslösningar. Modulbaserade system etablerades på marknaden, där moduler 

antingen kan läggas till eller tas bort och systemen kunde därmed anpassas efter specifika 

verksamheter och ändamål (Hedman & Kalling, 2002). Lösningen bygger på en central 

databas som i sin tur är kopplad till samtliga delar av systemet vilket även innebär att samtliga 

användare använder sig av samma datastruktur.  

 

Magnusson och Olsson (2005) menar att det egentligen är först nu man helt kan börja tala om 

verksamhetsövergripande system. 

 
SOA - Service-oriented architecture 

Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till en ökad utveckling mot öppna standarder. 

SOA är i sig inget nytt fenomen utan man har länge försökt att integrera tjänster med varandra 

(Rosen et al. 2008). 

 

Kort och gott kan det beskrivas som att det nu finns möjligheten att genom exempelvis XML 

(Extensible Markup Language) integrera olika system vilket innebär att systemen inte 

behöver ha en statisk koppling till varandra. Detta har exempelvis möjliggjort integration 

mellan applikationer och data med ett mer serviceorienterat fokus. En enkel beskrivning 

skulle kunna vara likt Magnusson och Olsson (2005) beskriver det som att system boxas in i 

enklare förpackningar och görs tillgängliga via internet.  

 

Denna utveckling är fortfarande under stor utveckling och trenden att integrera system med 

varandra ser inte ut att avta i synnerhet eftersom man ser stora möjligheter då det är möjligt 
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att föra samman olika system i olika branscher i många geografiska områden med snabbare 

hastighet (Rosen et al. 2008). 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen har vi behandlat teorier om mobila enheter, mobilitet, mobilt 

arbete och ICT samt om affärssystem. Detta då vi anser att dessa teorier är viktiga och 

centrala i arbetet med mobila enheter vilka är integrerade med affärssystem. 

 

Den teoretiska referensramen inleds med teori om mobila enheter för att detta är en central del 

i studien. Vi anser att presentationen av olika mobila enheter och de egenskaper som 

karakteriserar dessa ger läsaren en bra introduktion till vad som i uppsatsen kommer 

benämnas som mobila enheter. 

 

I avsnittet 3.2 beskrivs mobilitet vilket är fundamentalt i vår studie då den syftar till 

förflyttning i samband med arbete med mobila enheter för att användarna ska kunna vara 

tillgängliga i realtid.  

 

Vidare behandlas mobilt arbete och ICT i kapitel 3.3. Detta för att ge läsaren en teoretisk bild 

vad användning av tekniska hjälpmedel kan bidra till nytta för företaget samt vilka effekter 

detta kan ha. 

 

I det avslutande kapitlet 3.4 tar vi upp teorier om affärssystem vilket är viktigt i det avseende 

att de mobila enheterna är integrerade med dessa. I och med kapitlet vill vi ge läsaren en 

uppfattning vad ett affärssystem är för något och hur utvecklingen av detsamma har sett ut 

vilket har lett till att man idag kan integrera exempelvis mobila enheter med dem. 
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4 Empiri 

I empirin kommer insamlat material presenteras för att skapa en förståelse för hur valda 

företag arbetar med fenomenet. För att knyta an till syftet och frågeställningarna kartläggs 

arbetsprocesserna för de mobila aktörerna samt informationsflödet mellan de olika systemen. 

Information om upplevda effekter kommer att framkomma vilket sedermera kommer 

behandlas vidare i analysen för att sedan tydliggöras i slutsatsen. Dessa två delar anser vi är 

viktiga för att erhålla en förståelse för hur de mobila enheterna används och stödjer 

aktörerna i serviceföretagen.  

 

Företagen presenteras enligt samma struktur för att öka tydligheten för läsaren. Vidare 

presenteras företagen i bokstavsordning och den genomgående strukturen börjar med en 

företagspresentation följt av en presentation av intervjupersonen. Sedan behandlas företagets 

affärssystem varpå ett avsnitt om företagets mobila enheter, arbetsprocesserna med de 

mobila enheterna, de mobila enheterna integrerade med affärssystemet och slutligen 

informationsflödet mellan systemen. 

4.1 Bravida AB 
Ursprungligt kan man säga att Bravida härstammar från det svenska bygg- och 

installationsföretaget BPA. Bravida erbjuder deras kunder en heltäckande specialistkompetens 

inom områden som el, värme, sanitet och ventilation. Idag finns Bravida på cirka 150 orter i 

Sverige, Norge och Danmark varav på 90 orter i Sverige och har ungefär 8000 anställda. 

(Bravida, 2011) 

4.1.1 Presentation av intervjuperson 

På Bravida fick vi möjligheten att träffa Helen Bertilsson, en väldigt engagerad och driven 

kvinna vilken arbetar som administratör på Bravida och har varit med i hela kedjan från 

införande av det nuvarande affärssystemet samt införande av Bravidas mobila lösning.  

Bertilsson har varit verksam inom företaget sedan 1999 och har även tidigare arbetat som 

controller. Detta har enligt henne själv givit en bra bild av det totala företaget och hon är 

sedan 2008 utbildare inom Bravidas affärssystem och sedan 2009 även utbildare för den 

mobila lösningen Handyman. Bertilsson har en bra kontakt med serviceteknikerna som 

använder den mobila lösningen och har därmed erhållit en bra förståelse för hur de används 

ute i fält. 
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4.1.2 Bravidas affärssystem 

Bravida använder sig av en affärssystemsystemlösning från Agresso som man bytte till år 

2008. Tidigare använde man som Bertilsson beskriver det ett hemmasnickrat system som var 

ytterst beroende av en person för att fungera. Därigenom kände Bravida att det var dags för ett 

systembyte för att förebygga att hela koncernen inte skulle stå och falla med en enda person. 

Agresso i sin tur stödjer samtliga delar i Bravidas verksamhet och innehåller moduler som 

innefattar lön, serviceorder, inköp och fakturering.  

 
 
Figur	  4.1	  Bravidas	  affärssystem	  	  

4.1.3 Mobila enheter hos Bravida 

Bravida har använt sig av mobila enheter integrerat med deras affärssystem sedan 2009 och 

detta har sedan dess använts av företagets servicetekniker. Detta möjliggjordes genom det 

byte av affärssystem som Bravida gjorde året innan. Före införandet behandlades samtliga 

arbetsorder i pappersform och förändringen har enligt Bertilsson mottagits bra av 

serviceteknikerna och något egentligt motstånd till förändring har inte funnits. Den mobila 

enhet som används är en smartphone av modell HTC Touch 2 vilken har operativsystemet 

Windows mobile 6.1. Enheten använder i sin tur 3G-nätet för att skicka och ta emot 

information. En illustration av den mobila enheten visas nedan. 

 
Figur	  4.2	  Bravidas	  mobila	  enheter,	  HTC	  Touch	  2	  

I de mobila enheterna används en mjukvarulösning som heter Handyman vilken levereras av 

ePocket Solutions. Numera sköts allt som tidigare sköttes med papper istället digitalt direkt i 

Handyman. Handyman har även en rad olika stödfunktioner som serviceteknikern kan 

använda i sitt vardagliga arbete som exempelvis GPS. Skulle Bravida exempelvis få in en 

skriftlig kundorder scannas den in och lagras digitalt.  
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Anledningen till att man införde mobila enheter och integrerade dessa med affärssystemet var 

först och främst för att man ville erhålla digitala arbetsorder och enligt Bertilsson fanns 

förhoppningar om ökad effektivitet och ökad kvalitet på informationen. Införandet av de 

mobila enheterna har bidragit till att hela flödet av information har blivit både snabbare och 

bättre. Ett exempel på det är att mycket grundinformation finns förlagrat i Handyman vilket 

gör att serviceteknikerna inte behöver ödsla tid på att mata in information eller som tidigare 

skriva ner densamma på papper. Det innebär i sin tur att de är mycket mer tidseffektiva när 

man är ute hos kund på kundbesök vilket både servicetekniker och kunder ser som en stor 

fördel.  

 

Införandet har även inneburit att Bravida som tidigare var väldigt överbelastade med 

administrativt arbete numera har fått avlasta serviceledarna genom att ge dem andra 

arbetsuppgifter som de inte hann med tidigare då de enbart kunde fokusera på att sköta 

administrationen. Nya arbetsorder skapas direkt i affärssystemet, det finns även möjlighet att 

skapa dem direkt i Handyman men merparten av alla arbetsorder skapas direkt i Agresso av 

administratörerna på kontoret. 

4.1.4 Bravidas arbetsprocess med de mobila enheterna 

Nedan presenteras arbetsprocessen hur serviceteknikerna använder de mobila enheterna i sitt 

dagliga arbete. Detta för att erhålla en förståelse för hur enheterna nyttjas av de som 

använder dem. Arbetsprocesserna simulerar ett rutinuppdrag och hur det är tänkt att 

serviceteknikerna ska arbeta med de mobila enheterna. Arbetsprocesserna är uppdelade i två 

delar för att läsaren lättare ska kunna tolka arbetssätten. Under varje bild finns en 

förklarande text som tydliggör vad som sker steg för steg. 
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Figur	  4.3	  Bravidas	  arbetsprocess	  vid	  ett	  rutinuppdrag,	  del	  1	  

1. Loggar in i Handyman 
Arbetsprocessen börjar genom att en servicetekniker loggar in i mjukvaran Handyman som 

finns installerat på de mobila enheterna. 

 

2. Väljer att synkronisera Handyman 

I detta steg väljer serviceteknikerna om denne ska synkronisera Handyman. Bertilsson trycker 

på att Handyman helst ska synkroniseras flera gånger dagligen för att informationen snabbt 

ska bli tillgänglig för administratörerna.  Väljer serviceteknikern att synkronisera Handyman 

utförs steg tre vilken är synkroniserar Handyman, annars uteblir detta steg och 

serviceteknikern går direkt till steget där denne ska välja en ledig arbetsorder. 

 
3. Synkroniserar Handyman 

Får att erhålla de senaste arbetsorderna som uppkommit och skicka iväg den information som 

bearbetats måste serviceteknikern synkronisera Handyman i sin mobila enhet. Vid en 
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synkronisering utbyts informationen mellan Handyman i de mobila enheterna och Handyman 

PC för att sedan automatiskt flyttas över vid förutbestämda intervall till Agresso. 

 
4. Väljer ledig arbetsorder 

Efter synkroniseringen väljer serviceteknikern en ledig arbetsorder att utföra. 

Serviceteknikern ser bara de arbetsorder som denne har tilldelats samt de arbetsorder som 

ingen tilldelats och dessa är därmed lediga för samtliga servicetekniker. 

 
5. Artiklar finns i bil eller lager 
Efter att serviceteknikern har valt en arbetsorder måste densamma se till att materialet som 

ska användas finns tillgängligt, antingen i bilen eller på lagret. Finns artiklarna som behövs i 

lager kan serviceteknikern påbörja sitt arbete och gå direkt till punkt sju i arbetsprocessen. 

Om vissa komponenter fattas behöver serviceteknikern beställa material. 

 
6. Beställer material 
Finns inte materialet som serviceteknikern behöver tillgängligt måste denne beställa detta. 

Enligt Bertilsson åker serviceteknikern ofta direkt ut och beställer material hos en lämplig 

grossist. Det beställda materialet kan enligt Bertilsson dokumenteras direkt i Handyman för 

att snabbt bli fakturerat. 

 
7. Material kan hämtas ut direkt 
Om materialet finns hemma hos återförsäljaren kan serviceteknikern hämta ut detta direkt och 

har då möjlighet att arbeta vidare på arbetsordern. Finns inte materialet hemma och 

tillgängligt för uthämtning kan inte serviceteknikern fortsätta på den valda arbetsordern utan 

får välja en ny i väntan på leverans av materialet till det ärendet. Bertilsson trycker dock på att 

det oftast bara tar någon dag att få hem beställt material. Även att serviceteknikerna som 

tidigare sagt kan påföra fakturan för materialet direkt i Handyman är effektivt och minskar fel 

i beställningar. Det beställda materialet syns direkt vid synkroniseringen för administratörerna 

på kontoret vilket betyder att de samma dag eller dagen därpå kan fakturera för materialet. 

 
8. Påbörjar arbetsorder 
När serviceteknikern har det material som behövs för att utföra arbetsordern kan denne 

påbörja den. 
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9. Utför arbetsorder 

I detta steg utför serviceteknikern arbetsordern. Detta behöver dock inte betyda att 

arbetsordern kommer att avslutas.  

 
10. Fyller i information och kostnader eventuellt tar kort 
I den mobila enheten kan serviceteknikern löpande mata in information och kostnader direkt i 

Handyman. Bertilsson menar att vanligt förekommande information som matas in under en 

arbetsorder är nedlagd tid, förbrukat material samt fakturamärkning. Ibland vill även kunden 

ha ett ordernummer på fakturan och då ska serviceteknikern även mata in denna information.  

 

Bertilsson trycker på att det är väldigt viktigt att de fyller i tiden samma dag som de arbetat 

med arbetsordern då datum och löneart redan är förinställt. Materialet som ska faktureras 

behöver inte prissättas av serviceteknikern själv utan det enda denne behöver göra är att fylla i 

artikelnummer och antalet av en specifik artikel som har använts vid uppdraget. 

Informationen som matas in når administratörerna på kontoret direkt efter att serviceteknikern 

synkroniserar sin enhet.  

 
En annan funktion som Bertilsson belyser är möjligheten att ta ett foto och spara detta kort 

direkt i Handyman. Möjligheten till att fotografera möjliggör även att ta före- och efterbilder 

för att visa vad som utförts och att serviceteknikern har gjort det jobb denne ska. 
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Figur	  4.4	  Bravidas	  arbetsprocess	  vid	  ett	  rutinuppdrag,	  del	  2	  

11. Arbetsorder kan avslutas 

Om arbetsordern kan avslutas fortsätter arbetsprocessen i vanlig ordning. Om denna inte kan 

avslutas under arbetspasset ska serviceteknikern välja om denne vill synkronisera sin enhet 

eller välja en ny arbetsorder direkt. Är arbetsdagen däremot slut loggar serviceteknikern ut 

från Handyman och avslutar sitt arbetspass. 

  
12. Bockar för checklista 

För att kunna avsluta en arbetsorder måste serviceteknikern bocka av en checklista. Denna 

checklista finns i de mobila enheterna för att minska felkällor och minska risken att 

serviceteknikerna skulle ha missat väsentliga delar i arbetsordern. Bertilsson menar att man 

sätter en bock i rutan framför varje fråga i checklistan och att det vanligtvis brukar vara åtta 

till tio frågor beroende på uppdragstyp. 
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13. Signerar och klarmarkerar arbetsorder 
För att kunna signera en arbetsorder måste alla punkter i checklistan vara förkryssade och för 

att kunna klarmarkera arbetsordern måste den vara signerad. Signeringen av arbetsordern görs 

direkt i Handyman med hjälp av den pekpinne som tillhör enheten. När arbetsordern är 

signerad kan serviceteknikern klarmarkera densamma. Att klarmarkera en arbetsorder betyder 

att den är helt klar och att den är redo att faktureras till kund. Klarmarkering är alltså det sista 

en servicetekniker gör innan arbetsordern är slutförd. 

 
14. Väljer att synkronisera Handyman 

För att skicka iväg informationen i en arbetsorder måste serviceteknikern synkronisera 

Handyman i den mobila enheten. Synkronisering sker dock enligt Bertilsson inte under eller i 

varje uppdrag utan det är likt tidigare upp till serviceteknikern själv när denne vill utföra 

handlingen.  Väljer serviceteknikern att synkronisera enheten försätter arbetsprocessen i 

vanlig ordning, annars förbises nästkommande steg och serviceteknikern befinner sig då i steg 

16 där det beslutas om arbetsdagen är över eller ej. 

 
15. Synkroniserar Handyman 

När arbetsordern är signerad och klarmarkerad är densamma slutförd. För att skicka över 

denna information till Handyman PC måste serviceteknikern synkronisera Handyman i den 

mobila enheten. Serviceteknikern erhåller samtidigt information om nya arbetsorder som 

uppkommit sedan den senaste synkroniseringen. 

 

16. Arbetsdag slut 

Om serviceteknikerns arbetsdag är slut loggar denne ut från Handyman. Om inte arbetsdagen 

är slut väljs istället en ledig arbetsorder som påbörjas. 

 
17. Loggar ut från Handyman 
Detta är sista steget i arbetsprocessen och när serviceteknikern är här är arbetsdagen slut. 

Därmed loggar serviceteknikern ut från Handyman.  
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4.1.5 Bravidas mobila enheter integrerade med affärssystemet 

Bilden nedan illustrerar hur de mobila enheterna kommunicerar med affärssystemet via 

mjukvaran Handyman.  

 
 
Figur	  4.5	  Bravidas	  mobila	  enheter	  integrerade	  med	  affärssystemet	  

I Bravidas fall kommunicerar de mobila enheterna med affärssystemsmodulen 

serviceordercentral. Kommunikation sker dock inte direkt utan den Handyman-mjukvara som 

finns i de mobila enheterna kommunicerar i sin tur med Handyman PC som finns på de 

stationära datorerna på kontoret vilken i sin tur kommunicerar direkt med Agresso. 

Informationen mellan Handyman PC och Agresso utbyts genom fördefinierade tidsintervall 

och enligt Bertilsson skapas aldrig en ny arbetsorder direkt i Handyman PC utan alla 

arbetsorder skapas i Agresso för att därefter bli överflyttade per automatik till Handyman PC. 

Det är när arbetsordern ligger i Handyman PC som den blir tillgänglig vid en synkronisering 

av de mobila enheterna och Handyman mjukvaran som finns i dem. Hur ofta informationen 

går mellan Agresso och Handyman PC beror på vilken information det är menar Bertilsson 

och ger som exempel att tiden som serviceteknikerna registrerar in flyttas mellan systemen 

ungefär tre gånger per dag. Hon menar vidare att det är först när informationen har kommit in 

i Agresso som hon kan fakturera kunden men menar att det fortfarande är samma dag som den 

kommit blivit in- synkroniserad av en servicetekniker. 

 

Handyman kommunicerar som tidigare nämnt enbart med serviceordercentralen och detta 

genom Handyman PC där administratörerna kan överblicka arbetsorder och hur dessa 

bearbetas. När informationen väl befinner sig i Handyman PC blir denna information 

tillgänglig vid en synkronisering av den mobila enheten. De arbetsorder som en 
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servicetekniker ser efter en synkronisering är alltså de arbetsorder som finns i Handyman PC.  

 

Innan Bravida hade mobila enheter i koppling till deras affärssystem skedde allt arbete med 

serviceorder pappersvägen. Investeringen har i sin tur lett till att det enda egentliga 

pappersarbetet som förekommer är teknikernas tidssedlar som sparas för att administratörerna 

ska kunna attestera dessa. När informationen är kontrollerad slängs även dessa papper. Att 

lagra all data elektroniskt har även inneburit att felkällorna som tidigare förekom praktiskt 

taget har utraderats och Bertilsson tycker att överblicken över hela flödet har blivit bättre.  

 

Några av de effekterna serviceteknikerna upplever med integrationen är att de alltid har sina 

arbetsorder med sig och att därmed inte behöver åka tillbaka till kontoret för att erhålla nya. 

Även möjligheten att snabbt finna och lagra alla uppgifter när de exempelvis är hos en 

grossist och hämtar material är en stor tillgång för servicepersonalen. I systemet finner de 

även information kring vad kunden har för timdebitering, fakturaadress etc. Man kan 

kortfattat telefonen som Bertilsson väljer att uttrycka det säga att de har sin arbetspärm i 

fickan. 

 

Bravida har i sin tur upplevt störst effekter när det gäller kvaliteten på informationen. Genom 

elektronisk lagring är det enklare att leta reda på information och administratörerna behöver 

inte sitta och registrera tid utan attesterar enbart den tid som serviceteknikerna rapporterar. 

Detta har i sin tur lett fram till att man kan sköta faktureringen mycket snabbare och en 

faktura kan vara hos kund redan efter några få dagar vilket enligt Bertilsson både gör Bravida 

och deras kunder nöjdare. 
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4.1.6 Bravidas informationsflöde 

 
Figur	  4.6	  Bravidas	  informationsflöde	  

1. Kund ringer in ett felärende 
Informationsflödet startar när en kund ringer in angående ett fel som denne önskar få åtgärdat.  

Kunden ringer då till någon av de serviceledare som finns stationerade på Bravidas kontor. 
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2. Ny arbetsorder skapas i serviceordersystemet 
Efter att serviceledaren har erhållit information från kunden tar denne i sin tur kontakt med en 

administratör på den avdelning ärendet gäller. Det är då administratörens uppgift att skapa en 

ny arbetsorder och detta görs i modulen serviceordersystem i Agresso. Anledningen till varför 

inte serviceledaren själv skapar arbetsorder är enligt Bertilsson på grund av arbetsrutiner och 

hon menar vidare att serviceledarna ska ”dra in jobb” och inte administrera mer än 

nödvändigt.  

 
3. Information i ny arbetsorder i serviceordersystemet 

Efter att administratören skapat en ny arbetsorder befinner sig nu denna i 

serviceordersystemet. 

 
4. Tilldelar huvudansvar till servicetekniker 
För att arbetsordern ska kunna bli utförd måste administratören tilldela denna på en 

servicetekniker och Bertilsson argumenterar för att vad som i slutändan bestämmer vilken 

servicetekniker som ska erhålla vilken arbetsorder beror på många faktorer. En faktor kan 

exempelvis vara ett ärende där det redan finns en servicetekniker och då placeras även det nya 

uppdraget hos denne. 

 
5. Ny arbetsorder synkroniseras över till Handyman PC 
För att arbetsorderna sedan ska kunna utföras av serviceteknikerna måste de flyttas från 

Agresso och serviceordersystemet till Handyman PC som ligger i kontakt med de mobila 

enheterna och Handyman i dem. Bertilsson trycker på att förflyttningarna av arbetsorder är 

mycket smidig och att det sker av Agresso genom ett förutbestämt intervall och 

synkroniseringen körs tre gånger varje dag. 

 
6. Information i arbetsorder i Handyman PC 
Efter att synkroniseringen har skett återfinns nu den arbetsorder som skapats i Handyman PC. 

 
7. Synkronisering av Handyman i mobil enhet 

För att den servicetekniker som fått arbetsordern tilldelad sig ska se denna i sin mobila enhet 

måste densamma synkronisera sin enhet.  
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8. Information i arbetsorder i Handyman mobil enhet 

Arbetsordern har nu kommit ut till serviceteknikerns mobila enhet och den kan nu väljas att 

genomföras. 

 
9. Genomförande av arbetsorder 
Under denna punkt genomför serviceteknikern arbetsordern och fyller vidare i information 

som uppkommer under arbetets gång. Informationen som serviceteknikern fyller i är som 

tidigare sagt bland annat tidsåtgång, materialåtgång och resekostnader.  

 
10. Synkronisering av Handyman i mobil enhet 

När arbetsordern är avslutad synkroniserar serviceteknikern den mobila enheten. Därmed 

uppdateras Handyman PC med den information som är ifylld i arbetsordern. 

 
11. Information i avslutad eller bearbetad arbetsorder i Handyman PC 
Informationen som har blivit inmatad av serviceteknikern är nu synlig i Handyman PC på 

kontoret. Serviceordern behöver inte vara klar utan kan fortfarande vara pågående. 

 
12. Avslutad eller bearbetad arbetsorder synkroniseras till i serviceordersystem 

Den avslutade eller den bearbetade och pågående arbetsordern flyttas likt tidigare över till 

serviceordersystemet och detta sker enligt det fördefinierade tidsintervall som tidigare 

beskrivits. 

 
13. Information i avslutad eller bearbetad arbetsorder i serviceordersystem 
Arbetsordern är nu markerad som avslutad av serviceteknikern. Därmed kan administratören 

nu förbereda en faktura till kunden.  

 

14. Fakturerar avslutad arbetsorder till kund 

När all information om arbetsordern är inmatad och när den är markerad som avslutad kan 

administratören fakturera kunden. Fakturan innehåller allt från materialåtgång, resekostnader 

och tidsåtgång för serviceordern vilket var det serviceteknikern matade in under arbetsorderns 

genomförande. Fakturering sker vanligtvis samma dag som arbetsordern avslutas eller senast 

dagen efter vilket enligt Bertilsson betyder att kunderna erhåller en snabb fakturering. 
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4.2 BT Products AB 
BT grundades 1946 och ägs numera till största delen av Toyota och ingår därmed i Toyota 

Group. BT Svenska bytte år 2007 namn till Toyota Material Handling (TMH) och är Sveriges 

ledande leverantör av truckar och tillhörande tjänster så som service, uthyrning och 

reservdelsförsörjning. Huvudkontoret är beläget i Mjölby med ungefär 1500 anställda. 

Koncernen sysselsätter 4500 servicetekniker varav närmare 300 i Sverige. Förutom 

tillverkning i Sverige finns fabriker i Italien, Frankrike och USA. (BT, 2011) 

4.2.1 Presentation av intervjuperson 

Under besöket på BT träffade vi Jörgen Norgren. Norgren har en bakgrund som konsult på 

Intentia. Hans första uppdrag var på BT och deras införande av affärssystemet Movex. Under 

tiden kände han att han ville vidareutvecklas innan han fortsatte sitt arbete som konsult och 

började på BT som logistikutvecklare. Efter det gick han bland annat tillbaka till Intentia för 

att slutligen hamna på BT igen. Efter en rad olika arbetsuppgifter jobbar han nu som 

affärsutvecklare för deras mobila plattform EASY (Engineer Administration System).  

4.2.2 BTs affärssystem 

På BT använder man sig av affärssystemet Movex vilket är levererat av Lawson. BT håller för 

närvarande på att uppgradera från Movex 9.7 till M3 vilket är en nyare version av Movex. Det 

är i grund och botten samma mjukvara vilket Norgren anser är viktigt då allt för stora 

ändringar kan leda till ineffektivitet då exempelvis serviceteknikerna måste lära sig nya saker. 

Movex i sin tur har sina rötter i Svensk tillverkningsindustri och täcker samtliga delar av BTs 

verksamhet vilket inkluderar reservdels, business solution, serviceorder, finans och ekonomi 

samt ett ordersystem.  

 
 
 
	  

	  

Figur	  4.7	  BTs	  affärssystem	  



	   45	  

4.2.3 Mobila enheter hos BT 

BT har använt sig av mobila enheter och deras mobila systemlösning EASY levererad av 

Sogeti som stöd i sin verksamhet sedan 2003. De har sedan dess använt sig av ruggade PDAs 

från Intermec avsedda för industriell miljö och hård hantering för att klara av miljön där 

serviceärenden i vanligtvis genomförs. På enheterna använder de sig för närvarande av 

operativsystemet Windows mobile 6.1. EASY är ett system med enkelt gränssnitt och PDAn 

kommunicerar i sin tur trådlöst via GSM-nätet.  

 
Figur	  4.8	  BTs	  mobila	  enheter,	  PDA	  från	  Intermec	  

Lättare uppdateringar av enheten sker via GSM-nätet och det är egentligen enbart 

uppdateringar av deras reservdelskatalog Quality Parts (QP) som innehåller så pass mycket 

och tung data att man måste utföra uppdateringen genom att byta ut ett minneskort i enheten. 

Målsättningen här menar Norgren är att i framtiden kunna få ut även dessa uppdateringar 

mobilt. 

 

Innan man började använda sig av mobila enheter skötte man som på många andra ställen 

arbetet med hjälp av papper, penna och telefon. ERP-systemet var således inte integrerat med 

teknikerna. Ärendet rapporterades in i affärssystemet av Backoffice-personal. Numera 

kommunicerar Backoffice-personal med enheterna i form av ett enkelt och användarvänligt 

webbgränssnitt som på BT omnämns som Backoffice-web, förkortat BOW. 

 

Själva företaget såg inga större negativa effekter avseende användandet av mobila enheter 

integrerade med affärssystemet. Norgren menar dock att det från vissa håll fanns ett visst 

motstånd till förändring och att börja använda sig av ny teknik och menar vidare att detta var 

starkt kopplat till det nya arbetssättet som var tvunget att anammas.  

 

BT såg alltså mestadels positiva effekter och Norgren menar att möjligheten till att överblicka 

maskinhistorik i PDAn en av de största fördelarna för att just få ett så effektivt arbetsflöde 

som möjligt. Han påtalar även att man med EASY har stärkt sin position på marknaden och 

att kunderna uppfattar BT som ett innovativt företag. EASY har även bidragit till att 

serviceteknikern får en bättre överblick som möjliggör bättre planering.  
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För närvarande har serviceteknikerna med sig stora mängder med papper så som 

instruktionsböcker och manualer över truckarna. Målsättningen är att få bort så mycket 

pappersarbete som möjligt och ersätta det med bärbara datorer och systemet EASY PC som 

har samma funktioner som EASY och som utöver detta kan hantera en form av digitala 

instruktionsböcker.  

 

Varje servicetekniker har ett ”eget lager” i sin bil och om man då kan få bort de stora 

mängderna papper kan man istället ersätta platsen med fler reservdelar och därmed ökar 

chanserna att rätt komponenter finns tillgängliga när man är ute och ska utföra en 

serviceorder. Införande av bärbara datorer som beskrivs i stycket ovan skulle kunna innebära 

ytterligare förbättringar för serviceteknikerna som på så vis slipper vissa delar av merarbete, 

både i form av att avläsa manualer samt chansen att rätt komponenter finns tillgängliga.  
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4.2.4 BTs arbetsprocess med de mobila enheterna 

Dessa arbetsprocesser ska likt Bravidas simulera ett rutinuppdrag. Tillvägagångssättet 

mellan uppdragen i BT kan skilja sig något, detta är dock det scenario som serviceteknikern 

enligt Norgren ska arbeta efter. De personer som utför dessa steg i arbetsprocessen är enbart 

serviceteknikerna, därför finns ingen beskrivning i processen vem som utför vad. 

 
Figur	  4.9	  BTs	  arbetsprocess	  vid	  ett	  rutinuppdrag,	  del	  1	  

 
1. Loggar in med PIN-kod i EASY 
Detta steg utförs enbart när serviceteknikern startar sitt arbetspass. För att komma in i enheten 

och arbeta i mjukvaran EASY måste serviceteknikerna enligt Norgren logga in på enheten 

genom att knappa in en individuellt fördefinierad PIN-kod. PIN-koden förhindrar att 

obehöriga personer som kan tänkas komma åt enheten kan komma in i EASY och se känslig 

information. 
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2. Väljer att synkronisera EASY 

I detta steg väljer serviceteknikern om denne vill synkronisera sin enhet för att hämta in nya 

serviceorder. Enligt Norgren har BT en önskan om att serviceteknikerna ska synkronisera 

minst tre gånger per dag och menar vidare att vissa ändå bara synkroniserar i slutet av 

arbetsveckan. Detta betyder att bearbetade serviceorder som utfördes på måndagen inte 

registreras i affärssystemet förrän på fredagen och därmed inte blir fakturerade förrän veckan 

därpå. 

 

Väljer serviceteknikerna att synkronisera går denne vidare till steg 3 och synkroniserar 

enheten, väljer denne istället att inte synkronisera väljs istället en ledig serviceorder direkt. 

 
3. Synkroniserar EASY 
För att serviceteknikerna ska kunna erhålla nya serviceorder som registrerats i 

serviceordersystemet måste densamma synkronisera sin enhet. Efter själva synkroniseringen 

får serviceteknikern tillgång till tillgängliga serviceorder och annan väsentlig information som 

krävs för att utföra ett dessa. 

 

4. Väljer ledig serviceorder 

Här ska serviceteknikern välja mellan alla de tillgängliga serviceorderna och väljer själv 

vilken som ska utföras först. Anledningar till valet av order kan bero på många anledningar 

och en av dessa kan vara vart ordern ska utföras.  

 

5. Planerar serviceorder 
Därefter är det dags att planera serviceordern. Serviceteknikern informerar kunden om när 

uppdraget kan utföras. Detta baseras bland annat på de när reservdelar som behövs för att 

kunna utföra uppdraget finns tillgängliga. 

 

6. Material finns tillgängligt 
Om serviceteknikern ser att materialet som ska användas inte finns tillgängligt måste denne 

beställa detta. Finns materialet tillgängligt går serviceteknikern direkt vidare till steg sju. 
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7. Beställer material i QP 

Om materialet inte finns tillgängligt för stunden är serviceteknikern tvungen att själv beställa 

de artiklar som behövs för att kunna utföra ordern. Själva beställningen av material sker direkt 

i QP vilket som tidigare sagt är en reservdelskatalog som finns direkt i EASY och vid en 

möjlig synkronisering går denna beställning direkt iväg. BT har sett positiva effekter som 

bland annat snabbare och säkrare reservdelsflöden i och med att serviceteknikerna själv 

beställer materialet direkt i EASY. 

 

Serviceteknikern går sedan tillbaka till steg två där denne återigen måste bestämma om en 

synkronisering är på sin plats. Viktigt att notera är att denne måste synkronisera sin enhet för 

att skicka iväg beställningen av materialet. 

 

8. Färdas till platsen för serviceorder 
Om materialet finns tillgängligt färdas serviceteknikern till den plats där serviceordern ska 

utföras. Denna resa kommer senare att läggas till som resekostnader på serviceordern för att 

erhålla ersättning för resan. 

 

9. Ser över maskinhistoriken 
Här ses maskinhistoriken över. Det betyder att serviceteknikern tittar vad som eventuellt 

utförts tidigare på trucken som ska repareras. Norgren trycker på att detta är en viktig funktion 

i EASY just på grund av serviceteknikern då blir medveten hur trucken ser ut samt hur den är 

konfigurerad. Maskinhistoriken syns direkt i EASY. 
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Figur	  4.10	  BTs	  arbetsprocess	  vid	  ett	  rutinuppdrag,	  del	  2	  

10. Påbörjar serviceorder 
Efter det att serviceteknikern har blickat över maskinhistoriken är det dags att påbörja 

serviceordern då denne nu har information om vad som tidigare utförts på maskinen. 

Materialet som används kan antingen komma från serviceteknikerns egna lager, det vill säga 

sin tjänstebil eller kan det komma från den beställning som skedde i tidigare steg. 

 

11. Utför servicereparation 
Utförandet av serviceordern sker i denna punkt. Här reparerar serviceteknikern 

serviceföremålet och dokumenterar direkt i EASY vad som har utförts. 
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12 Matar in information om serviceorder i EASY 

I detta steg matar serviceteknikern in information om vad som har utförts avseende 

serviceordern i EASY. Norgren berättar att den information som utkommer från en 

serviceorder och den information som serviceteknikern fyller i är spenderad tid på 

serviceordern, den resa som serviceteknikern varit tvungen att åka för att utföra den samt 

material och de artiklar som krävdes för reparationen. Det är bland annat utifrån denna 

information fakturan som senare skapas är baserad på. 

 

13. Kund får se i EASY vad som utförts 
När serviceteknikern har utfört serviceordern visar denne kunden detta direkt i EASY och 

kunden får se exakt vad som har utförts samt vilka reservdelar som använts. 

 

14. Kund signerar serviceorder i EASY 
För att serviceordern ska kunna slutföras behövs en signering från kunden. Detta är enligt 

Norgren väldigt smidigt och görs direkt i EASY på PDAn med hjälp av en penna som verktyg 

för att skriva direkt på skärmen. 

 

15. Väljer att synkronisera EASY 

Även i detta steg kan serviceteknikern välja att synkronisera sin enhet. Viktigt att tänka på är 

att informationen som är dokumenterad av serviceteknikern inte kommer in till Backoffice-

personalen förrän en synkronisering sker. Detta är anledningen till att BT vill att 

serviceteknikerna ska synkronisera ett par gånger om dagen menar Norgren. Detta beror även 

på storleken på uppdragen då det inte är lika noga att synkronisera tre gånger om dagen om 

serviceteknikerna befinner sig på ett jobb som tar en hel dag. Vid småjobb kan det vara bra att 

synkronisera några gånger om dagen för att snabbt kunna få iväg en faktura till kunderna som 

erhållit servicen. Vill serviceteknikern synkronisera sin enhet utför densamma vidare steg 16 i 

arbetsprocessen. 

 

16. Synkroniserar EASY 
Serviceordern är nu signerad och serviceteknikern har bestämt att det är dags att synkronisera 

den mobila enheten för att utbyta information med affärssystemet. När denna synkronisering 

har utförts kan personalen som arbetar Backoffice se vad serviceteknikern har utfört sedan 

den senaste synkroniseringen. 
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17. Arbetspass slut 
Om serviceteknikerns arbetspass är slut går serviceteknikern till nästa steg och loggar ut från 

EASY. Är arbetspasset däremot inte slut väljer serviceteknikern en ny ledig serviceorder och 

arbetsprocessen börjar om från steg fyra. 

 

18. Loggar ut från EASY 
När serviceteknikern är klar för dagen loggar densamma ut från mjukvaran EASY och 

arbetsprocessen är därmed avslutad. 

4.2.5 BTs mobila enheter integrerade med affärssystemet 

Nedan följer en illustration vilken modul i affärssystemet som de mobila enheterna är 

integrerade med. 

 
Figur	  4.11	  BTs	  mobila	  enheter	  integrerade	  med	  affärssystemet	  

Som bilden ovanför tydligt visar är BTs PDAs enbart kopplade mot serviceorderssystemet 

och detta kort och gott därför att serviceteknikerna på BT enbart behöver få tillgång till 

serviceorder i deras enheter. Den mobila enheten kommunicerar i sin tur via BTMS vilket är 

en server. Något som inte syns på bilden är den Backoffice-webb (BOW) som även denna 

kommunicerar mot BTMS. Backoffice-personalen sitter i sin tur och arbetar i Backoffice-

webben. 

 

Vidare finns inom Toyota koncernen 30 serviceländer med totalt 4500 servicetekniker. Av 

dessa 30 länder är det 16 använder och 2500 servicetekniker som använder sig av den mobila 
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lösningen EASY integrerad med affärssystemet. Detta ser Norgren som en stor fördel då man 

inom koncernen har ett liknande arbetssätt och kan tala samma språk. Investeringen var från 

BTs sida mycket lönsam och de räknar med att den var återbetald efter knappt ett års tid. 

Trots ett relativt högt inköpspris för PDAn har den enligt Norgren haft en mycket låg total 

ägandekostnad, vilket är att eftersträva vid denna typ av krävande och kostsamma 

investeringar. 

 

Innan kopplingen fanns sysselsatte de administrativa delarna stora mängder personal och allt 

pappersarbete innebar att kvaliteten på informationen därigenom blev lidande. Detta då det 

enligt Norgren ibland var svårt att tyda exempelvis de papper som serviceteknikerna skrev 

ner. Backoffice-personalen skötte även allt arbete manuellt, både inmatning av information 

och kontakt med servicetekniker vilken kunde ta väldigt lång tid och Norgren poängterar även 

att det ibland hände att serviceorder försvann. Det hände även ibland att felaktig data matades 

in i Movex eftersom anteckningar från serviceteknikerna som tidigare nämnts kunde vara 

svåra att tyda. I och med integrationen minskade det administrativa arbete och BT blev så 

effektiva att de fick avsätta personal som tidigare arbetade med administrativa uppgifter i 

affärssystemet. 

 

I och med detta menar Norgren att man även erhållit ett snabbare informationsflöde vilket 

involverar allt från mottagning av serviceorder till fakturering. Norgren fortsätter vidare och 

menar att det idag bara tar 2-3 dagar efter avslutad serviceorder till att kunden erhåller 

fakturan vilket är mycket snabbare än tidigare. 
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4.2.6 BTs informationsflöde 

 
Figur	  4.12	  BTs	  informationsflöde	  

1. Kund tar kontakt för att göra en felanmälan 
Hela informationsflödet startar när någon utav BTs kunder tar kontakt med företaget för att 
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Denna kontakt sker enligt Norgren genom att kunderna antingen tar kontakt med en 

kundmottagare eller direkt med en servicetekniker. Kunden lämnar därefter den information 

som krävs för att kunna utföra serviceordern. 

 

2. Serviceorder och förebyggande åtgärder planeras i Movex 

Utifrån den information som kunden lämnade i den första kontakten med BTs kundmottagare 

eller servicetekniker planeras en serviceorder. I detta skede planeras även förebyggande 

åtgärder inför framtiden. Allt detta sker direkt i Movex och planeringen sker av Backoffice-

personalen. 

 

3. Skapar en serviceorder utifrån planering och information från kund 
När serviceordern är planerad skapas densamma av Backoffice-personalen. Norgren talar om 

att en serviceorder bland annat innehåller information om vilken kund det gäller, vart denne är 

stationerad, vilken typ av maskin servicen gäller samt hur den ska utföras. Serviceordern 

skapas även den direkt i serviceordersystemet i Movex. 

 

4. Information i ny serviceorder i arbetsordersystemet 
Detta resulterar att den information som kunden lämnade i punkt ett nu återfinns i en 

nyskapad serviceorder vilken återfinns i serviceordersystemet i Movex. 

 

5. Synkroniserar EASY i PDA 
För att serviceordern sedan ska kunna utföras av serviceteknikern måste densamma 

synkronisera EASY i sin PDA. 

 

6. Information i serviceorder i EASY 
När detta är gjort kommer den nya serviceordern återfinnas i EASY och kan därmed väljas att 

utföras när tillfälle och möjlighet finns. 

 

7. Genomförande av serviceorder 

I detta steg utför en servicetekniker serviceordern. Detta innefattar steg fyra vilket är att en 

servicetekniker väljer en ledig serviceorder till steg 14 i arbetsprocessen vilken innebär att en 

kund signerar serviceordern EASY. 
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8. Synkroniserar EASY i PDA 
För att den avslutade serviceordern ska kunna synas i Movex måste serviceteknikern ännu en 

gång synkronisera den mobila enheten. 

 

9. Information i utförd serviceorder i serviceordersystemet 
Nu återfinns den utförda serviceordern i Movex där den som tidigare sagt nu är utförd.  

 

10. Arbetsrapport skickas till kund 
Innan uppdraget kan avslutas måste en arbetsrapport skickas till kunden där serviceuppdraget 

utfördes. Denna arbetsrapport har i sin tur en digital signatur från kunden som skrevs i 

samband med att serviceordern utfördes på företaget. Den slutliga rapporten administreras och 

skickas slutligen iväg av Backoffice-personalen. 

 

11. Serviceorder avslutad i arbetsordersystemet 

När arbetsrapporten är skickad till kund anses serviceordern avslutad och klar och markeras 

som slutförd i Movex. 

 

12. Faktura skapas utifrån information i avslutad serviceorder 
När serviceordern är avslutad skapas en faktura utifrån uppgifterna som matats in. Fakturan 

baseras som tidigare nämnt bland annat på den tid som gick åt att utföra uppdraget, den 

resekostnad som serviceteknikern hade samt de artiklar som gick åt för att serviceordern 

skulle kunna utföras. Detta arbete utförs av Backoffice-personalen. 

 

13. Faktura skickas till kund 

När fakturan är sammanställd och färdig skickas denna till kund. BT kan därmed få betalt för 

den utförda serviceordern. 

 

14. Serviceorder fakturerad och informationsflödet avslutat 

Sista steget i informationsflödet är när den serviceordern är fakturerad och klar och det är 

även här som informationsflödet avslutas. Som man kan utläsa av flödet lämnar aldrig 

informationen som uppkommer i steg ett i affärssystemet utan den flyttas bara mellan 

affärssystemet och de mobila enheterna. 
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4.3 HSB Östergötland 
HSB bildades 1923 och är för närvarande Sveriges största bostadskooperation. Idén bakom 

HSB var att ge människor möjligheten till bättre bostäder genom att de skulle byggas och 

förvaltas av medlemmarna själva. Kooperationen består av 31 regionala föreningar och 

ungefär 3900 bostadsrättsföreningar. Varje verksamhet är sin en egen ekonomiska förening 

med egen styrning och förvaltning. HSB Östergötland består i sin tur av 137 

bostadsrättsföreningar och drygt 14 000 medlemmar. (HSB, 2011) 

4.3.1 Presentation av intervjupersoner 

Under besöket på HSB träffade vi Fredrik Gällerdal och Timo Matatalampi vilka jobbar i helt 

olika delar av verksamheten. Gällerdal har jobbat på HSB sedan 1992 och började sin karriär 

som fastighetsskötare och städare. Numera arbetar han som servicetekniker. I 

arbetsuppgifterna inbegrips som han själv beskriver det allt arbete innanför ytterdörren, 

undantaget el, som kräver särskild behörighet. Fredrik har även ett nära samarbete med 

mjukvaruleverantören GoldPen avseende utvecklingen av den mobila lösningen GoldPen 

Direct.  

 

Matatalampi har i sin tur jobbat på HSB i 30 år och började först som vaktmästare. Under 

åren har han haft ett flertal olika arbetsuppgifter och numera är han IT-ansvarig där det 

dagliga jobbet går ut på att ta hand om bland annat arbetsstationer och handdatorer.  

4.3.2 HSBs Affärssystem  

Affärssystemet som finns i HSB Östergötlands verksamhet är affärssystemet Stamford Hero 

levererat av Stamford Consult AB. Affärssystemet är utvecklat i samarbete mellan HSB 

Värmland och Stamford Consult AB och detta samarbete inleddes år 1996. Systemet används 

även av ett 20-tal andra bostadsförvaltningar runt om i Sverige. 

Stamford Hero är ett affärssystem för fastighets- och redovisningsbolag och är uppbyggt av 

fem huvudmoduler. Dessa moduler är ekonomi, fastighet, arbetsorder, avtal och 

underhållssystem (Stamford, 2011). Nedan illustreras en bild på HSB:s affärssystem. 



	   58	  

 
Figur	  4.13	  HSBs	  affärssystem	  

4.3.3 Mobila enheter hos HSB 

HSB i Östergötland har arbetat med mobila enheter som stöd i sin verksamhet sedan 2003. På 

den tiden användes PDAs med små skärmar vilket enligt Gällerdal medförde att de var 

svårarbetade ute i fältet. Nu används mer användarvänliga enheter med stora skärmar och 

enkelt gränssnitt. Själva mjukvaran heter som tidigare nämnt GoldPen Direct och levereras av 

GoldPen Computing AB. GoldPen Direct är i sin tur ett mobilt arbetsordersystem vilket även 

innehåller en tidsrapporteringsfunktion (TimeRight) samt avtalshantering för personal. 

Mjukvaran har även ett standardutseende där det finns möjligheter till mindre individuella 

justeringar.  

 

De enheter som för närvarande används är smartphones från HTC med operativsystemet 

Windows mobile 6.1 som i sin tur använder 3G-nätet för att kommunicera. En bild på de 

smarta mobiltelefonerna som används illustreras nedan. 

 
Figur	  4.14	  HSBs	  mobila	  enheter,	  HTC	  HD	  2	  

Innan man arbetade med de mobila enheterna försågs serviceteknikerna med arbetsorder i 

pappersform. Det betydde att varje servicetekniker var tvungen att åka tillbaka till kontoret för 

att hämta nya arbetsorder vilket enligt Gällerdal var tidsförödande om de nya arbetsorderna 

skulle utföras på samma ställe som han precis kom ifrån. Det hände även att arbetsorder 

försvann och att ovarsam hantering ibland gjorde det svårt för kundtjänsten att tyda den 

information som skulle matas in i systemet. Ibland fanns även svårigheter i att tyda vad 

serviceteknikerna hade skrivit då Gällerdal menar att den information som dokumenterades 

under en arbetsorder ofta var slarvigt skriven. 
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Serviceteknikerna arbetar även på jour och i jouruppdragen används inte den mobila 

lösningen GoldPen Direct utan där används istället papper och penna likt det arbetssätt 

serviceteknikerna hade innan den mobila lösningen implementerades i företaget. Anledningen 

till att HSB inte har valt att köra en mobil lösning vid jourärenden är enligt Matatalampi att 

dessa ärenden ofta är akuta och måste utföras direkt och att kundservice då ringer den 

servicetekniker som anses vara mest passande för ärendet. Detta för att få en så snabb 

behandling av ärendet som möjligt. Gällerdal framhäver även att det är bökigt och tar lång tid 

att mata in information vid större jobb och offerter varvid de mobila enheterna även i sådana 

fall ibland åsidosätts och informationen matas då in på kontoret på en stationär dator direkt in 

i affärssystemet.  

 

Nu används som sagt mobila enheter i arbetet och dessa används idag som stöd i de flesta 

arbetsorder som sköts av serviceteknikerna. Avseende användandet rådde det till en början 

delade meningar då de anställda bland annat var tvungna att lära sig ett nytt arbetssätt. 

Somliga såg det som någonting positivt medan några ställde sig negativa till förändringen. 

Matatalampi menar att man från ledningens håll beslutade att om man inte var mottaglig till 

förändring fick man se sig om efter ett nytt arbete.   

 

Gällerdal tycker att den mobila enheten stödjer honom väl i sitt vardagliga arbete och menar 

att de problem som förekommit varit relaterade till det byte av operatör som HSB tidigare 

genomgick. Ett annat problem som ibland uppkommer är när många servicetekniker 

synkroniserar på samma gång. Matatalampi menar då att det blir en krock mellan 

synkroniseringarna i databasen vilket kan leda till problem. 

 

Den bakomvarande anledningen till att HSB började arbeta med mobila enheter var till största 

delen för att få arbetsorderna digitalt och samtidigt kunna erhålla dessa när man var i fält. På 

så vis fanns enligt Matatalampi stora förhoppningar om en ökad effektivitet i att bland annat 

slippa de dubbelresor som tidigare kunde ske. Han påtalar även att det fanns ett 

bakomvarande miljötänk då användning av mobila enheter skulle minska pappersarbetet på 

företaget då som tidigare sagt alla arbetsorder innan införandet sköttes på papper. Den största 

positiva effekten för serviceteknikerna påpekar Gällerdal var möjligheten att kunna erhålla 

digitala arbetsorder i fält vilket har medfört att serviceteknikerna kunnat planera sin arbetsdag 

bättre. Matatalampi ser därigenom även att informationskvalitén och felkällorna har minskat 

då informationen bara matas in i systemen en gång i samband med att en kund ringer in ett 
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ärende och att informationen bara fylls på i systemen när serviceteknikerna arbetar med 

arbetsorderna. Ingen behöver nu likt tidigare tyda serviceteknikernas skrift och Gällerdal 

fortsätter vidare och berättar att detta har medfört att serviceteknikerna har möjlighet att 

synkronisera de mobila enheterna innan de lämnar området de befinner sig i för att eventuellt 

kunna erhålla en ny arbetsorder i samma område. Detta minskar problemen med att en 

servicetekniker måste genomföra onödiga resor. 

 

Matatalampi menar att HSB Östergötland vad bland de första inom branschen att arbeta med 

mobila enheter i den utsträckning som de idag gör och han menar vidare att det finns ett nära 

samarbete mellan GoldPen och HSB Östergötland. Samarbetet sker i synnerhet i form av att 

Gällerdal har regelbunden kontakt med GoldPen för att ge förslag avseende utveckling av 

mjukvaran GoldPen Direct.  
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4.3.4 HSBs arbetsprocess med de mobila enheterna 

 
Figur	  4.15	  HSB	  arbetsprocess	  vid	  ett	  rutinuppdrag,	  del	  1	  

 
1. Loggar in i GoldPen Direct och påbörjar arbetspass 
Arbetsprocessen med de mobila enheterna tar sin start när serviceteknikern loggar in i 

applikationen GoldPen Direct. Inloggningen sker genom att trycka på applikationsikonen och 

därefter fylla i sitt användarnamn. Det behövs alltså inget lösenord för att komma in i 

applikationen och för att komma åt arbetsorderna. Det betyder att vem som helst som kommer 

över den mobila enheten kan komma in i applikationen och se en arbetsorder och 

informationen i denna. Varför det inte finns något lösenord är enligt Matatalampi på grund av 

att detta ansågs vara ett irritationsmoment och ett extra steg för att komma åt sina uppgifter. 

Han menar vidare att detta är bra ur användningsperspektiv men inte alls bra om scenariot 

ovan sker och enheten hamnar i fel händer. 
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2. Väljer att synkronisera GoldPen Direct 
Det är upp till varje servicetekniker att bestämma när de vill synkronisera GoldPen Direct. Ju 

fler gånger man synkroniserar under en dag desto snabbare utbyts informationen mellan de 

mobila enheterna och affärssystemet vilket bland annat betyder snabbare fakturering och 

snabbare service för kunden då serviceteknikern även erhåller nya uppdrag vid en 

synkronisering. Enligt Gällerdal synkroniserar han sin enhet ungefär tio gånger varje dag. 

Väljer serviceteknikern att synkronisera GoldPen Direct fortsätter arbetsprocessen vidare, 

väljer denne att inte synkronisera utför densamma inte steg tre vilken är synkroniseringen 

utan utför därmed direkt steg fyra vilket är att välja en arbetsorder. 

 

3 Synkroniserar GoldPen Direct 

Om serviceteknikerna tycker att det är lämpligt synkroniserar densamma GoldPen Direct i 

detta arbetssteg. Här byts informationen ut mellan GoldPen Direct i den mobila enheten med 

affärssystemet Stamford Hero. 

 

4. Väljer arbetsorder 
Vidare väljer serviceteknikern en arbetsorder som denne tycker är lämplig. Vad valet baseras 

på menar Gällerdal exempelvis kan bero på vart arbetsordern ska utföras. Ifall 

serviceteknikern är osäker på vart arbetsordern ska utföras finns det en GPS-funktion i 

GoldPen Direct. Möjligheten finns att trycka på en jordglob som finns i systemet och därmed 

få upp adressen på en karta som i sin tur är kopplad till Google Maps. 

 

5. Färdas till platsen för arbetsorder 
När serviceteknikern valt en arbetsorder behöver densamma färdas till platsen som 

arbetsordern ska utföras på. Själva färden kan ske på olika sätt och det beror på var 

serviceteknikern är lokaliserad när denne väljer arbetsordern. Är denne redan i närområdet 

kan serviceteknikern gå eller om platsen för utförandet är längre bort tar denne istället bilen. 

 

6. Fyller i starttid för arbetsorder i GoldPen Direct 

Innan arbetsordern kan påbörjas måste serviceteknikern fylla i data innehållande bland annat 

starttid för arbetsorder och detta gör denne direkt i mjukvaran GoldPen Direct i den mobila 

enheten. 
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7. Påbörjar arbetsorder 
När serviceteknikern väl fyllt i starttiden för uppdraget kan arbetsordern påbörjas.  

 

8. Slutför arbetsorder 
Kan arbetsordern inte slutföras, exempelvis vid avsaknad av material kan serviceteknikern 

parkera arbetsordern och därefter välja en ny ledig arbetsorder att arbeta med. Först 

synkroniserar serviceteknikern dock GoldPen Direct för att byta information med systemen på 

kontoret om att arbetsorder är parkerad samt erhålla nya arbetsorder som inkommit och 

registrerats i systemet. Kan serviceteknikern slutföra arbetsordern fortsätter arbetsprocessen 

som vanligt. 

 

9. Arbetsorder parkeras 
Som ovan nämnt parkeras arbetsordern om den inte kan slutföras under arbetspasset. 

Anledningar till att arbetsordern parkeras kan vara många och ett exempel kan vara att 

serviceteknikern inte har det material att tillgå som krävs för att genomföra arbetsordern, om 

så är fallet beställer serviceteknikern i detta skede material. 
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Figur	  4.16	  HSBs	  arbetsprocess	  vid	  ett	  rutinuppdrag,	  del	  2	  

10. Matar in information om arbetsorder i GoldPen Direct 
När en servicetekniker kan avsluta arbetsordern under arbetspasset matar densamma in den 

information som krävs för att slutföra den. Detta görs när arbetsordern är utförd. Information 

som matas in är enligt Gällerdal bland annat åtgärder, materialkostnader och tidsåtgång. 

 

11. Lämnar lapp om utförd arbetsorder och eventuellt skickar sms om 

mobiltelefonnummer finns 
Något som serviceteknikerna enligt Gällerdal alltid gör är att lämna en lapp hos den kund som 

fått serviceärendet utfört. Finns ett telefonnummer knutet till kunden och arbetsordern skickas 
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även ett sms ut till personen i fråga. Detta är något som Gällerdal anser har blivit vanligare 

och vanligare. 

 

12. Arbetsorder klar 

När kunden har blivit meddelad om den utförda arbetsordern och när all information har 

matats in betraktas den som klar. 

 

13. Fyller i sluttid för arbetsorder i GoldPen Direct 

Serviceteknikern fyller efter arbetsorderns slut i sluttiden för detsamma och likt starttiden 

dokumenteras även detta i mjukvaran GoldPen Direct i den mobila enheten. 

 

14. Väljer att synkronisera GoldPen Direct 

Likt tidigare i arbetsprocessen står även denna gång serviceteknikern i valet om en 

synkronisering ska ske för att skicka iväg den bearbetade arbetsordern samt 

informationen som registrerats i arbetsordern.  

 

15. Synkroniserar GoldPen Direct 

Därefter synkroniserar serviceteknikern sin mobila enhet för att skicka iväg den bearbetade 

arbetsordern till kontoret. 

 

16. Arbetspass slut 
Om arbetspasset inte är slut ska serviceteknikern välja en ny arbetsorder i GoldPen Direct. 

 

17. Loggar ut från GoldPen Direct 

Om arbetspasset istället är slut loggar serviceteknikern ut från GoldPen Direct 

4.3.5 HSBs mobila enheter integrerade med affärssystemet 

Efter att ha presenterat de mobila enheterna och affärssystemet som HSB har i sin verksamhet 

är det dags att se hur dessa fungerar tillsammans med varandra i verksamheten. Bilden nedan 

illustrerar integrationen som finns mellan de mobila enheterna och affärssystemet Stamford 

Hero. 
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Figur	  4.17	  HSBs	  mobila	  enheter	  i	  integrerade	  med	  affärssystemet	  

Den modul som är integrerad och som kommunicerar med de mobila enheterna är 

arbetsordersystemet. Anledningen till att just denna modul behöver kommunicera med de 

mobila enheterna är för att det är del av affärssystemet som lagrar informationen vilken 

serviceteknikerna behöver nyttja för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Vid fakturering 

berörs även bokföringssystemet vilken ligger i ekonomisystemet men detta system byter inte 

information direkt med de mobila enheterna utan kommunicerar enbart med modulen 

arbetsordersystem. Arbetsordern läggs i sin tur in i bokföringssystemet efter att den har 

fakturerats. Som tidigare nämnts har den direkta kopplingen minskat antalet felkällor som 

tidigare kunde uppkomma då exempelvis kundservicepersonalen kunde ha svårigheter att tyda 

vad servicepersonalen noterat på respektive arbetsorder. Matatalampi menar även att 

kopplingen har bidragit med att man idag kan fakturera mycket snabbare än tidigare. 

4.3.6 HSBs Informationsflöde 

I följande illustration beskrivs informationsflödet och hur informationen utbyts mellan 

affärssystemet och de smarta mobiltelefonerna samt vilka aktörer i HSBs verksamhet som är 

med i hanteringen av informationen. 
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Figur	  4.18	  HSBs	  informationsflöde	  

1. Felanmälan tas emot via telefon 

Informationsflödet startar när en kund via telefon ringer in för att rapportera ett felärende. 

Detta sker genom att kunden ringer in till kundtjänsten som sitter på HSB:s kontor. 
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2. Matar in information i arbetsordersystemet och skapar arbetsorder 

Efter samtalet matar kundtjänsten in informationen som kommer från kunden i systemet. 

Exempel på information är uppgifter så som telefonnummer, adress och om man får gå in 

med en huvudnyckel eller om kunden måste vara hemma. Efter att kundtjänsten matat in all 

information skapas en ny arbetsorder i systemet. 

 

3. Information i ny arbetsorder i arbetsordersystem 
Informationen befinner sig nu i en ny arbetsorder i arbetsordersystemet. 

 

4. Fördelar arbetsorder på kompetent servicetekniker 
Arbetsordern fördelas sedan på den servicetekniker som är lämpad för att utföra uppdraget. 

Denna tilldelning görs av kundtjänsten. Arbetsordern hämnar i vänteläge till dess att den 

servicetekniker som erhållit den tilldelade arbetsordern synkroniserar GoldPen Direct.  

 

5. Synkroniserar GoldPen Direct 

För att informationen och arbetsordern ska kunna komma ut till de mobila enheterna och till 

serviceteknikerna måste GoldPen Direct i de mobila enheterna synkroniseras. 

 

6. Information i ny arbetsorder i GoldPen Direct 
Informationen och arbetsordern befinner sig nu i mjukvaran GoldPen Direct i de mobila 

enheterna och ligger som ledig i väntan på att utföras av någon servicetekniker.  

 

7. Genomförande av arbetsorder 
När serviceteknikern anser det lämpligt väljer densamma arbetsordern och genomför den. En 

arbetsorder behöver inte bli genomförd bara för att någon väljer att genomföra den. Av olika 

anledningar kan en arbetsorder alltid pausas. Information som tillkommer under uppdragets 

gång är enligt Gällerdal information angående åtgärder, materialförbrukning och tidsåtgång 

varpå serviceteknikern slutligen markerar uppdraget som avslutat eller parkerat om det hinner 

slutföras. 
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8. Synkroniserar GoldPen Direct 

Därefter synkroniserar serviceteknikern den mobila enheten ännu en gång för att skicka iväg 

den färdiga eller parkerade arbetsordern till affärssystemsmodulen arbetsordersystem där den 

ligger markerad som parkerad eller slutförd. 

 

9. Uppdaterad information i utförd eller parkerad arbetsorder i arbetsordersystem 
I detta skede är arbetsordern tillbaka i systemet och den har nu fyllts på med information från 

den servicetekniker som arbetat med den. Personalen på kundtjänst behöver därmed inte fylla 

i några egna värden. Arbetsordern ligger nu antingen som slutförd eller parkerad. 

 

10. Fakturerar avslutad arbetsorder 

För att kunna fakturera en arbetsorder måste den vara markerad som avslutad i 

arbetsordersystemet, ligger den markerad som parkerad kan arbetsordern inte faktureras. 

Faktureringen sker slutligen av personalen som arbetar i kundtjänsten. 

 

11. Avslutad arbetsorder i ekonomisystemet 
Till sist och efter fakturering hamnar den avslutade och fakturerade arbetsordern i 

ekonomisystemet. 
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4.4	  Empirisammanfattning	  

Bravida	   använder	   sig	   av	   en	   affärssystemlösning	   från	   Agresso	   och	   har	   gjort	   det	   sedan	  

2008.	   Sedan	   2009	   har	   man	   använt	   sig	   av	   smartphones	   och	   mjukvarulösningen	  

Handyman	  som	  har	  integrerat	  mot	  Agresso.	  Detta	  har	  fått	  till	   följd	  att	  allt	  som	  tidigare	  

sköttes	   med	   papper	   numera	   sköts	   med	   de	   mobila	   enheterna	   och	   all	   data	   lagras	  

elektroniskt.	  Genom	  detta	  har	  hela	  flödet	  av	  information	  blivit	  bättre	  och	  de	  har	  erhållit	  

en	   högre	   informationskvalitet	   vilket	   i	   sin	   tur	   har	   lett	   till	   ett	   minskat	   administrativt	  

arbete	  för	  de	  stationära	  aktörerna.	  	  

	  

För	  de	  mobila	  aktörerna	  som	  involverar	  serviceteknikern	  som	  använder	  sin	  enhet	  i	  hela	  

kedjan	   från	   det	   att	   han	   synkroniserar	   sin	   enhet	   och	   mottar	   ett	   ärende	   till	   dess	   att	  

ärendet	   är	   utfört	   och	   klart	   och	   slutligen	   registrerat	   genom	   i	   systemet	   genom	   en	  

synkronisering.	  

	  

BT	  har	  sedan	  2003	  använt	  sig	  av	  mobila	  enheter	  i	  sin	  verksamhet.	  Affärssystemet	  Movex	  

integrerar	  mot	  de	  mobila	  enheterna	  genom	  mjukvarulösningen	  EASY.	  Eftersom	  mycket	  

av	  servicearbetet	  sker	  i	  industriella	  miljöer	  använder	  sig	  BT	  av	  ruggade	  PDAs	  som	  i	  sin	  

tur	   programvaran	   EASY	   är	   installerad	   på.	   Efter	   införandet	   2003	   har	   BT	   sett	   ett	  

effektivare	  informationsflöde	  och	  minskat	  administrativt	  arbete.	  	  Informationskvaliteten	  

har	  även	  ökat	  avsevärt	  och	  en	  rad	  stödfunktioner	  så	  som	  att	  överblicka	  maskinhistorik	  

och	  nyttja	  reservdelskatalogen	  QP	  har	  skapat	  värde	  för	  de	  mobila	  aktörerna.	  Detta	  kan	  

sammanfattas	  med	  att	  användandet	  har	  bidragit	  till	  ett	  effektivare	  arbetssätt	  både	  för	  de	  

stationära	  och	  mobila	  aktörerna.	  

	  

HSB	  har	  precis	  som	  BT	  använt	  sig	  av	  mobila	  enheter	   i	  sin	  verksamhet	  sedan	  2003.	  De	  

använder	  sig	  av	  en	  systemlösning	  som	  heter	  GoldPen	  Direct	  som	  finns	  som	  applikation	  

på	   de	   smartphones	   som	   de	   använder.	   Goldpen	   Direct	   integrerar	   i	   sin	   tur	   mot	   deras	  

affärssystem	   Stamford	   Hero.	   Serviceteknikerna	   använder	   sig	   av	   enheten	   i	   sitt	   dagliga	  

arbete	  vilket	  har	  ersatt	  mycket	  av	  det	  arbete	  som	  tidigare	  gjordes	  på	  papper.	  	  En	  av	  de	  

större	   effekterna	   som	  serviceteknikerna	   ser	   är	   att	   erhålla	   arbetsorder	   i	   fält.	  Detta	  har	  

lett	   till	  ett	   reducerat	  pappersarbete	  och	  ökad	   informationskvalitet	  vilket	  upplevts	  som	  

positivt	  både	  från	  de	  stationära	  och	  mobila	  aktörerna.	  	  
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5 Analys 

Analysen utgår från vår teoretiska referensram och genom den kommer vi analysera vår 

insamlade empiri. För att stärka trovärdigheten använder vi oss av datatriangulering då vi 

haft samma teoretiska utgångspunkter vid insamlingen av empirin. Rubrikerna i analysen 

motsvarar i sin tur rubriksättningen i den teoretiska referensramen för att det på ett tydligt 

sätt ska framgå vad som analyseras samt underrubrikerna motsvarar respektive företag för 

att ställa dessa mot samma teori. 

 

Vi anser att kapitlet som följer uppnår studiens syfte väl då vi här kommer analysera hur de 

mobila enheterna integrerade med affärssystem används och stödjer i de olika 

serviceföretagen och detta som tidigare sagt med vår teoretiska referensram som 

utgångspunkt. Genom detta analyseras även de effekter som framkommit ur användandet 

vilket medför att analysen även uppfyller den delen i syftet om vilka effekter som kan erhållas 

vid användandet av fenomenet. 

5.1 Mobila enheter 

5.1.1 Bravida AB 

Bravida införde den mobila lösningen mycket senare än både HSB och BT och har alltså inte 

arbetat med mobila enheter under lika lång period. Detta kan ha inneburit att de inte varit med 

i den utveckling och ännu hunnit se alla effekter som både BT och HSB gjort. Bravida påvisar 

dock redan många positiva effekter som kan liknas med BTs och HSBs som exempelvis ett 

snabbare informationsflöde, bättre informationskvalité och en snabbare fakturering. Att detta 

ar blivit möjligt kan återkopplas till Davidssons (2011) teorier där författaren menar att den 

ökade teknikutvecklingen har lett till snabbare dataöverföring och hantering av en större 

mängd information. 

 

På Bravida använder man sig av smartphones med pekpenna för det ska vara möjligt att 

signera arbetsorders. Enheten är mycket lätt att ta med sig och införandet av den mobila 

lösningen har medfört att man kunnat flytta ut en mängd olika funktioner som tidigare sköttes 

av administratörer på kontoret då en smartphone enligt Nationalencyklopedins (2011) 

definition är en liten dator och ofta med pekkänslig skärm. 
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De mobila enheterna som Bravidas servicetekniker använder är som tidigare nämnt 

smartphones vilka möjliggör att serviceteknikerna bland annat har tillgång till olika 

applikationer till exempel deras lösning Handyman som integrerar mot affärssystemet. 

Handyman i sin tur upplevs från serviceteknikernas sida som lättarbetat och de upplever att 

applikationen är till stort stöd i deras dagliga arbete. Enheten sköter kommunikationen via 

3G-nätet och därigenom kan serviceteknikern använda enheten när som, förutsatt att det finns 

täckning. Uppkopplingen möjliggör i sin tur att serviceteknikern kan synkronisera enheten 

och därigenom utbyta information mellan den mobila enheten och affärssystemet. Därigenom 

blir serviceteknikern både nåbar och tillgänglig vilket Junglas & Watson et al. (2006) menar 

är två egenskaper som karakteriserar en mobil enhet. 

 

Identifiering sker i detta fall genom inloggning i applikationen Handyman och genom 

inloggning identifieras vilken person som utfört vilken arbetsorder. Även SIM-kortet i 

enheten möjliggör identifiering vilket beskrivits i tidigare fall. Att serviceteknikerna även har 

stödfunktioner direkt i Handyman som exempelvis GPS kan vara en del i effektiviseringsledet 

då denne bland annat snabbt kan lokalisera platser där arbetsordern ska utföras. Härigenom 

kan vi då säga att Bravida uppfyller Junglas & Watson et al. (2006) fem egenskaper som 

karaktäriserar mobila enheter. 

5.1.2 BT Products AB 

Som tidigare nämnts använder sig BT av ruggade PDAs i sin verksamhet vilka kommunicerar 

trådlöst genom GSM-nätet.  Eftersom mycket av servicearbetet sker i krävande industriella 

miljöer och många andra större aktörer framgångsrikt använt sig av ruggade enheter kändes 

det rätt att följa efter och investera i ruggade enheter menar Norgren vilket även går i hand 

med Nationalencyklopedins (2011) definition av PDAs. 

 

Enheten är utrustad med ett SIM-kort vilket gör användaren både nåbar och tillgänglig vilket 

är två krav som karakteriserar en mobil enhet enligt Junglas & Watson et.al. (2006). 

Därigenom kan Backoffice-personal och andra personer komma i kontakt med 

serviceteknikern. Tillgänglig är serviceteknikern i den mån att han själv kan kommunicera 

med systemet och att han även kan ringa med sin enhet. Därigenom går det även att 

identifiera serviceteknikern, antingen beroende på vem som är inloggad och registrerar ny 

information i EASY eller via SIM-kortet som finns i enheten vilket betyder att även BTs 

mobila enhet uppfyller Junglas & Watson et al. (2006) krav på identifiering. Mindre 
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uppdateringar av mjukvaran skickas ut via GSM-nätet men allt eftersom hoppas Norgren att 

det ska bli möjligt att skicka ut större uppdateringar med större datamängd. På så vis hoppas 

man även kunna uppdatera reservdelskatalogen QP via luften. Detta beror för tillfället på de 

enheter de använder och när ett byte av dessa genomförs kan detta troligtvis bli verklighet. 

 
Om vi ser till den tekniska utvecklingen som Davidsson (2011) beskriver har BT inte följt 

med i utvecklingen i samma utsträckning som HSB som införde de mobila lösningarna 

ungefär samtidigt. Ett exempel på detta är att BT inte har möjlighet att skicka ut tyngre 

uppdateringar som uppdateringar av QP. En anledning till detta kan bland annat vara att BT 

har ett större behov av ruggade enheter vilket i dagsläget enbart kan använda GSM-nätet. En 

annan större och En ytterligare anledning kan vara att BT har en mer komplex 

verksamhetsuppbyggnad där en förändring av denna dignitet är mer kostsam och krävande. 

5.1.3 HSB Östergötland 

HSB använder sig som tidigare nämnt av smartphones som mobila enheter. Likt 

Nationalencyklopedins (2011) definition av en smartphone ger enheten serviceteknikerna 

tillgång till en mängd funktioner såsom e-mail, GPS samt applikationen GoldPen Direct som 

är central i deras vardagliga arbete. Enheten är på grund av dess storlek även mycket lätt att ta 

med sig vilket uppfyller Junglas & Watson et al. (2006) krav för bärbarhet. 

 

HSB har sett en positiv utveckling avseende effektiviteten då deras tidigare enheter som hade 

små skärmar och svårarbetade användargränssnitt ersatts med mer användarvänligare och 

lättarbetade enheter med större skärmar.  

 

Enheten är i sin tur utrustad med SIM-kort och dataöverföringen sker via 3G-nätet. Detta 

innebär enligt Junglas & Watson et al. (2006) att serviceteknikern är nåbar. Densamma kan 

även utbyta information med systemen om det inte i undantagsfall saknas täckning eller att 

enheten är avslagen vilket betyder att serviceteknikern kan kontakta andra personer samt 

komma åt arbetsorder genom den mobila enheten och är enligt författarna även tillgänglig. I 

och med att serviceteknikern dels loggar in för att använda GoldPen Direct samt att det i 

enheten finns ett SIM-kort är identifiering av serviceteknikern möjlig. Tillgängligheten har 

även en nära koppling till möjligheten att synkronisera enheterna då det krävs att enheten är 

nåbar.  
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Enheterna har som tidigare sagt GPS som ska fungera som stöd till varje specifik arbetsorder 

vilket gör att serviceteknikern kan lokalisera de platser som arbetsordern ska utföras på. 

Emellertid kan inte användaren i nuläget själv lokaliseras och kundtjänst kan inte se vart 

servicetekniker befinner sig. 

 

De mobila enheterna underlättar serviceteknikernas arbete då de numera bland annat kan ta 

emot arbetsorder i fält samt att de genom de mobila enheterna kan hantera och arbeta med en 

större mängd information vilket Davidsson (2011) i teorin påpekar att utvecklingen 

möjliggjort.  

5.2 Mobilitet 

5.2.1 Bravida AB 

Man kan dela in Bravidas mobilitet i en kombination mellan resande och besökande mobilitet 

vilket två av tre former som Braa et al. (2000) lyfter fram. Den resande mobiliteten uppfylls 

genom att serviceteknikerna färdas i ett fordon och förflyttar sig från en plats till en annan för 

att hjälpa olika kunder med olika problem. Mycket av serviceteknikernas arbete går ut på att 

snabbt kunna vara tillgänglig och snabbt kunna ta sig till en kund när behovet finns. Samma 

sak gäller den besökande mobiliteten och man kan säga att den resande och den besökande 

mobiliteten kompletterar varandra då den ena syftar på resande i ett fordon och den andra på 

själva besöket där arbetsordern utförs.  

 

Enligt ovan nämnda stycke kan vi se att Bravidas servicetekniker uppfyller Braa et al. (2000) 

två typer av mobilitet och använder mobil teknik vilket i sin tur ett måste för att de ska kunna 

utföra sitt arbete enligt nuvarande arbetsrutiner.  

 

5.2.2 BT Products AB 

Mobiliteten som servicepersonalen på BT ställs inför är likt Bravida en blandning mellan 

Braa et al. (2000) resande och besökande mobilitet. Detta eftersom serviceteknikern till stora 

delar färdas i sitt fordon till platsen där servicen ska utföras. Därigenom blir användningen av 

enheten aningen begränsad även om serviceteknikern är tillgänglig under transporten. Den 

besökande mobiliteten uppkommer när serviceteknikern är på plats och ska utföra uppdraget.  
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Tekniken som används under det mobila arbetet är för närvarande mobil. Framöver kan det 

dock bli tal om att bärbar teknik kommer att användas då som Norgren tidigare berättat att de 

jobbar med att få ut EASY i bärbara datorer och därigenom ersätta bland annat 

instruktionsböckerna med dessa enheter. Det kan då bli tal om att serviceteknikern använder 

den bärbara enheten i en mer lugn och inte lika krävande miljö och sedan som tidigare sin 

ruggade enhet när själva serviceuppdraget ska utföras.  

 

5.2.3 HSB Östergötland 

Avseende mobiliteten hos servicetekniker på HSB kan man säga att det likt Bravida och BT 

rör sig om en kombination mellan Braa et al. (2000) resande och besökande mobilitet då en 

servicetekniker förflyttar sig mellan dels huvudkontoret och dels mellan olika platser för att 

utföra serviceuppdrag. Detta eftersom en servicetekniker till stora delar spenderar tid i sitt 

fordon under transport till olika uppdrag och under transporten inte har möjlighet att använda 

sin enhet i samma utsträckning som om han exempelvis vore stationerad vid ett kontor. Den 

besökande mobiliteten sker i form av att serviceteknikern spenderar tid på en viss plats när 

denne utför ett ärende. I detta skede kan serviceteknikern använda sin enhet fullt ut. För att 

utföra deras arbetsuppgifter i koppling till den mobilitet som förekommer bland 

serviceteknikerna används om vi studerar Braa et al. (2000) matris avseende teknik enbart den 

mobila tekniken även om en bärbar enhet skulle vara möjlig när man väl är ute på en 

arbetsorder. Detta skulle dock enligt vår mening vara onödigt då en servicetekniker kan 

uträtta sina serviceärenden fullt ut med den mobila enheten. 

 

Sammantaget kan man efter analysen av mobilitet se att det rör sig om samma typer av 

mobilitet och teknik hos de tre företagen  

 

En matris grundad på Braa et al. (2000) original ser därmed ut som följer: 

Tabell	  5.1	  Typer	  av	  mobilitet	  och	  teknik	  hos	  de	  tre	  företagen	  

	   Mobil	   Bärbar	   Stationär	  
Vandrande	   	   	   	  
Resande	   X	   	   	  
Besökande	   X	   	   	  
 



	   76	  

5.3 Mobilt arbete och ICT 

5.3.1 Bravida AB 

Bravidas mobila arbete har en stark koppling till användning av ICTs då de mobila enheterna 

är en viktig del i serviceteknikernas dagliga arbete vilket innebär att de snabbt kan vara på 

plats hos exempelvis en kund vilket Chen & Nath (2005) belyser som viktigt. Detta eftersom 

serviceteknikerna i kombination med den mobila enheten kan arbeta mot den delen i 

affärssystemet där arbetsorderna och därmed snabbt kan se information om exempelvis en 

arbetsorder. De har genom sin mobila enhet åtkomst till systemet och kan både få ut och själv 

mata in data i systemet och kan därmed arbeta var som helst och när som helst vilket 

Vartiainen & Andriessen (2006) menar är möjligheter som framkommer vid mobilt arbete 

tillsammans med ICT. 

 

Detta i sin tur leder till att serviceteknikerna blir mycket mer effektiva då mycket information 

avseende arbetet finns förlagrat i Handyman vilket kan kopplas till det exempel som 

Vartiainen & Andriessen (2006) nämner avseende direkt åtkomst till information. 

 

Även för administratörerna på kontoret har användningen av mobila enheter integrerat med 

affärssystemet skapat värde och då bland annat i form av snabbare behandling av uppgifter 

kopplade till olika serviceärenden. Den snabba behandlingen av uppgifter som Vartiainen & 

Andriessen (2006) skriver om uppnår Bravida enligt Bertilsson att serviceteknikerna 

regelbundet synkroniserar sina mobila enheter. Detta medför att den administrativa 

personalen direkt kan se den bearbetade informationen i realtid.  

 

Genom att informationen som tidigare nämnts redan finns för lagrad och att serviceteknikern 

skriver in alla uppgifter direkt i systemet slipper den administrativa personalen mycket 

manuellt administrativt arbete vilket Vartiainen & Andriessen (2006) menar är 

tidsbesparande. Tidigare fick administratörer bland annat manuellt sitta och föra in de 

uppgifter som serviceteknikern tidigare skrev på papper vilket bland annat var tidssedlar och 

arbetsorder och detta kunde ibland leda till ett dåligt kommunikationsflöde som Vartiainen & 

Andriessen (2006) lyfter fram som ett problem som fanns innan användningen av mobilt 

arbete med ICTs. 
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Då serviceteknikerna, beroende på hur stora jobben är synkroniserar sin enhet två till tre 

gånger dagligen hålls enligt Bertilsson informationsflödet på hög nivå och faktureringen kan 

ske snabbt vilket är tidsbesparande och leder till en snabbare behandling av uppgifter.  

 

Bertilsson trycker på att de största positiva effekterna för administratörerna har varit att de i 

och med detta inte behöver arbeta i någon större utsträckning med papper då det mesta finns 

elektroniskt. Numera behöver exempelvis bara en serviceteknikers rapporterade tid attesteras 

till skillnad från förr då administratörerna fick sitta och rapportera in tiden i systemet. En 

ytterligare effekt av värde som hon poängterar är att administratörerna numera kan fakturera 

dagligen vilket är enormt tidssparande. Något som Bertilsson även trycker på är att all data nu 

lagras elektroniskt och information har nu som Vartiainen & Andriessen (2006) uttrycker sig 

blivit mer flexibel. Detta då man nu kan nå informationen oberoende på plats samt att datan 

nu är sökbar. Kvaliteten på informationen har därigenom sammantaget felkällor minskat som 

tidigare kunde uppkomma på grund av den mänskliga faktorn. 

 

Utifrån analysen ovan kan men urskilja att Bravida erhållit de effekter som Vartiainen & 

Andriessen (2006) trycker på att ett mobilt arbete med ICT kan leda till. 

5.3.2 BT Products AB 

Serviceteknikerna på BT förflyttar sig och använder då sina ruggade enheter vilket gör att de 

har möjlighet att arbeta och utföra en serviceorder när som och oavsett geografisk position 

vilket Vartiainen & Andriessen (2006) menar att användandet medför. Genom detta kan en 

servicetekniker snabbt vara på plats hos kunden och åtgärda de tänkbara problem som 

uppkommit och detta är något som Chen & Nath (2005) menar är viktigt i en konkurrensutsatt 

miljö. Genom användningen av mobila enheter uppfattas BT enligt Norgren som ett 

innovativt företag vilket vi anser är viktigt när man vill bygga långsiktiga relationer och de 

har genom användandet av EASY stärkt sin position på marknaden. Detta anser vi kan 

refereras till att de idag kan erbjuda en snabb service och att serviceteknikerna är integrerade 

med affärssystemet. 

 

Norgren påtalar även att möjligheten till att kunna se maskinhistoriken direkt i den mobila 

enheten underlättar arbetet avsevärt och serviceteknikern kan ta sig an ärendet snabbare vilket 

enligt Vartiainen & Andriessen (2006) är en effekt när man kan hämta information från 

företagets system. Detta medför att denne vet vad som tidigare utförts och genom detta 
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erhåller han en bättre kännedom om maskinen vilket leder till att serviceteknikern kan 

behandla uppgifterna snabbare. 

 

Som tidigare nämnts har investeringen för BT lett till det Vartiainen & Andriessen (2006) 

nämner som reducering av arbetsmaterial och i detta fall en reducerad hantering av 

pappersmaterial både för serviceteknikerna och Backoffice-personalen. Detta betyder nu att 

BT kan komma åt dokument oberoende på plats vilka tidigare var bundna till en enda plats. 

 

Användningen av mobila enheter hos BT har lett till snabbare informationsbehandling vilket 

Vartiainen & Andriessen (2006) i teorin nämner som snabbare behandling av uppgifter. Så 

länge serviceteknikern synkroniserar sin mobila enhet kan denne erhålla nya serviceorder i 

fält kort efter det att Backoffice-personalen fyllt i uppgifterna rörande ärendet via Backoffice-

programvaran. Det betyder alltså att serviceteknikerna har en direkt åtkomst till information 

efter en synkronisering. Eftersom serviceteknikern i och med integrationen kan erhålla nya 

serviceorder i fält har även dessa blivit mycket mer tidseffektiva och kan utföra fler ärenden 

varje dag då han ständigt har tillgång till ny och gammal information. Därmed behöver 

serviceteknikern inte åka till kontoret för att erhålla och rapportera serviceorder vilket medför 

att de sett den effekt Vartiainen & Andriessen (2006) tar upp gällande kostnadsminskningar i 

detta fall reducerade kostnader för resor. 

 

I och med användningen av mobila enheter i kan serviceteknikern idag planera sin arbetsdag 

bättre då denne kan planera vilka serviceorder som ska utföras under dagens gång. Samtidigt 

behöver Backoffice-personalen inte sitta och föra in uppgifter i systemet manuellt utan 

granskar enbart uppgifterna som serviceteknikern redan fyllt i, vilket krävdes tidigare då 

serviceorder behandlades med papper. Detta har i sin tur inneburit att antalet felkällor minskat 

samtidigt som de sett det Vartiainen & Andriessen (2006) påvisar vilket är ett bättre 

kommunikationsflöde nu när de har tillgång till gemensamma databaser och 

informationskällor. 

 

Norgren menar att hela informationskedjan från start till mål har kortats ner väsentligt och 

som man kan utläsa utifrån detta avsnitt ser BT de effekter Vartiainen & Andriessen (2006) 

påtalar som värdeskapande för anställda och för företaget som en följd av mobilt arbete med 

ICT. 
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5.3.3 HSB Östergötland 

I och med de mobila enheterna kan serviceteknikerna arbeta var som helst och när som helst 

samtidigt som de kan ta del av den informations som finns i affärssystemet på företaget vilket 

gör att de snabbt kan vara på plats för att åtgärda ett problem vilket Chen & Nath (2005) 

trycker på som viktigt. Ett exempel på detta är när Gällerdal som servicetekniker kan välja en 

passande arbetsorder oberoende vart han för tillfället befinner sig. Detta gör att 

serviceteknikerna har direkt åtkomst till informationen som finns i systemet. Samtidigt 

behöver denne inte åka tillbaka till kontoret utan kan som nämnt välja en arbetsorder 

oberoende på plats vilket har bidragit till en reducering av resekostnader. Detta går i linje med 

teorin om reducering av arbetsmaterial som Vartiainen & Andriessen (2006) lyfter fram. 

 

Likt det Vartiainen & Andriessen (2006) påtalar, har även Matatalampi sett att ICTs och i 

detta fall mobila enheter spelar en viktig roll när det handlar om att vara effektiv i det mobila 

arbetet då serviceteknikerna nu kan planera sin arbetsdag bättre. Matatalampi menar vidare att 

den mobila lösningen lett till ett värdeskapande för företaget då informationskvalitén har ökat 

avsevärt sedan införandet. Detta då information som tidigare sagt endast behöver föras in i 

systemet en gång, antingen i samband med att kunden ringer in ett ärende och när kundtjänst 

matar in information eller att en servicetekniker matar in information direkt i den mobila 

mjukvaran GoldPen Direct. 

 

Användningen av mobila enheter integrerade med affärssystemet i det mobila arbetet och 

möjligheten att kunna erhålla arbetsorder i fält har enligt Gällerdal varit den största positiva 

effekten för serviceteknikerna och genom detta kan företaget erhålla det Vartiainen & 

Andriessen (2006) påtalar som en snabbare behandling av uppgifter. Vidare har även 

serviceteknikern en direkt åtkomst till information  

 

I och med detta spar man nu mycket administrativt arbete och först och främst i form av att 

behandlingen av uppgifter blivit snabbare och har ett bättre flyt. Matalalampi beskriver det 

som att hela informationsflödet har blivit snabbare. Hela kedjan från att en kund ringer in ett 

felärende till att samma ärende faktureras. Därigenom ser HSB de effekter av snabbare 

behandling av uppgifter som Vartiainen & Andriessen (2006) uttrycker.  

 

Att synkroniseringen sker regelbundet är dock en viktig förutsättning för att uppnå det snabba 

informationsflödet och den snabba behandlingen som nämns ovan. Integrationen har även lett 
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till minskat antal felkällor. Både genom att informationen är lättare att tyda och att 

arbetsorders tidigare på grund av ovarsam hantering var svårlästa eller rentutav kunde 

försvinna.  

  

Slutligen har de mobila enheterna integrerade med affärssystemet bidragit till en reducering 

av pappersarbete vilket HSB utifrån många aspekter ser som positivt, bland annat genom 

miljötänk och minskade felkällor. Utifrån analysen i detta avsnitt kan man urskilja en rad 

positiva effekter vilka många kan kopplas tillbaka till de teorier Vartiainen & Andriessen 

(2006) beskriver avseende mobilt arbete och ICT.   

5.4 Affärssystem 

5.4.1 Bravida AB 

Bravida använder som tidigare nämnt en ERP-lösning levererad av Agresso. Systemet 

används inom hela Bravidas koncern och täcker samtliga delar av verksamheten vilket 

symboliserar ett ERP-system likt Magnusson och Olssons (2005) teorier. Den mobila 

programvaran Handyman är i sin tur integrerad med Agresso och då med modulen 

serviceordercentral och det är delvis den snabba teknikutvecklingen som likt det Rosen et al. 

(2008) beskriver som gjort integrationen mellan systemen möjlig. Bertilsson påtalar att sedan 

man började arbeta med de mobila enheterna i koppling till affärssystemet har Bravida bland 

annat märkt av ett bättre informationsflöde, minskade felkällor, sänkta 

administrationskostnader och reducerat pappersarbete. Därigenom kan man konstatera att 

Bravida påvisar de effekter som Hedman et al. (2009) beskriver.  

 

5.4.2 BT Products AB 

På BT använder man sig av ERP-systemet Movex. Systemet täcker alla delar i verksamheten, 

allt från tillverkning till service och uppfyller därmed Magnusson och Olssons (2005) 

definition avseende ett ERP-system då de menar att ett ERP-system är 

verksamhetsövergripande. Enligt Norgren är det viktigt att systemet är så pass 

verksamhetsöverskridande som möjligt och trycker på att fördelarna är många att ett så pass 

globalt företag ska kunna tala samma ”språk”. I och med central lagring kan man med 

enkelhet få ut och dela information med andra av koncernens delar i andra delar av världen. 

Likt Bravida är affärssystemet integrerat med den mobila mjukvaran vilket möjliggjorts 

genom den snabba teknikutveckling som Rosen et al. (2008) beskriver.   
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Norgren och BT ser därmed många fördelar både med själva systemet och integrationen med 

de mobila enheterna och ser bland annat de effekter som Hedman et al. (2009) påvisar, vilket 

bland annat är snabbare informationsbehandling och ett effektiviserat administrativt arbete. 

5.4.3 HSB Östergötland 

Som tidigare sagt levereras HSBs affärssystem av systemleverantören Stamford och systemet 

heter i sin tur Stamford Hero. Anledningen till att valet föll på denna typ av affärssystem var 

för att uppnå några av de positiva effekter som Hedman et al. (2009) tar upp, vilka bland 

annat är en snabbare informationsbehandling och ett bättre beslutsfattande. Efter införandet 

har HSB tydligt sett de fördelar som de påtalar. 

 

Detta har man i sin tur uppnått genom att använda sig av mobila enheter i integrerade med 

affärssystemet vilket möjliggjorts av den teknikutveckling Rosen et al. (2008) beskriver. 

Det är just denna integration som skapar den form av värde för HSB som tidigare beskrivits.  
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras våra slutsatser avseende studien. Dessa är uppställda likt 

frågeställningarna i inledningskapitlet. Den första frågeställningen besvarar generellt hur de 

mobila enheterna integrerade med affärssystemen stödjer de tre serviceföretagen då 

arbetssätten är väldigt lika för alla tre företag. I den andra frågeställningen avseende vilka 

effekter som upplevts presenterar vi specifikt vilket eller vilka företag som upplevt vilka 

effekter. Dessa effekter kommer även tydliggöras i en tabell för att läsaren på ett visuellt sätt 

ska kunna se effekterna lättare. I tabellen har varje företag en egen kolumn där företagets 

effekter presenteras. 

 

Vi tycker därigenom att frågeställningarna som presenteras nedan representerar syftet väl 

och genom att besvara nedan frågeställningar uppnår vi studiens syfte. Delen i syftet som 

handlar om kartläggningen av arbetsprocesser och informationsflöden kommer inte 

presenteras i detta kapitel då vi ansåg att detta lämpade sig bättre i empirikapitlet då vi 

genom kartläggningen ville erhålla en ytterligare förståelse för hur fenomenet användes i 

serviceföretagen. 

6.1 Hur används och på vilka sätt stödjer de mobila enheterna integrerade 

med affärssystemet de mobila samt stationära aktörerna i företaget? 
De mobila enheterna integrerat med affärssystemet fyller en central del för både de mobila- 

och stationära aktörerna i serviceföretagen, vilket man bland annat kan se utifrån 

arbetsprocesserna och informationsflödena i empirin där de mobila enheterna utgör en viktig 

del i behandlingen av information. 

 

Beroende på organisationens storlek, struktur och vilken typ av service som ska utföras 

används enheten i olika utsträckning. Någonting som också avgörs av vilken typ av 

organisation och vilken service som ska utföras är vilken information som visas i systemet. 

Därigenom finns det olika stödfunktioner i systemet med verksamhetsspecifik information. 

 

Att döma utifrån vår empiriska undersökning arbetar Bravida, BT och HSB väldigt lika med 

de mobila enheterna, även detta är något som tydligt framkommer utifrån arbetsprocesserna 

och informationsflödena vilka överlag är väldigt lika. På några plan skiljer sig dock 
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arbetsprocesserna lite från varandra vilket i stora drag har att göra med de olika 

stödfunktioner som finns i respektive system. BT har exempelvis reservdelskatalogen QP 

vilken varken Bravida eller HSB har. 

 

De mobila aktörerna använder först och främst enheterna då de är ute i fält och utför olika 

typer av serviceuppdrag, detta gäller för alla tre företag. Genom att serviceteknikern 

synkroniserar sin enhet erhåller den nya serviceuppdrag där det framgår väsentlig information 

om vad som ska uträttas. Gemensamt kan man säga att man synkroniserar enheten för att 

utbyta information mellan de olika systemen. De mobila enheterna integrerade med 

affärssystemet stödjer de mobila aktörerna genom att de alltid kan komma åt den information 

som finns i företagens stationära system och kan i och med detta utbyta information mellan de 

mobila och stationära systemen. 

 

De stationära aktörerna nyttjar inte själva enheten utan får ta del av den inmatade 

informationen som de mobila aktörerna matat in och det är även de stationära aktörerna som 

matar in informationen i de stationära systemen när exempelvis en kund gör en felanmälan. 

Det är denna information som de mobila aktörerna ser när de synkroniserar sin enhet och den 

information som är synlig innan uppdraget påbörjas. 

 

De mobila enheterna integrerade med affärssystemet stödjer därigenom de stationära 

aktörerna i form av mindre administrativt arbete då mycket information finns i systemet efter 

det att de mobila aktörerna fört in informationen. Därigenom slipper administratörerna 

mycket pappersarbete vilket tidigare var vanligt vid registrering av arbetsorder. Vanligtvis 

kontrollerar och attesterar administratörerna enbart informationen som serviceteknikerna 

matat in i systemet. 

6.2 Vilka upplevda effekter har mobila enheter integrerade med 

affärssystemet haft för företaget samt de mobila- och stationära aktörerna? 
Studien av användandet av mobila enheter integrerade med ett företags affärssystem har 

påvisat en rad effekter. Av de tre företagen vi granskat är fem av effekterna likartade och kan 

tolkas som samma. 

 

Den första gemensamma effekten är att alla order nu är digitala. Detta betyder att dessa kan 

bearbetas och mottas oberoende på var de mobila aktörerna befinner sig. Detta har lett fram 
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till ett snabbare och bättre informationsflöde vilken är den andra gemensamma effekten. Nu 

behöver inte de stationära aktörerna sitta och mata in alla uppgifter utan detta sker direkt på 

plats av de mobila aktörerna.  

 

När all information är inmatad synkroniserar de mobila aktörerna det mobila systemet vilket 

betyder att den information som matats in blir direkt synlig i de stationära systemen. Detta har 

lett till effekt nummer tre vilken är snabbare fakturering. Att all information matas in direkt i 

systemen betyder att de stationära aktörerna kan fakturera kunden direkt efter ett avslutat 

uppdrag då alla uppgifter redan finns i det stationära systemet. Att de mobila aktörerna själva 

matar in information har medfört en ytterligare gemensam effekt för företagen vilken är 

minskade felkällor. Tidigare skrevs informationen på papper vilka exempelvis kunde 

försvinna eller vara svåra att tyda. 

 

Den sista gemensamma effekten är att de mobila och stationära aktörerna har blivit mer 

tidseffektiva. De mobila aktörerna hinner med fler uppdrag per arbetsdag då de inte är bundna 

att åka tillbaka till kontoret för att hämta nya order och de stationära aktörerna har blivit mer 

tidseffektiva då de inte behöver sitta och mata in information från pappersorder vilket de 

tidigare var tvungna att göra. 

 

Nu när vi belyst de gemensamma effekterna för de tre serviceföretagen kommer vi nu 

presentera de effekter som upplevts av två eller ett företag. 

 

Användningen av mobila enheter integrerade mot affärssystemen har även lett till att BT och 

HSB:s mobila aktörer har kunna planerat sina arbetsdagar bättre. Detta har i sin tur lett till att 

de mobila aktörerna har kunnat vara hos kund snabbare och utföra serviceärendet vilket 

gynnar alla involverade parter så som servicetekniker, kund och slutligen företaget. 

Tidseffektiviteten har även en nära koppling till att de mobila systemen innehåller 

fördefinierade värden när det kommer till att föra in information. 

 

De mobila aktörerna hos Bravida och HSB upplever även stora positiva effekter av att de kan 

tidsrapportera direkt i den mobila enheten och att det därmed blir lättare att utläsa hur mycket 

tid som spenderats vid ett specifikt ärende. Detta är ett steg i ledet till att 

informationskvaliteten blivit bättre och gynnar även det administrativa arbetet och företaget 

senare i informationsbehandlingen. 
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Bravida och BT har även sett ett minskat administrativt arbete. Detta då de stationära 

aktörerna i företagen som tidigare sagt inte behöver sitta och mata in upp uppgifter från de 

mobila aktörerna utan bara behöver överblicka delar av informationen såsom utförd tid för 

arbetsorder samt material. 

 

Bravida har upplevt att företaget nu har en bättre överblick över informations- och 

arbetsflödet. De kan se hur en order framskrider och hur den bearbetas genom att information 

hela tiden fylls på i systemen. Det är då enkelt för de stationära aktörerna att se om en order 

exempelvis håller tiden och de kostnader som finns utsatta. Bravida tycker även nu att de är 

lätt att söka och hitta relevant information om order, även detta grundar sig att all 

informationen hela tiden finns i systemen. Den sista effekten som Bravida belyst i den 

empiriska undersökningen är möjligheten att ta kort med den mobila enheten för att 

säkerställa att den mobila aktören exempelvis utfört arbetet på ett korrekt sätt. 

 

BT i sin tur har erhållit ett effektivare arbetsflöde med de mobila enheterna. De mobila 

aktörerna hinner som tidigare sagt idag med fler order per arbetsdag än tidigare och de kan ta 

emot och skicka order oberoende på plats. En väldigt viktig effekt som framkommit i och 

med att man använder mobila enheter är stödfunktionen att kunna överblicka maskinhistorik i 

enheten. Detta betyder att den mobila aktören snabbt kan se vad som tidigare utförts och hur 

maskinen är servad genom åren. Denna stödfunktion är en funktion som gjort att arbetsflödet 

har blivit effektivare.  

 

Möjligheten att man även kan signera order direkt i den mobila enheten har medfört att man 

redan vid orderns slut har kundens signatur och medgivande att ordern är utfört på ett korrekt 

sätt. Detta har bidragit till att en arbetsrapport kan skickas direkt efter att den mobila aktören 

har synkroniserat sin enhet vilket innebär att man sedan snabbt kan fakturera då en bekräftelse 

från kunden redan finns med i den digitala ordern.  

 

En negativ effekt som BT upplevt är att synkronisering av de mobila enheterna ibland sker 

oregelbundet. Det kan ibland gå upp till en vecka innan synkronisering sker och för att uppnå 

ett effektivt informationsflöde och för att erhålla de positiva effekter som framkommit bör 

enheten synkroniseras tre gånger om dagen. 
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Användandet av mobila enheter integrerade med affärssystemet passar in i HSBs miljötänk 

och användningen av fenomenet har medfört att HSBs mobila aktörer har minskat sina resor 

då de inte behöver åka tillbaka till kontoret för att hämta nya order. De negativa effekter som 

HSB upplevt är att det blir problem när många synkronisar sina enheter på samma gång. En 

ytterligare negativ effekt var att det fanns ett visst motstånd från de mobila aktörerna till att 

börja använda sig av mobila enheter och de var tvungna att ändra om sina befintliga arbetssätt 

och vanor.  

 

För att summera dessa effekter och för att tydliggöra vilka effekter som upplevts av 

respektive företag visas en tabell nedan.  

 

Tabell	  6.1	  Effekter	  för	  de	  tre	  serviceföretagen	  

Bravida AB BT Products AB HSB Östergötland 

Digitala order Digitala order Digitala order 

Bättre och snabbare 

informationsflöde 

Snabbare informationsflöde Snabbare informationsflöde 

Tidseffektiva Tidseffektiva Ökad effektivitet 

Snabbare fakturering Snabbare fakturering Snabbare fakturering 

Minskade felkällor Minskade felkällor Minskade felkällor 

Bättre överblick över 

informations- och arbetsflöde 

Effektivare arbetsflöde Mindre resor 

Avlastning av administrativt 

arbete 

Bättre planering för 

servicetekniker 

Kan planera sin arbetsdag bättre 

Lätt att hitta relevant 

information. Informationen är 

sökbar 

Överblicka maskinhistorik Passar in i HSB miljötänk 

Tidrapportering Elektronisk signering Tidrapportering 

Ta foto Minskat administrativt arbete Problem när många 

synkroniserar 

 Oregelbunden synkronisering Motstånd till en början 
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Om	  man	  studerar	  tabellen	  ovan	  och	  summerar	  de	  olika	  upplevda	  effekterna	  kan	  vi	  klart	  

se	   att	   alla	   tre	   företag	   mestadels	   ser	   positiva	   effekter	   av	   en	   integration	   mellan	   deras	  

affärssystem	  och	  mobila	  enheter.	  Studerar	  man	  tabellen	  kan	  man	  se	  ytterst	  få	  negativa	  

effekter	   vilket	   man	   kan	   fundera	   över	   varför	   så	   är	   fallet.	   Säkerligen	   har	   det	   funnits	  

negativa	   effekter	   som	   inte	   vi	   fått	   se	   fullt	   ut,	   kanske	   beroende	   att	   man	   helt	   enkelt	  

förträngt	  det	  som	  var	  upplevdes	  negativt	  i	  början	  av	  införandet.	  Vi	  kan	  exempelvis	  fråga	  

oss	   om	   införandet	   inte	   precis	   i	   början	   följts	   av	   en	   period	   av	   ineffektivitet	   under	  

exempelvis	  inlärningsfasen.	  	  

	  

Slutsatsen	   från	   det	   är	   dock	   givet	   att	   det	   säkerligen	   påvisat	   fler	   positiva	   effekter	   än	  

negativa.	  Tabellen	  kanske	  även	  hade	  fått	  ett	  annat	  utfall	  om	  man	  gjort	  en	  större	  studie	  

och	  involverat	  fler	  personer	  och	  branscher.	  Detta	  är	  dock	  någonting	  som	  vi	  lyfter	  fram	  

till	   personer	   som	   kan	   vara	   intresserade	   av	   att	   göra	   en	   liknande	   studie	   i	   framtiden.	  

Förslag	  på	  forskningsfrågor	  återfinns	  i	  avsnitt	  7.2.	  
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7	  Reflektion	  

Här kommer vi reflektera över studien och hur vi har upplevt fenomenet och reflektera över 

genomförandet av rapporten. Vi kommer även ge förslag på vidare studier inom ämnet 

7.1 Genomförandet 
När vi först tog oss an och funderade i banorna kring hur studien av ämnet skulle kunna se ut 

och utformas hade vi till en början tankegångar kring att studera olika branscher och hur de 

använder mobila enheter som stöd i verksamheten. Efter att ha satt oss in i ämnet kände vi att 

det vore bättre att fokusera på ett verksamhetsområde för att kunna dra någorlunda 

generaliserbara slutsatser från studien och fokusera på vilka effekter en integration mellan 

mobila enheter och affärssystem leder till för ett företag som utför olika typer av service.   

 

Vi upptäckte också ganska snabbt att det inte fanns ett överflöd av teoretiska utgångspunkter 

avseende ämnet. Eftersom vi till stora delar har en empiritung studie tycker vi dock att vi har 

tillräckligt med utgångspunkter för att kunna dra bra slutsatser utifrån det empiriska 

materialet. Samtidigt känner vi att detta har bidragit till att vi utvecklat våra färdigheter när 

det kommer till att samla in relevant teori och samtidigt granska den kritiskt.  

 

Någonting vi varit tacksamma för är hur tillmötesgående företagen vi valt att intervjua 

faktiskt har varit. Det känns som de har varit engagerade i frågan och villiga att delge oss den 

information vi önskat. Samtidigt kanske man kan ställa sig kritiskt till att organisationen 

väljer ut vilken person som ska företräda företaget och därmed kanske kan framställa allt mer 

positivt än vad det egentligen verkar. Dock anser vi att vi fått samtala med rätt personer med 

rätt kompetens inom området om än vi kanske önskat att få intervjua ett större antal och då 

främst servicetekniker som använder den mobila enheten i sin vardag.  

 

Ytterligare en sak man kan fundera kring är resultatet avseende de upplevda effekterna. Även 

om vi kom fram till att företagen hade upplevt fem liknande effekter tror vi att likheterna och 

effekterna är större. De effekter vi fick fram var kanske mer de effekter företagen tyckte var 

av vikt eller hur de helt enkelt uppfattade våra intervjufrågor eller hur vi uppfattade deras 

svar.  
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Vi känner även att vi gärna hade fått ytterligare tid att genomföra intervjuer med ett större 

antal företag och kanske kunnat utveckla det till andra branscher och därigenom bättre kunnat 

dra bättre och mer generaliserbara slutsatser. Detta lämnar vi dock vidare till andra som kan 

tänkas vara intresserade av att studera samma fenomen.  

 

Slutligen kan vi säga att det har varit lärorikt och spännande att se hur företag arbetar i och 

hur och på vilket sätt en implementering av denna form kan påverka en verksamhet. Detta har 

i sin tur lett till en ökad kunskapsutveckling som säkerligen skulle kunna vara till nytta för oss 

om vi skulle ställas inför något liknande i framtiden.  

7.2 Förslag till vidare studier 
Likt det vi berörde i tidigare avsnitt skulle det varit intressant att utöka studien till att studera 

ett större antal företag och i andra branscher för att därigenom kunna jämföra hur de mobila 

enheterna används. Vi känner även att det vore intressant att gå in djupare på någon process, 

till exempel på vilket sätt man kan öka effektiviteten genom att styra planeringen med de 

mobila enheterna. 

 

Intressant vore också att gå djupare och studera ett system för att se hur det fungerar på 

teknisk nivå för att finna eventuella brister. Att även jämföra olika mobila system för att se 

skillnader och likheter skulle vara av intresse. 

 

Ett avslutande förslag kan vara att studera en verksamhet och observera ett större antal 

servicetekniker och följa med dem i deras vardagliga arbete.  Utifrån observationerna skulle 

det sedan vara möjligt att dra slutsatser om hur man eventuellt kan effektivisera både 

arbetsprocesser och mjukvara.  

 

Utifrån detta skulle man kunna formulera följande forskningsfrågor. 

 

• Vilka	  likheter	  respektive	  olikheter	  ser	  företagen	  att	  införandet	  har	  medfört	  för	  

organisationen	  i	  sin	  helhet	  avseende	  implementering,	  upplärning	  och	  användning?	  

• Hur	  sker	  utnyttjandet	  avseende	  den	  mobila	  mjukvaran,	  finns	  det	  funktionalitet	  som	  

ej	  används	  och	  hur	  skulle	  man	  i	  så	  fall	  kunna	  optimera	  mjukvaran	  samt	  

arbetsprocesserna?	  	  
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• Finns	  det	  intresse	  av	  att	  integrera	  större	  delar	  av	  verksamheten	  i	  arbetet	  med	  

mobila	  enheter	  som	  hjälpmedel	  och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  	  

• Används	  mobila	  enheter	  integrerat	  med	  företagets	  affärssystem	  på	  samma	  sätt	  och	  

skapar	  liknande	  värde	  för	  företag	  inom	  samma	  verksamhetsområde?	  	  
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Bilaga Utgångspunkter för intervjuer 

 
• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Arbetsuppgifter & arbetsområden? 

• Tidigare bakgrund? 

• Berätta lite om affärssystemet som företaget använder sig av och hur det fungerar i 

verksamheten? 

• I vilken utsträckning kommunicerar mobila enheter med affärssystemet? 

• Vilka moduler i affärssystemet kommunicerar med de mobila enheterna och hur 

kommunicerar det? 

• Varför valdes just dessa delar att ”mobiliseras”? 

• Vilka positiva och negativa sidor såg ni med detta? 

• Hur länge har ni arbetat med mobila enheter i integrerade mot 

affärs/informationssystem? 

• Hur sköttes arbetet som idag sker med de mobila enheterna innan verktygen 

anskaffades?? 

• Hur ställde sig personalen till användningen? 

• Hur lång tid tog det för de personer som skulle använda enheterna att börja arbeta 

effektivt? Vilka var flaskhalsarna? 

o Lång inlärningstid? 

o Motstånd till förändring? 

• Vilken typ av mobila enheter använder ni i er verksamhet?  

• Vilka använder de mobila enheterna på företaget? 

• Kan du beskriva ett arbetsflöde från det att en servicetekniker mottar ett uppdrag till 

dess att det är utfört och hur den mobila enheten används som stöd. 

• Hur utbyts information(hur ser informationsflödet ut) mellan de mobila enheterna och 

affärssystemet? 

 



	   98	  

• Underlättar och i så fall på vilket sätt de mobila enheterna arbetet för kontors- och 

servicepersonalen? 

• Vilka positiva effekter har de sett? 

• Vilka negativa effekter har de sett? 

• Något som varit negativt vid införandet? 

• Vilka effekter har ni sett genom användandet av mobila enheter integrerade mot 

affärssystem? 

o Enligt din uppfattning eller vad du har hört från andra, vilka effekter upplever 

de som arbetar med de mobila enheterna? 

 


