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Förord

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i en filoso-
fie kandidatexamen i systemvetenskap vid institutionen för Industriell ekonomi och
samhällsvetenskap, avdelningen Data och systemvetenskap, Luleå tekniska univer-
sitet.

Vi vill i detta förord passa på att tacka de personer som varit oss till hjälp i vårt ar-
bete. Först och främst ett stort tack till vår handledare Svante Edzén för alla långa
diskussioner och all konstruktiv kritik. Ett stort tack vill vi också rikta till Kone Hissar
AB i Luleå, och speciellt Anders Johnsson som ställde upp på intervju. Vi vill också
tacka våra familjer för stöd och uppmuntran. Slutligen vill vi speciellt tacka Kjell Löv-
gren som visade oss att all information inte finns på nätet och att man kan komma
långt med en telefonkatalog.



Sammanfattning

Mobil datoranvändning är ett relativt nytt begrepp, men tekniken som sådan har fun-
nits under en längre tid. I vårt arbete ringar vi in begreppet mobil datoranvändning
och visar vad detta kan innebära. Alltför ofta fokuseras diskussionen om mobil dator-
användning kring den teknik som används och vilken utveckling som sker inom detta
område. En viktig aspekt som man inte får glömma bort är vilken nytta organisationer
kan ha av att använda denna teknik.

Vi vill med vårt arbete visa hur mobila enheter och mobil datorkommunikation kan
användas för att förbättra informationshanteringen för fältarbetande personal. I rapp-
orten visar vi hur informationens korrekthet, relevans och tillgänglighet kan förbättras
genom mobil datoranvändning.



Abstract

Mobile computing is a relatively new concept, but the technology has been in use for
some time. In our paper we try to explain the concept mobile computing and show
how it can be used. The discussion about mobile computing is often centered around
the technology itself and the development in this area. It is important to not forget
about the usefulness of the technology and how organizations can use it.

In our paper we want to explain how mobile units and mobile communication can be
used to improve the information management for field-working personnel. We focus
on the correctness, relevancy and availability of the information and how this can be
improved by mobile computing.



Innehållsförteckning

1 INTRODUKTION.....................................................................................................................................................1

1.1 PROBLEMOMRÅDE............................................................................................................................................1
1.2 HYPOTES ...........................................................................................................................................................2
1.3 SYFTE................................................................................................................................................................2
1.4 METOD ..............................................................................................................................................................2
1.5 AVGRÄNSNINGAR.............................................................................................................................................5

2 SYSTEMSTRUKTUR........................................................................................................................................6

2.1 KLIENT-SERVERSYSTEM ...................................................................................................................................6
2.2 DET MOBILA PARADIGMET ...............................................................................................................................7
2.3 MOBILA ENHETER.............................................................................................................................................8

2.3.1 Bärbar PC.....................................................................................................................................................8
2.3.2 Handburna datorer (Personal Digital Assistants)......................................................................................8
2.3.3 Ändamålsspecifika handdatorer .................................................................................................................8

2.4 DATAKOMMUNIKATION FÖR MOBILA ENHETER ..............................................................................................8
2.4.1 Mobiltelefoni ...............................................................................................................................................8
2.4.2 Paketförmedlande radionät .........................................................................................................................8
2.4.3 Mobilradio ...................................................................................................................................................9
2.4.4 Trådlösa LAN (Local Area Network) ........................................................................................................9
2.4.5 Satellitsystem...............................................................................................................................................9

2.5 EGENSKAPER HOS MOBILA ENHETER...............................................................................................................9
2.5.1 Mobilitet.......................................................................................................................................................9
2.5.2 Trådlösa överföringsmedier........................................................................................................................9
2.5.3 Portabilitet .................................................................................................................................................10

2.6 MJUKVARUMODELLER FÖR MOBILA ENHETER..............................................................................................11
2.6.1 Mobila klient-server-modeller..................................................................................................................11
2.6.2 Punkt-till-punkt-modell ............................................................................................................................12
2.6.3 Modeller baserade på mobila agenter ......................................................................................................12

3 INFORMATIONENS ROLL I ORGANISATIONEN ...............................................................................14

3.1 DET INDIVIDUELLA MINNET ...............................................................................................................................14
3.2 DET ORGANISATORISKA MINNET .......................................................................................................................14
3.3 ATTRIBUT FÖR DET ORGANISATORISKA MINNET...............................................................................................16

3.3.1 Delbart........................................................................................................................................................16
3.3.2 Portabelt.....................................................................................................................................................16
3.3.3 Säkert .........................................................................................................................................................16
3.3.4 Korrekt .......................................................................................................................................................17
3.3.5 Tidsperspektiv............................................................................................................................................17
3.3.6 Relevant......................................................................................................................................................17

3.4 PROBLEM MED ORGANISATORISKT MINNE........................................................................................................17
3.4.1 Redundans..................................................................................................................................................18
3.4.2 Datakontroll...............................................................................................................................................18
3.4.3 Gränssnitt...................................................................................................................................................18
3.4.4 Fördröjning ................................................................................................................................................18
3.4.5 Verklighetsfrämmande..............................................................................................................................18
3.4.6 Dataintegrering ..........................................................................................................................................18

3.5 INFORMATIONSSYSTEM OCH INFORMATIONSHANTERING.................................................................................18
3.6 INFORMATIONSSYSTEM OCH ORGANISATIONEN................................................................................................19

4 TILLÄMPNINGAR AV MOBIL DATORANVÄNDNING......................................................................20

4.1 BEDSIDE ..........................................................................................................................................................20
4.2 MOBIL DATORANVÄNDNING I SKOGEN ..........................................................................................................21



5 FALLSTUDIE ...................................................................................................................................................22

5.1 VAL AV METOD ...............................................................................................................................................22
5.2 VAL AV FALLSTUDIEOBJEKT ..........................................................................................................................22
5.3 FALLSTUDIEDESIGN ........................................................................................................................................22
5.4 SAMMANSTÄLLNING AV INSAMLAD DATA ....................................................................................................24

6 ANALYS.............................................................................................................................................................28

6.1 RELEVANT INFORMATION ..................................................................................................................................28
6.2 KORREKT INFORMATION....................................................................................................................................28
6.3 TIDSASPEKTER....................................................................................................................................................29
6.4 OMGIVNINGSVARIABLER....................................................................................................................................30

7 SLUTSATSER...................................................................................................................................................31

7.1 EGNA REFLEKTIONER .....................................................................................................................................31

8 EFTERORD.......................................................................................................................................................33

8.1 METODDISKUSSION ........................................................................................................................................33
8.2 FORTSATTA STUDIER ......................................................................................................................................33

9 REFERENSER..................................................................................................................................................34

BILAGA A. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

BILAGA B. PRESENTATIONSMATERIAL ÖVER KONE HISSARS SERVICESYSTEM

BILAGA C. VÅRA UTGÅNGSFRÅGOR

BILAGA D. INTERVJU MED ANDERS JOHNSSON 1999-04-21

BILAGA E. MOBITEX



Mobil datoranvändning

1

1 Introduktion

1.1 Problemområde
Begreppet mobila datorer har funnits ett bra tag, men det är först på senare tid som
mobila datorer och mobil datoranvändning har fått stor uppmärksamhet i media. De
bärbara datorerna har blivit mindre och kraftfullare, och möjligheterna att använda
dessa datorer blir fler och fler.

Det finns en mängd arbetsplatser och situationer där en stationär dator inte kan an-
vändas av rent praktiska skäl, men där informationshantering är en viktig del av ar-
betsuppgiften. Att föra ut den information som behövs, eller att samla in information
kan medföra en del problem. Mobil datoranvändning kan utgöra en lösning på en del
av dessa problem om den används på rätt sätt.

En patientjournal består av alla de handlingar som upprättas av olika vårdgivare eller
inkommer i samband med vården av en patient. I regel är många olika vårdgivare
engagerade i omhändertagandet av en patient och behöver därför både ta del av in-
formationen och dokumentera det egna arbetet såväl som patientens tillstånd. I dag
används patientjournalen i allt högre utsträckning som ett planeringsinstrument med
vilket hela vårdprocessen styrs och följs upp. De nuvarande manuella rutinerna har
brister som i praktiken är olösliga utan datorstöd. Försvunna journaler, försvunna
provsvar, felaktigt överförda/avskrivna uppgifter, ej kompletta journaler är dagliga
problem. Försvunnen information är ett allvarligt problem, inte minst för patienten.
[VARD98]

En servicetekniker som är ute på uppdrag behöver tillgång till allehanda information,
till exempel vilka reservdelar som finns i lager, ritningar och olika typer av teknisk do-
kumentation. Han behöver också veta vilket uppdrag han skall utföra härnäst och ha
möjlighet att beställa reservdelar.

Detta är två exempel på situationer där informationshantering är en viktig del av ar-
betet, och där denna hantering kan underlättas med hjälp av mobil datoranvändning.
I dagsläget kan det finnas olika typer av datorsystem till hjälp, men de består av sta-
tionära datorer som inte har någon direkt koppling till arbetet ute på fältet. Patient-
journalen kan finnas lagrad i en central databas eller ett arkivskåp, men personalen
saknar direkt åtkomst till denna från ”sängkanten” där informationen behövs. Servi-
ceteknikern har inte heller direkt åtkomst till den information han behöver, utan måste
ta hjälp av övrig personal alternativt åka till företagets lokaler för att komma åt infor-
mationen.
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1.2 Hypotes
Vår hypotes är att informationssystem där mobil datoranvändning ingår förbättrar in-
formationshanteringen.

Vi anser att problemen med informationshantering ute på fältet kan lösas med hjälp
av mobila enheter kopplade mot de centrala datorsystem som finns inom organisa-
tionen.

Med mobil datoranvändning menar vi någon form av portabel datorutrustning som
möjliggör uppkoppling mot organisationens centrala datorsystem och det informa-
tionsutbyte som sker där emellan. Mobil datoranvändning beskrivs djupare i kapitel
2.2.

En förbättrad informationshantering kan innebära en mängd olika saker, i vårt arbete
avser vi att undersöka om den information som förmedlas mellan fältarbetande per-
sonal och det organisatoriska minnet blir bättre på tre punkter:

• Korrekt information, det vill säga att informationen överensstämmer med verklig-
heten.

• Relevant information, det vill säga att informationen är precis den information som
behövs för ändamålet.

• Information i rätt tid, det vill säga att informationen finns tillgänglig när den be-
hövs.

Dessa punkter beskrivs djupare i kapitel 3.3.

1.3 Syfte
Uppsatsens syfte är att utreda om mobil datoranvändning kan användas för att för-
bättra informationshanteringen på arbetsplatser och i situationer där stationära dato-
rer inte kan användas.

Vi vill med andra ord visa att mobil datoranvändning kan innebära mer än att använ-
da en bärbar dator som ordbehandlare eller en handdator som elektronisk filofax.

1.4 Metod
Mobil datoranvändning är ett relativt nytt begrepp, och den forskning som finns är till
stora delar fokuserad på de tekniska lösningarna. Med vårt arbete vill vi ge ett hel-
hetsperspektiv genom att titta på nyttan av mobil datoranvändning. Vi har ställt upp
en hypotes om nyttan av mobil datoranvändning, och sedan bearbetat den med hjälp
av Poppers falsifieringsprincip [THUR91].

Till att börja med läste vi litteratur som beskrev beståndsdelarna i ett mobilt datorsy-
stem, främst i böckerna Mobile Communications [ENCA96] och Data Management
for Mobile Computing [PITO98]. Vi fann även information om detta i en australiensisk
forskningsrapport [FAIZ95] och en bok om klient-server system [FORG95].

För att få en insikt i informationshantering och hur informationssystem fungerar i  or-
ganisationer läste vi böckerna Information, Systems and Information Systems
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[CHEC98], Human-Computer Interaction [PREE94] och Data Management – An or-
ganizational perspective [WATS96]. Vi fann även en del information som belyste äm-
net i två svenska böcker om systemutveckling och databaser [ANDE94] [SUND92].

För att knyta ihop tekniken och informationshanteringen studerade vi ett antal olika
rapporter om tillämpningar av mobil datoranvändning. Vi fastnade för två exempel där
mobil datoranvändning tillämpas på det sätt vi avser att undersöka, mobil datoran-
vändning i skogsavverkning [ROAM99] och i sjukvården [TEL119]. Vi fann även in-
formation om sjukvårdsprojektet Bedside i två artiklar [LT9295] [LT9396].

För att komplettera det teoretiska resonemanget och få en möjlighet att testa vår hy-
potes utifrån en verklig situation gjorde vi en fallstudie vid Kone Hissar AB. Meningen
med fallstudien var att testa vår hypotes, att få en djupare förståelse för hur mobil
datoranvändning kan användas och att undersöka om informationshanteringen hade
förbättrats på de punkter vi valt att studera. I kapitel 5 förklarar vi varför vi valt att stu-
dera just dessa punkter. Vi använde oss därför av en instrumentell fallstudieteknik
[STAK95] där vi genom att studera ett specifikt fall undersökte hur mobil datoran-
vändning kan tillämpas och utifrån detta stärka eller försvaga vår hypotes samt un-
dersöka hur det vi funnit i litteraturstudierna gör sig gällande i detta fall. Vi valde den-
na typ av fallstudie för att mobil datoranvändning är ett relativt nytt fenomen och det
är svårt att finna flera liknande fall för att göra en jämförande studie. Vi hade också
en mycket begränsad tid till vårt förfogande och valde därför att använda en teknik
där vi kunde nå en djupare förståelse genom ett enda fall.

Slutligen analyserade vi resultatet av fallstudien och ställde detta tillsammans med
det vi funnit i litteraturen mot vår hypotes för att dra slutsatser. Figur 1 visar vilka
metodsteg som vi genomfört. Vårt tillvägagångssätt beskrivs utförligt i bilaga A.
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Figur 1. Metodsteg
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1.5 Avgränsningar
Vi kommer inte att skriva om all hård- och mjukvara som existerar på marknaden
idag. Detta skulle inte tillföra vår uppsats något mervärde utan vi kommer att nöja oss
med att i generella drag beskriva en del av den hård- och mjukvara som finns till-
gänglig.

Vi kommer att till viss del ta upp organisatoriska aspekter på mobil datoranvändning
såväl som informationsteori i den mån det är av vikt för vårt arbete. Även de säker-
hetsaspekter som finns vid mobil datoranvändning faller utanför ramen för vårt arbe-
te.

Den teori som utgör grunden för vårt arbete kan tillämpas på de flesta former av mo-
bil datoranvändning, men i vår fallstudie och den analys som sedan följer så tittar vi
enbart på mobil datoranvändning för fältarbetande personal.
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2 Systemstruktur
I det här kapitlet kommer vi att beskriva vad mobil datoranvändning är och dessutom
en del av de tekniska lösningar som används vid mobil datoranvändning.

2.1 Klient-serversystem
I ett klient-serversystem erbjuder en dedikerad server en eller flera tjänster till ett an-
tal klienter genom att svara på deras förfrågan över ett nätverk. En server kan förse
flera klienter med tjänster och en klient kan efterfråga tjänster från ett flertal servrar.
Figur 2 visar en översikt av klient-serverkonceptet.

Klientprocess Server

Begär en tjänst

Klienten visar/
bearbetar
resultatet

Servern utför
tjänsten

Skickar tillbaka
resultatet

Figur 2. Klient-Serverkonceptet

Mobil datoranvändning är en vidareutveckling av klient/serverkonceptet där de mobila
enheterna agerar klienter vilket medför några viktiga skillnader [PITO98] som vi
kommer att redogöra för senare i rapporten. Figur 3 visar en översikt av ett klient-
serversystem, och de nyckelkomponenter som visas finns också i ett system med
mobila enheter.

Nyckelkomponenter i ett klient-serversystem [FORG95]:
• Nätverksoperativsystem
• Kommunikation mellan applikationer
• Gränssnitt mellan applikationer och tjänster
• Databaser och databashanterare
• Transaktionshantering, hantera transaktioner mellan olika plattformar
• Verktyg för att lokalisera resurser (data, enheter) i systemet och konvertera data

till olika format för att passa klienten eller servern
• Användargränssnitt
• Administrationsverktyg för att underhålla systemet
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Användar
gränssnitt Applikation

Operativsystem

Transaktionshantering

Kommunikation mellan
applikationer

Nätverksoperativsystem

Nätverk

Applikation

Operativsystem

Databas

Klient Server

Figur 3. Nyckelkomponenter i ett klient-serversystem [FORG95]

2.2 Det mobila paradigmet
Trådlös kommunikation ger användare av bärbara datorer möjlighet att upprätthålla
nätverkskontakt även när de befinner sig på rörlig fot. Detta resulterar i det paradigm
som kallas mobil datoranvändning eller på engelska mobile computing.
Mobil datoranvändning är en kombination av tre element [ENCA96]:

• Stationära datorer och nätverksenheter, vilket ibland benämns infrastrukturen
• Mobila enheter, som beskrivs ytterligare i kapitel 2.3, med varierande fysiska

egenskaper (såsom vikt, storlek och strömförbrukning) och beräkningskapacitet,
vilka i de flesta fall kommer att vara resursfattiga i jämförelse med infrastrukturens
stationära datorer

• Trådbaserad och trådlösa kommunikationsmedia med varierande bandbredd,
kostnad, pålitlighet och underhållbarhet

Denna typ av datoranvändning ger användaren möjlighet att komma åt information
när som helst och var som helst, vilket i sin tur skapar möjligheter för nya använd-
ningsområden av datorer[PITO98].

Användandet av mobila datorer har skapat en mängd nya forskningsområden och
kommersiella produkter. Nya algoritmer, mätmetoder för effektivitet, system och ap-
plikationer har skapats och skapas. Vid utveckling av system där mobil datoranvänd-
ning ingår är det speciellt två faktorer som skiljer sig från traditionella klient-
serversystem. För det första, parametrar som måste tas med i beräkningen är inte till
fullo utredda och definierade. För det andra finns det en mängd hinder som måste
övervinnas: varierande bandbredd, återkommande frånkoppling från nätverket, mobil
åtkomst till databaser och datorkraft. På ett sätt kan man säga att mobil datoran-
vändning är värsta tänkbara scenario av decentraliserade system eftersom de förut-
sättningar som tidigare gällt för nätverkskoppling, dimensionering av bandbredd och
planering av datorsystem inte gäller för mobila enheter [PITO98].
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2.3 Mobila enheter
Mobila enheter är ett samlingsnamn på de olika klientdatorer som används i mobil
datoranvändning. Här ges en översikt över de olika kategorier av mobila enheter som
finns idag.

2.3.1 Bärbar PC
En bärbar PC är egentligen en dator med samma funktionalitet som en stationär da-
tor. Datorn är dock mer kompakt än sin stationära motsvarighet. Inget specialanpas-
sat operativsystem behövs eftersom dagens operativsystem ofta är anpassade till
bärbara datorer genom bland annat funktioner som ökar batteriets drifttid.

2.3.2 Handburna datorer (Personal Digital Assistants)
En PDA är en dator som är handburen och ofta saknar tangentbord. I stället används
en begränsad upplaga knappar i kombination med en speciell penna som man skri-
ver på skärmen med. Operativsystemet är mycket begränsat, men man försöker ef-
terlikna de stationära datorernas gränssnitt. En PDA är oftast inte större än en nor-
malstor mobiltelefon, men det finns också en del PDA som är lika stora som ett kre-
ditkort.

2.3.3 Ändamålsspecifika handdatorer
Dessa datorer har ett skräddarsytt operativsystem som är helt utvecklat för datorns
ändamål. Datorn kan enklast beskrivas med att de liknar den fjärrkontroll som följer
med de flesta moderna TV- och videoapparaterna, men kan ha någon form av bild-
skärm. Ett exempel på denna typ av dator är en streckkodsläsare med radiosändare.

2.4 Datakommunikation för mobila enheter
Trådlös kommunikation förekommer i olika delar av ett nätverk. Till exempel är kom-
munikation mellan två stationära enheter med hjälp av radiovågor relativt vanlig idag
[ENCA96]. En mer intressant roll för den här typen av lösningar är i nätverkens ut-
kanter, där de knyter samman mobila enheter med de stationära näten och dess inf-
rastruktur. Det finns en mängd olika lösningar för detta.

2.4.1 Mobiltelefoni
Den här typen av system förser mobila användare med trådlös röstkommunikation
över stora avstånd, och kan även användas för dataöverföring. Den första generatio-
nen av mobiltelefoni byggde på analog teknologi och lämpade sig inte särskilt bra för
dataöverföring. Denna typ av kommunikation har låg överföringshastighet. Idag ser vi
främst den andra generationens mobiltelefoni som bygger på digital teknologi och
erbjuder tjänster i form av både röst- och dataöverföring. I allmänhet är felfrekvensen
hög och kapaciteten för dataöverföring låg. Exempel på andra generationen är GSM
(Global System for Mobile).

2.4.2 Paketförmedlande radionät
De tidiga mobiltelefonilösningarna var relativt dyra, långsamma och opålitliga, vilket
fick användare och leverantörer av mobil datakommunikation att leta andra lösningar.
Paketförmedlande radionät är en lösning för trådlös dataöverföring. Existerande pa-
ketradiosystem karaktäriseras av stor räckvidd och låg överföringskapacitet.
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2.4.3 Mobilradio
Traditionella radiosystem förser organisationer så som polismyndigheter, taxibolag
och åkerier med röstkommunikation och i ökande utsträckning även dataöverföring.
Den här typen av lösningar representerar en av de vanligaste formerna av trådlös
kommunikation och domineras av aktörer som Ericsson, General Electric och Nokia.

2.4.4 Trådlösa LAN (Local Area Network)
Trådlösa LAN är i allmänhet ett sätt att förse lågmobila enheter med trådlös höghas-
tighetsdataöverföring. Den här tekniken ger inte full mobilitet utan knyter istället en-
heterna till det vanliga nätverket via trådlös kommunikation inom ett begränsat områ-
de som ett campus eller inom en större byggnad. Det finns idag ingen standard utan
varje operatör erbjuder en egen lösning.

2.4.5 Satellitsystem
Satellitbaserad kommunikation är ett sätt att inom ett mycket stort område erbjuda
lågkvalitativ röstkommunikation och mycket begränsad dataöverföring.

2.5 Egenskaper hos mobila enheter
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort beskrivning av de egenskaper som kan hänfö-
ras till enheternas mobilitet, det trådlösa överföringsmediet och enheternas portabili-
tet. Olika system fokuserar på olika aspekter av dessa egenskaper beroende på vil-
ket användningsområde det rör sig om.

2.5.1 Mobilitet
När det mobila elementet förflyttas förändras också dess anknytning till nätverket vil-
ket medför ett antal konsekvenser [FAIZ95]:

• Ett system som innehåller mobila element har inte längre en statisk konfiguration,
och därför kan man inte längre förlita sig på en fixerad topologi när man designar
algoritmer för distribuerad datoranvändning.

• Man måste hela tiden utgå från att mobila enheter ständigt förflyttar sig och därför
krävs effektiva algoritmer för att representera, hantera och identifiera det mobila
elementets placering, en placering som dessutom förändras kontinuerligt.

• Nätverkskopplingen förändras konstant både i effektivitet och pålitlighet. Till ex-
empel kan en mobil klient behöva förlita sig på låghastighetsöverföring utomhus,
men kan använda pålitlig höghastighetsförbindelse, trådlös eller via kabel, när
den befinner sig inomhus. Dessutom kan det finnas områden som helt saknar
täckning och där klienten måste fungera autonomt.

• Antalet enheter i en kommunikationscell förändras kontinuerligt, och därmed ock-
så belastningen på basstationer och bandbredd.

2.5.2 Trådlösa överföringsmedier
Trådlös överföring är dyrare, erbjuder lägre bandbredd och är mindre pålitligt än
trådbaserad överföring. [PITO98]

Trådlös kommunikation erbjuder idag låg överföringshastighet i jämförelse med tråd-
baserad kommunikation. Eftersom bandbredden för trådlös kommunikation delas
mellan alla användare i en cell blir den verkliga hastigheten ännu lägre. Bandbredd
är därför en begränsad resurs för mobil datakommunikation. En annan faktor som
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spelar in när det gäller mobila enheter är att dataöverföring via mobiltelenät och ra-
diolänk är dyrt.

Trådlös kommunikation varierar i bandbredd och pålitlighet. [FAIZ95] [PITO98]

Det finns ofta möjlighet att göra broadcast-utsändningar till alla mobila enheter i en
cell, vilket kan utnyttjas i mobil datoranvändning, till exempel för att nå en grupp av
mobila enheter med en utsändning. [PITO98]

För vissa tekniker (mobiltelefoni) baseras kostnaden för kommunikationen på den tid
det tar att överföra informationen, med andra tekniker (radiolänk) baseras kostnaden
på antalet meddelanden som sänds. [FAIZ95]

2.5.3 Portabilitet
Mobila element har mindre hårdvaruresurser än stationära element. [PITO98]
[ENCA96]

Mobila element måsta vara små och relativt lätta att transportera. Detta tillsammans
med kostnaden för hårdvara gör att mobila enheter har mindre internminne, mindre
skärmar och lägre diskkapacitet än stationära enheter. Detta resulterar i asymmetris-
ka system där stationära enheter har tillräckliga resurser medan mobila enheter har
lägre kapacitet.

Mobila enheter kräver batteri. [FAIZ95]

Mobila enheter kräver batterier för att fungera, vilket ger dem en begränsad kapacitet
även med dagens utveckling av batterier. Detta får konsekvenser både vid design av
hård- och mjukvara, till exempel bör operativsystemet innehålla en funktion för
strömsparläge.

Mobila element går sönder lättare och löper större risk att tappas bort eller bli stulna.
[PITO98]

Detta leder till att mobila enheter har lägre säkerhet och pålitlighet än stationära en-
heter.

Trådlös kommunikation Mobila enheter
Oförutsägbar frånkoppling Begränsade resurser
Förutsägbar frånkoppling Begränsat minne
Stöd för broadcast Begränsad beräkningskapacitet
Asymmetrisk topologi Liten skärm
Dyr dataöverföring Batteriets kapacitet
Oregelbunden tillgänglighet Oregelbunden pålitlighet
Varianser i bandbredd Varianser i resurser
Låg bandbredd Varianser i geografisk placering

Tabell 1. Begränsningar för trådlös kommunikation och mobila enheter

Tabell 1 summerar de begränsningar som finns för trådlös kommunikation och mobila
enheter.
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Frånkoppling är väldigt vanligt inom mobil datoranvändning [FAIZ95], och kan delas
in i olika kategorier.

Frivillig frånkoppling, när användaren undviker att koppla upp sig för att spara peng-
ar, batterikraft eller bandbredd samt ofrivillig frånkoppling, när enheten kommer in i
ett område där täckning saknas.

Förutsägbar frånkoppling, till exempel frivillig frånkoppling, via batteriindikator eller
genom att signalen tappar styrka till skillnad från oförutsägbar frånkoppling.

Frånkopplingens längd kan variera, kortare perioder kan maskeras av hårdvara eller
operativsystem men längre perioder måste hanteras av användaren.

Eftersom frånkoppling är väldigt vanlig är det viktigt att stödja fristående användning
och detta är också ett centralt ämne i mobil datoranvändning.

2.6 Mjukvarumodeller för mobila enheter
I det här kapitlet ger vi en sammanfattning av tre olika mjukvarumodeller för mobil
datoranvändning som beskrivs i ”Data Management for Mobile Computing” av Evag-
gelia Pitoura & George Samaras [PITO98].

Mobil datoranvändning är begränsad på många sätt. Enheterna i sig är resursfattiga
och opålitliga. Nätverkskopplingen upprättas via förbindelser med låg kapacitet, och
uppkopplingen försvinner under varierande tidsperioder. Dessa begränsningar har
stor betydelse för design av hård- och mjukvara och motiverar utvecklandet av nya
modeller för datoranvändning. Dessa modeller måste skapa förutsättningar både för
existerande applikationer och framtida användningsområden för att skapa en bred
marknad för mobil datoranvändning.

En viktig faktor vid design av mobila datorsystem är den funktionalitet som finns i den
mobila enheten. På grund av de begränsningar som finns används den mobila en-
heten ofta som en dum terminal för att ge ett användargränssnitt mot de stationära
systemen som innehåller all funktionalitet och all data. Å andra sidan ger den opålitli-
ga kommunikationslänken ett behov av funktionalitet hos den mobila enheten så att
den kan fungera även när nätverkskoppling saknas.
Att finna lämpliga modeller för strukturen på applikationer som innehåller trådlösa
element är en central uppgift för att utveckla programvara för mobil datoranvändning.
Här behandlas tre modeller: klient/server, punkt-till-punkt och mobila agenter.

2.6.1 Mobila klient-server-modeller
I klient-server-system begär en applikation i ett datorsystem (klienten) en tjänst från
en applikation som exekveras i ett annat datorsystem (servern). I mobil datoranvänd-
ning utgörs klienten av den mobila enheten som begär tjänster från en eller flera
servrar i ett stationärt nätverk. I vissa fall kan flera servrar samverka och utbyta
tjänster sinsemellan för att utföra den begärda tjänsten åt klienten. I större system
kan det finnas flera servrar som via replikering erbjuder samma tjänster, vilket medför
bättre prestanda och ökad skalbarhet. Replikering mellan servrar används också för
att på ett effektivt sätt hantera mobila klienter.
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Det finns ingen klar gräns mellan vilken funktionalitet som ska ligga hos server re-
spektive klient. Man talar om en utökad klient-server-modell där klienten har möjlighet
att emulera vissa tjänster vilket används inom mobil datoranvändning när klienten är
frånkopplad.

Klient-servermodellen för mobila enheter har vissa skillnader jämfört med stationära
enheter där meddelanden hela tiden kan utbytas mellan klient och server. För att ta
hänsyn till frånkoppling finns det olika protokoll som köar meddelanden på båda si-
dor, till exempel asynkron, köad RPC. Där köas meddelanden i en log hos klienten,
och när en uppkoppling sker skickas samtliga meddelanden till servern, varefter för-
bindelsen avbryts. När servern har ett svar till klienten försöker den koppla upp sig
med jämna intervall tills dess att meddelandet framförts.

Det finns mer avancerade klient-servermodeller för mobil datoranvändning där bland
annat en proxy används för att förmedla meddelanden.

2.6.2 Punkt-till-punkt-modell
I denna modell finns det ingen uppdelning i server och klient, varje enhet kan fungera
både som server och klient. I mobil datoranvändning förutsätter detta att alla klienter
har tillräckliga hårdvaruresurser, och frånkoppling får en större betydelse än i klient-
servermodellen. Även här behövs funktioner för att köa meddelanden tills dess att en
uppkoppling kan ske. Det finns situationer när den här modellen lämpar sig, till ex-
empel om två medarbetare behöver utbyta data mellan respektive bärbar dator. I en
klient-servermodell kan de inte utbyta data direkt utan måste gå via servern. Det kan
medföra höga kostnader om servern är avlägsen, och även medföra att de inte kan
utbyta data trots att de båda bärbara datorerna har kontakt med varandra.

2.6.3 Modeller baserade på mobila agenter
En mobil agent är en process som sänts iväg från en dator för att utföra en specifik
uppgift. Varje agent innehåller data och ett tillstånd. När agenten sänts iväg fortsätter
den till en server, och om den har tillräckliga rättigheter exekveras de instruktioner
som agenten bär på. För att utföra sin uppgift kan agenten transportera sig till en an-
nan server, skapa nya instanser av sig själv eller interagera med andra agenter. När
uppgiften är utförd återvänder agenten till avsändaren och bär med sig resultatet av
uppgiften. Mobila agenter har en del karaktäristiska egenskaper:

• Förmågan att interagera och samarbeta med andra agenter.
• Agenterna är autonoma, de kräver lite eller ingen interaktion med den avsändan-

de klienten för att utföra sin uppgift.
• Plattformsoberoende, agenterna kan exekveras på olika hård- och mjukvaru-

plattformar.
• Agenterna har förmågan att reagera på externa händelser.
• Mobilitet, agenterna har förmågan att förflytta sig mellan olika punkter i ett nät-

verk.

Det finns två stora fördelar med mobila agenter, för det första kan de användas för att
på ett effektivt sätt söka information eller tjänster i kontinuerligt växande och förän-
derliga nätverk. Mobila agenter skickas ofta ut i ostrukturerade nätverk och färdas
omkring för att samla information. För det andra stödjer mobila agenter tillfälliga upp-



Mobil datoranvändning

13

kopplingar, långsamma nätverk och små enheter vilket gör dem användbara vid mo-
bil datoranvändning.

En av nackdelarna med mobila agenter är säkerhetsaspekten. Det krävs skydd mot
virus och annan destruktiv kod samt för att förhindra agenterna från att hamna i
oändliga loopar och använda upp alla tillgängliga hårdvaruresurser. Autenticering
och personlig integritet är bara två av de tänkbara problem som kan förekomma.

Modeller baserade på mobila agenter stödjer frånkopplad användning. Vid uppkopp-
ling skickar klienten en mobil agent till det fasta nätverket och kopplar sedan ner sig.
Agenten fortsätter genom nätverket för att utföra sin uppgift, och när uppgiften är ut-
förd väntar agenten tills klienten tar kontakt med nätverket igen för att överföra re-
sultatet. På samma sätt kan en mobil agent laddas över till en bärbar dator innan den
kopplas ur. De klarar också uppkopplingar med lägre kvalitet eftersom de inte behö-
ver sända och ta emot ett stort antal meddelanden utan endast agenten och dess
resultat. Dessutom kan tunga beräkningar med agentens hjälp utföras på en kraftfull
server istället för på klienten.
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3 Informationens roll i organisationen
”Effective information management must begin by thinking how people use informa-
tion – not with how people use machines.” [HB7294]

I det här kapitlet kommer vi att förklara och beskriva företagets ”organisatoriska min-
ne”. Vi kommer också att beskriva hur det organisatoriska minnet kan förmedlas med
ett informationssystem.

3.1 Det individuella minnet
Den mänskliga hjärnan, vårt interna minne har en begränsad kapacitet för att lagra
saker som vi måste komma ihåg. Det kan gälla till exempel möten eller telefonnum-
mer som vi måste minnas. Därför använder vi externt minne för att hålla ordning på
olika saker. Externt minne finns i många former: vi använder kalendrar för att lagra
information om möten och andra viktiga tider, adressböcker för att lagra vänner och
affärskontakter och olika former av listor för att komma ihåg saker som vi ska utföra.
Dessa tre exempel på externa minnen, eller hjälpmedel har en del gemensamma
egenskaper [WATS96]:

• Det finns ett lagringsmedium, i ovanstående exempel papper.
• Det finns en struktur för att lagra data. Till exempel har adressboken ett index

med första bokstaven i namnet.
• Lagringsmediet är organiserat för att snabbt ha möjlighet att läsa av eller föra in

ny information. En kalender till exempel lagrar informationen i datumföljd.
• Valet av minneshjälpmedel kräver ofta bedömningar av dess olika egenskaper, till

exempel portabilitet kontra lagringsmängd för kalendrar.

3.2 Det organisatoriska minnet
Det organisatoriska minnet är ett begrepp som hämtats från ”Data Management – An
Organizational Perspective” av Richard T. Watson [WATS96]. I det här avsnittet ger
vi en sammanfattning av vad som menas med detta.

När människor arbetar tillsammans i organisationer eller företag finns ett behov av ett
”företagsminne”. Det kan bestå av personalen, pärmar, register, planering och policy,
arkivskåp och datorer. Samma principer som gäller för individens minne gäller också
för organisationens. Det tillkommer dock ett antal faktorer när det gäller organisatio-
nens minne, och för att klargöra vikten av dessa faktorer måste vi förstå varför orga-
nisationer behöver ett minne. Det finns åtminstone två stora anledningar: transaktio-
ner och beslutsfattande.

Transaktioner utförs i den dagliga verksamheten, exempelvis när en kund köper ett
föremål eller när varor beställs från en leverantör.

Förutom att utföra den dagliga verksamheten måste organisationer också fatta beslut
som påverkar den framtida verksamheten. Till exempel måste organisationen avgöra
vilka varor som ska lagerföras, vad som ska beställas och  hur många personer som
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ska anställas. Det kan också gälla ett längre perspektiv som att expandera på nya
marknader eller ändra produktsortimentet.

För att fatta beslut krävs olika former av information. Om organisationen ska expan-
dera utomlands krävs djupgående analyser av kostnader, trender, personalbehov
och beräknad omsättning för att nämna några. Kvaliteten på besluten beror till stor
del på kvaliteten hos den information besluten baseras på.
Beslutsfattande är en central del hos moderna organisationer. Att fatta beslut är en
viktig del av de flesta arbetsuppgifter, och det är därför viktigt att ha tillgång till den
information som behövs för att fatta ett så bra beslut som möjligt, oavsett om be-
slutsfattaren sitter på ett kontor eller jobbar ute på fältet.

När vi nu går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle kommer nyckelfaktorn
för framgång att gå från produktkvalitet till beslutskvalitet. I samband med internatio-
naliseringen av företag kommer de framgångsrika att urskiljas genom att vara de som
fattar snabba beslut med hög kvalitet. Även i industrisamhället är beslutskvalitet en
viktig framgångsfaktor. Företaget måste avgöra kundens behov av företagets pro-
dukter. Högkvalitativa produkter som ingen köper är värdelösa. Beslutskvalitet har
alltid varit viktigt, det blir bara än viktigare i kunskapssamhället. Figur 4 visar sam-
bandet mellan organisationens minne och framgång.

Organisationens
minne Beslutsunderlag

Kvalitativa
produkter

Kvalitativa
tjänster

Kvalitativa beslut

Figur 4. Organisationens minne och framgång[WATS96]

Organisationens minne är en datakälla. Till exempel kan det innehålla försäljnings-
statistik som kan analyseras för att förutsäga trender och kundvärderingar. Besluts-
fattare behöver en bekväm metod för att komma åt data, data som behövs för att
snabbt kunna fatta viktiga beslut. Genom detta kan organisationen leverera tjänster
och produkter med hög kvalitet som uppfyller kundernas krav. Organisationen blir
framgångsrik. På samma sätt är det viktigt för en person som arbetar ute på fältet att
ha tillgång till det organisatoriska minnet för att kunna fatta beslut.
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3.3 Attribut för det organisatoriska minnet
När vi väl har insett vikten av organisationens minne kan vi bestämma ett antal vikti-
ga attribut som bör finnas, se tabell 2 [WATS96].

Delbart Åtkomligt för mer än en person åt gången
Portabelt Lätt att flytta till beslutsfattare
Säkert Skyddat från obehörig åtkomst och åverkan
Korrekt Pålitligt, innehåller sann information
Tidsperspektiv Aktuell och snabb åtkomst, tillgänglighet
Relevant Den information som behövs för beslutet

Tabell 2. Det organisatoriska minnets attribut

Av dessa attribut har vi valt att studera tre, nämligen korrekt, tidsperspektiv och rele-
vant. Delbart och portabelt är också två attribut som förbättras med hjälp av mobil
datoranvändning, men detta är så tydligt att det inte behöver utredas i vårt arbete.
Vad gäller säkerhet är det ett så omfattande ämne att det hör hemma i en egen upp-
sats.

3.3.1 Delbart
Organisationer innehåller ett flertal beslutsfattare. Det finns tillfällen när mer än en
person behöver ha åtkomst till samma data vid samma tidpunkt. Organisationer an-
vänder flera olika angreppssätt för att klara av kraven på datas delbarhet. Angrepps-
sättens duglighet beror till stor del på hur snabbt data förändras. Data som inte för-
ändras speciellt ofta kan skrivas ner och distribueras i tryckt form. På så sätt har
varje användare en kopia. Telefonböcker och policy är exempel på den här typen av
data. Data som förändras i snabb takt skapar problem för delbarheten. Aktiemarkna-
der är ett exempel på en situation där användare av data har ett stort behov av del-
barhet samtidigt som data förändras i snabb takt.

3.3.2 Portabelt
Data måste kunna transporteras från sitt lagringsmedia till beslutsfattaren. Tekniker
för att transportera data har en lång historia. Brevduvor användes av egyptier och
perser som ett sätt att förmedla meddelanden för 3000 år sedan. Telefonen revolu-
tionerade affärslivet och det sociala livet eftersom den snabbt kan föra över röstburen
information. Faxmaskinen har effektiviserat affärskorrespondensen eftersom den kan
transportera text och bilder snabbt. Idag betyder portabilitet mer än att bara placera
data på beslutsfattarens skrivbord. Det kan innebära att föra ut information om leve-
ransmöjligheter till en försäljare som befinner sig på kundens kontor, eller informera
en speditör med en adress för att hämta upp ett viktigt paket. Generellt kan man säga
att beslutsfattare bör ha åtkomst till relevant data när som helst och var som helst,
även om de flesta organisationer har en lång väg dit.

3.3.3 Säkert
I kunskapssamhället är data en värdefull resurs. Som vi sagt tidigare ger data stöd
för dagliga affärstransaktioner och beslutsfattande. Eftersom en glömsk organisation
snart är utkonkurrerad vaktar organisationerna sin data mycket noga. Det finns en
mängd åtgärder att vidtaga mot förlust, sabotage och stöld av data. En vanlig metod
är att duplicera data och lagra en kopia på ett annat ställe än originalet. Det här är en
populär metod för data som lagras i datorer. Åtkomst till data skyddas ofta av fysiska
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hinder (låsta dörrar) eller elektroniska spärrar (lösenord). En annan lösning som blir
mer och mer populär för personer som har kritisk kunskap är restriktiva kontrakt som
förbjuder personen att arbeta för en konkurrent till exempel inom två år från det att
han slutar i organisationen. Det är också viktigt att ta hänsyn till informationens sä-
kerhet under transport av information, oavsett om det sker via brev eller över ett nät-
verk.

3.3.4 Korrekt
Organisationer som minns saker korrekt kommer att klara sig bättre än sina mindre
noggranna konkurrenter. Kvaliteten på beslut skulle sjunka drastiskt om beslutsfatta-
ren baserade dem på inkorrekt data. Missvisande data påverkar en organisations
vinst. En undersökning påvisar att försvunnen, felaktig eller på andra sätt inkorrekt
data kostar amerikanska företag miljarder dollar varje år [CO2892]. Eftersom korrekt
data är så kritisk måste organisationer vara noggranna när de samlar in data – den
tidpunkt när korrektheten hos data är mest sårbar.

3.3.5 Tidsperspektiv
Värdet på data avgörs ofta av dess ålder och kan sjunka drastiskt med tiden. Även
om beslutsfattare är mest intresserad av färsk information varierar tidsperspektivet
med vilket beslut som ska fattas. Operativa beslut kräver ofta information som är
uppdaterad, till exempel vid en produktionslinje måste man reagera snabbt på ma-
skinhaverier eller variationer i produktkvalitet. Strategiska beslut kan kräva data från
en längre tidsperiod eftersom de i större utsträckning vill se långsiktiga trender.

3.3.6 Relevant
Syftet med en organisations minne är att lagra data som är relevant för dagliga af-
färstransaktioner och beslutsfattande. Data är relevant när den påverkar ett beslut
och presenteras på ett överskådligt sätt. Relevant data är viktigt i en organisations
minne. Man måste avgöra vad som ska lagras baserat på om det är relevant i dags-
läget eller kan vara relevant i framtiden. Det är givetvis svårt att avgöra vad som är
relevant i framtiden och ofta lagras för mycket data.

Relevant data är också en nyckelfaktor när man extraherar och behandlar data i det
organisatoriska minnet. Om data lagras i datorer kan olika typer av frågespråk an-
vändas för att extrahera den data som är relevant i en viss situation.

3.4 Problem med organisatoriskt minne
Det finns ett antal problem som kan medföra att det organisatoriska minnets attribut
försämras. Tabell 3 ger en översikt över dessa problem. [WATS96]

Redundans Samma data lagras på olika ställen
Datakontroll Data är dåligt organiserad
Gränssnitt Svårigheter att komma åt data
Fördröjning Det tar för lång tid att komma åt data
Verklighetsfrämmande Organisationens minne speglar inte den

komplexa verkligheten
Dataintegrering Data lagras i olika system

Tabell 3. Problem med organisatoriskt minne



Mobil datoranvändning

18

3.4.1 Redundans
I många fall har organisationens minne växt väldigt snabbt och ofta lagras samma
information på flera ställen. Ett klassiskt exempel är adressen till en kund, som kan
ha lagrats i kundregistret, faktureringssystemet och i en säljares adressbok. Redun-
dans kan få till följd att data ändras på bara ett ställe vilket i sin tur innebär att de oli-
ka lagringsplatserna innehåller olika värden på samma data. Redundans skapar ex-
tra arbete genom att samma uppgifter måste förändras på flera ställen. Redundans
skapar förvirring när uppgifter som ska överensstämma i själva verket har olika vär-
den.

3.4.2 Datakontroll
Även om data är en viktig tillgång i varje organisation hanteras den inte lika noggrant
som andra resurser, exempelvis personal eller pengar. Organisationer har en perso-
nalavdelning som hanterar personalen och en ekonomiavdelning som hanterar
pengar. Data lagras på spridda ställen i organisationen från pärmar i en bokhylla till
centrala databaser, ofta utan någon form av samordning.

3.4.3 Gränssnitt
Alltför ofta har potentiella användare av ett organisatoriskt minne blivit avskräckta av
ett användarfientligt gränssnitt. Det kan vara svårt att komma åt den information man
är ute efter, och efter några försök ger användaren upp.

3.4.4 Fördröjning
För att utföra en arbetsuppgift behövs ofta informationen inom en bestämd tidsrymd,
det kan vara inom en dag eller ännu kortare tid. Man har inte tid att vänta på informa-
tionen, och därför måste det gå fort att extrahera information från det organisatoriska
minnet.

3.4.5 Verklighetsfrämmande
Organisatoriskt minne måste reflektera den komplexa verkligheten. Information som
är knuten till samma objekt kan inte ligga på vitt skilda håll i organisationen, utan
möjlighet att kopplas samman.

3.4.6 Dataintegrering
Frånvaron av dataintegrering inträffar inte bara mellan olika lagringsformer, till exem-
pel papper och filer på en hårddisk. Även inom en lagringsform kan det saknas inte-
grering. Databaser kan vara inkompatibla, till exempel kan data inte utbytas mellan
ekonomisystemet och produktionssystemet.

3.5 Informationssystem och informationshantering
Den övergripande uppgiften för ett informationssystem är att understödja problem-
lösning och/eller beslutsfattande inom ett visst område, problemområdet eller intres-
seområdet. Enligt Bo Sundgren [SUND92] innebär denna uppgift att

• tillhandahålla relevant och aktuell information kring sakförhållanden och skeenden
inom intresseområdet

• understödja relevanta bearbetningar av informationen
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Enligt klassisk informationssystemteori, såsom den först formulerades av Börje
Langefors, är ett informationssystem ett system för insamling, lagring, bearbetning
och presentation av information. [SUND92] [ANDE94]

I ett informationssystem kan kommunikationen mellan personer störas. Man använ-
der ofta samlingsbeteckningen störning på alla tänkbara former av störningar som
försvårar överföringen av data från en person till en annan.
Störningar kan uppträda vid person-till-person-kontakt genom att en utomstående
person lägger sig i eller avbryter samtalet. Vid telefonsamtal kan det bokstavligen
talat förekomma störningar som gör det svårt att uppfatta vad som sägs. Skriftliga
meddelanden är stundom svårlästa. Störningsmöjligheterna är många. Ofta försöker
man genom kontroller försäkra sig om att data tas emot i den form den sändes av
sändaren. Störningar kan innebära att de önskvärda attributen hos informationen för-
sämras [ANDE94].

3.6 Informationssystem och organisationen
För att ett nytt datorsystem ska ge något mervärde måste det integreras med det be-
fintliga systemet, bestående av människor, tekniska hjälpmedel och eventuellt befint-
ligt datorsystem. Om man inte tar hänsyn till organisationens struktur, dess arbetssätt
och företagskultur är det troliga resultatet att det nya datorsystemet används i liten
utsträckning eller i värsta fall inte alls.

Organisationer finns i alla former och storlekar. De har ofta en komplex struktur be-
stående av en mångfald interagerande faktorer, de mest påtagliga är [PREE94]:

• Människorna som arbetar där, med sina olika roller, förväntningar, motiv och
andra egenskaper

• Den teknologi som används eller tillverkas, med dess olika funktioner, historia,
pålitlighet och samverkan

• Organisationens struktur, hur verksamheten planeras och de olika avdelningarnas
och gruppernas interaktion

• Organisationens kultur, oftast sammanfattad som ”hur vi gör saker i det här före-
taget”

När dessa faktorer samverkar på ett effektivt sätt fungerar också organisationen ef-
fektivt och det önskade målet uppnås. Det vill säga, de rätta produkterna eller tjäns-
terna framställs eller levereras. Om faktorerna samverkar på ett ineffektivt sätt, blir
organisationen också ineffektiv och producerar ett icke önskvärt resultat. Det gäller
att implementera datorsystem i en organisation på ett sådant sätt att de ger en positiv
effekt, och detta kräver en förståelse för organisationers komplexa och dynamiska
natur samt hur de samverkar med en föränderlig omgivning [PREE94].

När en organisation inför ett internt informationssystem, men också i situationer –
som blir allt vanligare - där  syftet med systemet är att på elektronisk väg överföra
stora mängder data eller information mellan olika organisationer, innebär detta ett
ingrepp som kan förändra organisationen i fråga, eftersom systemet har potential att
förändra sådana faktorer som personalens kunskap, dess arbetssätt såväl som led-
ningens arbetssätt eller maktfördelningen [CHEC98]. Vid införandet av ett datorsy-
stem, med eller utan mobil datoranvändning, är det därför av stor vikt att ta hänsyn till
effekterna på organisationen.
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4 Tillämpningar av mobil datoranvändning
Här kommer vi att beskriva två olika tillämpningsområden där mobil datoranvändning
används.

4.1 Bedside
Bedside är namnet på en av de största satsningarna på datorstöd inom sjukvården
under det senaste årtiondet. Grundtanken är att vårdpersonalen med hjälp av bärba-
ra datorer vid sängkanten ska ha möjlighet att samla in och ha tillgång till data. Infor-
mationsflödet för den dagliga vårdproduktionen ska fungera effektivare och under-
lätta såväl det medicinska beslutsfattandet som omvårdnadsarbetet. En patient ger
ifrån sig en mängd signaler som visar patientens tillstånd och hur patienten reagerar
på behandlingen. All denna information samlas i en cardex, ett slags mapp som är
hjärtat i arbetet på en sjukvårdsavdelning. Det traditionella arbetssättet innebär att
informationen skrivs ner på olika lappar, främst av de sjuksköterskor som arbetar på
avdelningen. Olika sköterskor hade olika lappar med delvis samma information, som
kunde vara införd i cardexen eller ännu inte hunnit föras in. Rätt information i rätt tid
har betydelse för vårdens kvalitet och för vårdkostnaden – och fel eller utebliven in-
formation kan leda till tokiga beslut, misstag och onödiga fördröjningar [TEL119].

Bedside fungerar så att när sjuksköterskan samlat in information om en patient, skri-
ver han eller hon in resultatet direkt i en penndator som via radiokommunikation är
kopplad till avdelningens gemensamma server. Läkaren skriver på samma sätt in sin
ordination under ronden. Alla uppgifter fångas direkt vid källan och är direkt tillgängli-
ga för alla som behöver dem. Varje åtgärd som registreras i datorn signeras också,
för att indikera vem som har gjort vad. Bedside har också kopplingar till de andra sy-
stemen som finns på en sjukhusavdelning och centralt på sjukhuset, till exempel lä-
kemedelsregistret.

Användare av systemet upplever ett flertal fördelar [TEL119]:

• De behöver inte dubbelkontrollera så mycket och kan ägna mindre tid åt att kopie-
ra arbetslistor och sortera remisspapper.

• Det ger en färsk och pålitlig översikt över avdelningens alla patienter, vem som
ligger var och vad som ska göras. De har också möjlighet att för varje patient ta
fram viktig information, information som tidigare har lagrats i två olika pärmar i ett
speciellt rum.

• Minskad risk för missuppfattning och överföringsfel på grund av handskrivna lap-
par.

• Kopplingen till läkemedelsregistret kan undanröja en fördröjning av medicinering i
upp till ett halvt dygn.

• Patientjournalernas tillgänglighet ökar markant. [LT9396]

Av de fyra sjukhus där systemet använts finns det idag bara i bruk på ett, trots att
många sjuksköterskor, som är de största användarna av systemet, anser att Bedside
underlättat deras arbete på flera sätt [TEL119] [LT9295]. Orsakerna till detta anses
vara dels den långa utvecklingstiden med ett flertal fördröjningar, och att de drivande
krafterna bakom projektet har tappat initiativet. Dessutom vägrade många läkare att
anpassa sitt arbetssätt till det nya systemet.
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4.2 Mobil datoranvändning i skogen
Skogsföretaget Södra är ett kooperativägt företag, som använder sig av mobil dator-
användning. Södra som företag är beroende av att rätt skog blir avverkad vid rätt tid-
punkt och skickad till rätt mottagare, detta för att verksamheten ska ge medlemmarna
ett skäligt överskott. [ROAM99]

Södra använder sig av orderstyrd produktion, det vill säga att ingen avverkning av
skog sker förrän en order mottagits från kund. Hantering av de avverkade stockarna
är förutbestämt från det att trädet ännu står upp på avverkningsplatsen tills det att det
nått slutdestinationen.

Ett av Södras skördarlag i Uppvidinge i Småland använder sig av ett system som
satts samman av Timberjack i Alfta, Hälsingland. Den utrustning som de använder
sig av är bärbara PC:s utrustade med kortmodem som kan kopplas till de GSM tele-
foner som skördarlaget använder sig av. Programvaran består av ett vanligt e-post
program.

De skogsmaskiner som skördarlaget i Uppvidinge använder sig av är utrustade med
datorer som ser till att träden kapas i de längder som är beställt av kund.

Apteringsinstruktioner, det vill säga hur träden skall kapas, som tidigare var muntliga
eller utskrivna pappersremsor behandlas idag helt med hjälp av datorer. Detta har
inneburit att leveranser till sågverk och slutkunder sker snabbare än förr.

Enkelheten i detta system är en viktig faktor. När man skall skicka iväg produktions-
fakta till kontoret så plockar maskinföraren ut ett minneskort med apteringsdata från
maskinens dator. Sedan stoppar föraren in minneskortet i datorn och kopplar sam-
man den med GSM-telefonen för att sedan ringa upp Södras interna nätverk. Nästa
steg är att skicka iväg e-posten med den information och de filer som innehåller pro-
duktionsfakta. [ROAM99]

Kontoret kan också skicka information till berörda personer. Den information som
skickas består till exempel av apteringsinstruktioner och prislistor. Skördarlaget upp-
daterar då sina datorer med ny, fräsch information. På gång är att man skall kunna
skicka avverkningskartor. [ROAM99]

Systemet kan förmedla värdefull information, till exempel exakt hur mycket timmer
som finns på ett hygge. Denna information tar bara några minuter att få fram och lig-
ger sedan till grund för den stocknota, det vill säga hur varje stock skall sågas, som
skickas till sågen. [ROAM99]

Skördarlaget tycker att GSM nätet har för dålig bandbredd, vilket gör att informa-
tionsöverföringarna blir långsamma. [ROAM99]
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5 Fallstudie
Här kommer vi att beskriva vår fallstudie samt det tillvägagångssätt vi använt oss av
och vilka data vi samlat in.

5.1 Val av metod
För att komplettera det teoretiska resonemanget, och få en möjlighet att testa vår
hypotes utifrån en verklig situation, gjorde vi en fallstudie. Meningen med fallstudien
var att testa vår hypotes, att få en djupare förståelse för hur mobil datoranvändning
kan användas samt att undersöka om informationshanteringen hade förbättrats.  I det
valda fallet använde vi oss därför av en instrumentell fallstudieteknik [STAK95]. Detta
innebär att vi genom att studera ett specifikt fall kunde undersöka hur mobil datoran-
vändning kan tillämpas och utifrån detta stärka eller försvaga vår hypotes samt un-
dersöka hur det vi funnit i litteraturstudierna gör sig gällande i detta fall. Vi valde den-
na typ av fallstudie för att mobil datoranvändning är ett relativt nytt fenomen och det
är svårt att finna flera liknande fall för att göra en jämförande studie. Vi har också en
mycket begränsad tid till vårt förfogande och därför valde vi att använda en teknik där
vi kunde nå en djupare förståelse genom ett enda fall.

5.2 Val av fallstudieobjekt
Vårt val av fallstudieobjekt var starkt begränsat genom att utbudet av företag som
använder mobila enheter på det sätt som vi avsåg att studera. Vi kom i kontakt med
olika företag som hade planer på att införa mobil datoranvändning, såväl som en le-
verantör av mobila enheter för servicetekniker. Slutligen fann vi dock ett företag här i
Luleå, Kone Hissar AB som inte bara hade infört ett system med mobila enheter för
sina servicetekniker, de hade använt det under en längre tid. Vi tog kontakt med dem
och kom överens om att få utföra en intervju med en av deras servicetekniker. Dess-
utom fick vi erbjudande om att studera ett presentationsmaterial av deras system (se
bilaga B), vilket vi också gjorde. Detta material gav oss en inblick i hur systemet fun-
gerade och var till hjälp när vi utformade intervjufrågorna.

5.3 Fallstudiedesign
Vid planering och design av vår fallstudie har vi använt oss av metoder från böckerna
The Art Of Case Study Research [STAK95] och A handbook of social science rese-
arch [BOUM95]. Vi har också använt oss av en rapport om fallstudier [LLAN99].

Det primära vid designen av vår fallstudie var att samla in så mycket data som möjligt
om informationshantering och mobil datoranvändning vid Kone Hissar AB. Detta för
att identifiera sambandet mellan den mobila datoranvändningen och informations-
hanteringen. I den litteratur vi studerat har vi funnit ett antal variabler för informa-
tionshantering. Vi har valt att fokusera på tre av dessa i fallstudien: korrekthet, rele-
vans och tid. Delbarhet och portabilitet är två andra attribut som förbättras med hjälp
av mobil datoranvändning, men detta är så tydligt att det inte behöver utredas i vårt
arbete. Vad gäller säkerhet är det ett så omfattande ämne att det hör hemma i en
egen uppsats.
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Utifrån de tre utvalda variablerna formulerade vi en övergripande frågeställning för
fallstudien:

På vilket sätt förbättras informationshanteringen i Kone Hissar AB med hjälp av mobil
datoranvändning?

Denna frågeställning har vi sedan brutit ner i tre konceptuella frågor med ledning av
de tidigare valda variablerna:

• Blir informationen mer korrekt med hjälp av mobil datoranvändning?
• Blir informationen mer relevant med hjälp av mobil datoranvändning?
• Förbättras tidsperspektivet med hjälp av mobil datoranvändning?

Eftersom den tid vi hade till vårt förfogande inte räckte till för att utföra deltagarobser-
vationer valde vi att använda oss av de dokument Kone tillhandahöll. En intervju
gjordes också med Anders Johansson, en servicetekniker som dessutom är platsan-
svarig för deras mobila servicesystem.

Intervju som datainsamlingsteknik erbjuder ett antal fördelar [LLAN99] [STAK95] som
vi ansåg vara av stor vikt för vårt arbete:

• Direkt fokus på ämnet för fallstudien.
• Ger tillgång till den intervjuade personens långa erfarenhet av det fall som stude-

ras.
• Erbjuder möjlighet att ställa följdfrågor baserat på de svar man erhåller.
• Kan ge information som inte direkt efterfrågas eftersom den person som intervju-

as har en större erfarenhet av det fall som studeras.

Eftersom en intervju är ett dynamiskt förlopp och en fråga kan förändras eller uppstå
utifrån tidigare givna svar är det svårt att i förväg precisera alla frågor som ska stäl-
las. Samtidigt är det viktigt att inte förlora syftet med intervjun eller komma ifrån det
man vill undersöka, i vårt fall den övergripande frågeställningen som egentligen är
vår hypotes applicerad på det fall vi undersöker. Det är därför man specificerar kon-
ceptuella frågor, frågor som vi ställer oss själva under hela intervjun. Under intervjuns
gång är det viktigt att vara den som styr intervjun utifrån sina konceptuella frågor men
ändå låta den intervjuade personen berätta utan att avbryta så länge han håller sig till
ämnet. Förtydligande frågor ska ställas om något är oklart.

Det är viktigt att komma väl förberedd till en intervju, och veta precis vad man vill ha
svar på. För att inte tappa tråden, eller komma bort från ämnet gjorde vi upp ett antal
frågor i förväg. Vi lät en annan person gå igenom dem för att bedöma hur lätt eller
svårt det var att förstå dessa frågor. Utifrån de synpunkter vi fick på frågorna gick vi
igenom dem igen och gjorde en del korrigeringar. De slutliga frågorna redovisas i
bilaga C, tillsammans med varför vi valt att ställa dessa frågor.
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Det finns också ett antal svårigheter med intervjuer [LLAN99] [STAK95] som vi var
medvetna om och försökte undvika till så stor del som möjligt:

• Svårt att få svar på grund av otydliga frågor.
• Svårt att finna de rätta frågorna för att förmedla vad det är man vill veta till den

intervjuade personen.
• Svårt att undvika avvikelser från ämnet eftersom den person man intervjuar ofta

har egna favoritämnen att berätta om.
• Ledande frågor kan påverka den intervjuade personen att anpassa sina svar.

5.4 Sammanställning av insamlad data
Här följer en sammanställning av den data som samlats in under fallstudien, det
mesta kommer från intervjun med Anders Johnsson som redovisas i original i bilaga
D.

Kones servicetekniker har använt det mobila datorsystemet KSS (Kone Service Sy-
stem) under fyra års tid i Luleå och ännu längre i Stockholm. Systemet består av en
centralanläggning, som för den norra regionen är placerad i Sundsvall, bärbara PC:s
i serviceteknikernas bilar och stationära datorer för arbetsledarna. Datorerna kom-
municerar med hjälp av Mobitex (Mobitex beskrivs ytterligare i bilaga E). I bilarna
finns modem tillsammans med en radiosändare som ger tillgång till Mobitexnätet.
KSS hanterar arbetsordrar för varje hiss som ska åtgärdas, fellista, servicelista och
en loggfunktion. Det finns även en funktion för epost mellan olika servicetekniker,
men den används inte eftersom den inte fungerar fullt ut. Systemet fungerar så att
alla fel rapporteras till det regionala servicecentret (RSC) i Sundsvall, som för in upp-
gifterna i systemet och sedan skickar ut arbetsordrar till den servicetekniker som an-
svarar för det område där hissen befinner sig. Serviceteknikern har också möjlighet
att ta ut egna arbetsordrar. Centralen i Sundsvall ansvarar för utskick av arbetsordrar
under dagtid. Nattetid finns en jourcentral i Söderhamn som tar upp anmälningar un-
der hela dygnet. Figur 5 visar en översikt av KSS, se även bilaga B.

Kones servicemontörer är indelade i områden. En service montör per område. Kone
Norr har sitt regionkontor i Sundsvall och ett distriktskontor i Luleå.

Serviceteknikern planerar själv sin arbetsdag utifrån de felanmälningar och planerade
servicearbeten som finns, men bryter planeringen vid akuta situationer, exempelvis
om någon sitter fast i en hiss. Vid en sådan situation ringer operatören i Sundsvall
även upp serviceteknikern via GSM-telefon för att verifiera mottagandet av arbetsor-
dern. Detta för att Mobitexmodemet är monterat i bilen och serviceteknikern kan be-
finna sig utanför bilen.
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Figur 5. Översikt av KSS.

Vår informant upplever att den största fördelen med systemet är att all information
som behövs finns tillgänglig på ett ställe och direkt vid behov. Informationen består
av beställare, var hissen är placerad, vilken typ av hiss det är, vilka tidigare fel och
åtgärder som finns, vilken typ av kontrakt som finns med fastighetsägaren och vem
som är kontaktperson på stället. Det fanns även möjlighet i systemet att lagra portko-
der till byggnader, men detta utnyttjas inte av säkerhetsskäl. Möjligheten att den bär-
bara datorn blir stulen finns, och då får gärningsmannen tag i alla portkoder där ser-
viceteknikern arbetar. Ritningar på hissarna finns på plats i maskinrummet i varje
byggnad.

Den enda uppenbara nackdel som Anders ser med systemet är att serviceteknikern
blir beroende av att hela systemet fungerar för att utföra sitt arbete. I Norrland har
man haft en del problem vintertid med att de bärbara datorerna inte fungerar på
grund av kylan. De lämnas ofta kvar i bilarna och vid –10 °C måste de värmas upp
innan man kan få bild. En annan problemkälla är radioskuggor, men det är dock inte
så vanligt enligt Anders. Mobitexsystemet har bred täckning så problemet med radio-
skugga är begränsat.

Planerade funktioner är bland annat tidsrapportering och materialbeställning via SAP
R3 som Kone håller på att införa. Vid införandet av SAP R3 har det uppstått en del
problem med servicesystemet.

Tidigare skrevs alla felanmälningar för hand på papper och det fanns då en risk att
vissa lappar försvann eller blandades ihop. Anders säger att den största vinsten för
företaget är den förkortade tiden mellan det att ett fel rapporteras och att en faktura
kan skickas till kunden. Tidigare skickades återrapporten om det åtgärdade felet med
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post till Sundsvall. Idag rapporterar serviceteknikern direkt via sin bärbara dator att
felet är åtgärdat, när det åtgärdades och vem som har åtgärdat det. En kopia av rap-
porteringen går från Sundsvall till arbetsledarens dator på kontoret. Tidigare lämnade
teknikern in rapporten till arbetsledaren, som tog en kopia och skickade rapporten per
post till Sundsvall. Idag går rapporten via datorsystemet från Sundsvall direkt till hu-
vudkontoret i Kista och till arbetsledaren i Luleå.

Här säger Anders att en av de stora fördelarna med systemet är det minskade pap-
persarbetet, och att en annan fördel är att det blir mindre fel när man skriver in rapp-
orten direkt. Tidigare kunde delar av rapporten finnas på olika papperslappar och då
fanns det risk att man missade fakta. Här säger han igen att systemet har fungerat
bra fram tills de började koppla det mot SAP R3, och att det inte har blivit många fel.
Han understryker dock att det är viktigt att de som skriver in rapporterna skriver rätt.

I systemet finns en funktion för historik, där man har möjlighet att ta fram historik över
hissen, vilka fel som uppstått och åtgärdats, när service senast utfördes. Till exempel
om Anders har varit på semester i fyra veckor och någon annan servicetekniker har
reparerat ett eller flera fel under den tiden får han veta det direkt. Tidigare skrevs
detta ner på papperslappar, och ibland kom dessa bort så att han inte fick veta om
dessa fel.

Önskemål från de som använder systemet är en utskriftsfunktion för att kunna ta med
sig information från bilen till hissen utan att släpa på datorn. De ser också gärna en
funktion för att spara dokument i en separat fil. I dagsläget finns ingen koppling från
programmet i serviceteknikerns dator till övriga program. ”Det är inte gjort för Win-
dows”.

Problem har också funnits med hårddiskar som kraschat, och långa reparationstider
från leverantören av den bärbara datorn. Det har tagit upp till en månad innan datorer
har reparerats.  Manuella rutiner finns dock som reservåtgärd om systemet går ner.

Felstatistik lagras centralt, men jobb som serviceteknikern tittat på lagras lokalt i en
lista. När vi var där fanns det 122 jobb i listan som låg lokalt och sträckte sig mer än
en månad bakåt i tiden. Äldre jobb sparas dock centralt och kan vid behov laddas
ner. Detta kallas historikbeställning.

Det har funnits motstånd mot systemet bland en del servicetekniker, detta beror till
stor del på ointresse för datorer, tror Anders. Han säger att de som motsätter sig sy-
stemet vanligen är i 30-35 års ålder och inte de som är äldre vilket man kunde tro
från början. Han berättar om en tekniker som varit tjänstledig medan systemet inför-
des och som aldrig sett en dator i hela sitt liv när han kom tillbaka. Dock har de flesta
haft lätt att ta till sig systemet, och utbildning bedrivs i form av en halv dags kurs. Han
säger att de som verkligen intresserat sig för systemet har ökat sin datorkunskap
markant.

Planerat finns också funktioner för att styra komponenter, till exempel reläer i moder-
na hissar, samt att övervaka hissarna från en PC. Det kommer bland annat att funge-
ra på det viset på Sunderbyns sjukhus.
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Systemet indikerar med en ljudsignal när en ny arbetsorder tas emot, vilket är bra
under en bilfärd. Om det är ett nödläge indikeras detta genom en intensivare signal,
som hörs tydligt även om radion är på. Det finns också en indikator som visar om
man befinner sig inom Mobitex täckningsområde. Datorn kommunicerar med mode-
met via parallellporten och den får även ström den vägen. Datorn finns placerad i en
avskärmad väska för att eliminera störningar.

Arbetsledarens pappershögar har också minskat när man började använda systemet.
Tidigare fick man varje månad en lista från Sundsvall på de hissar som hade service
inplanerad, listan skickades med post och vid månadens slut rapporterades den ut-
förda servicen, genom att listan skickades tillbaka till Sundsvall för arkivering. Idag
kommer varje serviceorder via systemet direkt till teknikerns dator, och vid slutförd
service rapporteras det direkt till Sundsvall, och därifrån till arbetsledaren.
Hela förloppet är helt papperslöst.

Serviceteknikern har de flesta reservdelarna i bilen. Endast större delar och sådant
som inte används så ofta måste han hämta på företaget. När vi frågar ungefär hur
många reservdelar han har i bilen skrattar han och säger att det är omöjligt att svara
på. Det finns dock registrerat i systemet vilka reservdelar som finns i bilarna, och vid
varje rapportering anger serviceteknikern vilket material som använts. Sedan skickas
påfyllningar vid behov från Kones lagerförråd i specifika kartonger till varje bil.

I rapporten efter avslutat jobb skriver serviceteknikern in vilka reservdelar som an-
vänts, hur lång arbetstid som gått, hur många kilometer han kört och vem som gjort
jobbet.

Anders demonstrerar systemet för oss. För varje fel visas adress, kontaktperson,
anmälningstid, felkod. Dessutom finns funktioner för historik och kontraktsinforma-
tion. Huvudfunktionerna i systemet är Arbetsorder, Fellista, Servicelista, Logg och
Email. För arbetsordrar finns en funktion för återrapportering där man anger åtgärd,
material och kommentarer.
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6 Analys
Informationshantering innebär som vi tidigare sagt i kapitel 3 att samla in, bearbeta,
lagra och presentera information. I en organisation använder man sig av ett informa-
tionssystem för att utföra informationshantering. Informationssystem ser ofta olika ut
från organisation till organisation, men uppgiften är fortfarande att underlätta informa-
tionshanteringen. Moderna informationssystem innehåller ofta datorer, både stationä-
ra och mobila.

Vi har i kapitel 3 presenterat ett antal önskvärda attribut för informationen. Tre av
dessa anser vi kan förbättras med hjälp av mobil datoranvändning i situationer där
personal behöver samla in, bearbeta, lagra och presentera information ute på fält där
en stationär dator inte kan användas. Bedsideprojektet presenteras i kapitel 4.1 och
resultatet av vår fallstudie vid Kone Hissar AB presenteras i kapitel 5.4. Vi kommer i
fortsättningen att referera till dessa som Bedside respektive vår fallstudie. Exemplet
med mobila datorer i skogsbruket, som beskrivs i kapitel 4.2, skall endast se som ett
exempel på användningsområden för mobil datoranvändning och kommer därför ej
att behandlas i analysen. Orsaken till detta är avsaknaden av utförligt bakgrundsma-
terial.

6.1 Relevant information
Relevant information innebär, som tidigare nämnts, den information som påverkar ett
beslut samt att den presenteras på ett överskådligt sätt. Med mobil datoranvändning
kan man få direkt åtkomst till det organisatoriska minnet, och på så sätt hämta den
information som behövs för stunden utan att förflytta sig till närmaste stationära dator.

I den tidigare beskrivna tillämpningen Bedside visar detta sig genom att sjuksköters-
kor och läkare kan hämta den information som behövs direkt vid patienten. Tidigare
fanns denna information lagrad på papper i en journal som inte alltid befann sig där
den borde.

I vår fallstudie har vi funnit att det mobila systemet ger användaren relevant informa-
tion i form av arbetsordrar från den centrala datorn i Sundsvall. Serviceteknikern får
direkt den information som behövs vid varje arbetsuppgift i form av beställare, his-
sens placering, tidigare fel och åtgärder samt kontaktperson. Tidigare skrevs alla fel-
anmälningar för hand på papper och det fanns då en risk att vissa lappar försvann
eller blandades ihop. Historikfunktionen i det mobila systemet förmedlar också rele-
vant information i form av tidigare fel och åtgärder på en specifik hiss. Anders berät-
tar om fördelen av detta till exempel när han varit på semester och någon annan re-
parerat de hissar som han normalt ansvarar för. Han har då möjlighet att ta fram de
fel som varit tillsammans med de åtgärder som utförts och på så sätt få ett bättre be-
slutsunderlag för nästa åtgärd.

6.2 Korrekt information
Korrekt information innebär att informationen överensstämmer med verkligheten, att
informationen är sann. Informationens korrekthet är som mest sårbar när informatio-
nen samlas in. Med mobil datoranvändning lagras informationen direkt i det organi-
satoriska minnet utan mellanlagringar.
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I Bedside mellanlagrades informationen på papperslappar vilket ofta ledde till miss-
uppfattningar och överföringsfel. Med den mobila datoranvändningen skrevs informa-
tionen in direkt vid patienten och risken för fel minskade.

I vår fallstudie berättar Anders att det blir mindre fel när man får skriva in informatio-
nen direkt i systemet. Tidigare mellanlagrades informationen på olika papperslappar,
och då berättade han att det fanns risk att man missade fakta vid inskrivningen. Idag
hämtas och lagras informationen direkt i den centrala databasen utan nedskrivning
på papperslappar, vilket medför färre antal transformeringar vid arbetsordrar angå-
ende felanmälningar. Även vid hantering av arbetsordrar har det blivit färre transfor-
meringspunkter i det nya systemet. Figur 6 visar antalet transformeringspunkter före
införandet av mobil datoranvändning och figur 7 visar antalet transformeringspunkter
efter införandet.

Sundsvall Arbetsledare Service
tekniker Kund

Service lista Arbetsorder

ÅterrapporteringMånadsrapport
Figur 6. Antal transformeringar förr

Sundsvall Service
tekniker Kund

Servicelista/arbetsorder

Återrapportering

Arbetsledare

Kopia av
rapport

Figur 7. Antal transformeringar nu

6.3 Tidsaspekter
Tidsaspekten på informationshantering innebär att informationen finns tillgänglig när
den behövs. Med mobil datoranvändning kommer man åt informationen direkt från
sin arbetsplats och kan alltså ta fram den information som behövs utan fördröjningar.
På samma sätt kan man lagra information i det organisatoriska minnet direkt från ar-
betsplatsen. Den finns då direkt tillgänglig för andra personer som kan behöva infor-
mationen.

I Bedside har vårdpersonalen direkt åtkomst till patientinformation från patientens
sida och behöver inte leta efter pappersjournaler. Kopplingen till läkemedelsregistret
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ger personalen möjlighet att söka efter mediciner vilket kan undanröja fördröjningar
på upp till ett halvt dygn.

I vår fallstudie berättar Anders att han har direkt åtkomst till den information som be-
hövs för att besluta om en åtgärd vid ett hissfel. Återrapportering till Sundsvall går
också betydligt snabbare med det nya systemet. Tidigare gjordes rapporterna vid
slutet av varje månad, idag finns rapporten lagrad i systemet vid arbetsdagens slut.
Det här innebär en tidsvinst, som också medför en ekonomisk fördel, i och med att
kunden kan faktureras snabbare.

6.4 Omgivningsvariabler
Omgivningsvariabler är de faktorer som påverkar till vilken grad informationshanter-
ingen förbättras med hjälp av mobil datoranvändning, men som inte direkt kan hänfö-
ras till införandet av ett sådant system.

I Bedside har variabler som inte direkt kan hänföras till införandet av systemet bidra-
git till att projektet har lagts ner på tre av de fyra sjukhus där det införts. De som an-
vände systemet var mycket nöjda och upplevde ett flertal förbättringar, men trots
detta slog inte projekten igenom. De främsta orsakerna var i detta fall ett flertal för-
dröjningar i utvecklingen av systemet, och att läkarna helt enkelt vägrade anpassa
sitt arbetssätt till det nya systemet.

I vår fallstudie har vi funnit att en del omgivningsvariabler, införandet av SAP R3 och
dess koppling till det befintliga systemet har medförd en del problem, liksom långa
reparationstider av hårdvara från datorleverantörens sida. Det ointresse för datorer
som enligt Anders finns hos en del servicetekniker kan också placeras i kategorin
omgivningsvariabler. Likaså den norrländska kylan som kan ge en del problem med
hårdvaran vintertid.
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7 Slutsatser
I vårt arbete har vi funnit att mobil datoranvändning har bidragit till att förbättra infor-
mationshanteringen på samtliga punkter vi valt att studera; korrekt information, rele-
vant information och tidsperspektivet. Detta stärker vår hypotes. Dels har samtliga
faktorer förbättrats i vår fallstudie, men vi kan också dra paralleller till Bedsidepro-
jektet som presenterades i kapitel 4.1 och se att också där har samtliga faktorer för-
bättrats.

Den mest märkbara förbättringen är på punkten korrekt information, där införandet av
mobil datoranvändning inneburit att antalet transformeringar av informationen mins-
kat. Informationen förs direkt in i datorsystemen, istället för att som tidigare mellan-
lagras på papperslappar tills den fältarbetande personen får tillgång till en stationär
dator. Detta innebär ingen garanti för att informationen i slutändan ska vara korrekt,
men färre transformeringar innebär färre felkällor och färre papperslappar innebär
mindre risk för feltolkningar eller att papperslappar försvinner. Fortfarande finns möj-
ligheten att den person som för in informationen kan göra fel.

På punkten relevant information har vi också funnit en del förbättringar. Möjligheten
att nå det organisatoriska minnet direkt från arbetsplatsen ger tillgång till den infor-
mation som behövs för att lösa arbetsuppgiften.

Den ökade tillgängligheten till det organisatoriska minnet innebär också en del tids-
besparingar. Fältarbetande personal behöver inte längre uppsöka en stationär dator,
utan kan istället ta fram information direkt från sin arbetsplats. Detta innebär att ar-
betsuppgiften kan utföras på kortare tid.

Den teknik som används i system med mobil datoranvändning är fortfarande under
utveckling, och det finns en del svagheter som kan påverka informationshanteringen i
negativ riktning. Täckningsgrad, bandbredd och störningar under överföringen är
faktorer som kan påverka informationshanteringen, beroende på vilka behov som
finns inom organisationen.

För att uppnå en förbättrad informationshantering är det också viktigt att systemet
accepteras av hela organisationen, inklusive användarna. Som vi har sett i vårt ar-
bete kan ett system, som visserligen fungerar bra, stöta på hinder i form av ett mot-
stånd mot förändringar.

7.1 Egna reflektioner
Under vårt letande efter ett lämpligt fallstudieobjekt fann vi att mobil datoranvändning
inte alls var så vanligt som vi hade förväntat oss. Mobila datorer används visserligen i
ganska stor utsträckning, men de mobila datorernas möjligheter att utbyta information
med ett stationärt datorsystem utnyttjas förvånansvärt lite, kanske främst för att före-
tagen inte har sett något mervärde i att utnyttja dessa möjligheter. Mobila enheter
och mobil datorkommunikation har funnits ganska länge, men utvecklas fortfarande
relativt snabbt. I takt med att tekniken mognar ökar också möjligheterna, och det blir
lättare att finna användningsområden både för företag och privatpersoner. Mobil da-
taöverföring står idag för fem procent av den totala nätverkskommunikationen, men
kommer att öka mycket snabbt under de närmaste åren [CS4799].
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Det är viktigt att mobil datoranvändning kan skapa ett mervärde för organisationen,
och att man inte bara använder ny teknik för teknikens skull. Organisationen måste
inse teknikens potential för att kunna utnyttja dess möjligheter.

Kone Hissar AB använder sig av Mobitexsystemet för sin datakommunikation, ett
system som har några år på nacken men ändå fungerar bra. Mobitex löser flera av
de problem som finns med mobil datorkommunikation, men har låg överföringshas-
tighet och lämpar sig därför inte för stora informationsmängder.

Mobil datoranvändning löser en del av de problem som finns med det organisatoriska
minnet. Redundansen minskar när informationen lagras i en databas som kan nås
via det mobila systemet. Dessutom minskar också fördröjningarna vid utbyte av in-
formation mellan fältarbetande personal och de stationära systemen.
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8 Efterord
I det här kapitlet kommer vi att diskutera den metod vi använt oss av i vårt arbete,
och vilka fortsatta studier av mobil datoranvändning som kan vara intressanta.

8.1 Metoddiskussion
Vi har i vårt arbete använt oss av en instrumentell fallstudieteknik, främst på grund av
att mobil datoranvändning är ett relativt nytt ämnesområde och det har varit svårt att
finna flera liknande fall, vilket innebar att vi inte kunde göra en jämförande studie.

Vi anser också att denna metod har varit väl anpassad till vårt arbete, och att vi med
hjälp av metoden nått en god insikt i fenomenet mobil datoranvändning.

När man utför en fallstudie finns det ett flertal olika sätt att gå tillväga, vi har använt
oss av intervju som metod och med detta följer både för- och nackdelar, som vi tidi-
gare nämnt i rapporten. Det vi upplevde som den främsta fördelen med att utföra en
intervju var att vi fick en djup insikt i fallet, och att vi under intervjuns gång hade möj-
lighet att styra frågorna mot det som var intressant för vårt arbete. Intervju är också
en bra metod att använda när man har en begränsad tid till sitt förfogande eftersom
man får ta del av erfarenheter och åsikter från personer som har god insikt i det fall
man studerar.

Det främsta alternativet till intervju är deltagarobservation, något som hade varit in-
tressant i vårt fall, men inte kunde utföras på grund av den begränsade tid vi hade till
vårt förfogande.

Vårt tillvägagångssätt finns beskrivet i kapitel ett, och i bilaga A.

8.2 Fortsatta studier
Det finns en mängd intressanta områden med anknytning till mobil datoranvändning
som vi anser lämpade för vidare studier.

Säkerhetsaspekten på mobil datoranvändning, främst vad gäller säkerhet vid trådlös
datakommunikation men också säkerheten för de mobila enheterna.

Vidare kan det vara intressant att utreda vilka organisationer som kan använda sig av
mobil datoranvändning för att nå en positiv effekt i sin verksamhet, och att undersöka
om det finns några gemensamma kriterier för dessa företag.

Det kan också vara intressant att undersöka hur mobila agenter kan användas i den
här typen av system.

Som vi skrivit i kapitel 2.2 är inte alla parametrar som måste tas i beaktande vid ut-
veckling av datorsystem med mobil datoranvändning till fullo utredda. Att fördjupa sig
i dessa parametrar vore synnerligen intressant.

I kapitel 3.6 understryker vi hur organisationer kan påverkas vid införandet av dator-
system. Det kan vara intressant att bygga vidare på dessa tankar och undersöka om
det finns speciella faktorer att ta hänsyn till vid införande av datorsystem där mobil
datoranvändning ingår.
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Bilaga A. Tillvägagångssätt
Valet av problemområde började med att vi satt och diskuterade vad vi ville göra.
Efter mycket om och men så kom vi fram till att mobil datoranvändning var ett intres-
sant område att ta itu med. Vi satt och diskuterade vad man kunde använda det till
och kom fram till att tekniken har en mängd olika användningsområden och att det
ofta pratas om vad tekniken skall tillåta oss att göra i framtiden. En stor del av de tid-
ningsartiklar som vi har läst angående detta ämne handlar om surfandet på nätet
med mobiltelefoner och liknande. Väldigt lite handlar om hur företagen skall kunna
tillgodose sig tekniken. Därför ville vi titta närmare på detta område.

Nästa steg blev att utifrån våra tankar formulera en hypotes, som vi sedan kunde
fortsätta att arbeta med. Hypotesen skulle även hjälpa oss att fokusera oss på vårt
arbete. Den hypotes som vi valde blev väldigt bred och detta kändes bra eftersom vi
på det sättet inte blev alltför hårt styrda. Eftersom att hypotesen blev så bred hade vi
möjligheten att under arbetets gång avgränsa oss. När vi nu hade en hypotes att ar-
beta efter så var det dags att leta efter variabler som kunde mätas. De variabler vi
fann, hittade vi i litteraturen.

Efter en tids letande efter lämplig litteratur och bollande med olika idéer hade vi en
ganska bred bas att stå på. Vi hade litteratur om mobil datoranvändning, hård-
/mjukvara, systemutveckling, informationshantering och informationssystem så väl
som en del exempel på användningsområden. Utifrån detta formade vi den te-
origrund som vi sedan skulle presentera i den slutgiltiga rapporten.

Senare var det dags att välja fallstudieobjekt och fallstudieteknik. Först och främst
sökte vi efter företag som kunde tänkas bedriva den typ av mobil datoranvändning
som vi var intresserade av. Detta visade sig lättare sagt än gjort. Efter en tids letande
efter fallstudieobjekt, så insåg vi att det skulle bli svårt att hitta två eller flera företag
som utnyttjade sig av så pass lika system att vi kunde göra en godtagbar jämförelse.
Det var då vi valde att använda oss av instrumentell fallstudieteknik. Vårt första spår
ledde oss till ABB Contracting i Stockholm. Det visade sig dock att de befann sig på
planeringsstadiet av införandet av mobil datoranvändning. Efter ytterligare forskning
fick vi reda på att Reterm var det företag som skulle sälja systemet till ABB Contrac-
ting. Vi tog därför kontakt med Reterm som visade sig vara mycket positiva till vårt
arbete. Vi planerade därför att ta oss ner till Stockholm för att göra vår fallstudie. Efter
en tids eftertanke så insåg vi att en leverantör av ett sådant här system inte var lämp-
ligt som fallstudieobjekt. Detta försatte oss i sank ett tag, men det redde upp sig efter
en tids grubblerier. Vi fick då kontakt med Kone Hissar AB i Luleå, där vi slutligen
genomförde vår fallstudie.

Före själva genomförandet av fallstudien så läste vi igenom ett par böcker om hur
man bedriver en fallstudie. Utifrån dessa böcker så bestämde vi oss för att genomfö-
ra fallstudien med hjälp av intervjuer. Först så formulerade vi ett par konceptuella
frågor som var starkt knutna till vår hypotes. De hjälpte oss att fokusera på det cen-
trala i vår intervju. Med de konceptuella frågorna som grund utformade vi ett antal
intervjufrågor som vi sedan lät en kollega läsa igenom och kommentera. Med ledning
av hans kommentarer så förfinade och preciserade vi frågorna. Sedan var det dags
för själva fallstudien.



Fallstudien bedrevs som tidigare nämnts vid Kone Hissar AB i Luleå. Där fick vi ock-
så ta del av en presentation av deras servicesystem KSS.

Under hela projektets gång har litteraturstudier bedrivits i större och mindre utsträck-
ning.



Bilaga B. Presentationsmaterial över Kone Hissars Servicesystem













Bilaga C. Våra utgångsfrågor

- Hur fungerar det system som används idag?
Frågan avser att ge en översikt över hur systemet är uppbyggt, och att få veta hur
det nya systemet upplevs.

- Hur fungerade det gamla systemet?
Frågan ska ge en översikt över det gamla systemet för att ge oss något att jämfö-
ra med.

- Varför infördes det nya systemet?
Frågan ska belysa orsakerna till att man valde ett nytt system, och möjligen också
varför det bygger på mobil datoranvändning.

- Vilka problem skulle det lösa?
Frågan ska leda till att vi får veta mer om problemen med informationshanteringen
i det gamla systemet.

- Löste man de problemen?
Frågan ska visa hur personen upplever att problemen löstes, eller om systemet
blev verkningslöst.

- Tillkom det nya problem?
Frågan ska utreda om det uppstod andra problem, med informationshanteringen
eller på annat sätt.

- Förändrades arbetssättet?
Frågan ska utreda om arbetssättet anpassades vid införandet av det nya syste-
met.

- Vad är fördelarna med det nya systemet?
Frågan ska leda till att personen börjar prata fritt om vilka fördelar som upplevs
med systemet.

- Vad är nackdelarna med det nya systemet?
Frågan ska leda till att personen börjar prata fritt om de nackdelar som upplevs
med systemet.



Bilaga D. Intervju med Anders Johnsson 1999-04-21
Anders Johnsson är servicetekniker på Kone Hissar AB, och platsansvarig för KSS,
Kone Service System.
Intervjun är återgiven utifrån våra frågor, de anteckningar vi gjorde i samband med
intervjun, visningen av applikationen för KSS och den sammanställning som gjordes
efter intervjun.

Hur fungerar det system som används idag?
Alla felanmälningar för norra regionen rings in till en central på regionkontoret i
Sundsvall och lagras där i en dator. Där finns också de planerade servicetillfällena
lagrade. Varje servicetekniker har en bärbar dator och ett modem i bilen. Serviceord-
rar skickas ut från Sundsvall till datorerna i bilarna, men servicetekniker har också
möjlighet att själva hämta ut information från centraldatorn. Centralen i Sundsvall tar
hand om fel som rapporteras dagtid, och på nätterna finns det en jourcentral i Söder-
hamn som tar upp anmälningar under resten av dygnet. En servicetekniker ansvarar
för ett geografiskt område och får den information som berör det området. På konto-
ren har arbetsledarna samma program i sina datorer och får också den information
som går ut till serviceteknikerna. Systemet använder sig av Mobitex för kommunika-
tion, både mellan central och bilar och stationära datorer på kontoren. I bilarna sitter
ett modem och en radiosändare som sköter kopplingen till Mobitex. Systemet har
använts i drygt fyra år i Luleå och ännu längre i Stockholm. Planerade funktioner är
bland annat tidsrapportering och materialbeställning via SAP R3 som Kone håller på
att införa. Vid införandet av R3 har det uppstått en del problem med servicesystemet.
(Här bryter en annan servicetekniker, som går förbi, in och säger att en del tid som
skulle faktureras kund har försvunnit, och skämtar om konkursrisken vid införandet av
SAP R3). KSS hanterar arbetsordrar för varje hiss som ska åtgärdas, fellista, servi-
celista och en loggfunktion. Det finns även en funktion för epost mellan olika servi-
cetekniker, men den används inte eftersom den inte fungerar fullt ut.

Hur fungerade det gamla systemet?
Alla felanmälningar skrevs ner på papperslappar, som serviceteknikern sedan tog
med sig ut till de olika jobben. I början av varje månad kom en lista över servicestäl-
len med post från Sundsvall. Vid månadens slut skickades en list ner med rapport om
de olika serviceställena.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Dagarna är väldigt olika, men inleds på morgonen med att alla träffas i företagets
lokaler och går igenom vad som ska göras under dagen. Var och en planerar sin ar-
betsdag med ledning av de felanmälningar och planerade servicearbeten som ska
utföras under dagen. Ibland uppstår det nödfallssituationer och då ändras planering-
en.

Vad händer vid en nödsituation?
Det kommer in ett meddelande på datorn, och sen ringer de från Sundsvall för höra
efter om meddelandet gått fram.



Varför det? Litar ni inte på systemet?
Om någon till exempel sitter fast i en hiss så är det ganska bråttom. Datorn sitter fast
i bilen och när servicekillen har klivit ur bilen är det viktigt att nå honom så snabbt
som möjligt för att informera om situationen. Utförligare information finns på datorn.

Varför infördes det nya systemet?
För att underlätta arbetsordrar och för att det nya systemet skulle medföra bespa-
ringar och snabbare service. Anders berättar att de tjänar en hel del pengar genom
att faktureringstiderna förkortas, både för felåtgärder, men främst för servicetillfällen.
Fakturan kan skickas direkt från Sundsvall istället för att det tar upp till en månad från
utförd service till kunden får fakturan. Idag rapporterar serviceteknikern direkt med
sin dator när ett fel är åtgärdat eller en service utförd, vad felet var, vem som lagat
det, när det åtgärdades och hur lång tid det tog. Förut skickades den rapporten med
post, när serviceteknikern hade rapporterat in det till arbetsledaren som var den som
skrev in informationen. En kopia sparades på kontoret. Idag går rapporten från servi-
ceteknikern till Sundsvall och sedan skickas en kopia direkt till arbetsledaren samt till
huvudkontoret i Kista.

Vilka problem skulle systemet lösa?
Tidigare skrevs alla felanmälningar för hand på papper och det fanns då en risk att
vissa lappar försvann eller blandades ihop. Anders upplever att en av de stora för-
delarna med systemet är det minskade pappersarbetet, och att det har blivit mindre
fel när man skriver in rapporten direkt efter avslutat jobb. Tidigare kunde delar av
rapporten finnas på olika papperslappar och då fanns det en risk att man missade
fakta. Här säger han igen att systemet har fungerat bra fram tills de började koppla
det mot SAP R3, och att det tidigare inte blev många fel. Han understryker dock att
det är viktigt att de som skriver in rapporterna skriver rätt.

Löste man de problemen?
Ja, Anders tycker att det har blivit bättre.

Tillkom det några nya problem?
Nej, men det har funnits ett visst motstånd mot systemet bland en del servicetekni-
ker, detta beror till stor del på ointresse för datorer tror Anders. Han säger att de som
motsätter sig systemet vanligen är i 30-35 års ålder och inte de som är äldre vilket
man kunde tro från början. Han berättar om en tekniker som varit tjänstledig medan
systemet infördes och som aldrig sett en dator i hela sitt liv förrän han kom tillbaka till
arbetet. Dock har de flesta haft lätt att ta till sig systemet, och utbildning bedrivs i
form av en halv dags kurs. Han säger att de som verkligen intresserat sig för syste-
met har ökat sin datorkunskap markant.

Förändrades arbetssättet?
Inte i någon större utsträckning bortsett från det förändrade sättet att ta emot arbet-
sordrar och servicelistor. Arbetet med rapporter har underlättats och en del pappers-
arbete har försvunnit.

Vad är fördelarna med det nya systemet?
Anders upplever att den största fördelen med systemet är att all information som be-
hövs finns tillgänglig på ett ställe och direkt vid behov. Informationen består av be-
ställare, var hissen är placerad, vilken typ av hiss det är, vilka tidigare fel och åtgär-



der som finns, vilken typ av kontrakt som finns med fastighetsägaren och vem som är
kontaktperson på stället. Det fanns även möjlighet i systemet att lagra portkoder till
byggnader men detta utnyttjas inte av säkerhetsskäl. Möjligheten att den bärbara
datorn blir stulen finns, och då får gärningsmannen tag i alla portkoder där service-
teknikern arbetar. I systemet finns också en funktion för historik, där man har möjlig-
het att ta fram historik över varje hiss, vilka fel som uppstått och åtgärdats, när servi-
ce senast urfördes. Till exempel om Anders har varit på semester i fyra veckor och
någon annan servicetekniker har reparerat ett eller flera fel under den tiden får An-
ders veta det direkt. Tidigare skrevs detta ner på papperslappar, och ibland kom des-
sa bort så att han inte fick veta om dessa fel. Arbetsledarens pappershögar har ock-
så minskat sedan man började använda systemet. Förfarandet med servicelistor som
tidigare kom per post från Sundsvall en gång i månaden är numera helt papperslöst.
Varje serviceorder kommer direkt till teknikerns dator, och vid slutförd service rap-
porteras det direkt till Sundsvall, och därifrån till arbetsledaren. Planerat finns också
funktioner för att styra komponenter (reläer och annat) i moderna hissar, samt att
övervaka hissarna från en PC. Det kommer bland annat att fungera så på Sunder-
byns sjukhus berättar Anders.

Hanterar systemet ritningar och kopplingsscheman?
Nej, ritningar och all övrig teknisk dokumentation förvaras i maskinrummet vid varje
hiss.

Vad är nackdelarna med det nya systemet?
Den enda uppenbara nackdel som Anders ser med systemet är att serviceteknikern
blir beroende av att hela systemet fungerar för att utföra sitt arbete. I Norrland har
man haft en del problem vintertid med att de bärbara datorerna inte fungerar på
grund av kylan. De lämnas ofta kvar i bilarna och vid –10 grader måste de värmas
upp innan man kan få bild. En annan problemkälla är radioskuggor, men det är dock
inte så vanligt enligt Anders. Mobitexsystemet har bred täckning i Sverige så proble-
met med radioskugga är begränsat. Problem har också funnits med hårddiskar som
krashat, och långa reparationstider från Olivetti som levererar den bärbara datorn.
Det har tagit upp till en månad innan datorn har reparerats. Manuella rutiner finns
dock att ta till om systemet går ner. Önskemål från de som använder systemet är en
utskriftsfunktion för att kunna ta med sig information från bilen till hissen utan att slä-
pa på datorn. De ser också gärna en funktion för att spara dokument i en separat fil. I
dagsläget finns ingen koppling från programmet i serviceteknikerns dator till övriga
program. Som Anders säger: Det är inte gjort för Windows.

Anders visar oss hur systemet ser ut.
För varje fel visas adress, kontaktperson, anmälningstid och felkod. Dessutom finns
funktioner för historik och kontraktsinformation. Huvudfunktionerna i systemet är Ar-
betsorder, Fellista, Servicelista, Logg och Email. För arbetsordrarna finns en funktion
för återrapportering där man anger vem som gjort jobbet, hur lång tid det tog, hur
många kilometer som körts, vilken åtgärd som vidtogs, material som använts och
kommentarer. (Vi frågar om material). Serviceteknikern har de flesta reservdelarna i
bilen, endast större delar och sånt som inte används så ofta måste han hämta på
företaget. När vi frågar ungefär hur många reservdelar han har i bilen skrattar han
och säger att det är omöjligt att svara på. Det finns dock registrerat i systemet vilka
reservdelar som finns i bilarna, och vid varje rapportering anger serviceteknikern vil-
ket material som använts. Sedan skickas påfyllningar vid behov från Kones lagerför-



råd i specifika kartonger till varje bil. Historikfunktionen innebär att felstatistik lagras
centralt, men jobb som serviceteknikern tittat på lagras lokalt i en lista. När vi var där
fanns det 122 jobb i listan som låg lokalt och sträckte sig mer än en månad bakåt i
tiden, äldre jobb sparas centralt och kan vid behov laddas ner vilket benämns histo-
rikbeställning. Systemet indikerar med en ljudsignal när en ny arbetsorder tas emot,
vilket är bra vid en bilfärd. Om det är ett nödläge indikeras detta genom en intensiva-
re signal, som hörs tydligt även om radion är på. Det finns också en indikator som
visar om man befinner sig inom Mobitex täckningsområde. Datorn kommunicerar
med modemet via parallellporten och den får även ström den vägen. Datorn finns
placerad i en avskärmad väska för att eliminera störningar.



Bilaga E. Mobitex
Mobitex beskrivs här med en sammanfattning av den information som finns på Telias
hemsida för Mobitex, http://www.mobitex.telia.se

Mobitex är ett paketförmedlande trådlöst kommunikationsnät. Mobitex finns i ett fler-
tal länder och då företrädesvis som ett publikt nät där man abonnerar på en tjänst.
Frekvensbanden för olika länder kan variera och likaså överföringshastigheten, som
kan vara 1,2 eller 8 kbit/s. Det svenska Mobitexnätet täcker mer än 90% av Sveriges
area och ungefär 99.5% av befolkningen. Mobitexnätet består av ett antal basstatio-
ner som förmedlar text och data via digitala paket. Systemet kan också förmedla tal.
Mobitex är ett flexibelt system som har ett flertal olika sätt att sända information:
- Status Meddelanden som sänds ofta kan representeras med ett nummer mellan 0

och 255.
- Text Meddelanden kan innehålla upp till 512 tecken och vid behov kan ett med-

delande delas in i flera paket.
- Data Meddelanden som ska behandlas med hjälp av en dator skickas i paket som

även de kan vara upp till 512 tecken och vid behov delas in i flera paket.

Meddelanden som inte når sin destination, till exempel om mottagaren är utanför
täckningsområdet eller enheten är avslagen, kan lagras i en postlåda så att när mott-
agaren åter får kontakt med nätet levereras meddelandet. Mobitex kan också vid be-
hov kopplas till andra system för att få tillgång till andra tjänster, till exempel posi-
tionsrapportering via GPS (Global Positioning System), GSM-text, Minicall eller olika
faxtjänster.


