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Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i 
utbildningsprogrammet för Data- och Systemvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. 
 
Det är många personer som varit till stor hjälp vid arbetet med denna uppsats. Vi vill särskilt 
rikta ett tack till Byggplanering AB i Luleå där vi genomfört vår fallstudie, och i första hand 
till de fyra mätingenjörer på Byggplanering som alla tagit sig tid till att sätta sig ner med oss 
och svara på våra frågor angående deras mobila system. 
 
Vi skulle också vilja rikta ett stor tack till vår handledare Jan-Olov Ågren som under hela 
arbetets gång väglett oss på ett mycket bra och kunnigt sätt. Han har hela tiden kommit med 
konstruktiv och användbar kritik.  
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Sammanfattning 
 
Begreppet mobil kommunikation har funnits ett bra tag, och mobila enheter är idag mycket 
vanliga och nya modeller kommer hela tiden. Dessa enheter har med tiden blivit mindre och 
kraftfullare, och möjligheterna att använda dem har blivit fler och fler. Alltför ofta är dock 
diskussionen kring mobil kommunikation fokuserad på konsumentinriktade tjänster, och ofta 
förbises de verkliga användningsområdena för mobil kommunikation. Det är viktigt att 
komma ihåg att det är inom vissa yrkesgrupper som mobil kommunikation kan vara riktigt 
användbart. 
 
Med denna uppsats vill vi visa att fältarbetande personal är en av dessa yrkesgrupper som kan 
ha stor användning av mobil kommunikation, samt visa hur denna teknik påverkar 
fältarbetarnas informationshantering. Vi har även för avsikt att identifiera de förändringar i 
fältarbetarnas arbete som uppstår som en följd av att informationshanteringen förändras. 
 
Resultatet av undersökningen blev att informationshanteringen förbättrades på tre av de fyra 
egenskaper vi valde att undersöka. Vi lyckades även identifiera flera konsekvenser i 
fältarbetarnas vardagliga arbete som uppstått som en följd av denna förbättring. 
 
 



 3

Abstract 
 
The concept of mobile communications has been around for a long time, and mobile units are 
today very common and new models are released all the time. These units have in time 
become smaller and more powerful, and the possibilities of using them have become bigger 
and bigger. However, the discussion around mobile communications has often been on 
consumer focused services, and often the real areas of use for mobile communications have 
been overlooked. It’s important to remember that it’s in certain occupations that mobile 
communications can be really useful. 
 
With this thesis we want to show that field service personnel are one of these occupations that 
can find mobile communications very useful, and we also want to show how this technique 
affects the field service personnel’s information management. We also have the intention to 
identify those changes that have occurred as a result of the changed information management. 
 
The result of the study showed that the information management have become better at three 
of the four properties we chose to study. We also managed to identify several consequences in 
the field service personnel’s day to day work, which had occurred as a result of this 
improvement. 
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1     Inledning 
 
1.1   Bakgrund 
 
Begreppet mobil kommunikation har funnits ett bra tag, och mobila enheter har funnits länge 
och nya modeller kommer hela tiden. Dessa enheter har med tiden blivit mindre och 
kraftfullare, och möjligheterna att använda dem har blivit fler och fler. Tack vare utvecklingen 
som skett inom området för mobil datorkommunikation är det numera fullt möjligt att få 
tillgång till information som tidigare endast gick att få tillgång till via stationära datorer 
kopplade till Internet. 
 
Efter att ha övergått från att vara någon slags statuspryl har mobiltelefoner blivit en självklar 
egendom bland folk i alla åldrar. Man kan idag få väderprognoser, aktiekurser, kolla sin e-
post och till och med få reda på var ens vänner befinner sig. Denna information får man direkt 
till mobiltelefonen som för övrigt inte behöver vara mer avancerad än att den ska ha en 
inbyggd WAP - läsare. Dessa typer av mobila tjänster erbjuds inte till någon speciell 
användargrupp, utan de vänder sig helt enkelt till användare som har en någorlunda modern 
telefon. Sedan är det upp till användarna att själva bestämma om dessa tjänster är användbara. 
Frågan är dock om dessa tjänster verkligen är användbara.  
 
Det är svårt att föreställa sig att en privatperson verkligen finner nytta och användbarhet av att 
få nyheter till sin mobiltelefon till ett pris som är den samma om personen ifråga köpte 
tidningen istället. I diskussionerna kring den mobila teknologin pratar man inte om vilka 
kategorier av användare som kan verkligen kan tänkas ha nytta av mobil datakommunikation 
och i debatterna har fokus legat på konsumentinriktade tjänster. Man förbiser helt enkelt de 
verkliga användningsområdena för mobil datorkommunikation och således hamnar de 
egentliga möjligheterna i skymundan. 
 
Visserligen kan det finnas behov för privatpersoner av att via mobila enheter få tillgång till 
information, men det borde som sagt finnas specifika kategorier av användare som skulle 
kunna ha ett starkare behov av mobil datorkommunikation. Ett exempel på sådan kategori är 
mobil personal, det vill säga personal som i sitt arbete inte har en fast arbetsplats. 
Servicetekniker, ambulansförare, polis och vakter är några av de många yrkeskategorier som 
kategoriseras som mobil personal [3]. Dessa yrkesgrupper kan exempelvis med hjälp av 
mobila terminaler som verktyg underlätta sitt dagliga arbete. En fältarbetande servicetekniker 
kan till exempel rapportera sitt arbete via en handdator istället för pappersblanketter och en 
ambulansförare kan på olycksplatsen få tillgång till viktig information ur patientens journal 
för att rädda patientens liv. 
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1.2   Forskningsfråga 
Hur påverkas informationshanteringen för fältarbetande personal vid användandet av mobila 
enheter, och vilka konsekvenser får dessa förändringar i deras arbete. 
 
1.3   Syfte 
Vår undersökning ska vända sig till organisationer med fältarbetande personal som överväger 
att införa mobila informationssystem och ge dem en uppfattning om hur införandet av ett 
sådant system kan påverka den fältarbetande personalens informationshantering och arbete. 
 
1.4   Definitioner  
En definition på fältarbete är: ”verksamhet som bedrivs utanför institutioner i den konkreta 
verklighet som skall studeras” [18]. När vi i vår uppsats använder begreppet fältarbetande 
personal avser vi alltså personal som bedriver sitt arbete och utför sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter utanför det stationära kontoret. 
 

 
 Figur 1.1. Black box med beslutsvariabel och resultatsvariabel 
 
 
 
1.5   Avgränsningar 
 
Vi har i vår uppsats valt att avgränsa informationshanteringen till de fyra variabler. Dessa är 
transportabilitet, korrekthet, tidsperspektiv och relevans. De övriga två, delbarhet och 
säkerhet, har vi valt att inte behandla i vår undersökning. Delbarhet anser vi är så tydligt att 
det inte behöver utredas, eftersom det är en självklarhet för att ett informationssystem ska 
fungera och det har mer att göra med en design av en databas än någonting annat. Vad 
beträffar säkerhet är denna egenskap i sig så stor och komplex att den hör hemma i en egen 
uppsats. Därför har vi valt att inte heller ta hänsyn till denna variabel i vår undersökning. 
Dessa begrepp förklaras tydligare i avsnittet som behandlar det organisatoriska minnet. 
 
Fältarbetande personal begränsar vi enligt den definition som angetts tidigare, det vill säga 
personal som inte utför sina huvudsakliga arbetsuppgifter på en fast punkt, vanligtvis ett 
kontor eller byggnad, utan arbetar inom ett större område. 
 
 
 

Informationshantering Mobila enheter 
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2     Metod 
 
2.1   Val av metod 
 
Det finns ett antal sätt att genomföra forskning på. Dessa är fallstudier, experiment, statistiska 
undersökningar, historiska undersökningar och analys av arkivinformation. Varje 
tillvägagångssätt har olika för- och nackdelar beroende på typen av forskningsfråga, 
kontrollen som forskaren har över händelser och om man fokuserar på nutida eller historiska 
händelser. En fallstudie avser att undersöka ett nutida fenomen inom dess verkliga 
sammanhang, speciellt när gränserna mellan fenomenet och sammanhanget inte är helt 
uppenbara. En fallstudie är som mest användbar när man vill undersöka frågor som börjar 
med hur eller varför, när forskaren har liten kontroll över händelser och när man vill 
undersöka ett nutida fenomen.[14] Eftersom vår forskningsfråga avser att undersöka hur 
informationshanteringen påverkas för fältarbetande personal när mobil teknologi introduceras 
anser vi att en fallstudie är den mest lämpliga metoden. Vi anser även att vår forskningsfråga 
avser att undersöka ett nutida fenomen som vi inte har kontroll över. 
 
En fallstudie är en empirisk undersökningsmetod som kännetecknas av att man studerar få fall 
ur många aspekter. Man väljer till exempel ett företag eller en bransch och gör en 
undersökning på djupet [5]. Figur 2.1 nedan beskriver kännetecknen av en fallstudie på djupet 
där många variabler undersöks på två fall. 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2.1 Fallundersökning [5] 
 
 
I vår undersökning motsvarar analysvariablerna i figuren ovan de fyra variablerna vi i vår 
uppsats har begränsat informationshantering till – transportabilitet, korrekthet, tidsperspektiv 
och relevans. Analysenheterna i figuren motsvarar i vår undersökning den fältarbetande 
personalen.   
 
Vid genomförandet av en fallstudie kan man välja mellan flera ansatser. Det två vanligaste är 
intervjuer och enkätundersökning. Vi har dock valt att använda oss av intervjuer som 
fallstudieteknik eftersom en enkätundersökning lämpar sig bäst när fallen som ska studeras är 
många [5].  I vår undersökning ska vi endast undersöka ett fåtal fältarbetare. Andra 
anledningar till att vi valde intervjuer som fallstudieteknik är följande: 
 

Analys- 
variabler 

1 
2 
3 
4 
. 
. 
m 

Analysenheter 

1       2       3       4    …..n
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o Intervjusituationen kan skapa förtroende mellan intervjuaren och den intervjuade. 
o Lättare att ställa följdfrågor om svaret på en fråga leder till en ny fråga 
o Lättare att ytterligare förklara en fråga om den inte är tillräckligt tydligt formulerad 

[5]. 
 
2.2   Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvalitativ metod för forskning innebär en ytterst marginell grad av formalisering och metoden 
har primärt ett förstående syfte. Inriktningen ligger inte i att pröva om informationen har en 
generell riktighet. Det centrala är istället att man på olika sätt samlar in information för att få 
en djupare förståelse av det problemområde man granskar och ser detta i helheten som det 
verkar i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar information från.[8] 
 
Kvantitativ metod er är mer formaliserade och strukturerade. De är i långt större utsträckning 
än kvantitativa metoder präglade av kontroll från forskarens sida. I denna metod definieras de 
förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning som valts och den avgör 
också vilka svar som är tänkbara. Uppläggningen och planering karaktäriseras av selektivitet 
och avstånd i förhållande till informationskällan.[8] 
 
Vår undersökning baserade vi på ett kvalitativt angreppssätt därför att det i vårt valda 
problemområde är mest lämpligt att mäta undersökningsparametrarna på ett mjukt sätt. Vi vill 
att de vi intervjuar ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter samtidigt som vi får 
möjligheter att ställa följdfrågor, vilket innebär att ett kvalitativt tillvägagångssätt är mer 
lämpligt. 
 
 
2.3   Val av fallstudieobjekt 
 
De kriterier vi har haft vid val av fallstudieobjekt har varit att organisationen ska använda sig 
av ett mobilt informationssystem för att genomföra sina dagliga arbetsuppgifter. Dessutom 
ska det mobila systemet ha använts i cirka ett år samt att användarna av det ska vara 
fältarbetare. Anledningen till att systemet endast ska ha använts cirka ett år är att vi vill att 
användarna av det ska ha möjlighet att blicka tillbaka och minnas hur arbetet genomfördes 
innan det mobila systemet började användas. Ett år anser vi är en lagom tidsperiod för 
användarna att upptäcka alla fördelar och nackdelar med det nya systemet, samt en inte alltför 
lång tid så att de inte kommer ihåg hur de gjorde innan det mobila systemet introducerades. 
 
Det företag som vi har gjort vår fallstudie på är Byggplanering AB.  
 
Vi har under uppsatsarbetet valt att enbart intervjua fältarbetarna, och att fokusera på deras 
egna upplevelser om det mobila systemet.  På grund av den tidspress som ett uppsatsarbete 
har valde vi att inte intervjua andra anställda inom Byggplanering som också har med det 
mobila systemet att göra, till exempel arbetsledare och chefer. Även Byggplanerings kunder 
skulle vara intressanta att intervjua för att se om de uppfattat någon förändring, men även 
detta valdes bort på grund av tidsbristen. 
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2.4   Metodsteg 
 
Under denna rubrik har vi för avsikt att redogöra vilka steg vår undersökningsmetod bestod 
av.  
 
Förstudie 
För att huvudtaget kunna genomföra detta arbete inledde vi med att fördjupa oss i området, 
samt att undersöka vilka intressanta företag det finns att utföra fallstudien på. 
 
Inledande kontakt med företaget 
När vi valt företag att utföra fallstudien på kontaktades dessa för att fråga om vi kunde få göra 
fallstudien hos dem, vilket vi också fick. Vi fick här även lite information om vad de gör och 
det gav också oss en chans att berätta vilka vi är och vad vi vill göra. 
 
Förbereda intervjuer 
Efter att ha haft en inledande kontakt med företaget började vi förbereda oss för de intervjuer 
vi avsåg att senare genomföra med fältarbetarna. Under dessa förberedelser diskuterade vi 
främst vilka typer av frågor som skulle ställas under intervjuerna för att endast få information 
om sådant som var relevant utifrån får forskningsfråga. 
 
Genomföra intervjuer 
Under denna fas skedde själva datainsamlingen rörande empirin, och det skedde alltså i form 
av intervjuer med fältarbetarna. Alla intervjuerna spelades in på band för att sedan underlätta 
dokumenteringen av dem. 
 
Sammanställning och analys av material 
De inspelade intervjuerna skrevs alla ut på papper för att lättare kunna analyseras. Analysen 
genomfördes på så sätt att först analyserades varje intervju var för sig, och sedan gjorde vi en 
analyserande jämförelse mellan alla intervjuer. 
 
Slutsatser 
Slutligen har vi dragit logiska slutsatser av analysresultatet och genom dessa slutsatser har vi 
kommit fram till ett resultat som vi presenterar senare i rapporten. 
 
Figur 2.2 sammanfattar vårt metodarbete steg för steg. 
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Figur 2.2 Våra metodsteg. 
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2.5   Validitet och reliabilitet 
 
För att en undersökning ska ses som vetenskaplig och korrekt måste såväl validitet och 
reliabilitet vara hög. Validitet innebär att man undersökt det man verkligen ska undersöka 
medan reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt resultatet är. [9] 
 
Beroende på om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ kan dessa begrepp få lite olika 
innebörd. Vid kvantitativa undersökningar kan det vara lätt att repetera en studie och komma 
fram till exakt samma resultat som den tidigare studien. I kvalitativa undersökningar däremot 
finns alltid en viss grad av tolkning och analys involverad, där både forskaren och 
forskningsobjekt kan sätta sin prägel på resultatet. I dessa fall kan resultatet variera lite grann 
från fall till fall, men om studien genomförs på ett korrekt sätt ska studierna trots allt ge 
ungefär samma resultat. [9] 
 
Vår undersökning är kvalitativ. Vi har förväntat oss att nå en hög grad av validitet och 
reliabilitet genom att vara objektiva samt ställa frågor relevanta i förhållande till det vi avser 
att undersöka. Dessutom ska vi försöka ställa dessa frågor till så många analysenheter som 
möjligt.   
 
Något som även måste tas hänsyn till är tidens påverkan på resultatet. Tiden kan förändra 
vissa grundläggande förutsättningar för undersökningen och därmed orsaka helt annorlunda 
resultat än en tidigare studie. Till exempel i en C-uppsats är de tidsramar som undersökningen 
ska ligga inom klart begränsade. 
 
Begreppen validitet och reliabilitet diskuteras vidare utifrån vår fallstudie i kapitel 7.1. 
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3     Teori 
 
3.1     Informationens roll och betydelse i en organisation 
  
I rapporten ”Information Management i teori och verklighet” beskrivs information som ”allt 
sådant underlag som i mer eller mindre bearbetad form är nödvändigt för att kunna fatta 
beslut, lösa problem, överhuvudtaget lösa arbetsuppgifter.” [15]  
 
Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. Kunskap är en människas 
förståelse för faktiska och tänkta förhållanden (fakta och föreställningar), och kopplas till en 
bestämd människa. Den blir något subjektiv. Kunskap är alltså något som människor har, 
information det vi förmedlar eller tar emot. Människor får kunskaper genom sina upplevelser, 
och genom att utbyta information med andra individer. Det är alltså jakten på kunskap som 
motiverar människor till informationsutbyte [2].  
 
Vid informationsutbyte måste de berörda människorna, alltså sändare och mottagare, ha 
någorlunda sammanfallande referensramar. Detta innebär att den förmedlade informationen 
måste vara anpassad till mottagarens kunskaps – och erfarenhetsnivå. Sändare och mottagare 
av information måste ha en gemensam förståelse för informationens syfte och betydelse. Om 
referensramarna är för olika kommer mottagaren inte att uppfatta den information som 
sändaren försöker förmedla på det sätt som sändaren avsett. Det finns dock ingen garanti för 
att de upplysningar som ges är korrekta. Information kan vara ofullständigt eller till och med 
helt felaktigt [2]. 
 
För att information ska kunna förmedlas måste den ges ett fysiskt uttryck. Den måste 
uttryckas genom symboler och signaler. Symboler är något som kan uppfattas av ögat, eller 
läsas. Signaler är något som kan uppfattas av örat, eller höras. En samling av 
symboler/signaler som är bärare av information, kallas data [2]. Figur 3.1 nedan visar ett 
mycket enkelt informationssystem med sändare och mottagare som skickar respektive tar 
emot information som är uttryckt som data mellan dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 

 
Figur 3.1 Exempel på ett mycket enkelt informationssystem. 

  
 
En förutsättning för att dagens organisationer ska fungera är att ha tillgång till information. 
Därför bör information hanteras som en av organisationens allra viktigaste resurser eftersom 
det är en mycket viktig faktor för att nå framgång.  
 

 
 

Data 

Sändare av 
information 

Mottagare av 
information 

Referensram Referensram 
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3.1.1   Informationssystem 
 
Beteckningen informationssystem är sammansatt av två ord: information och system. För att 
kunna förstå vad ett informationssystem är måste man känna till båda begreppen. Vi har i 
tidigare stycke förklarat begreppet information och för att få en förståelse för vad ett 
informationssystem är så måste vi även förklara begreppet system. När man pratar om system 
menar man att det finns ett mönster (en ordning eller ett sammanhang). Mönstret kan sägas 
bestå av olika delar i förbindelse med varandra. Man kan därmed definiera ett system som en 
samling delar som på ett eller annat sätt är förbundna med varandra. Vidare kan man i 
definitionen lägga till att ett systemets delar strävar mot ett gemensamt mål. Ett 
informationssystem är därmed ett system (ett mönster) för behandling av information. En 
klassisk definition på ett informationssystem är den som har formulerats av Erling S 
Andersen, nämligen att ”ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information”. [2] 
 
Utifrån den ovanstående definitionen finns det enligt Andersen vissa centrala egenskaper hos 
ett informationssystem vilket gör det lättare att tydliggöra vad ett informationssystem är. 
 

• Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion. 
Det är människor som ansvarar för hur systemet fungerar, och det är dessa människor 
som tar initiativ till skapande och förändringar av det. 

 
• Ett informationssystem måste vara knutet till en viss arbetsuppgift. 

Det går inte att tala om ett generellt informationssystem. Ett informationssystem måste 
ses i förhållande till en viss uppgift i en bestämd verksamhet. Ett informationssystem 
har ingen mening i sig utan det existerar alltid i en verksamhet. 

 
• Ett informationssystem förmedlar information från vissa personer till andra personer. 

Mellan dessa två parter finns vissa former av informationsbehandling, och detta 
mellanled kan ”främmandegöra” förhållandet mellan parterna. De ser inte varandra 
och uppfattar inte längre att man är två parter som behöver kommunicera för att 
komma fram till ett resultat. Ett bra informationssystem ska alltid förbättra 
kommunikationen mellan människor. 

 
• Ett informationssystem tar emot information av olika slag. 

Ett informationssystem kan ta emot information både från människor och andra 
system. Denna information kan komma inifrån verksamheten den existerar i, eller 
ifrån verksamhetens omgivning.  

 
• Ett informationssystem utför olika typer av informationsbehandling. 

Informationssystem utför en viss behandling av informationen. Det kan till exempel 
vara beräkningar, lagring, överföring och presentation av information till användare.  

 
• Informationsbehandlingen i ett informationssystem kan vara både maskinell och 

manuell. 
Vissa uppgifter går att automatisera och utföra utan mänsklig inblandning som till 
exempel vissa beräkningar. Andra uppgifter som kräver mänsklig bedömning måste 
dock utföras av människor. Människor kan också vara en del i själva systemet [2]. 
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Den övergripande uppgiften för ett informationssystem är att tillhandahålla information som 
behövs för att stödja aktiviteter och beslutsfattande på alla nivåer i en verksamhet [4]. Därför 
har informationssystemet en avgörande roll för en verksamhets effektivitet och framgång. 
 
Figur 3.2 nedan visar informationssystemtes roll i en verksamhet. Informationssystemet både 
tjänar verksamheten och är en del av den. Informationssystemet samlar in information både 
från verksamheten och dess omgivning och distribuerar till verksamheten och dess 
omgivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Informationssystemets del av verksamheten [2] 
 
 
 
Ett bra informationssystem måste fånga upp den information från omvärlden som har relevans 
för verksamheten. Informationssystemet måste också tillvarata den information som skapas i 
verksamhetens egna aktiviteter. Dessutom måste ett informationssystem kunna bearbeta både 
extern och intern information på ett sådant sätt att det kommer fram ny information som ger 
en god grund för beslut och handlingar inom verksamheten. Det är även viktigt att 
informationssystemet kan sprida information till verksamhetens egna medarbetare, kunder 
och myndigheter [2]. 
 

Informations-
system  

Verksamhet 

Information 

Information
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3.2     Hantering av information 
 
Målet med informationshantering är att etablera och underhålla en konkurrensmässig 
överlägsenhet genom att på ett effektivt sätt utnyttja intern och extern information [15]. 
 
 
3.2.1   Det organisatoriska minnet 
 
Det organisatoriska minnet består av all den information som finns lagrad i en organisation, 
samt alla de olika lagringsmedier som organisationen använder för att lagra informationen. 
Denna information är knuten till verksamheten och kan exempelvis lagras hos personalen i 
pärmar, register, policy, arkivskåp och datorer [13].  
 
Själva syftet med det organisatoriska minnet är att underlätta hantering av information på ett 
sådant sätt så att det hjälper de anställda att utföra sina arbetsuppgifter och att lösa problem 
relaterade till detta arbete [6]. Tanken är alltså att det organisatoriska minnet ska innehålla och 
tillhandahålla den information som den anställde behöver i sitt arbete. Det finns därför en 
direkt koppling mellan det organisatoriska minnet och möjligheterna att kunna uppnå en 
effektiv informationshantering.  
 
Gemensamt för alla arbetsuppgifter en anställd kan stå inför är att olika former av information 
krävs för att kunna genomföra dem. Vilken information som krävs är givetvis beroende av 
vilken aktivitet det handlar om. Handlar det om att skicka ut en faktura till en kund kanske det 
räcker med att kunna ta reda på kundens namn, adress samt vilka varor den köpt. Om det 
däremot handlar om att köpa ett dotterbolag krävs bland annat djupa analyser av kostnader, 
behov, kunskap och kompetens. Oavsett vilken typ av aktivitet den anställde står inför så är 
resultatet av aktiviteten i hög grad beroende på kvalitén på informationen som aktiviteten 
grundades på [13].  
 
Eftersom information är en förutsättning för att utföra arbetsuppgifter är det givetvis också en 
förutsättning att ha tillgång till informationen i det organisatoriska minnet för att utföra olika 
uppgifter. Detta är lika viktigt oavsett om du sitter på ett kontor eller befinner dig ute på fältet 
[13].  
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3.2.2 Egenskaper hos det organisatoriska minnet 
 
Nu när vi insett vad ett organisatoriskt minne är och betydelsen av det kan vi identifiera ett 
antal av dess viktiga egenskaper. Dessa egenskaper är även ett mått på en god hantering av 
information i det organisatoriska minnet:  
 

• Transportabilitet 
Det måste finnas möjligheter att kunna transportera information från lagringsplatsen 
till platsen där användaren av systemet befinner sig. En arbetare ska kunna ha tillgång 
till information oavsett var han än befinner sig, och det är viktigt att systemet utformas 
på så att informationen i det organisatoriska minnet blir lättillgängligt. 
 

• Korrekthet 
Det är viktigt att användaren får tillgång till korrekt information för att kunna 
genomföra riktiga och framgångsrika arbetsuppgifter. Kvalitén på resultatet sjunker 
drastiskt om arbetsuppgiften baserades på felaktig information. 
 

• Tidsperspektiv 
Värdet på information är ofta baserat på dess ålder och värdet av informationen kan 
ofta sjunka med tiden. Beslut på den operativa nivån kräver ofta information som hela 
tiden uppdateras, till exempel vid en produktionslinje ska man snabbt kunna reagera 
på maskinhaverier eller kvalitetsförändringar. Det är alltså viktigt att ha tillgång till 
aktuell information så att man snabbt kan reagera på förändringar i informationen. 

 
• Relevans 

Syftet med det organisatoriska minnet är att lagra data som är relevant för 
verksamhetens arbetsuppgifter. Det är särskilt betydelsefullt för just fältarbetande 
personal att endast ha tillgång till relevant information eftersom de ofta använder sig 
av små mobila enheter med små presentationsmöjligheter och låga 
överföringshastigheter. 
 

• Säkerhet 
Eftersom information är en värdefull resurs för att uppnå framgång för en organisation 
så är det också viktigt att skydda den information som organisationen förfogar över. 
Denna säkerhet ska försvara organisationen mot stöld, förlust och sabotage. En vanlig 
metod för att skydda organisationen mot förlust är att göra kopior av informationen 
och lagra den på ett annat ställe än originalet. Åtkomst av information kan skyddas 
genom fysiska barriärer som till exempel låsta dörrar, eller genom elektroniska spärrar 
som till exempel lösenord. Det är också viktigt att ta hänsyn till skydd mot information 
under transport oavsett om den sker via brev eller över ett nätverk. 
 

• Delbarhet 
Inom en organisation kommer det säkerligen att uppstå situationer när flera personer 
behöver tillgång till samma information samtidigt. Därför måste informationen lagras 
på så sätt att flera personer kan få tillträde till den vid samma tillfälle [13].  

 
Ralph Strömstedt gör i sin rapport ”Information Management i teori och verklighet” en bra 
sammanfattning på hur man ska använda den information som är lagrat i det organisatoriska 
minnet genom att prata om ”just in time-information”. Begreppet syftar till att vid varje 
arbetsuppgift ska det finnas precis den informationen som behövs i just den mängd som 
behövs och vid just den tidpunkt då det behövs [15].  
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3.3     Mobil kommunikation 
 
Användandet av mobil kommunikation medför att anställda på ett företag kan komma åt 
information i företagets interna nätverk även när de inte befinner sig på plats i sitt kontor.  
 
Syftet med all kommunikation är att transportera ett meddelande från en informationskälla till 
den mottagare som behöver och ska använda informationen. Detta gäller givetvis även för 
mobil kommunikation. Den trådlösa kommunikationen ger användare av mobila enheter 
möjlighet att upprätthålla nätverkskontakt även när de befinner sig på rörlig fot, och 
därigenom får de möjlighet att komma åt information när som helst och var som helst de 
befinner sig [10]. 
 
Till skillnad från markbunden kommunikation via kablar sker trådlös kommunikation via 
luften. Överföringsmedier kan vara radiovågor, infrarött ljus, mikrovågor eller sattelit [7]. 
 
Ett kommunikationssystem där användarna är utspridda över ett geografiskt område och där 
antalet användare och lokaliseringen av användarna inte är känt kallas ett trådlöst nätverk. 
Målet med ett sådant system är att ge de mobila användarna tillgång till information lagrat på 
nätverket [1]. 
  
De flesta system som idag är uppbyggda kring det organisatoriska minnet är designade för 
stationära system snarare än för mobila system. Stationära system är icke-rörliga system som 
inte kan transporteras från en plats till en annan. Behovet för mobila system har ökat i allt 
större utsträckning eftersom fler och fler arbetssituationer ställer höga krav på mobilitet [6]. 
Då arbetsuppgifterna i många organisationer har blivit mer mobila ställs därmed krav på att 
också systemen är mobila. Den utveckling som skett inom den mobila informationsteknologin 
beror på att vi idag blir mer och mer mobila. 
 
 
3.3.1   Att vara mobil 
 
Enligt forskarna Henrik Fagrell, Steinar Kristoffersen och Fredrik Ljungberg är människor 
mer mobila idag än vi var för tio eller tjugo år sedan, och trenden i samhället pekar på att vi 
blir ännu mer mobila i framtiden [16, 6]. Denna mobilitetstrend beror på många faktorer, men 
en viktig faktor är att serviceyrken numera är det vanligaste yrket i det västerländska 
samhället. Sedan början på 60-talet har yrken inom produktionsindustrin minskat samtidigt 
som serviceyrken har ökat. Dessa två yrkeskategorier skiljer sig från varandra på många sätt. 
En skillnad är att servicearbete utförs där kunden befinner sig, vilket innebär många olika 
platser. Inom produktionsindustrin utförs arbetet på ett enda ställe, nämligen där maskinerna 
finns [16].  
 
Vad innebär då begreppet mobilitet? Enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) på Internet 
är mobilitet detsamma som rörlighet [20]. Alla människor är med hänsyn till den definitionen 
mer eller mindre mobila, på grund av att de i princip rör sig varje dag i någon utsträckning. 
Enligt IT-forskarna Kristoffersen och Ljungberg är ordet mobilitet nästan omöjligt att 
definiera på ett meningsfullt sätt. Antingen blir definitionen allt för vag eller så utesluts 
viktiga aspekter. Ur en synvinkel kan man säga att alla jobb är mobila eftersom alla rör sig 
inom sin arbetsplats, en sekreterare rör sig till exempel runt på sitt kontor under dagen och en 
försäljare reser runt inom sitt försäljningsområde. Men å andra sidan är alla också stilla någon 
gång under arbetsdagen, det vill säga alla har någon form av stationär komponent i sitt arbete. 
Sekreteraren har sitt skrivbord och försäljaren har förmodligen också ett stationärt kontor 
någonstans. Det är därför svårt att göra en generell definition av mobilitet [16]. 
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Kristoffersen och Ljungberg menar att vi alla har en känsla av vad som avses och en 
uppfattning om när människor är mobila och när de inte är mobila. En resande försäljare är 
mobil medan en sekreterare inte är det, trots att denne rör sig på kontoret. Detta är därför en 
sanning med modifikation [16]. 
 
Kristoffersen och Ljungberg har försökt att förklara begreppet mobilitet genom att dela upp 
mobilitet i tre olika kategorier.  
 

• ”Wandering” – vandrande. 
• ”Travelling” – resande. 
• ”Visiting” – besökande. 

 
”Wandering” - innebär förflyttning inom ett lokalt område, till exempel en byggnad. Ett 
exempel kan vara en person som jobbar med IT-support på ett företag som vandrar omkring i 
en byggnad för att hjälpa IT-användare. Ett annat exempel kan vara en vandrande person som 
bevakar en byggnad genom att vandra i den för att kontrollera att allt är som det ska.  
 
”Travelling” - är när en person färdas med ett bestämt mål. Målet är det primära och inte 
resan i sig. Tiden i exempelvis bilen är bara ett nödvändigt ont för att komma fram till målet. 
En resande kan antingen vara en förare av ett fordon eller en passagerare. Resande individer 
kan antingen vara pendlare på ett tåg eller en familj på väg mot fjällen. 
 
”Visiting” - spenderar en viss tid på ett bestämt ställe innan hon/han rör sig vidare mot nya 
platser. Det kan exempelvis vara en lärarvikarie med varierande uppdrag på olika skolor [16].  
 
De tre olika kategorierna behöver stöd från olika typer av IT-teknologi. Den vandrande 
individen kräver små mobila enheter som är enkla att använda och bära med sig. En resande 
person kan liksom den vandrande dels använda sig av mobila enheter, men i viss mån även 
portabla datorer/enheter. Skillnaderna mellan enheterna är bland annat storleken och 
ändamålet för användningen. Till skillnad från den som är resande använder en besökande 
person sig av så kallade desktops, det vill säga stationära datorer. Figur 3.3 på nästa sida visar 
de olika kategorierna av mobilitet och den teknologi som varje typ av mobilitet använder [16]. 
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Figur3.3 Kategorier av mobilitet och teknologi 
 
 
3.3.2   Mobila informationssystem 
 
För att en organisation ska kunna dra nytta av ett mobilt informationssystem bör de uppfylla 
vissa egenskaper: 
 

• Människorna involverade i organisationens (anställda, kunder osv) verksamhet är 
mobila och distribuerade.  

• Det finns ett behov av delning av information mellan de anställda så att alla får 
tillgång till information. 

• Det finns ett behov att lösa arbetsuppgifter/problem snabbt [6]. 
 
Dessa egenskaper passar väl in på fältarbetande personal som till exempel resande försäljare, 
servicetekniker eller journalister. Inom denna yrkeskategori är personal i ständig rörelse och i 
stort behov av rätt information, i rätt tid och plats. Fältarbetande personal arbetar där kunden 
befinner sig, och de har således behov av mobila kontor. Deras kontor bör således vara rörliga 
liksom de själva eftersom de behöver, liksom anställda i andra yrken, viss information för att 
kunna utföra sitt arbete [6].  
 
Tack vare utvecklingen av nya tekniker inom mobil kommunikation finns det stora 
möjligheter att tillgodose denna typ av behov hos fältarbetande personal. Men tyvärr har dock 
få system utvecklats för att stödja mobila användare i deras arbete så många av dagens system 
stödjer stationärt arbete och inte mobilt arbete. Man ska dock ha i baktanke att det inte är 
användbart att göra system mobila för alla organisatoriska problem. Det är till exempel inte så 
användbart att göra löneutbetalningssystemet mobilt. Behovet av mobila system uppstår 
beroende på hur organisationen arbetar, dess omgivning och situation. Vissa problem kan 
lösas med mobila system för en organisation medan en annan organisation löser liknande 
problem med hjälp av stationära system [6].  
 
I boken Mobile Knowledge redogör Henrik Fagrell om införandet av mobila 
informationssystem och några av de konsekvenser detta kan få på informationshanteringen för 
organisationer med fältarbetande personal. Resultatet av Fagrells studie är att fältarbetare 
genom användandet av mobila enheter kommer att uppnå en förbättrad åtkomst av 
information samt stora möjligheter att alltid ha tillgång till aktuell information, det vill säga 
den senast uppdaterade. För att kunna komma fram till detta resultat gjorde Fagrell en 

Teknologi

Mobilitet
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undersökning på fältarbetande journalister på Sveriges Radio. I de mobila enheter de hade 
med sig ute på fältet hade de hela tiden tillgång till bland annat ett artikelarkiv och listor med 
inkomna telegram. Tillgång till detta kunde de förut ha endast på det stationära kontoret. 
Genom detta upplevde journalisterna mycket riktigt en markant förbättring av åtkomsten av 
information. Nu behövde de inte längre bege sig tillbaka till kontoret för att få 
bakgrundsinformation till någon ny artikel eftersom de nu hela tiden hade tillgång till 
artikelarkivet. Journalisterna upplevde även en förbättring av tidsaspekten på informationen. 
Genom de mobila enheterna hade de hela tiden tillgång till de senaste inkomna telegrammen, 
och de kunde då snabbt reagera på ny information. Användandet av mobila enheter ledde till 
en ökad flexibilitet i arbetet. [6] 
 
 
 
3.3.3   Mobil kommunikation över GSM-nätet 
 
GSM står för global system for mobile communications och är ett av de mest utbredda och 
använda trådlösa nätverken. En vanlig indelning av tjänster på GSM-nätet är att dela in dem i 
två delar: teletjänster och ”bearer” – tjänster [12].  
 
Den vanligaste teletjänsten är vanliga röstsamtal från en mobiltelefon till en annan telefon. 
Signalen från mobiltelefonen skickas digitalt till en basstation. Det område som en basstation 
täcker in kallas en cell. Från basstationen skickas samtalet antingen till mottagarens telefon 
om den befinner sig i samma cell, eller via en växel till en annan basstation om samtalet ska 
kopplas till en annan mobiltelefon. Vilken basstation samtalet kopplas till beror på vilken cell 
mottagaren befinner sig i. Om mottagaren av samtalet är på det fasta telenätet så kopplas 
samtalet dit ifrån växeln istället för till en annan basstation [12]. 
 
Om en användare däremot ska koppla upp sig på till exempel Internet eller mot företagets 
server via sin mobiltelefon används de sk ”bearer”- tjänsterna. Vanligtvis används även 
ytterliggare en mobil enhet som kopplas till mobiltelefonen, som till exempel en bärbar dator 
eller en PDA. För att detta ska fungera har GSM-nätet möjligheter att ansluta sig till andra 
nätverk, och detta görs genom en enhet som kallas ”interworking functions” och som sitter på 
växlarna. När användaren angett ett telefonnummer skickas signalen först till basstationen och 
sedan till rätt ”interworking function” på växeln som sedan slutför förbindelsen med det 
andra nätverket. Det finns alltså flera ”interworking functions” på växlarna och vilken som 
anropas beror på vilken typ av överföring det handlar om. Olika ”interworking functions” 
anropas alltså för till exempel datatrafik och faxtrafik. När förbindelsen är klar finns 
funktioner i GSM-nätet som stödjer dataöverföringen mellan enheterna [12]. I GSM-nätet 
överförs data i tidsluckor och genom att använda flera tidsluckor parallellt så ökas 
överföringskapaciteten. Vid uppkoppling tilldelas tidsluckor dynamiskt beroende på ledig 
kapacitet i nätet samt terminalens inställning. Man garanteras dock alltid en tidslucka för 
mottagning och en tidslucka för sändning (1+1). Denna dataöverföring genom tidsluckor 
kallas för ”High Speed Circuit Switched  Data”. [19] 
 
 

Modell Mottagning Sändning 
1+1 9,6 kbps 9,6 kbps 
2+2 19,2 kbps 19,2 kbps 
3+1 28,8 kbps 9,6 kbps 
4+1 38,4 kbps 9,6 kbps 
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 Figur3.4 Tidsluckor samt överföringshastighet [19] 
 
Som figur 3.4 visar så får man den lägsta överföringshastigheten när man använder en 
tidslucka och hastigheten blir då 9,6 kbps (1+1), men det finns möjlighet att komma upp i 
38,4 kbps (4+1) om terminalen stödjer detta och ledig kapacitet finns i GSM-nätet [19].  
 
 
 
3.3.4   Mobila enheter 
 
Mobila enheter är att samlingsnamn på de olika enheter som kan användas vid mobil 
kommunikation. Gemensamt för dessa är att de är små och lätta för att göra det enklare att ta 
dem med sig. Här följer en översikt över de kategorier av mobila enheter som finns på 
marknaden idag. 
 
Mobiltelefon 
Mobiltelefonen är den mest använda och utbredda mobila enheten idag. Det är en enhet som 
gör det möjligt för oss att kommunicera och vara tillgängliga i stort sett oberoende av var vi 
befinner oss. De flesta mobiltelefoner använder GSM:s trådlösa kommunikationsstandard, och 
kommunikationen sker genom radiovågor [16]. År 2003 kommer det i Europa 
uppskattningsvis att finnas 400 miljoner mobiltelefonabonnemang [6].     
 
PDA – Personal Digital Assistant 
En PDA är en handburen dator som ofta saknar tangentbord. Istället har användaren en 
elektronisk penna som används för att skriva direkt på skärmen, och skärmen känner av 
pennan och vad som skrivs ned. En PDA används ofta till individuella organisationsuppgifter 
som till exempel som en elektronisk kalender eller för att föra anteckningar från fältet, och 
därför används en PDA ofta till uppgifter som inte kräver konstant uppkoppling. Vill man 
sedan koppla upp handdatorn mot ett nätverk kan man göra det antingen med en kabel till en 
dator eller via en mobiltelefon. Vanliga PDA-enheter är Palm Pilot, Psion 5, HP 620 LX och 
Casio Cassioperia [16]. År 2003 är det uppskattat att 62 miljoner människor kommer att 
använda PDA enheter [6]. 
 
Hybrid (kommunikator) 
Detta är en enhet som kallas hybrid eftersom den delvis är en mobiltelefon och delvis en PDA 
[16]. Det mest kända exemplet är Nokia 9000. Den senaste versionen är Nokia 9210 [17].  
 
Bärbar Dator 
En bärbar dator har samma funktionalitet som en stationär dator. Den bärbara är dock mer 
kompakt än den stationära för att underlätta att bära den med sig [16]. 
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4     Fallstudie 
 
Vi har valt att genomföra vår fallstudie på mätavdelningen på Byggplanering AB. 
 
För att få en beskrivning över hur Byggplanerings mobila system fungerar intervjuade vi 
Mikael Karlsson [22] som är en av mätingenjörerna på företaget. Mikael Karlsson var den 
som är mest insatt i systemet och han är också den mätingenjör som fungerade som 
kontaktperson mot EmadeSafe som utvecklade systemet. Därför valde vi just honom till att 
förklara hur det mobila systemet fungerade. Under samma intervju förklarade även Mikael 
Karlsson hur det icke-mobila systemet fungerade. Intervjuerna med mätingenjörerna finns 
också redovisade i bilaga 1 och 2. 
 
 
 
4.1   Beskrivning av företag 
 
Byggplanering AB är ett konsultföretag som funnits sedan 1986. Företaget har sitt säte i Luleå 
och har en verksamhet bestående av dels en försäljning av byggvaror och dels uthyrning av 
mättjänster. De produkter som finns till försäljning är till exempel betongprodukter, 
granitprodukter, markplattor och liknande som säljs till olika byggprojekt.  
 
Den andra delen av företaget består som sagt av uthyrning av olika mättjänster. 
Mätingenjörerna har kompetens att utföra alla typer av olika mätningar som exempelvis kan 
vara utsättningar av koordinat och inmätningar för byggprojekt, mätningar för kartunderlag 
och mätningar för vägdragningar. För att kunna utföra detta har de till sin hjälp modern 
teknik, bland annat två kompletta GPS-utrustningar. Deras kunder är främst bygg- och 
anläggningsentreprenörer, projektörer samt stat och kommuner. 
 
Byggplanering AB arbetar främst i Norrbottens län, men det händer även att de gör avstickare 
söderut om förfrågningar kommer. För tillfället har Byggplanering AB elva anställda varav 
fem jobbar som mätingenjörer på mätsidan. 
 
I kommande avsnitt finns redogörelser för hur det icke-mobila systemet samt det mobila 
systemet fungerar.  
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4.2   Beskrivning av system utan den mobila tekniken 
 
För att mätingenjörerna ska kunna utföra ett mätuppdrag behöver de alltid viss 
informationsunderlag om vad som ska mätas och platsen det ska ske på. Denna information 
får de dels från kunden och dels från någon extern källa som till exempel Lantmäteriet eller 
Vägverket beroende på vad det är som ska mätas. Handlar det till exempel om ett bygge av en 
byggnad så får mätingenjörerna från kunden exempelvis information om hur kunden vill att 
det ska se ut, samt från Lantmäteriet får mätingenjörerna exempelvis kartor över platsen där 
byggnaden ska byggas.  
 
Innan det mobila systemet introducerades var alltid mätingenjörerna personligen tvungna att 
hämta den information de behövde för att kunna göra en mätning. Detta gjorde de genom åka  
bil mellan mätplatsen, kunden, kontoret och andra informationskällor som Lantmäteriet och 
Vägverket. Om de under själva mätningen insåg att de behövde ytterliggare information som 
de tidigare inte trodde sig behöva var de ofta tvungna att åka tillbaka i bil för att hämta den. 
Detta kunde resultera i mycket bilåkning fram och tillbaka.  
 
Alla de värden som mätingenjörerna fick fram under en mätning skrevs upp på papper och när 
de var tillbaka på kontoret kunde de kontrollera mätvärdena genom att lägga in dem i ett 
mätprogram som fanns installerat på servern. Mätprogrammet bearbetade värdena som 
matades in och beräknade fram ett resultat på mätningen. Först nu kunde de alltså få fram 
resultatet av mätningen och nu sparades även allt på servern. Det var först när allt detta var 
avklarat som de kunde skicka resultatet till kunden. Eftersom det var på kontoret som 
mätingenjörerna kunde få fram resultatet av en mätning så innebar det att de i stort sett var 
tvungna att åka tillbaka till kontoret efter varje mätning de utfört.  
 
Fakturering av kunderna efter slutförda mätningar gjordes på kontoret i form av att 
mätingenjörerna fyllde i blanketter som sedan gavs till administrativ personal på kontoret som 
sedan sparade det på servern samt skickade det till kunden. Faktureringen var även det en 
anledning till att mätingenjörerna var tvungna att ofta åka tillbaka till kontoret.  
 
 
4.2.1 Problem med systemet 
 
Enligt mätingenjörerna vi intervjuat fanns det vissa problem med att använda ett system utan 
mobila enheter. Dessa problem har kartlagts genom intervjuer med fyra av de fem 
mätingenjörerna. [23, 24, 26, 27] Anledningen till att vi inte intervjuat alla mätingenjörer var 
att den femte inte var intresserad av att ställa upp på någon intervju. De frågor vi utgått från 
angående problemen med det icke-mobila systemet finns redovisade i bilaga 1. 
 
Att endast kunna ha tillgång till information från kontoret uppfattades som ett av de största 
problemen. Mätingenjörerna kunde ju endast få tillgång till information på servern på kontoret 
i Luleå. För att kunna få mätunderlag från andra informationskällor så var de alltid tvungna att 
bege sig dit personligen eller så kunde de möjligtvis få det skickat via e-post till kontoret. 
Detta innebar att mätingenjörerna var låsta till vissa platser när de ville ha tillgång till 
information. Eftersom de arbetar över ett större område så innebär det mycket tid som gick åt 
att åka bil fram och tillbaka till kontoret. Dessutom var det ju först tillbaka på kontoret de 
kunde använda mätprogrammet och få fram ett resultat. Om de där märkte att de missat att 
mäta någonting blev de tvungna att återigen med bil bege sig ut till mätplatsen. All denna 
bilåkning kunde få allvarliga konsekvenser för tiden det skulle ta att utföra ett mätuppdrag.  
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Med det icke-mobila systemet mellanlagrades resultatet som mätingenjörerna kommit fram 
till på fältet på papper och detta fördes sedan in i systemet när de kom tillbaka till kontoret i 
Luleå. Detta kunde ibland leda till att fel uppstod just som en följd av att informationen 
mellanlagrades, till exempel att de skrev in fel värden i systemet på grund av att de blandade 
ihop ett värde med ett annat, eller att de helt enkelt missade fakta vid inskrivningen. Med det 
icke-mobila systemet så skrev mätingenjörerna även vid faktureringen ned olika uppgifter på 
papper och förde sedan på kontoret över detta till en blankett. De gav sedan dessa till 
administrativ personal på kontoret som förde in det i systemet och skickade den till kunden. 
Även här handlade det alltså om mellanlagringar innan informationen fördes in i systemet. 
Enligt mätingenjörerna uppstod det därför även vissa fel vid faktureringen.  
 
Vid större byggprojekt eller vägdragningar så är det inte ovanligt att det uppstår revideringar i 
ritningarna till projektet. Exempelvis vid ett vägbygge händer det ibland att Vägverket ändrar 
dragningen av vägen och att den information som de tidigare givit Byggplanering således har 
ändrats och är inaktuell. Då detta inträffar är det viktigt att Byggplanerings mätingenjörer 
snabbt får ta del av denna ändring för att kunna göra nya mätningar så snabbt som möjligt. 
Denna tidsaspekt uppfattade mätingenjörerna som ett problem när de använde sig av det 
gamla systemet. Då detta inträffade var de ofta tvungna att bege sig i bil till, i det här fallet 
Vägverket, för att personligen hämta den nya ritningen, och sedan åka tillbaka till själva 
platsen för mätningen. Detta kunde som sagt ta lång tid eftersom Byggplanering arbetar inom 
ett relativt stort område. På så sätt kunde det ta lång tid innan de kunde genomföra nya 
mätningar.  
 
 
4.2.2 En arbetsdag utan den mobila tekniken 
 
Mikael Karlsson beskrev en arbetsdag utan den mobila tekniken som följande: 
 
”Man fick uppdraget från kunden via ett samtal på mobiltelefonen. Därefter åkte man med 
bilen till kunden och gjorde ett personligt besök där man fick en mer detaljerad beskrivning 
av vad som skulle mätas och var det skulle utföras. Efter besöket hos kunden åkte man till 
exempel till Lantmäteriet för att skaffa kartor, punkter och annan information av mätplatsen 
samt annan information som behövdes för att kunna genomföra mätningen. Därefter begav 
man sig till kontoret för att sitta framför datorn och förbereda mätningen eftersom det endast 
var på kontoret som man hade tillgång till mätprogrammet. Först efter att detta var avklarat 
åkte man till själva mätplatsen och utförde mätningen. Alla värden av mätningarna skrevs 
upp på papper. Därefter åkte man tillbaka till kontoret och matade in uppgifterna i 
mätprogrammet, kollade så att allt stämde och fick fram resultatet. Om man nu märkte att det 
var något som inte stämde var man tvungen att åka tillbaka till mätplatsen och göra om delar 
av mätningen. Skulle detta inträffa var därefter tvungen att åka tillbaka in till kontoret igen 
för att få fram ett nytt resultat. Nu när mätuppdraget var avklarat åkte man ut till kunden och 
gav denne resultatet av mätningen. Efter att ha lämnat resultatet hos kunden åkte man 
tillbaka in till kontoret och fyllde i blanketter för fakturering. Denna lades senare in i 
systemet av administrativ personal som sitter på kontoret.” [22] 
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4.3   Det mobila systemet 
 
För att få en beskrivning över hur det mobila systemet fungerade intervjuades Mikael 
Karlsson [22]. Även övriga mätingenjörer har intervjuats för att kartlägga uppfattningen om 
det mobila systemet [23, 24, 26, 27]. Intervjuerna finns redovisade i bilaga 1 och 2. 
 
Företaget introducerade under år 2001 ett mobilt informationssystem för mätingenjörerna. Var 
och en av mätingenjörerna har hela tiden i arbetet med sig mobila enheter i form av en bärbar 
dator samt en mobiltelefon. Den telefon de använder är Nokia 6210. Denna telefon stödjer   
”High Speed Circuit Switched Data” och de kommer därigenom upp i överföringshastigheter 
på 28,8 bps. Genom att använda mobiltelefonen som ett modem kan de koppla upp sig via 
GSM-nätet och sedan logga in på företagets nätverk. På så sätt har de möjlighet att komma åt 
information som finns på företagets server på kontoret i Luleå. Med det mobila systemet kan 
mätingenjörerna alltså få tillgång till informationen var de än befinner sig.  
 
Alla mätingenjörerna är även utrustade med en varsin PDA-enhet, vilket de testat att använda 
i sitt arbete, men de uppfattar dessa som olämpliga. De tycker att dessa enheter är alldeles för 
små och att de har en mycket sämre kapacitet jämfört med bärbara datorer. I och med att de 
alltid har med sig sin bärbara dator, används sällan PDA-enheterna. Mätingenjörerna 
använder sig alltså i stor utsträckning endast av bärbara datorer och mobiltelefoner. 
 
Det mobila systemet Byggplanering använder är uppdelat i två delar. Den ena delen ger 
möjligheter att överföra data till och från servern på kontoret i Luleå till den mobila datorn de 
har med sig ut på fältet. När mätingenjörerna behöver ta del av information som finns på 
företagets server så tankar de hem denna till sin bärbara dator. När de avslutat en mätning 
lagrar de alla värden och resultat direkt i servern från fältet. Behöver mätingenjörerna göra om 
en mätning av någon anledning så laddar de bara upp informationen igen. 
 
Som beskrivits tidigare så var mätingenjörerna tvungna att personligen åka till olika 
informationskällor för att hämta information som behövs som underlag för en mätning, till 
exempel från Lantmäteriet eller Vägverket. Med det nya mobila systemet behövs inte detta 
längre, utan numera kan mätingenjörerna få allting de behöver skickat till sig via e-post. 
Därmed kan mätingenjörerna få all information skickat till sig när de befinner sig ute på fältet. 
Detta har bidragit till stora tidsbesparingar då mindre tid spenderas i bilen och kontoret. Den 
mobila tekniken har bidragit till att det går snabbare att genomföra mätuppdraget och mer tid 
spenderas istället på själva mätplatsen. Allt detta har lett till att fler uppdrag blir utförda och 
att kvaliteten blivit bättre i det avseende att det nu går snabbare att genomföra mätuppdragen.  
 
Den andra delen av systemet Byggplanering använder är att det finns möjlighet att via den 
bärbara datorn på fältet använda de programvaror som finns installerade på servern. Tack vare 
detta kan mätingenjörerna använda mätprogrammen på servern direkt från fältet, vilket de 
förut endast kunde göra från den stationära datorn på kontoret. De slipper därför åka tillbaka 
till kontoret för att beräkna fram resultatet av mätningen, utan detta får de nu fram direkt på 
fältet. Våra respondenter upplever att informationsåtkomsten har blivit avsevärt mycket 
bättre. De kan nu få ta del av information även när de befinner sig ute på fältet. Detta var ett 
problem innan men som man nu kommit undan.  
 
Som vi nämnt tidigare var ett problem med det gamla systemet att mätingenjörerna inte kunde 
ta del av revideringar i byggprojekt och att detta kunde leda till fördröjningar i mätarbetet. 
Med det mobila systemet så kan fältarbetarna direkt bli meddelade om förändringar. De kan 
omedelbart få ta del av de nya ritningarna som uppstår som en följd av revideringar eftersom 
de hela tiden har tillgång till servern på kontoret. De kan alltså reagera snabbare på 
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förändringar med det mobila systemet än tidigare. Därför minskar också risken att 
mätuppdrag genomförs baserade på felaktig information och detta uppfattas hos 
mätingenjörerna som mycket positivt. 
 
Eftersom fältarbetarna med det mobila systemet direkt från fältet kan lagra information in i 
servern så slipper de att mellanlagra informationen på papper. Eftersom problem med 
korrektheten i det icke-mobila systemet alltför ofta uppstod just på grund av denna 
mellanlagring så kunde de när de tog bort mellanlagringen även eliminera stora delar av 
problemen. Sedan det mobila systemet introducerades upplever mätingenjörerna att mindre fel 
uppstår vid lagringen av ny information, och mätingenjörerna uppfattar denna del av systemet 
som mycket positiv. 
 
En ytterliggare funktion i systemet är att mätingenjörerna också kan sköta faktureringarna av 
kunderna direkt från fältet. På den bärbara datorn fyller de i information på elektroniska 
blanketter och skickar det sedan direkt till servern på kontoret samt direkt till kunden. Med 
det gamla systemet så skedde faktureringen på kontoret med mellanlagring av informationen 
på papper, men eftersom faktureringen med det mobila systemet sköts direkt från fältet så har 
fältarbetarna undkommit de fel som uppstod som en följd av just mellanlagringen. Därför 
upplever mätingenjörerna att även faktureringen har påverkats positivt av de mobila 
enheterna.  
 
Figur 4.1 nedan ger en bild över de komponenter som ingår i det system Byggplanering 
använder. Fältarbetarna kopplar via sin mobiltelefon upp sig mot GSM-nätet och kan på så 
sätt ta emot/skicka data samt fjärranvända programvaror som finns på servern. Denna bild har 
tagits fram av Daniel Borg som jobbar på företaget EmadeSafe som har utvecklat det mobila 
systemet åt Byggplanering. 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 

 
 
 
Figur 4.1 Bild över komponenter. [25] 
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4.3.1 En arbetsdag med den mobila tekniken 
 
Mikael Karlsson beskrev en arbetsdag med den mobila tekniken som följande: 
 
”Man får uppdraget på samma sätt som tidigare, det vill säga via ett telefonsamtal. Ofta åker 
man fortfarande ut till kunden personligen för att diskutera uppdraget närmare. Därefter 
kontaktar man det ställe man behöver information från - ofta Lantmäteriet – och beskriver det 
man vill ha och får det sedan skickat till sin bärbara dator. Numera åker man direkt till 
mätplatsen och förbereder mätningen därifrån eftersom man kan komma åt de programvaror 
som ligger på servern även från den bärbara datorn. Man genomför själva mätningen och 
kan sedan på mätplatsen mata in uppgifter direkt i mätprogrammet för att kolla så allt 
stämmer och få fram resultat. Skulle man behöva göra om någonting så är det ju bara att 
göra det eftersom man ändå fortfarande befinner sig på mätplatsen. När allt är avklarat och 
resultaten stämmer så skickas resultatet till kunden via e-post. Från fältet fyller man även i 
den digitala blankett som finns för fakturering och skickar sedan in den direkt till servern där 
den lagras.” [22]  
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5     Analys 
 
Avsikten med vår uppsats är att undersöka hur informationshanteringen för mätingenjörerna 
vid Byggplanering AB har förändrats genom användandet av mobila enheter i deras arbete.  
Dessa förändringar redogörs i kommande avsnitt. 
 
Utifrån den definition av mobilitet samt beskrivning av de olika kategorier av mobilitet som 
vi tidigare i teorin redogjort för, kan man säga att fältarbetarna i Byggplanering AB tillhör 
både kategorierna ”Travelling” (resande) och ”Visiting” (besökande). (Se teoriavsnitt om 
mobilitet, sidan 16) 
 
Kraven för att vara ”Resande” är att man reser runt inom ett större område samt att man 
endast stannar en kortare stund på varje plats. Dessa krav infriar Byggplanerings 
mätingenjörer eftersom de arbetar inom hela Norrbottens län samt att de dagligen åker till nya 
mätplatser. Då mätingenjörerna spenderar en viss tid på ett bestämt ställe, exempelvis på 
kontoret, innan de rör sig vidare mot nya platser, exempelvis till kunder, uppfyller de således 
även kraven på ”Visiting”. Kraven för ”Wandering” (vandrande) var att man endast arbetade 
inom ett lokalt område, till exempel en byggnad. Mätingenjörerna uppfyller dock inte kraven 
för ”Wandering”. 
 
Enligt den matris vi redovisar på sidan 18 kan de tre olika kategorierna av mobilitet få stöd 
från olika typer av IT-teknologi. Den vandrande individen kan utnyttja små mobila enheter 
som är enkla att använda och bära med sig. En resande person kan liksom den vandrande dels 
använda sig av små mobila enheter, men i viss mån även bärbara datorer. Sammanfattningsvis 
förslår teorin att mätingenjörerna borde använda sig av både bärbara datorer och PDA-
enheter. (Se teoriavsnitt om mobilitet, sidan 18) 
 
Som vi redovisat i fallstudiekapitlet använder sig dock mätingenjörerna endast av bärbara 
datorer och mobiltelefoner eftersom de upplever att PDA-enheterna är för små och har för 
dålig kapacitet. 
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5.1 Förändringar i informationshantering 
 
De variabler som vi använde oss av för att mäta hur informationshanteringen förändrats är 
Transportabilitet, Korrekthet, Relevans och Tidsperspektiv.  
 
Nedan redogör vi för de förändringar i respektive variabel, som vi lyckats kartlägga i vår 
undersökning. Först visar vi detta i en tabell och en mer detaljerad förklaring av variablernas 
förändringar följer efter tabellen. 
 
 
  

 
Figur 5.1 Tabell över variablers förändring 

  
 
5.1.1 Transportabilitet 
 
Med transportabilitet menas att information ska kunna transporteras från lagringsplatsen till 
platsen där den som behöver informationen befinner sig. 
 
Enligt forskaren Henrik Fagrell så kommer fältarbetande personal som inför mobila 
informationssystem att uppleva en förbättring av denna egenskap. Detta visar han genom en 
undersökning som han gjort på fältjournalister på Sveriges Radio (Se teoriavsnitt om mobila 
informationssystem, sidan 18). 
 
När man jämför det mobila system som finns i dagsläget med det tidigare icke-mobila 
systemet hos Byggplanering så är det relativt uppenbart att graden av transportabilitet är 
mycket bättre med det mobila systemet när de slipper vara låsta till en viss plats. Som tabellen 
ovan visar så upplever samtliga respondenter i vår undersökning att den nya tekniken har lett 
till en mycket bättre och effektivare informationsåtkomst, och att de nu har möjlighet att få 
den information de behöver oberoende på vilken plats de befinner sig. 
 
Genom detta kan vi också bekräfta teorins påstående om att fältarbetare uppnår en förbättrad 
tillgång till information vid införandet av mobila informationssystem. 
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5.1.2 Korrekthet 
 
Med korrekthet menas att den information som användaren har tillgång till ska vara korrekt 
och överensstämma med verkligheten så att denne kan genomföra korrekta arbetsuppgifter 
baserat på korrekt information.   
 
Enligt Richard T Watson är det vid insamlingen av ny information som de flesta problemen 
angående korrekthet uppstår [13]. Med andra ord är det alltså inte när det handlar om att 
utvinna redan befintlig information från en server till mobila enheter som det är vanligt att fel 
uppstår, utan felen uppstår som sagt snarare när det handlar om att samla in och lagra ny 
information.  
 
Med det gamla icke-mobila systemet var det också vid processen att samla in och lagra ny 
information som Byggplanering upplevde problem angående korrektheten eftersom all 
information mellanlagrades på papper. Men eftersom det nya systemet tillät lagring av 
informationen direkt från fältet så kunde mätingenjörerna eliminera stora delar av problemen. 
Detta fungerar idag mycket bättre än med det gamla systemet. 
 
 
5.1.3 Tidsperspektiv 
  
Som vi tidigare beskrivit så är information en färskvara som ofta kan förändras med tiden, och 
värdet på informationen sjunker ofta med tiden. Det är viktigt att användarna kan reagera 
snabbt på förändringar i informationen. Uppstår en förändring i informationen så ska alltså 
användarna snabbt kunna ta del av denna för att kunna reagera på förändringen.  
 
Enligt Henrik Fagrell och hans undersökningar så kommer denna aspekt att förbättras för 
fältarbetare vid införandet av mobila informationssystem. Han menar att genom mobila 
enheter kopplade till informationssystemet så får fältarbetarna alltid tillgång till aktuell 
information. (Se teoriavsnitt om mobila informationssystem, sidan 18) Genom att alltid ha 
tillgång till aktuell information så kan man reagera snabbare på förändringar i informationen.   
(Se teoriavsnitt om egenskaper hos det organisatoriska minnet, sidan 14) 
 
När fältarbetarna på byggplanering använder mobila enheter i sitt arbete så har de upplevt en 
förbättring i tillgången till aktuell information, och genom att informationen alltid är aktuell 
så kan de numera också reagera mycket snabbare om det skulle uppstå förändringar i 
informationen.   
 
Även här kan vi då bekräfta teorins påstående om att mobila informationssystem ger 
fältarbetande personal tillgång till mer aktuell information, samt att den fältarbetande 
personalen snabbare kan reagera på förändringar av den. 
 
 
5.1.4 Relevans 
 
Med relevans menas att det organisatoriska minnet endast ska lagra data som är relevant för 
verksamhetens arbetsuppgifter. Det är särskilt betydelsefullt för just fältarbetande personal att 
endast ha tillgång till relevant information eftersom de ofta använder sig av små mobila 
enheter med små presentationsmöjligheter och låga överföringshastigheter. 
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Detta uppfattades aldrig som något problem hos mätingenjörerna när de använde det gamla 
systemet och det är ingenting som mätingenjörerna anser har förändrats, varken till det bättre 
eller sämre. Följaktligen har mätingenjörerna inte tillgång till mer relevant information idag 
än vad de hade förr.   
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6     Slutsatser och egna reflektioner 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur informationshanteringen förändras för 
fältarbetande personal vid användandet av mobila enheter. För att komma fram till detta har 
en undersökning gjorts vid Byggplanering AB, där vi undersökt hur informationshanteringen 
förändrats för deras mätingenjörer som arbetar på fält. Vid våra mätningar, gällande 
informationshanteringen, har vi använt oss av utvalda variabler och undersökt hur dessa 
påverkats beroende på om mätingenjörerna använts sig av mobila enheter eller inte. 
 
Resultatet av vår utredning visar att informationshanteringen hos fältarbetarna på 
Byggplanering har påverkats positivt sedan de började använda ett mobilt 
informationssystem. Vår undersökning visar att tre av de variablerna (transportabilitet, 
korrekthet och tidsperspektiv) vi undersökt har förändrats medan den fjärde (relevans) visat 
sig vara oförändrad. Av de variabler som förändrats, har inte alla variabler förändrats i lika 
stor utsträckning. Enligt vår undersökning har inga variabler heller påverkats negativt. 
 
Den största och viktigaste förändringen som det nya systemet har medfört var den förbättrade 
transportabiliteten. Genom detta har mätingenjörerna tillgång till den information de behöver 
oavsett var de befinner sig och de slipper således vara bundna till en viss plats. Den 
förbättrade transportabiliteten är dessutom den största upplevda fördelen som användandet av 
mobila enheter medfört. Enligt figur 5.1 så upplever alla våra respondenter att denna variabel 
förbättrats, och således anser vi att det inte är någon tvekan om att den faktiskt har förbättrats. 
 
Även korrektheten har förändrats och förbättrats med de mobila enheterna. Det är främst vid 
insamlingen av ny information från fältet som man har minskat informationsmissarna 
eftersom man med det mobila systemet direkt från fältet kan lagra informationen in i det 
organisatoriska minnet. Därmed slipper man mellanlagra informationen på papper vilket både 
teorin och mätingenjörerna ansåg vara ett problem. Enligt figur 5.1 så anser tre av fyra 
respondenter att korrektheten har förbättrats. Även om det alltså finns en åsikt om att den är 
oförändrad så anser vi att tre av fyra är tillräckligt för att dra slutsatsen om att även denna 
variabel har blivit förbättrad. 
 
Tidsperspektivet har även det förändrats till det bättre. Med det mobila systemet kan 
fältarbetarna på Byggplanering få ta del av förändringar snabbare än förut, och kan således 
reagera på dessa förändringar och genomföra nya mätningar snabbare. Enligt figur 5.1 så är 
det även här tre av fyra respondenter som upplever en förbättring, och en som inte upplever 
någon förändring alls. Vi anser även här att tre av fyra är tillräckligt för att dra slutsatsen att 
det har blivit en förbättring.  
 
Relevans är som vi tidigare nämnt den variabel som visat sig vara oförändrad efter införandet 
av det mobila systemet. Den information de arbetar med i det gamla systemet är precis samma 
information som de arbetar med i det nya systemet. Enligt figur 5.1 så anser alla våra 
respondenter att denna variabel är oförändrad. Därför drar vi också slutsatsen att den inte har 
upplevt någon förändring.  
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6.2 Egna reflektioner 
 
Som en egen reflektion har vi i vår uppsats lyckats kartlägga några konsekvenser som den 
mobila teknikens införande medfört hos mätingenjörerna. Dessa förändringar har uppstått som 
en följd av den förändrade informationshanteringen. Notera att det är vi som identifierat dessa 
konsekvenser och att det är vi som ser dessa konsekvenser som en följd av den förändrade 
informationshanteringen. Vi baserar med andra ord inte dessa reflektioner på någon teori. Om 
reflektionerna är positiva eller negativa framgår av om de föregås av ett plustecken eller ett 
minustecken. 
 

+ Tidsbesparing 
De anställda upplever att de kan göra stora tidsvinster eftersom de tillbringar betydligt 
mindre tid i bilen när de ska åka mellan kontor, mätplats, kund och andra 
informationskällor (Lantmäteriet, Vägverket) och vice versa. Denna tidsbesparing har 
bland annat lett till att mätuppdragen går snabbare att genomföra. Mikael Karlsson på 
Byggplanering uppskattar att tiden det tar att utföra ett mätuppdrag har minskat med 25%. 
Detta är enligt mätingenjörerna en av de absolut största fördelarna som det mobila 
systemet har medfört. 

 
 

+ Ökad flexibilitet  
Ytterligare en stor fördel som det mobila systemet jobba hemifrån har medfört är att 
fältarbetarna upplever en högre grad av flexibilitet i arbetet. De är inte låsta till att befinna 
sig på sitt stationära kontor, utan kan numera flytta med sig kontoret var som helst. Vissa 
arbetsuppgifter som tidigare endast kunde göras från det stationära kontoret kan numera 
utföras direkt på fältet eller hemifrån. 

 
 

+ Ökad trivsel 
Det mobila systemet har lett till en ökad trivsel bland mätingenjörerna. De upplever 
samtidigt mindre stress. Mätingenjörerna känner en större frihet i arbetet eftersom deras 
arbeta är mindre styrt. 

 
 

+ Ökad kundnytta 
En annan konsekvens som det mobila systemet medfört är en ökad kundnytta. Företagets 
kunder är alltså en annan part som tjänat på det mobila systemet. Då uppdragen med det 
mobila systemet går snabbare att utföra blir uppdraget billigare för kunden, eftersom 
kunderna debiteras per timme för utförda mätningar. Det är alltså inte bara Byggplanering 
AB som upplever fördelar. 
 
 
- Minskad kontakt mellan mätingenjörer 
Efter införandet av det mobila systemet tillbringar mätingenjörerna mindre tid på kontoret 
och de träffar varandra därför mindre. Mätingenjörer har givetvis fortfarande möjlighet att 
kommunicera, men det är den personliga kontakten (”face to face”) mellan medarbetare 
som minskat som en följd av det mobila systemet eftersom de numera spenderar mindre 
tid på kontoret och mer tid ute på fältet. 
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- Minskad kontakt med övrig omgivning 
Med mobila system behöver inte mätingenjörerna hämta information genom att åka till 
informationskällan. Informationen kan hämtas med hjälp den mobila enheten. Numera 
behöver fältarbetaren exempelvis inte åka in till Vägverket för att hämta en karta. De kan 
istället få kartan elektroniskt överförd till sig. Detta är som vi tidigare nämnt till en stor 
fördel, men det finns även en negativ aspekt. Som vi nämnt ovan har den personliga 
kontakten mellan mätingenjörerna minskad. Det samma gäller kontakten mellan 
mätingenjörer och deras övriga omgivning, som kunder, Lantmäteriet, Vägverket etc. 
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7     Efterord 
 
7.1   Metoddiskussion 
 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta [9]. 
Eftersom vi använt oss av intervjuer i vår datainsamlingsmetod har vi haft goda möjligheter 
att sätta oss in i problemet och ställa rätt sorts frågor för att på så sätt komma fram till hur 
informationshanteringen påverkats samt kartlägga konsekvenserna av en förändrad 
informationshantering. Något som skulle ha förbättrat validiteten i undersökning är om vi 
breddat vår undersökningsgrupp till att även innefatta annan fältarbetande personal från andra 
organisationer. Detta har tyvärr inte varit möjligt på grund av den tidsbegränsning som en c-
uppsats trots allt har. 
 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt våra resultat är. [9] Vi har intervjuat större delen av 
undersökningsgruppen (fyra av fem mätingenjörer) och de har alla givit likartade svar på våra 
frågor. Vi anser därför att reliabiliteten är god. En liknande undersökning som genomförs 
kommer troligtvis att nå samma resultat. 
 
Så här i efterhand kan vi också säga att vi anser att vårt val av metod och fallstudieteknik har 
varit passande med avseende på vår forskningsfråga och vårt problemområde och baserat på 
begränsningar vi haft i form av tid och förmåga att bedriva forskning. Intervjuerna har gett oss 
god insikt i problemområdet och genom den diskussion som uppstått mellan oss och 
intervjuobjekten har vi fått en god kunskap i fältarbetarnas uppfattning om systemen. Som ett 
tillägg skulle det givetvis ha varit intressant och givande att följa fältarbetarna under några 
arbetsdagar både med det gamla och nya systemet och på så sätt bildat en egen uppfattning 
om det mobila systemets konsekvenser. Detta har dock inte varit möjligt, dels beroende på 
den tidsbegränsning som vi haft samt beroende på att det gamla systemet inte längre används. 
 
 
7.2   Förslag till fortsatt forskning 
 
Det vi fokuserat på i vår undersökning inom området mobil kommunikation täcker givetvis 
inte in alla aspekter inom området. Vi har under utredningens tid kommit underfund med flera 
andra intressanta aspekter att titta på inom mobil kommunikation. 
 
Säkerheten inom mobil kommunikation är ett exempel på ett intressant område att titta 
närmare på. Att utföra till exempel banktjänster över mobila enheter skulle exempelvis kräva 
hög säkerhet. Men hur säkert är egentligen mobil kommunikation mot avlyssning? 
 
Ytterliggare ett intressant område att fördjupa sig i är hur framtidens mobila kommunikation 
kommer att se ut om användningen av GPRS och 3G ökar. Kommer detta leda till en ökad 
efterfrågan och användning av mobil kommunikation? 
 
Det skulle även vara intressant att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av 
introduktionen av mobil kommunikation, det viss säga om ett företag upplever ekonomiska 
vinster genom att använda mobil kommunikation. 
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Bilaga 1. 
 
Intervju med Respondent 1, 2002-04-28 
 
Hur upplever du att den nya tekniken har medfört till förändringar angående kvaliteten på 
utförda arbeten? 
Han anser att kvaliteten på utförda arbeten har blivit bättre eftersom det tar mindre tid att 
genomföra dem. Själva resultatet blir alltid detsamma men fördelen är att det går snabbare att 
komma fram till det. 
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till tidsvinster inom arbetet? 
Han anser att tidsvinsterna blivit mycket stora. Detta visar sig främst i att mycket mindre tid 
spenderas i bilen samt på kontoret. Anledningen till att mindre tid spenderas på kontoret är 
dels att de spenderar mer tid på själva mätplatsen samt att de kan jobba hemifrån numera 
istället för att alltid sitta på kontoret när de behöver göra något arbete som inte går att göra på 
fältet. Han uppfattar även att mindre tid behöver spenderas hos kunden eftersom de numera 
får det de behöver via e-post istället för att de personligen behöver hämta det hos kunden. 
 
Upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du kan utföra fler uppdrag? 
Han uppfattar att de hinner med att utföra lite fler mätuppdrag numera med den mobila 
tekniken. Han anser att detta är en konsekvens av dels att de vinner tid med den nya tekniken, 
men även att företaget fått ett bättre rykte bland kunder efter att de introducerat det nya 
systemet. 
 
Hur upplever du att det egna arbetsresultatet har förändrats som en följd av den nya 
tekniken?  
Han uppfattar att det egna arbetsresultatet har blivit bättre. Han anser att det numera är 
roligare att jobba eftersom en ökad flexibilitet har upplevts efter introduktionen av systemet. 
Numera är han mindre styrd och känner att arbetssituationen är mindre stressig. Denna 
positiva förändring har alltså lett till att arbetsresultatet blivit bättre. 
  
Vilken aspekt av effektivitet upplever du har förbättrats mest? 
Förbättringen inom flexibiliteten. 
 
Nedanstående frågor behandlar transportabilitet 
När du är ute och arbetar, upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du på plats 
kan få den information du behöver för att kunna utföra arbetet? 
Definitivt ja.  
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till att underlätta 
informationsåtkomsten? 
Han anser att detta har blivit mycket bättre. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du inte kunde få tillgång till information var 
du än befann dig? 
Han uppfattar att detta var ett stort problem tidigare eftersom det alltid krävdes bilåkning och 
således mycket tid till att åka och skaffa den information som behövdes. Detta resulterade i att 
det krävdes längre tid för att genomföra ett mätuppdrag. 
 
 
 
 



 40

 
 
Nedanstående frågor behandlar korrekthet 
Hände det tidigare att du utförde arbeten baserade på felaktig information? 
Visst hände det emellanåt att man gjorde det. Främst berodde det på att man själv hade missat 
när man skrivit in informationen på servern när man var tillbaka på kontoret efter att man 
gjort mätningar ute på fältet. Man skrev helt enkelt in fel information vilket oftast berodde på 
att man blandade ihop värden med varandra när man skrev upp det på papper. 
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Det var inget jättestort problem, men visst hände det ibland. Och när det väl hände så innebar 
det ju givetvis arbete för att åtgärda det.  
 
Till vilken grad upplever du att du idag har tillgång till korrekt information i större 
utsträckning än tidigare när ni inte använde mobila enheter? 
Han anser att detta har blivit bättre eftersom de numera lagrar informationen direkt från fältet 
via den mobila enheten.  
 
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående korrektheten på 
informationen? 
Han anser att de blivit färre. Sedan de började använda det mobila systemet så har missarna 
man gjort angående detta minskat. Detta beror enligt han själv på att man kommit undan 
mellanlagringen som man förut gjorde på papper. 
 
Nedanstående frågor behandlar tidsperspektiv 
Till vilken grad upplever du nu med den nya tekniken att du alltid har tillgång till aktuell 
information, dvs som alltså inte har ändrats, jämfört med hur det var innan ni använde 
mobila enheter? 
Han anser att detta har blivit något bättre. När revideringar i olika projekt uppstår så har de 
direkt tillgång till den nya förändrade informationen. Detta hade de inte förut eftersom de då 
var tvungna att åka tillbaka till kontoret för att få ta del av den nya planen. Det var vanligare 
förr att man gjorde mätningar på felaktig information, dvs på information som hade ändrats 
efter det att man fått den eftersom man oftast fick reda på förändringen och ta del av den nya 
informationen först efter man gjort mätningen och var tillbaka på kontoret. Numera märker 
man förändringen direkt eftersom man direkt från fältet jobbar mot servern.  
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Han tycker att detta helt klart var ett problem med det gamla systemet eftersom det inte alls 
var ovanligt att revideringar uppstod i projekten. 
 
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående tidsperspektivet på 
informationen? 
Visst, det har blivit färre missar, tycker han.  
 
Nedanstående frågor behandlar relevans 
Upplever du att den information som du nu laddar ner med den nya tekniken är relevant, dvs 
att du samtidigt inte laddar ner överflödig information som inte är nödvändig? 
Detta tycker inte han är något problem. Det är samma information som de behandlar med det 
nya systemet som med det gamla. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du även hade tillgång till irrelevant 
information och var tvungen att sålla för att identifiera den information du behövde? 
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Detta var inget han uppfattade som ett problem. Det gick fort att få den information de 
behövde även förut när de väl kommit fram till kunden eller tex Lantmäteriet. 
 
Till vilken grad upplever du att informationen du får idag är mer relevant än vad du fick 
tidigare innan mobila enheter användes? 
Detta uppfattar inte han som någon skillnad. Som sagt så får de exakt samma information idag 
som de fick tidigare med det gamla systemet. Skillnaden är om de idag inte får något som de 
behöver så ringer de och får den sedan skickat till sig via e-posten. Förut var de tvungna att 
åka tillbaka och hämta den. 
 
 
 
 
Vad tycker du är fördelarna med det nya systemet?  
Den största fördelen är enligt han själv att de sparar mycket tid. Genom att slippa åka till 
kontoret, Lantmäteriet eller kunden för att hämta och skriva av olika information de behöver 
så kan de istället få det skickat direkt till datorn. Om en mätning till exempel utförs i 
Överkalix så är det ju uppenbart att de tjänar mycket tid om de slipper åka tillbaka till Luleå 
om de till exempel behöver tillgång till en karta eller liknande. Istället kan de nu få den direkt 
till datorn på några minuter. I och med att mätingenjörerna kan skicka fakturaunderlaget från 
datorn utan att behöva åka in till kontoret och lämna det för hand så slipper de också att åka 
tillbaka till Luleå direkt efter att varje mätning är utförd. Nu kan de istället åka från ett 
uppdrag direkt till ett nytt. Eftersom de tjänar tid på det så hinner de nu också med att utföra 
fler mätningar samt att de får en bättre kvalitet på de mätningar som utförs. Som en följd av 
att mätingenjörerna tjänar tid så kan de släppa ifrån sig uppdragen snabbare, och då blir det ju 
även billigare för kunden eftersom de behöver hyra mätingenjörernas tjänster under en kortare 
tid. Detta har fått följden att företaget har fått en god image och att de fått fler uppdrag från 
kunder. Enligt han själv så minskar man tiden det tar att utföra en mätning med ca 25% när 
det handlar om ett litet uppdrag. 
 
Vad tycker du är negativt med det nya systemet? 
Det som han kunde komma på var att de numera får en mindre personlig kundkontakt 
eftersom de får eventuellt underlag från kunderna elektroniskt och att de inte behöver besöka 
kunderna personligen. Han nämnde också att datorvanan bland personalen var olika till en 
början och att vissa behövde mer tid än andra för att vänja sig och att använda datorn på fältet. 
Detta har dock löst sig bra. 
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Intervju med Respondent 2, 020424 
 
Hur upplever du att den nya tekniken har medfört till förändringar angående kvaliteten på 
utförda arbeten? 
Han anser att kvaliteten på utförda arbeten har blivit mycket bättre i det avseendet att det går 
fortare att genomföra jobben. Resultatet på själva mätningen är dock de samma men 
förbättringen är som sagt att det kräver mindre tid att komma fram till resultatet. Men 
eftersom det går fortare för mätingenjörerna att genomföra uppdrag så blir kvaliteten bättre 
för kunder i och med att de kommer undan med en mindre räkning än om det hade tagit längre 
tid.  
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till tidsvinster inom arbetet? 
Den nya tekniken har lett till att tidsaspekten har blivit mycket bättre. Främst har det fått 
konsekvensen att tiden man måste spendera i bilen och på kontoret har blivit mycket mindre 
eftersom de nu slipper sitta i bilen och åka fram och tillbaka till kontoret för att hämta ny 
information som de behöver. Tiden de spenderar på själva mätplatsen är dock densamma 
eftersom det inte går fortare att genomföra själva mätandet, utan det går endast fortare att få 
den information som behövs för att starta mätningen. Han tycker också att tiden som 
spenderas hos kunden är oförändrat. Numera skickar kunderna filerna till den bärbara datorn 
och förut skickade de dem till det stationära kontoret i Luleå. 
 
Upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du kan utföra fler uppdrag? 
Han tror att det kan ha lett till en liten ökning, men han tror dock att den inte är speciellt 
betydande. Det är inte denna aspekt av effektivitet som har ökat mycket. 
 
Vilken aspekt av effektivitet upplever du har förbättrats mest? 
Definitivt tidsaspekten.  
 
Nedanstående frågor behandlar transportabilitet 
När du är ute och arbetar, upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du på plats 
kan få den information du behöver för att kunna utföra arbetet? 
Definitivt ja. Det har blivit mycket bättre tycker Han. 
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till att underlätta 
informationsåtkomsten? 
Mycket bättre. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du inte kunde få tillgång till information var 
du än befann dig? 
Detta var ett stort problem eftersom det kunde leda till mycket tidsåtgång om man var tvungen 
att åka bil tillbaka till kontoret eller till extern källa för att hämta information. Detta har 
förändrats till mycket bättre. 
 
Nedanstående frågor behandlar korrekthet 
Hände det tidigare att du utförde arbeten baserade på felaktig information? 
Ja, det hände även om det inte var alltför ofta. Det kunde tex hända någon gång att de 
ritningar de gjorde sina mätningar efter blev reviderade och då hände det att de utfört 
mätningen baserat på felaktig information. Då fick de göra om mätningen. Detta kunde tex 
hända vid ett vägbygge då Vägverket och kommunen beslutade att ändra vägdragningen. 
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Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Även om det inte hände så extremt ofta så var blev det vanligtvis ett problem med extra jobb 
som följd när det väl uppstod. Förändringarna resulterade alltid i mer bilåkning för att kunna 
ta del av den nya ritningen. 
 
Till vilken grad upplever du att du idag har tillgång till korrekt information i större 
utsträckning än tidigare när ni inte använde mobila enheter? 
Han anser att detta har blivit bättre. Eftersom de hela tiden har tillgång till information så har 
de ju även direkt tillgång till information som ändras. På så sätt kommer de undan bilåkningen 
som förr var nödvändig för att få ta del av den ändrade informationen och då kan de reagera 
på förändringarna snabbare. 
 
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående korrektheten på 
informationen? 
Ja, den nya tekniken har bidragit till en viss minskad i informationsmissarna. 
 
Nedanstående frågor behandlar tidsperspektiv 
Till vilken grad upplever du nu med den nya tekniken att du alltid har tillgång till aktuell 
information, dvs som alltså inte har ändrats, jämfört med hur det var innan ni använde 
mobila enheter? 
Han tycker detta är något förbättrad. Här gäller samma sak som vid korrekthet, dvs att det 
hände att de förr ibland gjorde mätningar med information som inte var aktuellt längre. Med 
den nya tekniken så får de alltså hela tiden tillgång till information och får på så sätt direkt 
tillgång till information som har ändrats. Får de ta del av informationen snabbare kan de också 
reagera på den snabbare. 
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Han tycker att det var ett visst problem. Det inträffade inte så extremt ofta men när det väl 
inträffade så resulterade de i extra jobb som kunde ta viktig tid. 
  
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående tidsperspektivet på 
informationen? 
Ja, Han tycker att det har bidragit till färre informationsmissar. De gånger det inträffade 
tidigare har man nu kommit undan. 
 
Nedanstående frågor behandlar relevans 
Upplever du att den information som du nu laddar ner med den nya tekniken är relevant, dvs 
att du samtidigt inte laddar ner överflödig information som inte är nödvändig? 
Ja. De laddar endast hem det de behöver i mätningen. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du även hade tillgång till irrelevant 
information och var tvungen att sålla för att identifiera den information du behövde? 
Var inget problem alls tycker Han. Även då fick de endast den information de behövde. 
 
Till vilken grad upplever du att informationen du får idag är mer relevant än vad du fick 
tidigare innan mobila enheter användes? 
Han tycker inte att det är någon skillnad alls. Den information de får nu är precis densamma 
som den de fick tidigare. Däremot om idag de får någonting som inte är det de skulle få så 
slipper de åka tillbaka och hämta ny information. Istället får de den nya informationen skickat 
direkt till sin mobila enhet. 
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Vad tycker du är fördelarna med det nya systemet?  
Den främsta fördelen är tidsvinsten de gör, dvs att de slipper åka fram o tillbaka i bil. Han 
nämner också att han tycker att gör arbetet mer bekvämligt när de slipper sitta i bilen så 
mycket samt att de kan sitta hemma och jobba. Positivt är också att arbetet blivit mer flexibelt 
när de inte behöver sitta på kontoret så mycket som tidigare. Det leder även till att företaget 
får gott rykte hos kunder eftersom de utför uppdragen relativt snabbt. 
 
Vad tycker du är negativt med det nya systemet? 
Det enda Han kunde tänka sig är att det ibland kan ta lång tid att ladda hem filer, dvs att 
överföringshastigheten är låg. Det händer även att de inte får någon kontakt med nätet från sin 
mobiltelefon när de befinner sig ute på fältet. Detta brukar dock inte vara något speciellt stort 
problem. 
 



 45

Intervju med Responden 3, 2002-04-29 
 
Hur upplever du att den nya tekniken har medfört till förändringar angående kvaliteten på 
utförda arbeten? 
Han upplever att kvaliteten har blivit bättre i avseendet att det går snabbare att komma fram 
till resultatet, dvs att genomföra själva mätuppdraget. Man slipper åka fram och tillbaka . 
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till tidsvinster inom arbetet? 
Han upplever att tidsanvändningen har blivit mycket bättre. Mindre tid spenderas nu i bilen, 
på kontoret samt hos kunden. Mer tid spenderas på själva mätplatsen.  
 
Upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du kan utföra fler uppdrag? 
Han upplever att han hinner utföra flera arbeten efter det nya systemets införande. Man blir 
effektivare och hinner således med flera uppdrag, menar han. 
 
Vilken aspekt av effektivitet upplever du har förbättrats mest? 
Han upplever helt klart att tidsbesparing, utan tvekan, är den aspekt som förbättrats. Det är det 
som han personligen märkt. 
 
Nedanstående frågor behandlar transportabilitet 
När du är ute och arbetar, upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du på plats 
kan få den information du behöver för att kunna utföra arbetet? 
Ja. 
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till att underlätta 
informationsåtkomsten? 
Detta anser Han har blivit mycket bättre. Från att endast ha haft tillgång till information på 
kontoret har de nu tillgång till information oberoende av var de befinner sig. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du inte kunde få tillgång till information var 
du än befann dig? 
Var ett problem eftersom det krävdes mycket tid i bilen att åka och hämta informationen på 
något ställe. All denna bilåkning som förut var nödvändig ledde till mätningarna tog längre tid 
att utföra. 
 
Nedanstående frågor behandlar korrekthet 
Hände det tidigare att du utförde arbeten baserade på felaktig information? 
Han tycker att det hände mycket sällan. 
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
I stort sett obefintligt, det var aldrig någonting som Han upplevde som ett problem. 
 
Till vilken grad upplever du att du idag har tillgång till korrekt information i större 
utsträckning än tidigare när ni inte använde mobila enheter? 
Oförändrat. 
 
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående korrektheten på 
informationen? 
Nej, varken fler eller färre. 
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Nedanstående frågor behandlar tidsperspektiv 
Till vilken grad upplever du nu med den nya tekniken att du alltid har tillgång till aktuell 
information, dvs som alltså inte har ändrats, jämfört med hur det var innan ni använde 
mobila enheter? 
Han tycker att även detta är oförändrat. 
 
När vi frågar respondenten om revideringar i projekt och om dessa på något sätt var ett 
problem innan så svarar han: revideringar i olika projekt var inte speciellt vanliga. Visst 
hände det väl någon gång att det uppstod ändringar men det var så sällan så det var oftast inte 
någonting som påverkade arbetet i stort. Jag tycker för övrigt inte heller att det nya systemet 
varken påverkat detta. 
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Inget. 
  
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående tidsperspektivet på 
informationen? 
Nej, ingen skillnad. 
 
Nedanstående frågor behandlar relevans 
Upplever du att den information som du nu laddar ner med den nya tekniken är relevant, dvs 
att du samtidigt inte laddar ner överflödig information som inte är nödvändig? 
Ja den är relevant, de laddar endast hem det de behöver. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du även hade tillgång till irrelevant 
information och var tvungen att sålla för att identifiera den information du behövde? 
Inget problem tidigare, samma information de fick då som de får nu. 
 
Till vilken grad upplever du att informationen du får idag är mer relevant än vad du fick 
tidigare innan mobila enheter användes? 
Ingen skillnad. 
 
 
 
 
Vad tycker du är fördelarna med det nya systemet?  
De vinner mycket tid på att slippa sitta i bilen så mycket som tidigare. Dessutom är jobbet 
mer flexibelt, kan tex sitta hemma och jobba mer nu. Det har även lett till ett förbättrat rykte 
bland kunder. Det fungerar som förut fast bättre. 
 
Vad tycker du är negativt med det nya systemet? 
Han uppfattade att det i början var lite problem att lära sig använda alla datorprylar, men efter 
lite tid vande han sig vid detta. Annars upplever han överföringshastigheten som det största 
problemet idag. Det finns även radioskuggor då de alltså har problem med uppkopplingen, 
men detta har aldrig lett till att någon mätning blivit ogjord. Enligt Honom räcker det oftast 
med att förflytta sig en liten bit så får man täckning för mobiltelefonen. 
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Intervju med Respondent 4, 2002-04-25 
 
Hur upplever du att den nya tekniken har medfört till förändringar angående kvaliteten på 
utförda arbeten? 
Han anser att kvaliteten på utförda arbeten har blivit mycket bättre eftersom det går snabbare 
att genomföra mätningarna. Tiden som det tar att genomföra ett mätuppdrag är mindre nu tack 
vare att mindre tid spenderas i bilen mellan olika platser. 
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till tidsvinster inom arbetet? 
Han anser att tidsvinsterna har blivit mycket stora. Mer tid spenderas på själva mätplatsen och 
mycket mindre tid i bilen mellan mätplatsen och kontoret, samt på kontoret. Om man vill 
behöver man ju inte heller åka till kunden eftersom man kan få planer, ritningar och annan 
information elektroniskt. Allt detta tillsammans ger stora och viktiga tidsvinster. 
 
Upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du kan utföra fler uppdrag? 
Han tycker att det är lite svårt att säga just om antalet utförda uppdrag blivit fler, men han 
anser ändå att han arbetar mer effektivt med de mobila enheterna. 
 
Hur upplever du att det egna arbetsresultatet har förändrats som en följd av den nya 
tekniken?  
Han uppfattar att det egna arbetsresultatet har blivit bättre. Han tycker att han numera i större 
utsträckning kan ägna sig åt att göra det som det är tänkt att han egentligen ska göra, det vill 
säga mätningar. Han slipper i lika stor omfattning göra sådant som egentligen inte hör till 
arbetsuppgifterna men som delvis ändå behöver utföras, det vill säga bilåkning. En annan 
förändring som Han nämner är att han numera även kan arbeta hemifrån eftersom han även 
därifrån kommer åt intranätet. Ytterliggare en aspekt som kommer fram är att om en 
mätingenjör av någon anledning ska ta över en annan mätingenjörs uppdrag så är detta 
mycket lättare nu. Förr var de tvungna att personligen träffas för att få all nödvändig 
information i handen men numera får de den elektroniskt från servern. Allt detta har gjort 
arbetet mer flexibelt. 
  
Vilken aspekt av effektivitet upplever du har förbättrats mest? 
Flexibiliteten och tidsbesparingen. 
 
Nedanstående frågor behandlar transportabilitet 
När du är ute och arbetar, upplever du att den nya tekniken har bidragit till att du på plats 
kan få den information du behöver för att kunna utföra arbetet? 
Definitivt. 
 
Till vilken grad upplever du att den nya tekniken bidragit till att underlätta 
informationsåtkomsten? 
Detta har blivit mycket bättre. Från att bara ha haft tillgång från kontoret har vi nu tillgång till 
informationen överallt.  
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du inte kunde få tillgång till information var 
du än befann dig? 
Detta var enligt Han helt klart ett problem. Bilåkningen som krävdes tidigare var mycket 
kostsam i tid. Dessutom genererade all bilåkning i stora kostnader för bensin och service för 
bilarna. 
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Nedanstående frågor behandlar korrekthet 
Hände det tidigare att du utförde arbeten baserade på felaktig information? 
Visst hände det emellanåt att man gjorde det. Ibland uppstår förändringar i ritningar och med 
det gamla systemet tog det oftast längre tid innan man blev medveten om och fick ta del av 
förändringarna vilket innebar att man kunde ha genomfört mätningar baserade på 
informationen så som den såg ut innan förändringen. 
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Det var ingen enormt problem men det hände som sagt. Men om man jämför det här 
problemet med problemet med tidsåtgång vid bilåkning så var ju givetvis bilåkningsproblemet 
större. 
 
Till vilken grad upplever du att du idag har tillgång till korrekt information i större 
utsträckning än tidigare när ni inte använde mobila enheter? 
Han tycker att han numera faktiskt har tillgång till mer korrekt information. Det går snabbare 
för mätingenjörerna att få ta del av förändringarna av ritningarna. 
 
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående korrektheten på 
informationen? 
Visst, antalet gånger som man gör mätningar med fel information har blivit färre tycker Han. 
Eftersom man kan ta del av förändringarna snabbare så minskar också risken att göra 
mätningarna med fel information.  
 
Ett annat problem som emellanåt uppstod var enligt Respondenten att man helt enkelt skrev in 
fel värden i servern när man använde det gamla systemet. Förut skrev man ju upp alla 
mätvärden från mätplatsen på papper som man sedan tog med sig tillbaka till kontoret för att 
föra in på servern. Ibland hände det när man skulle skriva av pappret att man skrev av fel, 
antingen hade man skrivit upp siffrorna för slarvigt eller så blandade man ihop värden med 
varandra. Man märkte oftast ganska fort att fel värde hade inskrivits och hade man otur fick 
man bege sig ut till mätplatsen igen för att göra om mätningen. Med det mobila systemet 
existerar knappast detta problem längre eftersom man lagrar värdena i servern direkt från 
fältet med den bärbara datorn. Enligt Respondenten var detta det största problemet angående 
korrektheten när de använde sig av det gamla systemet.  
 
 
Nedanstående frågor behandlar tidsperspektiv 
Till vilken grad upplever du nu med den nya tekniken att du alltid har tillgång till aktuell 
information, dvs som alltså inte har ändrats, jämfört med hur det var innan ni använde 
mobila enheter? 
De gånger man hade inaktuell information med sig tidigare var de gånger då förändringar 
hade uppstått i ritningar, så som beskrivits tidigare. Då kunde alltså mätningar göras med 
felaktig information. Att man gör detta händer inte längre eftersom man får ta del av 
förändringarna snabbare, så som nämnts ovan. 
 
Till vilken grad var detta ett problem tidigare? 
Var ett litet problem men som nu inte är något problem överhuvudtaget. 
 
Har den nya tekniken bidragit till färre informationsmissar angående tidsperspektivet på 
informationen? 
Visst, de har blivit något färre. Se tidigare frågor. 
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Nedanstående frågor behandlar relevans 
Upplever du att den information som du nu laddar ner med den nya tekniken är relevant, dvs 
att du samtidigt inte laddar ner överflödig information som inte är nödvändig? 
Detta tycker inte Respondenten är något problem. Det är samma information som de 
behandlar med det nya systemet som med det gamla. 
 
Till vilken grad var det ett problem tidigare att du även hade tillgång till irrelevant 
information och var tvungen att sålla för att identifiera den information du behövde? 
Detta var inget Han uppfattade som ett problem överhuvudtaget. När man med det gamla 
systemet åkte tex till Lantmäteriet för att hämta olika information så var det man behövde ofta 
framlagt när man kom. Man behövde alltså inte leta och sålla bland en massa överflödig 
information. 
 
Till vilken grad upplever du att informationen du får idag är mer relevant än vad du fick 
tidigare innan mobila enheter användes? 
Detta uppfattar inte Han som någon skillnad. Som sagt så får de exakt samma information 
idag som de fick tidigare med det gamla systemet. Skillnaden är om de idag inte får något 
som de behöver så ringer de och får den sedan skickat till sig via e-posten. Förut var de 
tvungna att åka tillbaka och hämta den. 
 
Vad tycker du är fördelarna med det nya systemet?  
De främsta fördelarna är all tid man sparar in samt att arbetet har blivit mer flexibelt. Man 
slipper känna sig stressad över att man snabbt måste vara tillbaka på kontoret för att slutföra 
mätningarna.  
 
Vad tycker du är negativt med det nya systemet? 
Det enda Respondenten kan komma på är att mätingenjörerna träffar varandra mindre numera 
eftersom de alla spenderar mindre tid på kontoret och mer tid ute på fältet. Det blir alltså en 
mindre social samvaro mellan dem. 
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Bilaga 2. 
 
Intervju med Mikael Karlsson, Byggplanering den 12 april 
 
Om företaget 
Vad gör Byggplanering? 
Byggplanering är ett företag som funnits i Luleå sedan 1986. Deras uppdragsgivare är främst 
bygg- och anläggningsentreprenörer, projektörer samt stat och kommuner. Deras 
mätingenjörer har kompetens att utföra alla typer av olika mätningsarbeten. För att kunna 
utföra detta har de till sin hjälp modern teknik, bland annat två kompletta GPS-utrustningar. 
 
Vad är det ni utför mätningar på? 
De mätningar som utför kan t ex vara utsättningar och inmätningar för byggprojekt, och 
mätningar för kartunderlag. Kort sagt kan man säga att de gör utför alla olika typer av 
mätningar. 
 
Inom vilket område jobbar ni? 
Främst i Norrbottens län, men det händer även att de utför mätuppdrag söderut. 
 
Hur många mätkonsulter har ni? 
Idag har de 6 mätingenjörer. 
 
Om det mobila systemet 
Hur fungerar det mobila systemet? 
Varje mätingenjör har hela tiden med sig en bärbar dator samt en mobiltelefon. Den telefon vi 
använder är Nokia 6210. Dessutom finns det tillgång till små PDA-enheter. Dessa passar dock 
inte riktigt in på de krav vi har på de mobila enheterna utan vi använder i stort sett endast de 
bärbara datorerna. Med hjälp av mobiltelefonen kan de koppla upp sig på nätet och använda 
den bärbara datorn till att skicka och hämta information från den server som sitter i företagets 
kontorsbyggnad i Luleå. När man behöver information som finns på servern så tankar man 
bara ner den till den bärbara datorn. Ska man lagra information från fältet så är det bara att 
skicka upp det till servern. De kan också direkt från fältet skicka och ta emot olika 
information från externa källor från t ex Lantmäteriet som kan behövas som underlag för att 
kunna utföra olika mätningar. Detta skickas som e-post, och eftersom de ha tillgång till 
intranätet från fältet så har de ju även tillgång till e-posten. En ytterligare funktion i systemet 
är att man från fältet har tillgång till de programvaror som finns på servern. Detta hade man 
förut endast tillgång till från kontoret. Tack vare detta så kan man förbereda och avsluta alla 
mätningar ute på fältet. Man behöver alltså inte åka tillbaka till kontoret för att få fram 
resultatet av en mätning. Systemet erbjuder även möjligheter för fältarbetarna att skicka 
fakturan in till servern och till kunden direkt från sin dator på fältet. Från fältet så kan också 
fältarbetaren göra ett fakturaunderlag som sedan skickas in elektroniskt till kontoret där det 
sedan förs in i systemet och skickas till kunden. 
 
Hur länge har det mobila systemet använts? 
Systemet infördes under 2001 
 
Vad är fördelarna med att använda mobila enheter? 
Den största fördelen är enligt Mikael Karlsson att de spara mycket tid. Genom att slippa åka 
till kontoret, Lantmäteriet eller kunden för att hämta och skriva av olika information de 
behöver så kan de istället få det skickat direkt till datorn. Om en mätning till exempel utförs i 
Överkalix så är det ju uppenbart att de tjänar mycket tid om de slipper åka tillbaka till Luleå 
om de till exempel behöver tillgång till en karta eller liknande. Istället kan de nu få den direkt 
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till datorn på några minuter. I och med att mätingenjörerna kan skicka fakturaunderlaget från 
datorn utan att behöva åka in till kontoret och lämna det för hand så slipper de också att åka 
tillbaka till Luleå direkt efter att varje mätning är utförd. Nu kan de istället åka från ett 
uppdrag direkt till ett nytt. Eftersom de tjänar tid på det så hinner de nu också med att utföra 
fler mätningar samt att de får en bättre kvalitet på de mätningar som utförs. Som en följd av 
att mätingenjörerna tjänar tid så kan de släppa ifrån sig uppdragen snabbare, och då blir det ju 
även billigare för kunden eftersom de behöver hyra mätingenjörernas tjänster under en kortare 
tid. Detta har fått följden att företaget har fått en god image och att de fått fler uppdrag från 
kunder. Enligt Mikael Karlsson så minskar man tiden det tar att utföra en mätning med ca 
25% när det handlar om ett litet uppdrag. 
 
 
Vad är nackdelarna med att använda mobila enheter? 
Det som Mikael Karlsson kunde komma på var att de numera får en mindre personlig 
kundkontakt eftersom de får eventuellt underlag från kunderna elektroniskt och att de inte 
behöver besöka kunderna personligen. Han nämnde också att datorvanan bland personalen var 
olika till en början och att vissa behövde mer tid än andra för att vänja sig och att använda 
datorn på fältet. Detta har dock löst sig bra. Mikael säger även att man numera träffar de andra 
mätingenjörerna mindre eftersom alla befinner sig mer ute på fältet.  
 
Vilka förbättringar upplever ni med det mobila systemet? 
Se ovan. 
 
Vad är det som har effektiviserats i verksamheten? 
Antalet utförda mätningar, kvalitén på mätningarna.  
 
Har det blivit några försämringar överhuvudtaget sedan det mobila systemet infördes? 
Inget som Mikael Karlsson kunde komma på förutom den något minskade kundkontakten. 
 
Hur upplever personalen att använda mobila enheter? 
Positivt, överlag så har alla insett betydelsen som de mobila enheterna haft på deras 
verksamhet. 
 
Vad är alternativet till att använda mobila enheter? 
Att utföra verksamheten som det gjordes innan introduktionen av de mobila enheterna.  
 
Hur så en arbetsdag med det nya systemet ut? 
Man får uppdraget på samma sätt som tidigare, det vill säga via ett telefonsamtal. Ofta åker 
man fortfarande ut till kunden personligen för att diskutera uppdraget närmare. Därefter 
kontaktar man det ställe man behöver information från - ofta Lantmäteriet – och beskriver det 
man vill ha och får det sedan skickat till sin bärbara dator. Numera åker man direkt till 
mätplatsen och förbereder mätningen därifrån eftersom man kan komma åt de programvaror 
som ligger på servern även från den bärbara datorn. Man genomför själva mätningen och kan 
sedan på mätplatsen mata in uppgifter direkt i mätprogrammet för att kolla så allt stämmer 
och få fram resultat. Skulle man behöva göra om någonting så är det ju bara att göra det 
eftersom man ändå fortfarande befinner sig på mätplatsen. När allt är avklarat och resultaten 
stämmer så skickas resultatet till kunden via e-post. Från fältet fyller man även i den digitala 
blankett som finns för fakturering och skickar sedan in den direkt till servern där den lagras. 
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Om det gamla systemet 
Hur fungerade det gamla systemet, d v s innan mobila enheter infördes? 
Med det gamla systemet så hade mätingenjörerna tillgång till informationen på servern endast 
från kontoret. Den information som man behövde från externa källor som t ex Lantmäteriet 
eller hos kunden fick man antingen åka och hämta med bil eller så fick man den skickad via e-
post till kontoret. Kom de senare på att de glömt något fick de åka tillbaka och hämta det eller 
ringa upp och få informationen den vägen. Efter att ha genomfört mätningen fick de bege sig 
tillbaka till kontoret för att få fram resultatet av mätningen eftersom det endast var på kontoret 
de hade tillgång till de mätprogram som behövdes. Det var också tillbaka på kontoret som de 
kunde föra in uppgifterna i servern. Dessutom var det endast tillbaka som de kunde lämna 
fakturaunderlaget och hämta ny information som behövs för en annan mätning.  
 
Varför valde man att införa ett mobilt system? 
För att slippa spendera så mycket tid i bilen mellan kontoret och plats där mätningen skulle 
ske. De ville också eliminera problemet att ha gammal och eventuellt felaktig information. 
Från det att de hämtat informationen på kontoret så kan den ha ändrats när de kommer fram 
till platsen där mätningen ska ske. Mikael Karlsson nämnde också att om en mätingenjör som 
påbörjat en mätning men som t ex blivit sjuk innan den slutförts så var en annan mätingenjör 
tvungen att prata med honom för att få reda på vad som var gjort och vad resultatet blivit osv. 
Med det mobila systemet är det bara fritt fram för den andre mätingenjören att ta över och han 
får all information han behöver från servern på kontoret där den förste mätingenjören lagrat 
sitt arbete. Samma arbetsbelastning utan mobila enheter skulle kräva fler anställda. 
 
 
Vilka var problemen som man ville eliminera? 
Se ovan. 
 
Hur så en arbetsdag med det gamla systemet ut? 
Man fick uppdraget från kunden via ett samtal på mobiltelefonen. Därefter åkte man med 
bilen till kunden och gjorde ett personligt besök där man fick en mer detaljerad beskrivning av 
vad som skulle mätas och var det skulle utföras. Efter besöket hos kunden åkte man till 
exempel till Lantmäteriet för att skaffa kartor, punkter och annan information av mätplatsen 
samt annan information som behövdes för att kunna genomföra mätningen. Därefter begav 
man sig till kontoret för att sitta framför datorn och förbereda mätningen eftersom det endast 
var på kontoret som man hade tillgång till mätprogrammet. Först efter att detta var avklarat 
åkte man till själva mätplatsen och utförde mätningen. Alla värden av mätningarna skrevs upp 
på papper. Därefter åkte man tillbaka till kontoret och matade in uppgifterna i 
mätprogrammet, kollade så att allt stämde och fick fram resultatet. Om man nu märkte att det 
var något som inte stämde var man tvungen att åka tillbaka till mätplatsen och göra om delar 
av mätningen. Skulle detta inträffa var därefter tvungen att åka tillbaka in till kontoret igen för 
att få fram ett nytt resultat. Nu när mätuppdraget var avklarat åkte man ut till kunden och gav 
denne resultatet av mätningen. Efter att ha lämnat resultatet hos kunden åkte man tillbaka in 
till kontoret och fyllde i blanketter för fakturering. Denna lades senare in i systemet av 
administrativ personal som sitter på kontoret. 
 
 
 
 
En planeringsfunktion kommer också att integreras i systemet i framtiden där fältarbetare ska 
kunna gå in på datorn och se var de andra mätingenjörerna befinner sig och vilka uppdrag 
som finns registrerade men som fortfarande inte blivit utförda. 


