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The service technicians of Borlänge Energi needed a tool to make their work more 
efficient. Earlier all the journals of operation for each service customer were saved locally 
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headquarter to finish the assignment. Neither did Borlänge Energi have any possibility to 
keep statistics over the service customers, since all of the journals of operation were saved 
locally. 
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1. Inledning 
Denna examensrapport behandlar utvecklingen av en handdatorapplikation 
samt undersökningen av nyttan med att införa en handdator i en organisation. 
Vi kommer i det här kapitlet beröra bakgrunden till examensarbetet och 
problem som företaget upplever idag. Vidare kommer vi att beröra syftet vi har 
med rapporten gentemot skolan och målet som vi har med examensarbetet. I det 
här kapitlet har vi även valt att inkludera avgränsningar samt metodöversikt för 
att läsaren ska få en bra översikt om hur vi har tänkt. 
 

1.1 Bakgrund 
Borlänge Energi med dotterbolaget Borlänge Energi Försäljning AB levererar 
en rad bekvämligheter till Borlänges fastigheter, till exempel kranvatten, el, 
fjärrvärme och kommunikationsnät. I definitionen av kommunikationsnätet 
ingår både bredband, det vill säga data och tele, samt vägnätet. Företaget tar 
också hand om avloppsvatten och avfall. På uppdrag av kommunen sköter 
Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Borlänge 
Energi är ett kundorienterat fullserviceföretag. Med fullserviceföretag menas att 
de sköter vatten, el, värme samt avfallshantering. Deras mål är att skapa största 
möjliga kundnytta med minsta möjliga miljö- och klimat påverkan. 
 

Vi kom i kontakt med Borlänge Energi under hösten då en av oss har haft en 
mentor på företaget. Borlänge Energi hade en önskan att få ett system utvecklat 
åt deras servicetekniker, som i dagsläget upplevde en del problem med att 
effektivisera serviceuppdragen.  
 

1.2 Problemformulering 
Borlänge Energi vill kunna effektivisera alla serviceuppdrag för att göra 
företaget mer lönsamt. Ett serviceuppdrag innebär att genom ett avtal med 
Borlänge Energi ska en servicetekniker kontrollera vissa förbestämda punkter 
hos en kunds vatten-, el-, värme- och avfallsutrustning. 
 
I nuläget spenderar serviceteknikern en onödig tid på att leta efter information 
om uppdragets plats, mätare, historik etc. Varje uppdrag skickas till teknikern 
genom en handläggare, teknikern kan därefter titta igenom systemet vilka  
 
uppdrag som har blivit tilldelade denne. Efter genomfört uppdrag måste 
teknikern tillbaka till kontoret för att också där klarmarkera uppdraget. 
 
Frågor som kan ställas när man ska lösa detta problem är: Vad är nyttan med att 
använda en handdator? På vilket sätt förändras arbetsrutinerna i och med en 
handdator? Går det att implementera vår prototyp i Borlänge Energis befintliga 
systemarkitektur? Vad krävs i form av användarvänlighet för att 
serviceteknikern ska använda den nya prototypen?  
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1.3 Syfte 
Syftet med examensrapporten är att undersöka vad ett företag vinner med att 
införa en handdator istället för som i nuläget använda stationära datorer. Fokus i 
rapporten kommer att ligga på vad serviceteknikern kan tänkas vinna på detta. 

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att utveckla en prototyp till ett system för att 
underlätta arbetet för Borlänge Energis servicetekniker. Prototypen ska tas fram 
för en handdator med ett grafiskt användargränssnitt där teknikern på ett 
behändigt sätt kan ta del av uppdragsinformationen för att hitta rätt adress. 
Vidare ska teknikern genom detta gränssnitt få fram en kartbild för att lättare 
hitta till servicestället. 
 

1.5 Avgränsningar 
Dessa avgränsningar har arbetats fram: 
 

• Inga vägbeskrivningar fram till en adress kommer att ges, utan endast en 
markering på karta vart platsen är lokaliserad. 

• Utvecklingen kommer endast att ske för en typ av operativsystem för 
handdatorer – Pocket PC 2002. Detta för att inte behöva göra en 
undersökning av samtliga operativsystem som finns på marknaden. 

• En prototyp kommer endast att arbetas fram mot den del av Borlänge 
Energi som hanterar fjärrvärmen. 

• I undersökningen kommer ingen miljö och ekonomisk vinst att ingå utan 
fokus kommer istället att ligga på de tidsmässiga vinsterna samt hur 
prototypen kommer att förändra serviceteknikerns arbete. 
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1.6 Metodöversikt 
Vi kommer att använda oss av David Siegels metod för utvecklandet av 
handdatorapplikationen. Vi kommer även att komplettera Siegels metod med en 
egen fas för framtagning av databasen. Vid datainsamlingen kommer vi att 
använda oss av flera metoder, dels litteraturstudie för att undersöka 
informationen som finns i nuläget men vi kommer även att använda oss av 
intervjuer och observationer. I huvudsak kommer vi att rikta in oss på en 
kvalitativ metod, eftersom antalet servicetekniker hos Borlänge Energi inte är 
tillräckligt många i antalet att en kvantitativ metod är genomförbar. 
 
 

 
Figur 1.1 Metodöversikt 

Utveckling av prototyp - David Siegels utvecklingsmodell 
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1.7 Examensrapportens disposition 
Vi har här valt att lägga in en figur som illustrerar hur examensrapporten är 
strukturerad. 
 
 
 

 
 
Figur 1.2 Illustration av rapportens upplägg 
 
Bilden ovan illustrerar hur examensrapporten är strukturerad och hur de olika 
delarna hänger ihop. Introduktionen är precis som det låter att läsaren ska få en 
bakgrund till rapporten, samt vad vi ska utveckla och varför. Metoddelen 
behandlar vilka val av metoder vi gjort. Från introduktionen går vi vidare med 
referensramen till rapporten, vilket betyder att vi går närmare in på begreppen 
mobilitet, mobil kommunikation samt användbarhet. Efter att vi har skaffat oss 
en bra referensram flyttar vi fokus till företaget och undersöker hur vi ska 
implementera prototypen i företaget. Detta genomför vi genom en 
verksamhetsbeskrivning. I kapitel 8 analyserar vi nyttan med att införa en 
handdator i ett serviceföretag. För att utreda nyttan använder vi oss av metoden 
FA/SIMM. Vi avslutar rapporten med en slutsats och en diskussion där vi 
reflekterar över examensarbetet. 
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2. Metodbeskrivning 
I det här kapitlet kommer vi att beskriva olika metoder för att utföra ett sådant 
här projekt. Metoderna är både inriktade mot utvecklingen av prototypen samt 
hur man går till väga vid datainsamling. 
  

2.1 Siegels Utvecklingsmodell 
David Siegels metod1 är indelad i fyra faser och dessa är speciellt framtagna för 
utveckling av webbprojekt och passar därför bra för detta examensarbete, 
eftersom det är ett webbprojekt vi gör fast mot en mobil enhet. 

2.1.1 Fas 1 – Strategi och taktik 
Som ovan nämnts, delas metoden2 in i fyra faser för utveckling av webbprojekt. 
Varje fas delas ytterligare in i olika vitala delar och i första fasen är dessa: 
Strategisk planering samt Taktisk planering. Här försöker utvecklare att förstå 
företagets verksamhet för att på ett sådant sätt kunna placera webbprojektet i 
dess tänkta sammanhang. 
 
Vidare beskriver den här fasen undersökningen och dokumenten som banar väg 
för ett lyckat webbprojekts utformande. Har projektet använt sig av en dålig 
strategi spelar det ingen roll hur bra taktiken har fungerat, det kommer inte att 
fungera i slutändan. Samtidigt gäller att om dokumenten inte överensstämmer 
med strategin blir hela projektet ineffektivt.  
 
Strategisk planering 
Med den strategiska planeringen går det att säga att man skapar en översiktlig 
beskrivning av webbprojektet. Genom att skapa en sådan är det inte bara en 
beskrivning vad det i slutändan ska bli av projektet utan också hur det på bästa 
möjliga sätt nås. 
 
Under den första delen av fasen är det väldigt viktigt att se hur webbstrategin 
passar in med företagets helhetsstrategi.  Stämmer den inte överens från början 
går det att därifrån arbeta med att försöka inkludera målen med sidan, sidans 
layout, märkning, gränssnitt och tekniska mål. Den strategiska planeringen ska 
innehålla hur situationen ser ut för företaget i dagsläget. Vidare ska den även 
innehålla marknadsundersökningar samt en kartläggning över företaget. Denna 
kartläggning ska beskriva företagets kunder och aktiemarknad.  
 
Taktisk planering  
Efter att ha genomfört utförliga undersökningar går man vidare till själva 
tänkandet. Vid det här laget har kundprofiler och frågeformulär tagits fram. Då 
är det dags för att Brainstorma fram idéer som kommer att uppnå målen som 
satts. Här går det samarbeta med företaget. Leta fram vägar som är attraktiva för 
kunderna, se till att behålla dem och ge dem den bästa tänkbara service. 
 

                                                 
1 Siegel, David, Secrets of successful web sites, 1997 
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Tidsplan 
Innan nästa steg i utvecklingen, ska projektledaren ta fram en tidsplan för 
fortskridandet av projektet. Tidsplanen kan innehålla både fasta datum samt 
vissa datum som är lite mer flexibla. De fasta datumen är satta för speciella 
händelser i utvecklingen. Om huruvida projektledaren har skapat en bra tidsplan 
eller inte syns på hur stort utrymme denne har avsatt för testning och 
godkännande. 

2.1.2 Fas 2 – Design och kreativa lösningar 
Fasen kan ytterligare delas in i tre steg: Expansion, kontraktering samt 
förproduktion. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av dessa steg. 
Här har vi även lagt till vår egen databasmodellering som inte finns i Siegels 
metod. 
 
Expansion 
I den här fasen arbetar designteamet med att utforska möjligheterna genom att 
utvärdera idéer, sketcher och övrigt material. Det är viktigt att inte rusa iväg 
och börjar programmera kod i den här fasen. 
 
Brainstorming 
Efter det att designteamet skaffat sig en bra bild av företaget de ska utveckla åt, 
är det dags för brainstorming. Designteamet börjar med att Brainstorma för den 
mest betydelsefulla sidan på webbplatsen och ska helst inte ge sig förrän de har 
minst 15 förslag. Av dessa 15 bör åtminstone 5 vara ”på rätt väg”. Lek med lite 
olika delar såsom bilder, texturer, känslor och teman. Det är viktigt att inte 
förblinda sig i vilken ände som börjar. Brainstorming behöver inte ha en tydlig 
början eller ett tydligt slut. 
 
Navigering 
När man väl börjat kan det vara lätt att det ”bara” drar iväg och skapar nya 
navigeringsscheman. En rekommendation är att man håller navigeringen så 
enkel som möjligt. Den som besöker en webbplats har inte kommit dit för att 
imponeras över navigationen utan bör istället uppleva en enkelhet att ta sig runt 
på webbplatsen. 
  
Datamodellering 
Databasmodellering görs för att få den funktionalitet som man önskar på 
databasen. Databasmodellering är en schematisk metod över tabellerna i 
databasen med tillhörande relationer.  

2.1.3 Fas 3 – Produktion 
För att få en lättöverskådlig bild över fasen, delas den in i delmoment. Det 
första är produktionen, där programmeringen utförs. Nästa steg i fasen är 
kommunikation och det sista momentet är valideringen. 
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Produktion 
Någon gång under utvecklingsfasen måste man sluta med att komma på idéer 
för designen och börja utveckla det som är överenskommet. Målet med den här 
fasen är att nå fram till ett beta-version av produkten. Det är i den här fasen som 
de flesta problem dyker upp, eftersom den bygger på att de tidigare faserna är 
riktigt gjorda. Små problem som dyker upp i faserna ett eller två kommer att i 
den här fasen ha växt till sig och blivit svårhanterliga. 
 
Det ska från början vara klart med vilka bilder som ska finnas med i produktion 
tillsammans med animeringar, ljud och script etc. 
 
Kommunikation 
För att arbetet ska flyta på så pass bra som möjligt är det väsentligt med att 
använda sig av antingen veckorapporter eller allra helst dagrapporter. Detta för 
att samtliga ska kunna ta del av informationen. Det är även bra att varje person 
delaktig i utvecklingen antecknar hur mycket tid som denne har utfört. Detta är 
ett hjälpmedel, dels går det att se hur man ligger till i tidsplaneringen samt att 
det går att använda uppgifterna i framtida projekt för att bestämma 
tidsåtgången. 
 
Validering 
När webbplatsen börjar få den utformning och funktionalitet som eftersökts, är 
det dags för validering eller mera tydligt testning. I denna fas sker både en 
utförlig testning av databasen samt av hela webbplatsen. Här är det viktigt att 
testerna sker på personer i sin omgivning, på arbetsplatsen om webbplatsen 
uppfyller kraven på ett förståeligt sätt. 

2.1.4 Fas 4 – Leverans och underhåll 
Den här fasen är den sista i utvecklingsmetoden och delmomenten är leverans 
och underhåll av webbplatsen. Till skillnad från de andra faserna har den här 
fasen inget utsatt slutdatum, eftersom underhållet av en webbplats är en 
kontinuerlig process. 
 
Leverans  
Här flyttas webbplatsen från miljön där utvecklingen skett till kundens val av 
plats. Det kan antingen vara en webbserver hos kunden eller ett webbhotell som 
kunden valt ut. Valet av webbhotell är avgörande om webbplatsen kommer att 
fungera som lovats, då prestanda skiljer mellan olika webbhotell. 
 
I samband att webbplatsen flyttas lämnas dokumentationen över till kund för en 
framtida förvaltning. Har det dessutom klargjorts i kravspecifikationen att en 
undervisning av webbplatsen ska ingå är det i den här fasen detta genomförs. 
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Underhåll 
I och med att webbplatsen levererats påbörjas underhållsarbetet av företaget 
som utvecklat projektet. Man börjar då leta efter buggar och försöker lösa dessa 
och ge ett underlag för utvecklingen av en ny version. 
 

2.2 Datainsamling 
För att få ett bättre perspektiv på hur man ska utveckla en prototyp kan man 
använda sig av olika metoder för insamlingen av data3. Nedan följer metoder av 
datainsamling som vi har valt och vad dessa innebär. 

2.2.1 Intervju 
Det finns olika former av intervjuer. En typ är där alla frågor är givna och de 
kommer i en viss given ordning. Ytterligare en typ är där ämnesområdet är 
bestämt men frågorna hittas på efterhand när undersökaren anser att det är 
lämpligt. Detta kan vara bra för att gå djupare in i ett intressant svar på en 
tidigare ställd fråga. Intervjuer kan ske en och en eller i gruppform, de kan 
bandas, skrivas ner eller memoreras. Känsliga frågor ska inte bandas eller 
skrivas ner utan ska noteras efter att intervjun är genomförd, detta för att få mer 
utförliga svar. 
 
En intervju ger undersökaren tillgång till primärdata, vilket betyder att datan 
man får in är tänkt att användas i den aktuella studien. 
 
Så gjordes Intervjuerna 
För att kunna skriva om Borlänge Energis systemarkitektur och 
verksamhetsbeskrivning intervjuade vi ett antal personer på företaget. Dessa 
personer var: Mats Rusback – IT ansvarig, Kjell Olsson – Ansvarig 
fjärrvärmedelen, Christian Olhans – Ansvarig för examensarbeten, Ronny 
Arnberg – Vår handledare samt Karin Bylund – GIS. 
Med dessa personer hade vi kvalitativa intervjuer. Vi hade med oss 6-8 frågor, 
dessa frågor varierade med vilken person vi intervjuade. Att vi bara hade med 
ett fåtal frågor var för att intervjupersonen själv skulle kunna vidareutveckla 
sina svar och kunna ha möjlighet att sticka ut på sidospår. Dessa sidospår var 
väldigt intressanta då de gav oss mer information som vi inte hade tänkt på 
tidigare. Med oss på alla intervjuer hade vi inspelningsutrustning, för att kunna 
spela in hela intervjuerna. Detta gjordes med intervjupersonernas samtycke och 
inspelningarna användes bara för stöd vid dokumentationen av intervjun. Vi 
antecknade även under intervjun för att kunna ställa följdfrågor och följa upp 
svaren.  
 

2.2.2 Litteraturstudie 
Med litteratur menas allt skrivet material, tidningar, böcker samt rapporter etc. 
Den data som en litteraturstudie ger är sekundär data vilket betyder att datan är 
framtagen för ett annat syfte än undersökarens. Det är viktigt att tänka på att 

                                                 
3 Björklund, Paulsson, Seminarieboken, 2003 
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texten kan vara vinklad och kanske inte tar upp all relevant information som 
undersökaren kan behöva. 
 
Så gjordes Litteraturstudien 
För att kunna förklara begreppen, GPRS, GSM, UMTS samt bluetooth var vi 
tvungna att söka mycket information bland böcker och tidskrifter. Det som dock 
gav de bästa resultaten var sökning på Internet. Vi använde även litteratur för 
att läsa in oss på hur man programmerar för mobila enheter. Dessa böcker 
ställde Borlänge Energi upp med. 
 
2.2.3 Observation 
Det finns olika typer av observationer. En typ är deltagande observation, vilket 
betyder att man som undersökare deltar i aktiviteten. En annan typ är när 
undersökaren observerar aktiviteten i smyg. Observationer grundar sig på 
subjektiva uppskattningar. 
 
Så gjordes Observationen 
Vi genomförde även en observation för att kunna se hur en rondering4 går till. 
Detta hjälpte oss främst när vi började fundera på hur vår applikation skulle se 
ut. Men det hjälpte oss även att se vilka problem en servicetekniker kan ställas 
inför, vid en rondering.  
 
Observationen gick till så att vi åkte runt tillsammans med en servicetekniker på 
en rondering. Han förklarade hela tiden vilka problem som en tekniker kan 
ställas inför. Han beskrev också i detalj hur en rondering gick till. Vid denna 
observation fördes anteckningar som stöd, för att vi senare skulle kunna 
dokumentera utförligt om vad som sagts 
 

2.3 FA/SIMM 
För att utreda nyttan med en handdator undersökte vi vilka problem som fanns 
och hur dessa skulle gå att lösa. För att identifiera problemen använde vi oss av 
analysmetoden FA/SIMM och gjorde två problemgrafer.  
 
Med hjälp av en problemgraf kan man urskilja vilka orsaker och effekter olika 
problem har. Vissa problem ger ibland bara upphov till en effekt, medan andra 
problem ger upphov till flera effekter. Meningen med en problemgraf är att 
försöka komma åt källan till problemen. Kommer man åt att lösa problemet i 
toppen försvinner även de underliggande problemen. Ibland kanske det inte går 
att lösa problemet i toppen, då får man försöka lösa något annat problem längre 
ner i problemgrafen. Efter detta gör man om problemgrafen och ser om 
problemen har försvunnit och om nya problem uppkommit. 
 

                                                 
4 Är när en servicetekniker besöker ett serviceställe och gör en kontroll samt antecknar i en 
driftjournal. 
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2.4 Metodmotivering 
Vi har valt att använda oss av David Siegels metod för utvecklingen av vår 
prototyp, eftersom den är speciellt inriktad på utveckling av webbplatser. I och 
med att prototypen vi ska utveckla inte är en traditionell webbplats kommer vi 
att anpassa modellen efter vårt projekt.  
 
Vid insamlingen av data har vi valt de ovan nämnda metoderna. Dessa val 
baserar vi på att vi anser att de passar bäst in i vårt projekt med tanke på att vi 
vänder oss till en liten grupp människor inom företaget.  
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3. Mobilitet 
I det här kapitlet kommer vi att ge en allmän beskrivning av mobilitet och vilka 
olika aspekter som ingår i begreppet mobilitet. 
 

3.1 Vad är mobilitet? 
När man ska förklara ordet mobilitet är kanske det första man kommer att tänka 
på rörlighet, vilket också är beskrivet i svenska akademins ordlista5. Men ser 
man bara till den beskrivningen innebär det att näst intill hela jordens 
befolkning är mobil. Beskrivningen är minst sagt diffus, eftersom det inte går 
att sätta fingret på något konkret men ändå vet nästan alla i stort vad begreppet 
innebär. Man vet till exempel att brevbäraren är mobil men att kocken står still 
och arbetar vilket gör honom till stationär6.  
 
Då vi i vårt examensarbete kommer att använda mobila enheter kommer vi 
därför att i nästa stycke förklara mobil IT-användning. 
 

3.2 Mobil IT -användning 
I den här delen av kapitlet tänkte vi gå igenom hur mobiliteten ser ut vid 
användandet av mobil IT. Det finns tre huvuddelar som måste beskrivas för att 
skapa en bild av mobil IT-användning. Dessa är modalitet, miljö och 
applikation7. 
 
 

 
 
Figur 3.1 Modell av Mobil IT-användning8

                                                 
5 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
6 Braa, Sörensen, Dahlbom, Planet Internet, 2000  
7 Braa, Sörensen, Dahlbom, Planet Internet, 2000 
8 Braa, Sörensen, Dahlbom, Planet Internet, 2000 
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3.2.1 Modalitet 
Det finns flera olika typer av mobilitet som kategoriseras av de olika 
situationerna som uppstår i vardagen (modalitet). Det finns folk som spenderar 
hela dagen med att sitta in en bil och åka från en plats till en annan. En annan 
kategori är de är de som rör sig på ett förutbestämt område, till exempel 
väktare. Det finns således flera olika typer av mobilitet och dessa är besök, resa 
och vandring9.  
 
Besök 
Besök innebär att man är på ett ställe under en viss tid innan man rör sig till ett 
annat ställe. Ett exempel på besök skulle kunna vara när en vikarie går in och 
vikarierar på en skola under den tiden som en ordinarie lärare är borta. 
 
Resa 
Resande innebär att en individ tar sig från en plats till en annan. Men för att 
klassas som resa måste det ske med hjälp av ett fordon. Ett sådant exempel är 
när man till exempel pendlar till arbetet i tåg eller bil. Den resande individen 
kan antingen vara den som kör eller en passagerare. Det viktiga är att man tar 
sig från en plats till en annan. 
 
Vandring 
Vandring är något som sker på ett förutbestämt område eller byggnad. Den 
vandrande spenderar tid med att gå runt. Ett typexempel på något sådant är 
väktaren som kontrollerar att allt står rätt till i en byggnad. 

3.2.2 Miljö 
All användning av mobil IT sker i en miljö. Sedan delar man in miljön i två 
delar: den fysiska miljön och den sociala miljön. 
 
Den fysiska miljön är sådant som man kan ta på. I föregående stycke – 
modalitet - nämnde vi att ett exempel på att resande var pendling med tåg. 
Bygger man vidare är detta den fysiska miljön för den resande individen, sätena 
i tåget. Skulle tåget vara fullt skulle den fysiska miljön ändras eftersom det 
skulle leda till att individen får stå. 
 
Den andra delen i miljön är den sociala miljön. Med social miljö menas 
arbetssituationen där det behövs struktur för få det att fungera. Utöver 
strukturen behövs det formella ledare vilket leder till resultat för företaget. 

3.2.3 Applikation 
De tekniska delarna av mobilt IT kallas för applikation. I applikation ingår tre 
komponenter, och dessa är teknologi, data samt program10. 
 
 
 

                                                 
9 Braa, Sörensen, Dahlbom, Planet Internet, 2000 
10 Braa, Sörensen, Dahlbom, Planet Internet, 2000 
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Teknologi är den plattform som ligger till grund för applikationen. De 
teknologierna som finns definierbara inom teknologi är stationära, flyttbara 
samt portabla. Ett exempel på en stationär pla ttform är en PC, ett exempel på 
flyttbar är den bärbara datorn och sist är handdatorn ett portabelt exempel. 
 
Data är den information som ett program hanterar. Till exempel alla adresser i 
en adresslista. 
 
Program är en applikation som hanterar information på olika sätt. Ett exempel 
på det här området är MySQL Control Center11 som är ett program som 
hanterar datan i databasen. 
 
 
3.3 Slutsats 
Slutsatsen av begreppet mobilitet är att det är ett svårdefinierat ord, där de flesta 
vet vad det handlar om men få vet exakt vad det innebär. Begreppet mobil IT-
användning innefattar tre perspektiv. Dessa tre är modalitet, miljö och 
applikation. Kortfattat handlar modalitet om rörelse, miljö handlar om det 
fysiska och det sociala som påverkar en individ och slutligen handlar 
applikation om vilken teknologi som används. 
 
Då människan blir mer mobil, krävs en ökad förståelse av kommunikationen 
mellan dessa. I nästa kapitel har vi förklarat några av dessa 
kommunikationssätt.

                                                 
11 MySQL är en databas och MySQL Control Center är ett program som hanterar datan i 
databasen 
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4. Mobil Kommunikation 
Mobil kommunikation är ett brett begrepp, för att få lite mer insikt vad det finns 
för olika tekniker och infrastrukturer har vi valt att i den här delen av kapitel 4 
förklara begreppen Nordic Mobile Telephone (NMT), Global System for 
Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS) och 
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS, i dagligt tal 3G). Vi 
kommer även att beskriva Bluetooth som en typ av mobil kommunikation. 
Detta för att vi i vårt examensarbete kommer att använda oss av denna teknik 
för att koppla ihop mobiltelefon och handdator. 
 
NMT är den första generationens mobiltelefoni (1G), GSM är andra 
generationens mobiltelefoni (2G), GPRS är 2,5 generationens mobiltelefoni 
(2,5G) och UMTS är den tredje generationens mobiltelefoni (3G). Det finns 
även en fjärde generation som kallas 4G. Orsaken till att GSM utvecklades var 
att NMT-nätet inte klarade av det oväntade stora antalet 
mobiltelefonabonnenter. GSM-tekniken har dock inte slutat att utvecklas i och 
med 3G. Nya tjänster kopplade till GSM utvecklas ständigt. 
 
Tabell 4.1 Överskiktliga skillnader mellan olika typer av nät 
 NMT GSM GPRS UMTS 
Generation 1 G 2 G 2,5 G 3 G 
Överföring Analog Digital Digital Digital 
Överföringshastighet  ------ 64 kbps 170kbps 2 Mbps 
Typer av 
information 

Tal Tal, 
SMS, 
WAP 

Tal, 
SMS, 
WAP, 
MMS 

Tal, SMS, 
WAP, 
MMS, 
Videosamtal 

Dataöverföring  circuit-
switching 

circuit-
switched 

packet-
switched 

packet-
switched 

 

4.1 NMT/GSM 
I och med att dessa två tekniker är gamla och inte används i vårt examensarbete 
kommer vi bara att beskriva teknikerna för att du som läsare ska få en liten 
uppfattning om vad det är. 
 
1981 kom det första rikstäckande mobiltelenätet igång, NMT. NMT bygger på 
analog överföring. NMT nätet är det nät som har den bästa täckningen i hela 
Sverige. Detta faktum gör att NMT telefonerna är väldigt populära i fjällen och 
hos jägare. Anledningen till att det har bra täckning beror på att basstationerna 
för NMT har mycket längre räckvidd.  
 
I ett analogt system går det bara att skicka tal, dock blir talet oftast brusigt. 
Fördelen med analogt system är att det går att få kontakt även om signalen är 
näst intill obefintlig. En nackdel är att samtalen är väldigt lätta att avlyssna. 
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Ericsson släppte 1981 sin första bärbara telefon anpassad för NMT-nätet, 
Hotline Pocket. Den blev väldigt populär på grund av sin låga vikt, endast 750 
gram samt att den ”bara” kostade 40 000 kr, vilket då ansågs billigt. 
 
NMT-nätverket består av en växel/switch, MXT (Mobile Telephone Exchange), 
ett antal basstationer (BS) samt kopplingsstationer som kopplar samtalen till det 
fasta telenätet eller vidare i NMT-nätet 

 
Figur 4.1 Koppling av samtal i NMT-nätet12 
 
 
År 1992 gick Sverige över till det digitala GSM-nätet13. Största skillnaden 
mellan NMT och GSM var att i GSM nätet skedde all överföring digitalt. Det 
var inte längre begränsat att bara föra samtal över det mobila nätet. Med GSM 
kunde man skicka små textmeddelande mellan mobila enheter.  
 
GSM systemet skiljer på användare och telefon. All info om användaren lagras 
på ett minneskort, SIM (Subscriber Identity Module). Ett SIM-kort tillsammans 
med en mobil enhet bildar en Mobil station (MS). Denna MS skickar sedan 
signaler till en BTS (Base Transciever Station). Denna basstation styrs sedan av 
en BSC (Base Station Controller). En BSC sköter kanaltilldelning samt byte 
mellan olika basstationer. BTS + BSC bildar tillsammans BSS (Base Station 
System). Mobiltrafiken i GSM-nätet styrs av en MSC (Mobile Switching 
Center). MSC är kopplad till en gateway, Gateway Mobile Switching Center 
(GMSC), för att kunna koppla samtalen till det fasta telefonnätet. MSC+GMSC 
bildar tillsammans med fyra databaser NS (Network Subsystem) 
 
 
 
 

                                                 
12 Olsson, Understanding Changing Telecommunications, 2004 
13 Ewert, GPRS, 2001 
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Figur 4.2 Koppling av samtal i GSM-nätet14 

 
4.2 GPRS 
Nedan följer en detaljerad beskrivning om vad GPRS är och hur det fungerar i 
praktiken. 

4.2.1 Vad är GPRS? 
GPRS är en förkortning för General Packet Radio Service och innebär i korthet 
att det går att skicka paketdata (se figur 4.3.2, UMTS i praktiken) på det redan 
befintliga GSM nätet. GPRS används endast för att skicka och ta emot 
information vilket betyder att GPRS inte används för den vanliga 
talkommunikationen utan där används fortfarande GSM. GPRS ger flera 
förbättrade möjligheter i jämförelse med GSM (se tabell 4.1). Bland fördelarna 
med GPRS finns bland annat möjligheten att vara ständigt uppkopplad, att en 
bruten förbindelse automatiskt kan återupptas igen och att det är möjligt att ta 
emot ett telefonsamtal också när man är uppkopplad mot Internet15. GPRS ger 
en mer flexibel lösning eftersom operatören antingen kan lösa betalningen för 
den mängd data man överför eller den tid man är uppkopplad.  
 
Sammanfattningsvis innebär det här att GPRS erbjuder en betydligt högre 
bandbredd, närmare bestämt 170 kb/s16 mot 56 kb/s som GSM-nätet erbjuder. 
Detta uppnås genom att använda redan existerande resurser på ett effektivare 
sätt. Det finns givetvis flera fördelar med GPRS framför GSM men för 
användaren är det hastigheten som är utmärkande.  
 
4.2.2 GPRS i praktiken 
Till skillnad från GSM, sker GPRS-kommunikationen is tället genom att MT 
(Mobil Terminal) skickar datapaket till närmaste BSC (basstation) via en BTS. 
BSC skickar sedan vidare datapaketen till en SGSN (Serving GPRS Support 
                                                 
14 Olsson, Understanding Changing Telecommunications, 2004 
15 Ewert, GPRS, 2001 
16 Ewert, GPRS, 2001 
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Node). En SGSN håller reda på vilka mobiltelefoner som befinner sig i dess 
område, för att veta om en mottagande mobiltelefon befinner sig inom ett visst 
SGSN område. Vidare kommunicerar denna SGSN med en GGSN (Gateway 
GPRS Support Node). En GGSN fungerar som kopplingen mellan GPRS-nätet 
och det externa nätet – Internet. 
 
Datapaketen som kommer från SGSN konverteras av GGSN för att anpassas för 
den trafik som sker på Internet. Som ett resultat av konverteringen skapas IP-
paket av datapaketen. IP-paketet skickas sedan till dess rätta GGSN. Väl 
framme vid rätt GGSN tas IP-paketen emot från Internet. GGSN kontrollerar 
till vilken SGSN som IP-paketen ska till så att de hamnar hos rätt användare. 
När GGSN vet vilken SGSN som IP-paketen ska till, konverteras dessa IP-
paketet tillbaka till datapaket för att kunna skicka dessa vidare. Figur 4.3 visar 
hur datapaket skickas i GPRS-nätet. 
 
 

 
 Figur 4.3 Översikt av GPRS-tekniken17 
 
 
MT (Mobil Terminal) 
Vanligtvis är det här en mobiltelefon med en GSM-abonnent kopplad till sig. 
Mobiltelefonen behöver stöd för att kunna hantera GPRS. Vid uppkopplingen 
skapas en förbindelse mellan i ena änden en mobiltelefon och i den andra änden 
en SGSN via BTS (Base Transceiver Station) och BSC (Base Station 
Controller). Uppkopplingen som skapas är statisk vilket innebär att 
mobiltelefonen förblir uppkopplad till dess att den bryts. Under hela 
uppkopplingen har mobiltelefonen kvar sin IP-adress.  
 
BTS (Base Transceiver Station) 
Den här enheten hanterar kommunikationen via radiolänk. Det innebär att den 
skickar och tar emot trafik som kommer från antingen den Mobila Terminalen 
det vill säga mobiltelefonen eller BSC.  
 
BSC (Base Station Controller) 
Den här enheten har funktioner för att koppla upp, hantera samt koppla ner både 
kretskopplade som paketorienterade anrop (se 4.2.1). För att en BSC ska kunna 
hantera GPRS krävs speciell hårdvara. Ett exempel på sådan hårdvara är en  
                                                 
17 Ewert, GPRS, 2001 
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PCU (Packet Control Unit). Det är den här hårdvaran som sköter upp och 
nedpackningen av paketen som skickas i GPRS. 
 
Både BSC och BTS ingår i ett sys tem som förkortas BSS (Base Station System) 
och det är dessa som är de viktigaste ingredienserna i ett mobilnät. Detta på 
grund av att BSS står för ungefär 70 % av kostnaden för att bygga ett nät.  
 
SGSN 
Även SGSN är ett viktigt element inom GPRS, men inte för den stora 
kostnaden som i föregående exempel utan vad den gör i GPRS-nätet. En SGSN 
används för att kontrollera identiteten hos GPRS-mobiltelefonen, registrera 
denna i nätet samt att samla information så att abonnenten får betala rätt belopp. 
Nedan följer några exempel på funktioner som ingår i en SGSN18: 
 

• Routing av paket 
• Kryptering och kontroll av rättigheter 
• Hanterar upprättade sessioner (uppkopplingar) 
• Kontrollerar när en användare förflyttar sig geografiskt 

 
GGSN 
Den här enheten fungerar som ett gränssnitt och router mot andra typer av 
nätverk. En GGSN innehåller all information som krävs för att ett datapaket ska 
kunna skickas mellan en SGSN och en GGSN. Följande funktioner finns i en 
GGSN19: 
 

• Fungerar som gränssnitt mot det externa IP-nätverket - Internet. 
• Hantering av uppkopplingar inom GPRS samt upp- och nedkopplingar 

mot det externa IP-nätet. 
• Uppgifter för att associera en abonnent med rätt SGSN 
• Hantera data som används för debitering med avseende på utnyttjande 

av det externa nätverket. 
 

4.3 3G 
Nedan följer en beskrivning om vad UMTS är för något och hur det fungerar i 
praktiken. 

4.3.1 Vad är 3G? 
3G är ett samlingsbegrepp för den tredje generationens mobiltelefoni. UMTS är 
den standard som vi i Europa använder som har fastslagits av den europeiska 
standardiseringsorganisationen, ETSI. UMTS uppfyller i sin tur i IMT-2000  
 
(International Mobile Telecommunications) som är en rad krav och mål som 
definierats av ITU (International Telecommunications Union), där bl.a. ETSI 
ingår tillsammans med andra standardiseringsorgan. 

                                                 
18 Ewert, Magnus, GPRS, 2001 
19 Ewert, Magnus, GPRS, 2001 
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De största skillnaderna mellan 3G och GSM är främst 
dataöverföringshastigheten. Med GSM kan man komma upp i en 
dataöverföringshastiget på 56 kbps medan man i 3G kan komma upp i en 
hastighet av 2Mbps. 
 
När man skickar information i en vanlig telefonledning kallas detta för 
kretskopplad dataöverföring (circuit-switching). Detta innebär att ledningen är 
blockerad under hela tiden samtalet förs. I den nya tekniken som nu finns 
utnyttjar man den kapacitet som inte används. Denna teknik kallas 
paketkopplad (packet-switched). UMTS använder sig av denna teknik, vilken 
möjliggör att du kan prata samtidigt som du skickar/tar emot information. Med 
den nya, snabba dataöverförings öppnas givetvis dörrar för ny information att 
skickas med mobiltelefon. Ett av 3G’s främsta argument är att man kan föra ett 
videosamtal i realtid.  

4.3.2 3G i praktiken 
Mobiltelefoner använder sig av radiovågor för att skicka och ta emot 
information. Radiovågor är ett slags elektromagnetiskt fält som redan finns runt 
om kring oss i form av radio och tv signaler. GSM sänder på en frekvens på 900 
eller 1800 MHz. 3G använder sig av en frekvens på 2000MHz. Det finns även 
en UMTS (3G) frekvens på 2500 MHz-2690 MHz20, dessa är till för 
administrationer som vill använda sig av mobil telekommunikation, till exempel 
polis, brandkår etc. 
 
3G nätet är som GSM nätet uppbyggt av ett antal basstationer. 3G nätet kräver 
fler basstationer än vad GSM nätet gör på grund av att 3G använder ett högre 
frekvensband. Basstationerna består av antenner som finns i två olika typer: en 
som byggs på befintliga byggnader och en som byggs på mast. 
 
I begreppet basstation ingår även ett teknikrum. I detta rum finns all den 
teknikiska utrustningen som behövs för att koppla upp samtalen. Samtalet 
fångas upp av närmaste mast och bearbetas i teknikrummet (se figur nedan). 
Samtalet skickas sedan över till en central växel som först känner av om 
samtalet ska gå till det fasta telefonnätet eller till det mobila nätet. Ska samtalet 
gå till det fasta telefonnätet skickas samtalet till det fasta nätet. Ska samtalet gå 
till det mobila nätet, letar växeln reda på den basstation som är närmast 
mottagarens mobiltelefon, och skickar samtalet dit. Den mottagande 
basstationen skickar i sin tur samtalet till mottagaren. Teknikrummet håller 
under hela samtalet reda på vilken basstation som har den bästa radiokontakten 
med mobiltelefonen. Teknikrummet flyttar också samtalet mellan 
basstationerna som har bästa radiosignalen. I praktiken funkar detta ganska  
dåligt just nu då de olika operatörerna inte har lyckat lösa avtal mellan sig för 
att just förflytta samtal mellan olika basstationer (s.k. roamingavtal). T ex 
upphör samtalen med operatören 3 när du kommer utanför 3’s nät. Det finns 
inget avtal med en GSM operatör för att ta över samtalet. 
 

                                                 
20 UMTS World 
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Figur 4.4 Översikt av hur ett samtal kopplas i 3G21 
 
UMTS använder sig av en bredbands teknik som heter WCDMA (Wideband 
Code Division Multiple Access). I UMTS skickas all information med samma 
frekvens och ident ifieras av koder, så kallat packet-switched. Med 
paketkopplad dataöverföring delas informationen (data) upp i små paket som 
skickas när utrymme ges på linjen. Med signalen skickas även en markör för att 
kunna identifiera paketen. Dessa paket plockas sen ihop blixtsnabbt hos 
mottagaren som då kan läsa/se informationen. Denna teknik baseras på IP-
protokollet. Hastigheterna som man kan komma upp i (2 Mbps) är när man är 
själv i en cell. En cell är det område som en basstation täcker. Det fungerar 
ungefär som bredband, desto fler som är inkopplade på samma lina, desto 
långsammare går det. 
 
Inom 3G begreppet finns inte bara UMTS, utan 3G innefattar även CDMA2000 
och WCDMA som även dessa är trådlösa nätverkstekniker, som fungerar på 
liknande sätt som UMTS. WCDMA (Wideband Code Division Multiple 
Access) är den radioteknik som används för att förmedla trafiken i 3G-nätet. 
CDMA2000 är USAs motsvarighet till 3G.  

4.3.3 IT-infrastruktur för användandet av 3G 
 
Systemöverblick 
För att förstå hur infrastrukturen ser ut vid användandet av 3G beskriver vi först 
en systemöverblick som vi sedan går djupare in i för att förstå hur allt hänger 
samman. UMTS arkitekturen kan delas in i tre delar22: 

• Användarens enhet (UE, User Equipment), 
• Radionätverket, UMTS Terrestrial Radio Access Network 

(UTRAN) 
• Kärnnätverk 

 
 

                                                 
21 Post och Telestyrelsen,  Att använda 3G – En broschyr om ny mobiltelefoni, 2003 
22 Hacklin, A 3G Convergence Strategy for Mobile Business Middleware Solutions, 2001 
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Radionätverket är enheten som binder samman användarens enhet med  
kärnnätverket. UTRAN kan också delas upp i Radio Network Subsystem (RNS) 
som består av Radio Network Controller (RNC). Denna består i sin tur av en 
underliggande Base Station (BS), som är ett undersegment av radionätverket (se 
figur nästa sida). 
 

 
Figur 4.5  IT-infrastrukturen i 3G23 
 

4.3.4 Logisk infrastruktur 
Med logisk menar vi det funktionella i infrastrukturen. I figur 4.6 förklaras den 
logiska infrastrukturen24 inom UMTS. 
 
I Kärnnätverket ingår de två olika dataöverföringsmetoderna (circuit- och 
packet- switched). Detta för att kunna kombinera 2G med 3G och tvärtom. 
Eftersom circuit switched nät är byggda för GSM kan packet switched nät ses 
som en utbyggnad av GSM ungefär som GPRS är en utbyggnad av GSM. 
UMTS är i stora drag väldigt lika GPRS-nätets logiska struktur som redan idag 
finns över nästan hela Sverige. Enda skillnaden mot GPRS nätet är att UMTS 
innehåller UTRAN och UE. I UE finns en terminal enhet (TE) och en mobil 
enhet (ME). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Possi, Possi, UTMS World, 2003 
24 Hacklin, A 3G Convergence Strategy for Mobile Business Middleware Solutions, 2001 
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Figur 4.6 Den funktionella infrastrukturen i 3G25 
 
SGSN är ansvarig för att hålla reda på UEs (User Equipment) individuella 
position. Den utför också säkerhets och tillgångskontroller. I UMTS är SGSN 
kopplad till UTRAN liknande som GPRS är kopplad till GSM (se 4.2.2). 
GGSN håller reda på paket som kommer från Internet till det egna nätet. CGF 
(Charging Gateway Functionality) övervakar hämtad information från SGSN 
och GGSN. Beroende på vilket system nätet är kopplat till, skickar SGSN 
information till MSC eller VLR. HLR innehåller GSM och UMTS 
prenumerationsrelaterad information. EIR (Equipment Identity Register) 
Innehåller enhetens identitetsuppgifter. SMS-GMSC/SMS-IWMSC är SMS 
gatewayen. 

 
4.4 Bluetooth 
Här följer en detaljerad beskrivning om vad Bluetooth, även kallat blåtand, är 
för något och hur det fungerar. 

4.4.1 Vad är Bluetooth? 
Bluetooth är en teknisk standard för trådlös kommunikation. Tekniken skapades 
inom Ericsson i mitten och slutet av 1990-talet. Bluetooth grundar sig på en 
radioteknik vilken gör det möjligt att koppla samman mobila enheter över korta 
avstånd. Som mobila enheter ses mobiltelefoner, bärbara datorer och PDA 
(Handdator). 
 

                                                 
25 Possi, Possi, UTMS World, 2003 
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Tanken med den här tekniken är att den skall ersätta kablar och infraröd 
överföring (IR) mellan mobila enheter. En stor skillnad mot IR är att Bluetooth 
inte kräver fri sikt mellan sändare och mottagare samt att den klarar ett 
betydligt längre avstånd än till exempel IR. Den första versionen av Bluetooth 
klarade av en räckvidd på upp till 10 meter, men i dagsläget finns även 
Bluetooth 1.1 som klarar betydligt längre avstånd, ända upp till 100 meter. 

4.4.2 Bluetooth i praktiken 
När två enheter kopplar ihop sig med Bluetooth använder man sig av en ad-hoc 
förbindelse (se figur 4.7 , (1)) 26, men om det är fler än två enheter måste de 
bilda ett så kallat piconet (se figur 4.7, (2)). Detta består av en master och flera 
slavar. Ett piconet kan ha upp till 256 slavar, men av dessa 256 kan endast sju 
stycken vara aktiva samtidigt (se figur 4.7). Varje enhet i ett piconet använder 
sig av masterns klocka för frekvenshopp vilket innebär att man delar in 
frekvensbandet i många små intervall. Under uppkoppling hoppar 
radiosändaren från en kanal till en annan mycket snabbt. Om den hoppar till en 
kanal som innehåller störningar kommer den hoppa till en annan ledig kanal 
och sända om informationen som inte togs emot. 
 
När kommunikation sker skickar först mastern till den som ska få sända. Denne 
sänder på en slot (mikrosekundsintervall). Sedan skickar mastern till nästa 
enhet som då skickar en slot till mastern och så vidare. Fördelen med det här 
systemet är att kollisioner aldrig uppstår och nackdelen är att en enhet måste 
vara master. 
 
 

 
 
Figur 4.7 Bluetoothkoppling27 
 
Frekvensområde  
Bluetooth använder nästan hela det licensfria frekvensområdet på 2.4 GHz, 
uppdelat på 79 fysiska kanaler. All trådlös teknik skickar och tar emot  
information genom radioteknik 28. Av dessa används en del att skicka 
informationen på förutbestämda frekvenser, vilket innebär att det uppstår lediga 
frekvensområden. Dessa lediga frekvensområden kallas för licensfria eftersom  

                                                 
26 Bluetooth’s webbsida 
27 Bluetooth’s webbsida 
28 Bluetooth’s webbsida 
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man inte måste ansöka om licenser för att använda dem. Bluetooth är en sådan 
trådlös teknik som använder licensfritt frekvensområde. 
 

• 2402 MHz - 2480 MHz (De kanaler som Bluetooth skickar information 
över) 

 
Vart och en av de 79 kanalerna har en bandbredd på 1 MHz och en 
överföringshastighet på 1 Mbit/s, men genom att skydda överföringen med 
felkontroll och korrigering uppgår överföringshastigheten till max 720 kbps29. 

4.4.3 Användningsområde 
Bluetooth används idag i många olika mobila enheter. Man kan surfa genom att 
koppla ihop sin mobiltelefon med en bärbar dator, eller sätta upp ett trådlöst 
nätverk. Man kan synkronisera kalendrar och adressböcker i olika mobila 
enheter. I ett framtida scenario kanske Bluetooth blir en standard för alla 
datorer och mobila enheter. Detta skulle underlätta utvecklingen av 
Bluetoothanpasssade enheter betydligt. Redan idag kan man till exempel 
fjärrstyra sin dator med hjälp Bluetooth tekniken. I framtiden skulle man kunna 
tänka sig att en Bluetooth enhet känner av att man kommer hem och öppnar 
garageporten. Detta är fullt möjligt med infrastrukturen inom Bluetooth även 
om det givetvis ska gå att öppna dörren med vanlig nyckel om något går fel. 
 
Användningsområdena är många och exemplen ovan är bara axplock av vad 
som går att utveckla med Bluetooth-tekniken. 

 
4.5 Slutsats 
Mobil kommunikation är ett relativt nytt begrepp. Det är inte länge sen en 
mobiltelefon kostade tiotusentals kronor samt att den bara gick att använda på 
särskilda ställen där det fanns täckning. Idag har nästan varje svensk en 
mobiltelefon och kan nås över hela Sverige. Tekniken har också förändrats 
inom mobiltelefonen, från att bara klara samtal till att titta på TV och lyssna på 
radio mobilt. 
 
För att få användare att använda sig av mobil kommunikationsutrustning, krävs 
det att systemutvecklare tänker på användbarheten ur ett mobilt perspektiv.

                                                 
29 Ericsson’s webbsida 
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5. Användbarhet 
I det här kapitlet kommer vi att behandla några principer man ska tänka på när 
man utvecklar ett system för en handdator. Då det inte finns några kända 
rapporter om hur man utvecklar ett system för en mobil enhet har vi genom att 
studera litteratur från flera välkända källor på området för utveckling av webb-
baserade system. Vi hoppas därigenom komma fram till en intressant och 
kvalitativ referensram om hur man bäst ska utveckla mot användbarhet för 
mobila enheter. 
 
Användbarhet definieras i standarden ISO 9241-11: "den utsträckning till vilken 
en specifik användare kan använda en specifik produkt för att uppnå specifika 
mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användarsammanhang"30. 
 

5.1 Vikten av god användbarhet 
Jakob Nielsen är en självutnämnd guru på området användbarhet. I boken31 
skriver han hur användbarheten har fått en alltmer betydelse på senare år. 
Tidigare låg fokus på användbarheten vid köpet istället som nu då det har 
flyttats till innan köpet är utfört. 
 
Efter att Internet har blivit en del av vardagen spelar användbarheten en 
betydligt större roll om en kund ska genomföra ett köp eller inte32. 
Valmöjligheten för en kund att byta butik på Internet är betydligt större än i 
verkligheten då dessa butiker kanske inte finns i en kunds omedelbara närhet. 
Nedan beskrivs designmetoder för att behålla en kund på sin webbplats. 

5.1.1 Designmetoder  
Det finns två olika metoder att gå tillväga vid design av system33. Antingen 
använder man det artistiska eller det ingenjörsmässiga. Den artistiska metoden 
innebär att man angriper designen lite mer lekfullt och fantasifullt. Den 
ingenjörsmässiga metoden är mer inriktad mot funktionalitet än det grafiska 
utseendet. Den senare metoden är det mer vetenskapliga sättet enligt Nielsen. 
Fördelen med det vetenskapliga sättet är det ger bättre möjligheter att mäta hur 
olika designförslag står sig mot varandra. Men enligt Nielsen ska man inte bara 
se till funktionaliteten hos en Internetsida utan all webbdesign kräver ett visst 
mått av grafisk kreativitet. 

                                                 
30 http://www.statskontoret.se/anvandbarhet.htm#vad11 
31 Nielsen, Jakob, Designing Web Usability, 2000 
32 Nielsen, Jakob, Designing Web Usability, 2000 
33 Nielsen, Jakob, Designing Web Usability, 2000 
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5.1.2 Vanliga Designfel 
Nedan följer sex stycken vanliga designfel34: 
 

1. Man ser webbplatsen enbart som en plats att marknadsföra företaget 
2. Hanteringen av webbprojekt sker lika som traditionella interna projekt 
3. Sidan struktureras på samma sätt som företaget är organiserat 
4. Man skapar en bandbreddskrävande, grafisk demoversion 
5. Man använder sig av textlayout som inte är anpassad för bildskärmar 
6. Man betraktar sin sida som den enda betydelsefulla för användaren 
 

5.2 Interaktivt perspektiv 
Detta kapitlet beskriver två av de främsta inom interaktiv användbarhet. Dessa 
är Carl Martin Allwood och Ben Schneiderman. 

5.2.1 Carl Martin Allwood 
Carl Martin Allwood är docent i psykologi och högskolelektor vid Psykologiska 
institutionen vid Göteborgs universitet. Enligt Allwood är användbarheten 
viktig eftersom en användare inte vill använda tid på datorn eller programmet 
utan istället koncentrera sig på de problem som har med uppgiften att göra. 
 
Tidigare trodde man länge att om funktionaliteten fanns i programmet räckte 
det men nu för tiden räcker inte det utan programmet måste även ha en god 
användbarhet. Detta för att det ska leda till en ökning i produktiviteten. För att 
uppnå god användbarhet tillsammans med en heltäckande funktionalitet måste 
en verksamhetsanalys genomföras. En sådan innebär att man som utvecklare 
skaffar sig en översikt av verksamheten och informationen som skickas i en 
organisation. 
 
I andra forskningsstudier kring interaktionen mellan dator och människa är de 
flesta fokuserade på skärmbildens egenskap eller andra faktorer som spelar in 
på programvaran. Allwood föreslår istället att man ska se användbarhet som en 
interaktiv egenskap. Användbarheten bestäms i första hand av programmets 
egenskap samt hos användarna som använder det. Allwood lyfter fram fyra 
viktiga element hos ett program för att uppnå bra användbarhet, dessa är: 
anpassning, användaracceptans, användarkompetens och användarvänlighet35 
(se figur 5.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Nielsen, Jakob, Designing Web Usability, 2000 
35 Allwood, C M, Människa-datorinteraktion: Ett psykologiskt perspektiv, 1991 
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Figur 5.1 Visar hur produktivitet är beroende av användbarhet och användbarhet är beroende 
av användarvänlighet36. 
 
Anpassning 
Anpassning innebär att funktionerna i programmet är utformade på ett sådant 
sätt att det optimalt följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker 
lösa.  
 
Användaracceptans  
Användaracceptans innebär att användarna av programmet är vänligt inställda 
till programmet och har en hög motivation att använda det. Enligt Allwood är 
den här faktorn den viktigaste. Saknas glöden att använda programmet är 
givetvis risken övergripande att användaren inte lär sig att hantera det. Vidare 
finns risken att en användare inte använder programmet även om hon eller han 
vet hur det används. Både vid utvecklingen och införandet är det viktigt att man 
säkrar god användaracceptans. 
 
Användarkompetens  
Med användarkompetens menas att användaren har tillräcklig förståelse och 
färdigheter för att kunna samspela med programvaran och datorn på effektivt 
sätt. För att uppnå detta krävs en bra och effektiv utbildning på systemet. 
 
Användarvänlighet 
Den sista faktorn för ett program med bra användbarhet är användarvänlighet. 
Ofta när man ska förklara ordet blir förklaringen diffus och opreciserad  
 

                                                 
36 Allwood, C M, Människa-datorinteraktion: Ett psykologiskt perspektiv, 1991 
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eftersom ordet används brett och vitt. Inom termen användarvänlighet finns det 
ett antal aspekter, och dessa är: åtkomlighet, förenlighet med och stöd för 
människans mentala funktionssätt, individualisering och hjälpresurser37. 
 

• Åtkomlighet- man måste ha tillgång till programmet för att 
kunna använda det. Det kan gälla en dator eller en terminal 
eller inom ett program, d v s hur effektivt man kan flytta sig 
från en del av programmet till en annan. 

 
• Förenlighet- att kraven programmet ställer på användaren är 

kompatibla med, och dessutom ger stöd för, användarens sätt 
att fungera mentalt. Det innefattar kännedom om användares 
minnespsykologi och tänkande. 

 
• Individualisering- att programmet ger stöd åt olika typer av 

användare att interagera med programmet. Det kan gälla språk 
eller svårighetsnivå på informationstexter. 

 
• Hjälpresurser- här ställs krav på kvalitén på de hjälpresurser 

användaren har till sitt förfogande. Det kan vara andra människor, 
pappersdokumentation, programmets hjälpfunktion eller andra program. 

 

5.2.2 Ben Schneiderman 
Enligt Ben Schneiderman, professor vid University of Maryland, finns det 
några principer man ska tänka på när man designar ett system. Han nämner 
flera steg som man måste bearbeta innan man kan börja med utvecklingen38.  
 
Urskilj variationer 
Inom den här första principen nämns olika steg för att just urskilja 
variationerna 39.  
 
Användarprofil 
Det först steget ”Know thy user” innebär att man som utvecklare och designer 
måste känna till vilka som kommer att använda det nya systemet. Ett stort 
misstag som ofta sker är att utvecklarna och designerna antar att de vet hur 
användarna kommer att agera på förhand. Det är det här steget som skiljer de 
lite sämre utvecklarna mot dem som lyckas. 
 
All design ska börja med ett förstående angående den tänkta användaren och 
tillsammans med det en profil som återspeglar ålder, kön, utbildning, kulturell 
bakgrund, träning, motivation, mål, personlighet samt fysiska hinder. Processen 
som det här innebär, att ta reda på användarens profil, slutar aldrig. Detta på 
grund av att användaren ändrar sig. 
 
 
                                                 
37 Allwood, C M, Människa-datorinteraktion: Ett psykologiskt perspektiv, 1991 
38 Schneiderman, Ben, Designing the User Interface, 1998 
39 Schneiderman, Ben, Designing the User Interface, 1998 
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Uppgiftsprofil 
Nästa steg efter att ha lärt känna användaren, måste utvecklarna identifiera vilka 
uppgifter som programmet ska utföra. Det viktiga här är att man gör det innan 
man börjar med designen, vilket annars leder till att designen bestämmer 
uppgifterna som ska utföras. 
 
Typer av interaktivitet  
Det sista steget i Schneiderman’s första princip är att bestämma vilka typer av 
interaktivitet programmet ska innehålla. Med begreppet interaktivitet menas hur 
till exempel användaren kan navigera sig i programmet. Enligt Schneiderman 
finns det fem stycken primära typer av interaktivitet40.  
 
 

1. Direkt manipulation. Det innebär att grafiska objekt presenteras för 
användaren på skärmen som sedan kan manipuleras på olika sätt. 
Objektens tillstånd visas kont inuerligt för användaren så långtidsminnet 
inte belastas. Användaren kan genom att peka på eller dra objekt utföra 
en uppgift och observera resultatet. 

 
2. Val genom meny. Det här alternativet innebär att användaren får upp en 

lista på valmöjligheter och utifrån detta sker valet. Den största fördelen 
med den här lösningen är att strukturen blir rak och enkel eftersom 
användaren ser alla valmöjligheter på en gång. Svårigheten för 
designern ligger i att man konstant måste göra noggranna analyser för 
att kontrollera att alla funktioner fungerar samt att terminologin är 
korrekt författad. 

 
3. Fylla i formulär. Den här typen kallas även fylla i tomma fält, vilket 

innebär att när data behövs måste användaren fylla i de tomma fälten. 
De viktiga här ligger i att förklara vad för data som behövs i fälten och 
att användaren förstår eventuella felmeddelanden som uppstår. 

 
4. Kommando språk. Det här alternativet är endast för vana användare. 

Fördelen med den här lösningen är att användaren får en känsla av 
kontroll och initiativ. Användaren lär sig syntaxen snabbt och kan på det 
sättet lösa komplexa situationer utan att behöva läsa förklaringar. En 
stor nackdel som den här lösningen innebär är att det är relativt många 
fel som uppstår. 

 
5. Naturligt språk. Den här sista typen av primär interaktivitet är mer en 

vision än en vedertagen användning. Naturligt språk är att datorerna ska 
förstå modersmålet som användaren använder. Givetvis är fördelen med 
en sådan lösning att användaren inte har något problem med syntaxen. 
Nackdelarna är att användaren kan behöva använda tangentbordet 
betydligt mer samt att det ännu inte helt går att lita på. 

 
 

                                                 
40 Schneiderman, Ben, Designing the User Interface, 1998 
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Åtta gyllene regler 
Den andra principen kallar han ”the eight golden rules of Interface Design”41 
och den ser ut som följande: 
 

1. Sträva efter konsekvens. Den här regeln innebär att man ska sträva efter 
konsekvens i gränssnittet, dvs. ha likartade menyer, dialog rutor, layout, 
osv. Detta för att användaren ska känna sig hemma och snabbare lära sig 
systemet. 

 
2. Få vana användare att använda genvägar. Den här innebär att man ska 

underlätta för vana användare att snabba upp arbetet genom kort-
kommandon och genvägar. För nybörjare eller människor som inte 
arbetar med programmet dagligen behövs inte detta, men det är viktigt 
för gränssnitt som kan komma att användas ofta av samma användare. 
Det är troligt att denna då har tid att sätta sig in i systemet och lära sig 
alla knep för att arbeta snabbare 

 
3. Erbjud informativ feedback. Med detta menar Schneiderman att 

användaren ska märka när denne gör någonting och systemet ska alltså 
på något vis svara när användaren utför en handling. 

 
4. Designa dialogrutor som avslutar. Med den här regeln vill 

Schneiderman att man ska designa dialoger som stängs av och bildar 
självständiga enheter. Detta gör att användaren lättare märker när en 
handling är avslutad och ger en känsla av att kunna gå vidare. 

 
5. Erbjud förebyggande av fel och enkel felhantering. Man bör tänka på att 

de flesta människor gör fel i viss utsträckning och man bör således 
hjälpa användaren så att denne inte kan eller direkt märker när något går 
fel. 

 
6. Tillåt enkelt ångrande av en handling. Det har visat sig att en användare 

har lättare att lära sig ett system om denne vet att det är möjligt att backa 
ett händelseförlopp, och många använder detta när de utforskar 
möjligheterna genom att prova sig fram i ett system. 

 
7. Stöd användarkontroll. Att användaren har kontroll är också viktigt. I 

stället för att styra skeendet ska gränssnittet medverka till att användaren 
får kontroll över systemet. Detta kan åstadkommas genom att systemet 
inte gör något utan att användaren först har bett om en handling. Ett 
exempel på detta är autokorrigeringen i Microsoft Word som plötsligt 
kan få för sig att numrera eller att göra indrag. För en van användare kan 
detta ge en känsla av att programmet tar över och ändrar saker efter eget 
tycke. Istället skulle systemet kunna fråga användaren om en funktion 
ska vara på eller av. 

 
 

                                                 
41 Schneiderman, Ben, Designing the User Interface, 1998 
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8. Minska korttidsminne. Med detta menar Schneiderman att människans 

förmåga att kortsiktigt hålla små mängder information i minnet är 
begränsat. 

 
Förhindra fel 
Den sista principen som Schneiderman tar upp är att man som designer och 
utvecklare ska förhindra fel. Användare av vanliga program gör fler fel än man 
tror och det spelar ingen roll om man är ovan eller van, fel uppstår frekvent. 
Schneiderman skriver att det finns flera lösningar till ett sådant här problem. En 
lösning är att förbättra felmeddelanden men det är egentligen bara en medicin 
ingen bot på problemet. Ett mycket bättre och effektivare sätt att lösa felen som 
uppstår är att angripa dessa vid källan och för att göra det har han tagit fram tre 
tekniker som minskar fel. 
 
Korrekt matchande par 
Den här första tekniken kan låta lite väl krystad men det innebär helt enkelt att 
man till exempel använder matchande parenteser i ett uttryck. 
 
Hela sekvenser 
Ibland krävs det flera steg eller kommandon för att en uppgift ska kunna 
slutföras. Många gånger glömmer användare att göra dessa steg och det går inte 
att slutföra uppgiften. För att underlätta för användaren slår designern ihop flera 
steg i ett.  
 
Schneiderman tar upp ett bra exempel när han nämner att när en bil ska blinka 
använder den som kör bilen bara en spak så blinkar det både fram och bak. 
Användaren behöver alltså inte använda två spakar för att blinka fram och bak. 
 
Korrekta kommandon 
För att det inte ska uppstå fel i ett program kan utvecklaren lägga in vissa 
säkerhetsmässiga åtgärder. Vilka dessa åtgä rder är, är upp till varje program 
och utvecklare av det programmet. Men för att se tillbaka till exemplet i tidigare 
stycke om bilar så finns det säkerhetsmässiga åtgärder för att en användare inte 
ska kunna lägga i backen när man kör framåt. På samma sätt kan man lösa vissa 
tänkta problem i ett nyutvecklat program. 
 
5.3 GUI för handdatorer 
GUI eller Graphical User Interface som det i själva verket betyder, kan 
egentligen ses som en del av användarvänligheten. Vem vill använda ett 
program om det inte har ett bra gränssnitt? Svaret på den frågan är förmodligen 
ingen eller väldigt få i alla fall.  
 
Eftersom verktyget vi utvecklar är anpassat för en handdator, kommer vi i det 
här kapitlet gå närmare in på vad man ska tänka på, rent designmässigt, när man 
utvecklar ett system för just en handdator. De tidigare välkända källorna som vi 
tagit upp beskriver mer vad man bör tänka på generellt vid utvecklandet av ett 
system med fokus på användbarhet. 
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Ett program för en handdator ska förse användaren med tillräcklig information 
som användaren vill medan denne är borta från sitt ordinarie skrivbord. 
Gränssnittet ska göra det möjligt för användaren att få så mycket information 
tillgänglig på så kort tid som möjligt. 
 
Det är vanligt förekommande att ovana handdatorprogrammerare och designer 
tror att en handdator är en miniatyr av en bärbar dator. I och med att man har 
den uppfattningen försöker man att flytta över känslan hos en vanlig PC till en 
handdator. Allt som oftast resulterar det i ett komplext och oanvändbart 
gränssnitt. Istället för att föra över känslan, gäller det att bara plocka ut det 
nödvändigaste man tror att användarna vill ha på den bärbara. Man måste ha det 
i åtanke att en handdator inte används i samma syfte som en bärbar dator. 
Nedan följer några influenser som man bör ha i åtanke när man designar ett 
system för en handdator42. 

5.3.1 Fickstorlek 
De flesta handdatorer har en liten skärm och inget tangentbord eftersom de är 
gjorda för att vara lätta att ta med sig. I och med att handdatorn är liten så måste 
man tänka på följande: 
 
Applikationer måste begränsa data 
Det här innebär att användaren inte ska behöva mata in massor av information i 
handdatorn eftersom det inte finns något tangentbord. 
 
Gömda menyer 
För att göra mer plats för data på skärmen kan man se till att menyerna inte syns 
som standard utan användaren måste klicka på en ikon för att få upp menyn. 
Dock bör man tänka på att om inte menyer syns, vet inte användaren om att det 
finns en meny. Detta måste man göra klart på ett tidigt stadium. 
 
Inget verktygsfält 
Vanligen ser man en lång rad av knappar högst upp i ett program. För en vanlig 
PC passar det bra men med en handdator måste man ta reda på vilka knappar 
som är viktigast och bara använda dessa. Varför man ska göra på detta sätt är 
helt enkelt på grund av att har man massor med knappar går det inte att urskilja 
dem. 
 
Mindre är mer 
För att spara plats på skärmen på en handdator måste man offra det som inte 
behövs. På en vanlig PC använder en användare ungefär 20 % av ett programs 
funktioner 80 % av arbetstiden. Det optimala är om man kan se till att 
programmet man utvecklar bara är de 20 %. Till skillnad mot en vanlig PC 
måste man motstå frestelsen att lägga till en extra knapp i verktygsfältet, annars 
blir programmet för plottrigt och krångligt. 
 

                                                 
42 Nielsen Norman Group 
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5.3.2 Snabb och enkel 
En handdator är snabb och enkel att lära sig eftersom den ser ut som en vanlig 
PC. I och med det ska en användare bara kunna plocka upp en handdator och 
veta hur den fungerar utan någon extra träning. 
 
Hög hastighet är viktigt 
På en vanlig stationär dator gör det inte användarna något om det tar ett par 
sekunder extra att spara eller starta ett program. Till skillnad mot en stationär 
dator vill användarna av en handdator att det går fort så att de kan fortsätta med 
vad de gjorde innan. 
 
Minska rekommenderade steg 
Man ska tänka på att minimera antal steg en användare måste ta för att utföra en 
uppgift. Man ska se till att den viktigaste informationen visas på den första 
sidan, för att spara tid. En annan vikigt aspekt är att man ska dra ner på 
informationen som visas, det gäller att hitta en balans mellan det viktigast och 
hur mycket som visas. Detta för att undvika att behöva leta reda på rätt 
information. 
 
Var konsekvent 
Att man är konsekvent vid utvecklingen av en applikation minskar tiden som en 
användare behöver för att lära sig programmet. En användare ska inte behöva 
memorera alla steg som måste göras för att få en uppgift slutförd. Till exempel 
en neråt pil ska inte betyda olika på olika sidor. 

5.3.3 Låg kostnad 
Applikationen som man utvecklar ska hålla nere kostnaden för användaren. 
Detta når man bland annat genom att maximera batteritiden. För att maximera 
batteritiden måste man noga tänka sig för vad som applikationen ska ha för 
extra funktioner. Innehåller applikationen till exempel animationer, innebär det 
att batteritiden minskas. Om applikationen som utvecklas måste innehålla 
funktioner som kräver mycket batteri gäller det att göra det så effektivt för 
användaren som möjligt. 
 
 
5.4 Slutsats 
Inom begreppet användbarhet återfinns flera viktiga element som till exempel 
användarvänlighet och design. Tidigare när man utvecklade system såg man 
främst till funktionaliteten i ett system, men i och med Internet har det blivit 
klart att samtliga element inom användbarhet är att beakta. Användbarheten 
avgör om en kund köper/använder ett system, vilket i slutändan avgör ett 
företags framtid.  
 
För utvecklingen av vår prototyp har vi satt fokus på användarvänlighet och 
funktionalitet. I och med att prototypen utvecklas för en handdator så spelar 
dessa teorier väldigt stor roll, inte bara på grund av att det är mindre skärm utan  
också på grund av att de som ska använda prototypen inte är så vana med att 
arbeta med en ny teknik som en handdator. 
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6. Borlänge Energi 
I följande kapitel kommer vi att beskriva Borlänge Energis verksamhet43. 
Vidare kommer vi att behandla mer ingående hur systemarkitekturen ser ut hos 
Borlänge Energi idag och hur den ser ut efter införandet av vår prototyp. 
 

6.1 Verksamhetsbeskrivning 
AB Borlänge Energi är helägt av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. I 
Borlänge Energikoncernen ingår moderbolaget AB Borlänge Energi samt det 
helägda dotterbolaget Borlänge Energi Försäljning AB. Moderbolaget äger 
även 12 % i Bullerforsens Kraft AB och dotterbolaget äger i sin tur RunnKraft 
AB. 
 
Verksamhet 
Koncernens verksamhet omfattar försäljning av tjänster och produkter med 
anknytning till infrastrukturella anläggningar inom el, fjärrvärme, IT-nät, vatten 
och avlopp. Koncernen ansvarar även för insamling, transport och behandling 
av avfall samt kommunens gatu- och parkverksamhet. 
 
Affärsidé  
Borlänge Energi skall vara den viktigaste partnern för en lönsam och uthållig 
försörjning av Borlänges fastigheter och tillhandahålla en god stadsmiljö. 
Borlänge Energis verksamhet skall fungera på utlovat sätt dygnet runt. 
 
Vision 
Visionen för Borlänge Energi är att borlängeborna som är både ägare och 
kunder ska ha anledning att vara stolta över företaget. 
 
Miljöpåverkan 
Moderbolaget i koncernen bedriver 16 tillståndspliktiga verksamheter enligt 
miljöbalken. Tillståndet avser anläggningar för produktion av el och värme 
samt behandling av avfall och avlopp. Dessa verksamheter påverkar miljön 
genom emissioner till luft och vatten. Den tillståndspliktiga verksamheten 
sysselsätter cirka 50 personer i företaget och motsvarar cirka 30 procent av 
koncernens omsättning. 
 
Organisationsplan 
På nästa sida följer den befintliga organisationsplanen som Borlänge Energi har 
valt att jobba efter. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Borlänge Energis webbsida 
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Figur 6.1 Organisationsplan över Borlänge Energi 
 
 

6.2 IS-arkitektur 
För att implementera vår prototyp i Borlänge Energis befintliga IS-arkitektur 
behöver vi ta reda på hur deras IS-arkitektur ser ut idag. Vi behöver även titta 
på om deras arkitektur behöver förändras för att det ska gå att implementera vår 
prototyp.  
 
Nedan följer arkitekturen för informationssystemen hos Borlänge Energi. Först 
behandlar vi den externa IS-arkitekturen och följer upp med den interna IS-
arkitekturen. I nästa stycke går vi närmare in på hur vår prototyp förändrar IS-
arkitekturen. 

6.2.1 Extern IS-arkitektur 
Den externa IS-arkitekturen hos Borlänge Energi har sju stycken mainnoder44 
som alla är kopplade till huvudkontoret. Dessa mainnoder som är inkluderade i 
den externa IS-arkitekturen är följandet: (se även figur 6.1) 
 

• Fågelmyra. Avfallstationen i Borlänge 
• Bäckelund. Övervakningsstation till Vattenverket och Reningsverket 
• Vattenverket 
• Reningsverket 
• Stadshuset. Där ligger Borlänge Energis DNS-servrar, DHCP-server 

samt mailserver 
• Operatör Hotellet. Internetkopplingen mot Stockholm 
• Kommunala skolor. 
 

Samtliga mainnoder är sammankopplade med fiberkabel. Tidigare använde man 
sig av ATM, som är en standardiserad nätverksinfrastruktur för anslutning av 
data, telefoni och video. Idag har man istället gått över till Gigabit Ethernet som  

                                                 
44 Är huvudknutpunkter i  Borlänge Energis externa IS-arkitektur 

Styrelse 

VD 

Personal Marknad Ekonomi Produktion 
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har en överföringshastighet på 1000 Mbps till skillnad mot det tidigare ATM-
nätet som ”bara” klarade 600 Mbps. 
 

 
 
Figur 6.2 Den externa IS-arkitekturen hos Borlänge Energi 

6.2.2 Intern IS-arkitektur 
Borlänge Energi har flera system vilka är både egenutvecklade för att passa in i 
organisationen men även standardsystem. Samtliga system har egen datalagring 
samt att man valt att lägga varje system på en egen server. Som man kan se i 
bilden nedan hänger inte alla system ihop utan det är bara kärnsystemen som 
gör det. Detta har man valt för att det inte ska bli alltför komplext för både 
användare och utvecklare. Diskussioner har förts på företaget för att länka 
samman samtliga system men än så länge är det bara en vision. 
 
 

 
 
Figur 6.3 Den interna IS-arkitekturen hos Borlänge Energi 
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Kunda 
Det här är Borlänge Energis felhanteringssystem alternativt 
kundhanteringssystem. Varje gång någon har problem med någon av deras 
produkter så är det till kundtjänst man ringer och ett felärende skrivs in i 
Kunda. Sedan kan tekniker från varje avdelning gå in i Kunda och se vilka 
ärenden som behövs åtgärdas. Kunda använder sig av en MySQL databas på en 
linux-server. 
 
Raindance 
Det här är ekonomisystemet som används i företaget. Raindance är ett av de 
viktigaste systemen då det är kopplat till flera andra system. Ekonomisystemet 
inrymmer företagskunder som har specifika räkningar som inte kan klassas som 
standard, vilket betyder att det är kunder som har speciella avtal. Databasen 
som används i Raindance är av typen MAXX. 
 
Kplus 
Kplus är ett liknande system som Raindance men det innehåller istället 
standardiserade fakturor för privatpersoner. Kplus är även kopplat till Kundweb 
vilken möjliggör för användaren att via Internet logga in på sitt användarkonto 
och skicka in den egna mätarställningen för debitering. Kplus använder sig av 
en Progress databas och den ligger på en Windows server. 
 
Novell 
Novell är deras nätoperativsystem som lagrar samtliga användare i företaget 
samt deras hemmakataloger. Det är mot den här användaren loggar in för att få 
tillgång till systemen.  
 
INU 
Det här är systemet som används för fastighetsövervakning. Informationen som 
uppstår lagras på en MS SQL server. 
 
IDUS 
Drift och Underhållssystemet på Borlänge Energi. Här lagras 
inventarieuppgifter samt arbetsordrar. 
 
GURU 
Det här är ett system som används för el-projektering. Här skriver 
projektledaren för projektet vad som behövs för utrustning i ett projekt. En 
vision för det här systemet är att det ska sammankopplas med Raindance. 

 
6.3 Ny IS-arkitektur 
Borlänge Energi är under förändringsprocess både systemmässigt och 
personalmässigt. Man har valt att lägga nästan samtliga system som fristående 
system. Det innebär att de inte är integrerade med något annat system. Som vi 
tidigare beskrivit så är det bara ett antal system som är sammankopplade. Att 
Borlänge Energi valt att ha sin systemarkitektur på detta sätt förklarades med att  
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deras system redan var för komplext. De hade svårt att införa nya system i sin 
befintliga arkitektur.  
 
Eftersom vi gör en helt ny applikation, bidrar detta till att vi inför ett nytt 
system i företagets systemarkitektur. I och med företagets befintliga arkitektur 
så kommer inte vårt system att påverka några andra system. Systemet som vi 
utvecklar kommer inte heller att hämta information från något annat system då 
det inte finns några sådana uppgifter lagrade.  
 
Vårt system kommer att innehålla en MySQL databas där all information om 
företagets servicekunder lagras, samt de driftjournaler som sparas. Vidare 
kommer det att finnas en IIS-server45 där samtliga Internetsidor som kommer 
att användas ligger.  
 
 

 Figur 6.4 Nya IS-arkitekturen 
 
Vision för IS-arkitektur 
För att utnyttja driftjournalshanteringen till fullo, kan kopplingar till Novell och 
Kunda göras (se streckade pilar i figur 6.3). Genom att koppla mot Kunda, 
räcker det för servcieteknikern att logga in på Novell för att komma åt alla 
uppgifter hos driftjournalshanteringen. Genom koppling mot Kunda skulle 
driftjournalshanteringen kunna utökas och även inkludera akuta ärenden. 
 

                                                 
45 IIS = Internet Information Service, är en Microsofttjänst som möjliggör att en vanlig PC kan 
agera som en webbserver 
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7. Prototypen 
Det här kapitlet kommer att behandla hur vår prototyp fungerar, hur den är 
uppbyggd samt tekniken som använts. 
 

7.1 Användning av prototypen 
Här visualiseras hur prototypen ska fungera för en servicetekniker som ska 
utföra ett uppdrag. 
 
Prototypen 
Det börjar med att en servicetekniker kommer till arbetsplatsen och väljer att 
logga in på handdatorn. Genom att logga in får serviceteknikern tillgång till 
samtliga servicekontroller som ska utföras. Eftersom i dagsläget ingen 
digitalisering sker vid tilldelning av servicekontroller har vi valt att alla 
servicetekniker ser samtliga uppdrag. Nedan visar vi hur det ser ut när 
serviceteknikern har loggat in på handdatorn (bild 7.1). 
 

Här, till vänster, kan således serviceteknikern 
välja den adress han eller hon ska åka till för 
att utföra uppdraget. Här visas bara den 
nödvändigaste informationen det vill säga 
vilken adress det gäller samt vilken kund som 
handhar servicestället. Vi antar att 
serviceteknikern väljer den första adressen 
eftersom den står först.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.1 Första sidan efter att serviceteknikern loggat in 
 
På bild 7.2 ser man resultatet av att 
serviceteknikern har valt den första adressen. 
Man får upp en mer detaljerad information om 
servicestället där kontrollen ska utföras. Vi har 
här valt att lägga tre stycken länkar, driftjournal, 
karta och tillbaka. Den sistnämnda används för 
att komma till den inledande sidan med samtliga 
serviceuppdrag. Vi antar nu att serviceteknikern 
inte riktigt vet vart adressen är dit denne ska. 
Serviceteknikern klickar därmed på länken 
karta. 
          
                         Figur 7.2 Detaljsida på valt serviceuppdrag
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Här till vänster i bild 7.3 ser man resultatet av 
att serviceteknikern klickade på kartan till 
tillhörande serviceuppdrag. Cirkeln markerar 
vart adressen ligger. Vi har valt att bara ta 
med en skalbild för att minimera antal tryck 
på skärmen. Storleken på skalan är vald för 
att serviceteknikern ska veta i vilket område 
platsen ligger. För att göra det mer 
användarvänligt har vi valt att göra cirkeln 
klickbar. Serviceteknikern kan således välja 
att antingen klicka på cirkeln eller på länken 
driftjournal för att få upp driftjournalen som 
är målet med servicekontrollen. Alternativt 
kan serviceteknikern klicka på länken tillbaka 
för att komma tillbaka till detaljsidan.  
 

Figur 7.3 Kartbild över valt serviceställe 
 
 
Bild 7.4 till höger visar resultatet av att 
serviceteknikern valt antingen cirkeln 
eller länken driftjournal på föregående 
bild. Eftersom en servicekontroll består 
av flera rader av kontroller har vi valt att 
göra varannan grå för att få lite kontrast. 
Till skillnad från dagens papperskontroll 
har vi valt att lägga en dropdownlist för 
de attribut som ska kontrolleras och för 
värdena som ska skrivas in har vi valt ett 
fält. När serviceteknikern gått igenom 
samtliga kontroller trycker han eller hon 
på skicka-knappen och servicekontrollen 
skickas in till en databas på Borlänge 
Energi. Samtidigt skickas ett email till 
servicekunden där det framgår att en 
Servicekontroll är genomförd.             Figur 7.4 Driftjournal för ett serviceställe 
         
Eftersom inte prototypen är klar än så finns det viss reservation för hur det 
slutgiltiga resultatet kommer att se ut. I dagsläget finns ingen upplysning för 
serviceteknikern att information skickas när denne klickar på skicka-knappen, 
därför kommer en sådan att tillkomma. En inloggning finns inte heller i 
dagsläget men även den ska tillkomma. 
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7.2 Utveckling av prototypen 
Nedan beskrivs utveckling prototypen. Vi går igenom vilka sidor som ingår 
samt vilka funktioner som används. Vidare beskriver vi tekniken som används 
för att utveckla prototypen.  
 
Objectlist 
Denna sida presenterar alla adresser till serviceställena som finns inlagda i 
databasen. Efter adressen står även gatunummer samt kunden (vilket företag 
anläggningen tillhör). Detta för att underlätta att hitta den adress man ska till. 
Klickar man på adresser presenteras mer detaljer om vald adress. Förutom 
adress, gatunummer och kund finns även information om hur många 
ronderingar som ska ske på företaget/år samt vilket kundnummer företaget har. 
Längst ner på sidan kommer även tre länkar upp: Driftjournal, Karta, Tillbaka. 
 

• Tillbaka. Klickar man på denna länk kommer man tillbaka till 
adresslistan. 

• Karta. Klickar man på denna länk får man upp en kartbild som visar 
lokaliseringen av uppdragsstället. 

• Driftjournal. Klickar man här får man upp driftjournalen för 
servicestället. 

 
Karta 
I denna mapp ligger alla kartbilder för alla serviceställen. När en förfrågan om 
kartbild skickas det med kundnumret. Detta nummer är sedan bilden med 
ändelsen .gif. Till exempel är kundnumret 1234, då blir bilden 1234.gif 
 
Driftjournal 
Denna sida genereras på likadant sätt som kartbilderna gör. Alltså ett 
kundnummer skickas med till driftjournalen. Den driftjournalen som har detta 
kundnummer returneras. Till exempel kundnummer 1234 skickas till 
driftjournalen, sidan som då returneras är 1234.aspx. I driftjournalen visas den 
informationen som ska fyllas i. Denna sida ser precis ut som de papper som 
serviceteknikern nu använder. Detta gör att serviceteknikern känner sig hemma. 
Efter att driftjournalen är ifyllt trycker man på knappen spara. När detta sker 
skickas all data som är ifylld till Borlänge Energis databas. Även ett e-mail 
skickas automatiskt ut till kunden där det står att servicekontrollen nu är 
genomförd. 

 
7.3 Tekniker 
Den teknik som hela vår prototyp är uppbyggd av är .NET mobile. Vi har valt 
att använda denna teknik då vi har arbetat med den tidigare och för att den 
lämpar sig bra för programmering mot mobila enheter.  
 
Först så beskriver vi den traditionella .NET tekniken för att sen beskriva den 
teknik vi utvecklade vår prototyp i, det vill säga ASP.NET mobile. 
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.NET 
Den traditionella ASP-teknologin har funnits i snart ett decennium och för 2 år 
sedan introducerade Microsoft den nya generationens programmering, .NET. 
Microsoft utvecklade något som kallades ”.NET Framework” – Ramverket - , 
vilket tillåter utveckling av Internetapplikationer på ett enklare sätt än vad 
traditionell ASP tidigare gjort. ASP ansågs som mer svårt att ”debugga” samt 
att det ansågs att det var svårare att underhålla den ostrukturerade koden i ASP.  
 
Ramverket i .NET separerar utvecklingen från huvuddelen av operativsystemet, 
såsom minneshantering och filhantering. 
 

 
Figur 7.5 Ramverket i .NET46 
 
Figuren ovan beskriver hur det är illustrerat47. Topplagret representerar 
användar- och programgränssnitt. Mellanlagret representerar samtliga klasser 
som ingår i ramverket i .NET. Användandet av det här lagret är konstant för alla 
programmeringsspråk som är inkluderat i ramverket. Bottenlagret representerar 
den vanliga exekveringsplatsformen som kallas för ”Common Language 
Runtime” (CLR). Det här är det viktigaste lagret i ramverket. CLR ser till att 
utvecklare kan använda sig av flera programmeringsspråk samt att det tillåter 
arv mellan dessa. 
 
Till skillnad från ASP’s sätt att köra program använder sig ASP.NET av CLR 
som ingår i ramverket, för att exekvera ett program. Det är således CLR som 
hanterar exekveringen av kod i ASP.NET. Som ovan beskrivits, tillåter CLR de 
olika objekten från olika programmeringsspråk att samarbeta med varandra 
genom att bryta hindren mellan språken. På detta sätt blir det mera effektivt att 
utveckla program. 
 
 

                                                 
46 Parihar, ASP.NET Bible, 2002 
47 Parihar, ASP.NET Bible, 2002 
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Förutom att förenkla utvecklingen av webbapplikationer erbjuder CLR många 
fördelar: 
 
• Förbättrad prestanda  
• Flexibilitet  
• Konfigurations egenskaper 
• Säkerhet 
 
ASP.NET Mobile 
Är en integrerad enhet i .NET Framework 1.148. Det gör det möjligt att 
programmera för olika mobila enheter som använder WML (Wireless Markup 
Language), cHTML (Compact HTML), HTML eller XHTML (Extended 
HTML) webbläsare. ASP.NET Mobile fungerar likadant som vanlig ASP.NET, 
men det använder speciella kontroller som är anpassade för mobila enheter med 
mindre skärmar och sämre processor (CPU).  
 
När en mobil enhet frågar efter en sida från webbservern, skickas förutom 
frågan även vilken typ av mobil enhet det gäller. Detta sker automatiskt och 
skickas med HTTP-protokollet. På webbservern byggs sidan upp med det 
markup language som den mobila enheten stödjer, som sedan skickas tillbaka 
till den mobila enheten. Många mobila enheter fungerar med olika markup 
language, men de stödjer vissa bättre. Med hjälp av ASP.NET Mobile skickas 
det markup language som är bäst för den mobila enheten. 
 

                                                 
48 Wigley, Andy, Roxburgh, Peter. Building Microsoft ASP.NET Application fom Mobile 
Devices. 2003 
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8. Analys 
I det här kapitlet kommer vi att analysera vilka problem som idag finns hos 
Borlänge Energi, vad serviceteknikerna upplever för problem och vilka tänkta 
problem som kan uppstå efter införandet av en handdator. Vidare kommer vi att 
analysera nyttan med att införa en handdator, där fokus ligger i vad en 
servicetekniker vinner på det. Slutligen kommer vi att analysera vilka 
möjligheter 3G ger. 
 
Här nedan är visas den första problemgrafen som visar nuläget hos Borlänge 
Energi. Den andra problemanalysen visar vilka problem serviceteknikerna kan 
ställas inför i nuläget. 
 

8.1 Problemanalys hos Borlänge Energi 
Problemgrafen visar orsaker samt effekter som problemen hos Borlänge 
Energis fjärrvärmeavdelning ger upphov till. 
 
 

17. Serviceställe kan inte få statistik från Borlänge 
Energi

16. Borlänge Energi kan inte föra statistik över 
serviceställe

4. Ingen feedback till serviceställe

2. Ingen historik om serviceuppdragen 3. Uppdrag registreras inte hos Borlänge Energi

8. Serviceuppdrag sparas på serviceställe

5. All information på papper

15. Ingen digital lagring

 
Figur 8.1 Problemgraf över informationshanteringen 
 
 
 

• Ingen digital lagring (15) – Borlänge Energi lagrar ingen digital 
information från serviceuppdragen. 

 
• All information på papper (5) – Informationen från serviceställena 

sparas på papper. 
 

• Serviceuppdrag sparas på serviceställe (8) – Informationen från 
serviceställen sparas lokalt hos serviceställena. 

 
• Ingen historik om serviceuppdragen (2) – Eftersom informationen lagras 

på servicestället innebär det att Borlänge Energi inte har tillgång till 
historik över serviceuppdragen. 
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• Borlänge Energi kan inte föra statistik över serviceställe (16) – I och 
med att ingen historik lagras hos Borlänge Energi kan de inte heller få 
fram någon statistik över ett visst serviceställe. 

 
• Serviceställe kan inte få statistik från Borlänge Energi (17) – i och med 

att det inte finns någon historik kan inte Borlänge Energi förse 
servicestället med någon statistik. 

 
• Uppdrag registreras inte hos Borlänge Energi (3) – När serviceteknikern 

slutfört ett uppdrag registreras det aldrig hos Borlänge Energi. 
 

• Ingen feedback (4) – Servicestället får ingen information när ett 
serviceuppdrag slutförts.  

 
Som problemgrafen visar är det största problemet, att ingen digital lagring sker. 
För att lösa detta problem har vi valt att spara information direkt hos Borlänge 
Energi, via handdatorn, istället för hos servicekunden som tidigare. Detta 
innebär att de underliggande problemen försvinner i och med att problemet 
högst upp har lösts. 
 
 
8.2 Problemanalys för serviceteknikerna 
Denna problemgraf visar de problem som serviceteknikerna kan komma att 
ställas inför. 

14. Hinner inte med andra uppgifter

7. Serviceuppdraget tar längre tid att utföra

12. Hittar inte utrustning på serviceställe1. Serviceteknikern hittar inte serviceställe

10. Bristfällig information

11. Ingen digital information

 
 
Figur 8.2 Problemgraf över servicetillfället  
 
 

• Ingen digital information (11) – Borlänge Energi har ingen digital 
information lagrad om serviceställena 

 
• Bristfällig information (10) – Informationen som ges till 

serviceteknikern om serviceuppdraget är bristfällig. 
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• Serviceteknikern hittar inte serviceställe (1) – I och med att 

informationen är bristfällig leder det till serviceteknikern får problem att 
hitta servicestället. 

 
• Hittar inte utrustning på serviceställe (12) – Den bristfälliga 

informationen leder också till att serviceteknikern får problem med att 
hitta utrustningen på servicestället. 

 
• Serviceuppdraget tar längre tid att utföra (7) – Eftersom 

serviceteknikern får problem med att hitta både till servicestället samt 
utrustningen på plats, leder det till att uppdraget tar längre tid att utföra. 

 
• Hinner inte med andra uppgifter (14) – I och med att serviceuppdraget 

tar längre tid att genomföra innebär det att serviceteknikern inte hinner 
med andra arbetsuppgifter.  

 
Som i förra problemgrafen beror även dessa problem på att ingen lagring av 
data finns i digital form. För att lösa det här problemet har data för varje 
serviceställe matats in i databasen. För att underlätta för serviceteknikern samt 
att eliminera andra problem i problemgrafen har vi lagt in en kartbild för varje 
serviceställe där servicestället är utmarkerat. 
 

8.3 Tänkbara problem med prototypen 
På grund av tidsbrist har vi inte kunnat genomföra några större tester med 
prototypen. Detta gör det svårt för oss att göra en problemanalys av vilka nya 
problem som skulle kunna uppkomma.  
 
När man inför handdatorn kommer de två huvudproblemen (se figur 8.1 och 
figur 8.2), med efterföljande effekter att försvinna. Men troligtvis kommer nya 
problem att uppstå. Några av dessa problem som vi i nuläget kan identifiera är:  
 

• Man får inte kontakt med servern 
• Användargränssnittet är för komplext 
• Funktionaliteten på prototypen är inte tillfredsställande 
• Koppla ihop handdatorn med mobiltelefonen för att komma åt 

informationen, blir för svår 
• Svårt att få användaren (serviceteknikern) att börja använda handdatorn 

i sitt dagliga arbete 
 
För att eliminera de nya problem som kan tänkas uppkomma, har vi försökt 
bygga en prototyp som följer de anvisningar som finns för användbarhet 
(kapitel 5). Vi använder få färger för att inte tynga ner sidan. Vi har begränsat 
oss till att bara lägga in de funktioner som är nödvändiga för att kunna använda 
prototypen, detta för att inte göra prototypen svåranvänd. Varje sida i 
prototypen visar bara så mycket text som är nödvändigt, detta för att 
användaren inte ska behöva scrolla för att läsa texten, i vissa fall var det dock 
nödvändigt att scrolla (se figur 7.1). 
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Det största problemet som vi ser det är att få serviceteknikern att använda 
handdatorn i sitt dagliga arbete. Det mest realistiska att tro är att den nya, yngre 
generationen som börjar på företaget kommer att använda handdatorn i sitt 
arbete. Dessa är redan vana vid att använda datorer och mobila enheter, vilket 
gör de mer mottagliga av ny teknik. Men det finns även en uttalad önskan från 
de nuvarande serviceteknikerna att få ett hjälpmedel i form av en handdator i 
sitt arbete. Det innebär med andra ord att de inte är helt främmande till den nya 
tekniken, och detta gör det troligtvis lättare att införa handdatorn som ett 
arbetsredskap. 
 
Applikationen vänder sig mer till den nya generationens servicetekniker som 
kommer att börja på Borlänge Energi. Att göra på detta sätt är smart av 
Borlänge Energi då de gamla serviceteknikerna som redan kan det mesta om 
alla serviceställena inte behöver ändra sina arbetsrutiner. De nya 
serviceteknikerna som börjar får dock lära sig från början att använda sig av 
mobila enheter för att lösa sina uppdrag. Detta skapar inte några problem med 
ändrade arbetsrutiner. I och med Borlänge Energis sätt att arbeta kommer inte 
tidsvinsten heller att synas förrän om ett par år, då de flesta gått över till att 
använda mobila enheter i arbetet. 
 
Ytterligare ett problem är att den mobila enheten (handdatorn) måste kopplas 
samman med en mobiltelefon (genom bluetooth). Även om mobiltelefonen 
ligger i fickan och serviceteknikern aldrig behöver röra den, leder detta till ett 
extra moment som kan få teknikern att inte använda enheten. 
 

8.2 Nyttan med handdator 
I detta stycke analyserar vi tidsvinsten en servicetekniker kan vinna på genom 
att använda en handdator som ett dagligt redskap. Utöver tidsvinsten kommer vi 
att analysera vad Borlänge Energi kan vinna på att införa handdatorer i 
organisationen. 

8.2.1 Tidsvinst 
Att införa en mobilenhet i ett företag innebär många förändringar i 
arbetsrutinerna. Om man ska kunna införa en mobil enhet i ett företag är det 
viktigt att applikationen fungerar som användaren vill. Nästa steg som är det 
viktigaste, kan användaren använda enheten? Som vi behandlat i kapitel 5, 
användbarhet, krävs det att man tänker mycket på vem användaren är, vilken 
kunskap användaren har etc. Oftast innebär det en tidsvinst när en mobil enhet 
används istället för att åka fram och tillbaka till kontoret för att lösa uppgifter. 
Men för att få en tidsvinst krävs det att användaren vill använda enheten. Detta 
är troligtvis det största problemet att få personer som använt penna och papper i 
sitt arbete, att börja använda en mobil enhet för att lösa sina problem.  
 
Begreppet tidsvinst är väldigt subjektivt. Ur vårt perspektiv har vi undersökt 
vad vår prototyp skulle kunna ge för tidsvinst och vilka effekter det skulle 
innebära. 
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Olika tidsvinster inom Borlänge energi kan vara: 
 

• Kortare restid till uppdragsstället (de hittar till platsen) 
• Mer tid ute i fält (Hinner fler uppdrag) 
• All data på ett ställe (Behöver inte sammanställa resultatet, allt finns 

hos Borlänge Energi) 
 
Prototypen vänder sig mot Borlänge Energis fjärrvärmeavdelning. Det är 
serviceteknikerna på avdelningen som ska använda den i sitt jobb med 
rondering på företagen. Det var svårt att mäta exakta tidsvinster som 
serviceteknikerna skulle kunna vinna på att använda prototypen, då de flesta har 
jobbat i många år och kan rutinerna och till vilka platser de ska till. Men tänker 
vi i ett större perspektiv som att prototypen implementeras i hela företaget, att 
alla servicetekniker på alla avdelningar använder prototypen, skulle vi kunna 
uppskatta vad tidsvinsterna blir. Som det nu fungerar på till exempel 
felärendehanteringen, kan servicetekniker från Säter kallas till akuta ärenden i 
Borlänge. Dessa har generellt inte lika bra lokalkännedom i Borlänge jämfört 
med vad en lokal servicetekniker från Borlänge har. Detta kan leda till att de får 
leta efter adresser och platser som de inte vet vart de ligger.  
 
Med vår prototyp ska serviceteknikern få upp en kartbild där ärendets 
lokalisering är utmarkerad. Utifrån denna kartbild ska serviceteknikern, enklare 
och snabbare ta sig till platsen och det akuta ärendet skulle kunna lösas 
effektivt.  
 
I och med att digital lagring kommer att ske med vår prototyp kommer även 
möjligheten att lägga in ytterligare information, som skulle underlätta för en 
servicetekniker att utföra sina uppdrag. Ett sådant exempel är när 
serviceteknikern kommer till rätt adress för att utföra ett uppdrag. Då kan 
han/hon i vissa fall leta en lång stund för att hitta rätt mätare, då några av de 
större företagen har mätare på olika ställen i en lokal. Med prototypen skulle 
information om vart mätaren är lokaliserad i huset också kunna visas. Detta 
skulle förkorta uppdragstiden ytterligare. 
 
Som ett resultat av att man i framtiden kommer att lagra all data digitalt kan 
också mer information presenteras på mobila enheter. Detta skulle innebära att 
man får historik över vad som gjorts på de olika uppdragsställena. Till exempel 
skulle man kunna se vem som utförde senaste reparationen, vad som 
byttes/lagades samt när detta genomfördes. När man vet detta kan man på ett 
mer effektivt sätt ta reda på vad som är fel samt att man får reda på innan vilken 
typ av verktyg som kan komma att behövas. Detta innebär att man inte behöver 
åka fram och tillbaka till kontoret för att slutföra uppdraget.  
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8.2.2 Övrig nytta 
Som vi i tidigare kapitel beskrivit, kommer det inte bara att innebära en 
tidsvinst vid införandet av handdatorapplikationen. Eftersom all information 
som serviceteknikern skriver i handdatorn skickas till Borlänge Energi, kommer 
Borlänge Energi på det sättet kunna komma åt den informationen, som tidigare 
låg på de olika serviceställena. 
 
Vilken nytta skulle detta då ge? Borlänge Energi skulle kunna ge mer feedback 
till sina servicekunder. Om till exempel ett företag får en mycket högre 
fjärrvärmeanvändning under en månad, kan Borlänge Energi kontakta detta 
företag för att genensamt kunna komma fram till vad som orsakade detta. Man 
kan också ge ut information om energianvändning med mera till kunden om den 
önskar se vad sitt företag förbrukade under en månad. Allt detta ger ett 
mervärde till de servicekunder som Borlänge Energi har, och detta leder 
troligtvis till att de knyter kunden ännu mer till sig. Som ytterligare feedback får 
servicekunden ett e-mail när en servicekontroll är utförd på företaget. 
Servicekunden behöver inte ringa till Borlänge Energi och fråga om de gjort en 
servicekontroll. 
 
För Borlänge Energi finns nyttan i att de kan föra statistik med mera över alla 
servicekunder. Man får också en bättre kontroll på att uppdragen verkligen 
utförs, samt när de genomförts.  
 

8.3 Möjligheter med 3G 
I och med att GPRS lanserades öppnades möjligheten att ta del av mer 
information på Internet. Att kunna skicka ljud och bilder (MMS - Multimedia 
Message Service) var något helt nytt. Numera är detta en funktion som allt fler 
använder sig av. Att kunna skicka en bild från semestern som är framme på 
några sekunder är ett exempel. Att surfa med en GPRS-telefon är som att surfa 
med modem. De enda begränsningarna som finns är i princip samma som finns 
för modemsurfare. Att ladda stora filer tar långt tid. Men eftersom man oftast 
betalar för antalet byte man laddar blir det inget dyrare att ladda en stor fil som 
tar längre tid, än att ladda med en 3G telefon där nerladdningen går fortare.  
 
Skillnaden mellan GPRS och 3G är som tidigare beskrivits stor, och i dagens 
samhälle där allt ska gå fort är hastigheten till 3G’s fördel. Fördelen just nu med 
en GPRS telefon är att dessa telefoner har bättre samtalstid och standbytid än 
vad 3G telefonerna har. Man märker tydligt att 3G inte ännu hunnit ikapp 
GPRS i form av hårdvara. Men om ett par år har förmodligen 3G både hunnit 
ikapp och förbi GPRS. 
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Att kunna få hjälp genom ett mobilsamtal, kanske inte är nytt, men att få visuell 
vägledning med hjälp av mobiltelefonen är något helt nytt. I och med 3G 
lanseringen kommer nya möjligheter att öppnas. Att kunna se den man pratar 
med i realtid, skulle kunna innebära att en servicetekniker sitter på kontoret och 
hjälper till, genom att visa hur ett problem ska lösas. 
 
Astrid Lindgrens sjukhus har ett samarbete med en 3G operatör för att kunna 
övervaka mätutrustning från sjukhuset49, för att som patient kunna bo hemma. 
Även andra företag börjar använda 3G för att minska personalkostnader etc. 
Detta är även ett sätt att minska tiden det tar att resa till patienten/uppdraget. 
 
Några exempel på nya områden som 3G ger50: 
 

• Döva kan genom videosamtal föra ett samtal på sitt eget språk - 
teckenspråk51 

• Servicetekniker kan instruera hur problem ska lösas genom ett 
videosamtal 

• Sjukhus kan övervaka patienter på distans 
• Navigationssystem i mobiltelefonen 
• Trafikinformation genom portalen trafiken.nu 
• Trafikplanering. Finns redan nu ett företag som ger GPRS information 

om kollektivtrafiken i realtid, med 3G skulle informationskapaciteten 
höjas 

• Se bilder över trafiksituationen i ett visst område 
• Online-spel, samma som nu finns på Internet 
• Kunna följa hela sportevenemang eller se sammandrag från 

evenemanget direkt i telefonen 
 
Detta är ett axplock av vad som i framtiden skulle kunna komma att erbjudas 
som tjänster. En del av dessa finns redan nu som 3G tjänster.  
 
I och med 3G kommer problem att lösas, men andra problem kommer istället 
att dyka upp. Det största problemet nu är till exempel vem ska betala för 
hjälpen? Hur ska man betala för att använda de nya tjänsterna? På en 
Internetsida får man plats med sponsorer som kan betala tjänsten, men i en 
telefon får det inte plats något annat än själva tjänsten. Att lösa en betaltjänst 
kräver en grundlig undersökning för att komma fram till det bästa sättet. Men 
möjligheterna med 3G är nästa lika stora som med Internet. Men att införskaffa 
en 3G-telefon till företaget nu, är för tidigt, systemet är inte färdigbyggt, 
mobiltelefonerna är för otympliga, har för dåligt batteritid, roaming mellan 
operatörer fungerar dåligt samt de tjänster som finns är för dåligt testade innan 
de släpps ut på marknaden. Tills dess att 3G fungerar som det är tänkt, är GPRS 
det bästa alternativet. 
 

                                                 
49 Utbult, Mats (2004) Vård nära dig – Hemsjukvård med stöd av IT 
50 Post och Telestyrelsen. (2003) Att använda 3G – En broschyr om ny mobiltelefoni 
51 Johansson, Malin (2002) 3G Mobil – Ett gott tecken för döva 
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9. Slutsats 
I inledningskapitlet (se kapitel 1.2) ställde vi oss fyra frågor:  
 

1. Vad är nyttan med att använda en handdator? 
2. På vilket sätt förändras arbetsrutinerna i och med en 

handdator? 
3. Går det att implementera vår prototyp i Borlänge Energis 

befintliga systemarkitektur? 
4. Vad krävs i form av användarvänlighet för att 

serviceteknikern ska använda den prototypen? 
 
1. Det serviceteknikern vinner på att använda handdatorn i sitt arbete är 

tidsvinst. Serviceteknikern hittar lättare de platser som ska besökas, behöver 
inte åka till kontoret för att ta reda på information om nästa uppdrag samt att 
han får tillgång till mer information än vad som tidigare var möjligt. 

 
Borlänge Energis nytta med att införa handdator i organisationen är att de 
får mer översikt över alla sina uppdrag, när det görs, vad som görs etc. 
Detta leder till att Borlänge Energi kan föra bättre statistik över sina 
serviceställen, vilket i sin tur leder till att servicestället kan få feedback från 
Borlänge Energi i form att statistik etc. 
 

2. På grund av att vår prototyp inte blev som serviceteknikerna från början 
önskade, tror vi att det är lättare att implementera vår prototyp på nya 
servicetekniker som kommer att börja i företaget, än att försöka ändra på de 
befintliga serviceteknikernas arbetsrutiner. Detta gör att arbetsrutinerna inte 
skulle ändras för de befintliga serviceteknikerna, då de utför sina uppdrag 
på samma sätt som tidigare. Nya servicetekniker som börjar på företage t får 
direkt lära sig att använda handdatorn som ett verktyg i arbetet och på det 
sättet lära sig den arbetsrutinen direkt. 

 
3. Borlänge Energis systemarkitektur består av isolerade enheter. Få system 

utbyter information med varandra. Detta gör att vår prototyp kan 
implementeras utan svårigheter som ett eget system isolerad från de övriga 
systemen. Prototypen behöver inte utbyta information med andra system då 
ingen, av den data som vår prototyp behöver, finns på något annat system. 

 
4. Dessa krav ska uppfyllas för att göra vår prototyp användarvänlig: 
  

• Snabb nedladdningstid. 
• All relevant information ska få plats på skärmen. 
• Länkar ska vara lättförståeliga. 
• Allt  ska vara anpassat för handdatorskärmen (bilder, texter) 

 
Dessa krav har vår prototyp utvecklats efter och vi anser att dessa krav har 
uppfyllts så långt som det är möjlig.  
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10. Diskussion 
Vi tänkte i det här kapitlet diskutera närmare om våra reflektioner om 
examensrapporten samt diskutera lite närmare om visioner på området. 

10.1 Examensarbetet 
Ser man tillbaka på genomfört examensarbete, finns det alltid saker man skulle 
ha gjort annorlunda och andra element som man säkert skulle ha genomfört på 
liknande sätt. 
 
Vi fick tag på ett examensarbete i god tid och därför kändes det lovande när vi 
väl satte igång med projektet. Temat på examensarbetet var intressant och 
Borlänge Energi var också positiva till ett samarbete. Tyvärr ändrades målet 
som vi ursprungligen fick, på grund av att Borlänge Energi hade ett liknande 
projekt på gång och det upplevde vi som tråkigt. Det tidigare målet var att 
utveckla en prototyp för alla felhanteringsärenden. Meningen var då att 
serviceteknikerna skulle får mer hjälp vid akuta felärenden, men även att 
samtliga fjärrvärmekunder skulle innefattas, inte bara som nu, de med 
serviceavtal. 
 
Troligtvis skulle det ursprungliga målet leda till ett mer komplext system, men 
mer intressant inför framtiden, ur ett utvecklingsperspektiv. Det tidigare 
examensarbetet var det som serviceteknikerna önskade och gärna ville ha. Detta 
tror vi hade lett till större vinster både för serviceteknikerna och för Borlänge 
Energi som företag. 
 
Hjälpen vi fick från Borlänge Energi under projekttiden var bra. Den 
handledare vi hade, Ronny Arnberg, hjälpte oss ständigt med att skicka oss till 
rätt person med våra frågor. 
 
Valet av metod kan diskuteras eftersom Siegel inte har med någonting om vare 
sig databas, testning eller utveckling av applikationer för mobila enheter. Då 
vårt utvecklingsprojekt mot mobila enheter på många sätt liknar ett ”vanligt” 
webbprojekt fungerade det bra med Siegels metod. 
 
Vi var tidigt ute att och intervjuade användare för att försöka förstå vad som 
krävdes av den tänkta prototypen. Den här punkten tycker vi inte att vi kunde 
ha gjort annorlunda, utan vi fick tydligt klart för oss vilken typ av funktionalitet 
som önskades. 
 
Slutligen anser vi att examensarbetet gav oss bra erfarenheter samt att vi fick 
värdefulla kontakter. Vi satte oss även in i hur man utvecklar för mobila 
enheter. Vi fick även bra inblick i hur företaget arbetar. 
 

10.2 Visioner 
Prototypen som vi tagit fram kommer, när 3G fungerar, att lämpa sig väl till de 
nya 3G telefonerna. I och med att skärmarna på telefonerna blir större och kan 
visa fler färger kommer vår prototyp fungera lika bra om inte bättre på en 3G 
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telefon. Med bättre menar vi att med en 3G telefon slipper serviceteknikern att 
koppla samman mobiltelefon och handdator för att kunna använda 
applikationen, detta gör applikationen mer användarvänlig än vad den nu är. 
 
Att vi nu valde att bygga prototypen för en handdator beror på dels som tidigare 
skrivits att 3G nätet är dåligt uppbyggd samt att telefonerna är för dåliga. Men 
det beror lika mycket på att 3G är nytt och man vet inte hur det kommer att 
fungera i framtiden.  
 
I framtida vision vill Borlänge Energi bygga 3D applikationer för till exempel 
en mobiltelefon, där teknikern kan ”vandra” runt i en 3D värld och se alla rör 
och ledningar utan att han behöver gräva. Teknikern skulle på det sättet kunna 
utföra reparationer effektivare då han vet hur det ser ut i marken innan 
reparationen börjat. Att kunna köra en 3D simulering på en mobiltelefon kräver 
både minne och processorkraft. Men redan nu kan man se att utvecklingen av 
dagens mobiltelefoner går åt det hållet. Detta är ingen orealistisk dröm som 
mycket väl kan komma att realiseras om ett par år. 
 
Framtidens mobiltelefoner kommer också att utrustas med GPS (Global 
Positioning System), detta gör det möjligt att få upp informationen om 
ärendet/informationen automatisk när du närmar dig platsen för ärendet. Att 
bygga in detta i vår applikation hade inneburit att en tredje enhet hade behövts 
kopplas ihop med handdatorn för att få detta att fungera med följd att 
applikationen hade varit mindre användarvänlig än vad den är nu. Men i 
framtidens 3G telefoner kommer GPS att vara standard och allt kommer att 
kunna skötas med ena handens tumme. 
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Bilaga 1 - Kravspecifikation 
 
 
Bakgrund 
Borlänge Energi befinner sig i en förändring där företaget söker IT-teknik som skall 
förenkla och underlätta dagens arbete. Idag har företaget infört olika datasystem som är 
kopplade mot olika typer av objekt. Det är främst kontorspersonal som administrerar 
dessa system, nästa steg är att föra ut tekniken i fält. Konkurrenterna utvecklar också 
olika typer av servicetjänster till prioriterade kunder, därför är det också viktigt att 
Borlänge Energi är med och söker nya servicetjänster till kunderna.  
 
Syfte 
Syftet med projektet är att utreda vad man vinner på att ersätta dagens pärmsystem med 
handdatorer samt att i fält visa på den praktiska nyttan för personalen. Det är också 
viktigt att visa om det sker någon kvalitetshöjning med den samlade mängden data. 
Informationen skall också göras tillgänglig för kunden för att öka nyttan till kund.  
 
Projektbeskrivning 
Mot serviceavtalskunder inom fjärrvärmen skapa en fungerade lösning med 
handdatorer.  
 
Skall krav: 

• Karta med markering vart platsen är. 
• Utreda nyttan med att använda en handdator istället för stationär dator/pärm. 

Med fokus på för serviceteknikern vad han vinner i tid, hur hans arbete 
förändras och vad som krävs av vår applikation för att teknikern ska börja 
använda handdatorn. 

• Identifikation av anläggningen genom att varje anläggning/mätare får ett unikt 
id-nummer. 

• Efter identifikation få upp driftjournal för anläggningen. 
• Varje avslutat uppdrag skall generera ett e-mail till kunden och säga att 

uppdraget är slutfört. 
 
Bör krav: 

• Varje utfört uppdrag skall generera ett e-mail till kunden där information om 
nästa rondering sker. 

 
Avgränsningar: 

• I undersökningen kommer vi inte att beröra den eventuella ekonomiska vinsten 
som kan bli vid ett införande av handdatorer. 

• Prototypen kommer att utvecklas för operativsystemet Pocket PC 2002. 
• Vi kommer bara att utveckla prototypen för avdelningen Fjärrvärme och de 

kunder som är servicekunder där. 
• Inget administratörsgränssnitt kommer att tas fram 
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Utvecklingsmiljö: 

• Utvecklingen av prototypen kommer att ske med Microsoft Visual Studio.NET 
2003 

• Server kommer att vara en Microsoft Internet Information Server. 
• Databasen kommer att vara en My-SQL databas. 
• Programmeringsspråket kommer att vara VB.NET 
• Logiken kommer att vara ASP.NET 

 
Utrustning: 

• Mobiltelefon med bluetooth.  
• Handdator med Pocket PC 2002. 

 
Examensarbetare  
Mathias Zetterfeldt Eriksson, Magisteråret ITS och Mobila tjänster, Högskolan 
Dalarna, h00matze@du.se 
Mikael Edström, Magisteråret ITS och Mobila tjänster, Högskolan Dalarna, 
h00miked@du.se 
 
Kontaktpersoner Borlänge Energi 
Handledare Borlänge Energi, Ronny Arnberg 
Fjärrvärme, Borlänge Energi, Bengt Källström 
Fjärrvärme, Borlänge Energi, Kjell Olsson 
Huvudansvarig examensarbeten, Borlänge Energi: Christian Olhans 
 
 
Krav för godkännande  
För att kravspecifikationen ska kunna godkännas måste både examensarbetare och 
beställare ha godkänt innehållet. 
 
Efter godkänd kravspecifikation med underskrift av båda parter får inga ändringar eller 
tillägg förekomma utan gemensam överenskommelse 
 
 
 
Handledare, Borlänge Energi 
 
 
 
--------------------------------------- 
Ronny Arnberg 
 
 
 
Examensarbetare Examensarbetare 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Mathias Zetterfeldt Eriksson Mikael Edström
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Bilaga 2 – Databasrelationer 
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Bilaga 3 – Systemdesign 
 
Grafisk Profil 
 
Sidformat 
Systemet kommer att vara utformat för en handdator med en skärmstorlek på 
3,8 tum och en upplösning på 240x320 pixlar. För varje objekt som ska visas 
kommer vi att använda en tabellsida, en objectlist-sida och en bildsida. 
 
Logotyp 
Eftersom en handdator har begränsat med utrymme kommer ingen stor logotyp 
att visas. Om nerladdningstiden tillåter kommer vi att ha en mindre logotyp på 
första sidan. Borlänge Energis logga är i form av ett litet e och under det står 
texten Borlänge i svart (#000000). Logotypen är färgad i #017AC3. Storleken 
på texten kommer helt att bero på nerladdningstiden. 
 
Färgval 
Vi har inte utgått från Borlänge Energis färgval från hemsidan, utan färgerna är 
valda för att de på ett enkelt sätt ska gå att urskilja då det på vissa sidor kan 
innehålla mycket text. Kartbilden som används är hämtad direkt från 
www.gulasidorna.se. Det innebär att färgerna inte har ändrats utan vi använder 
de färger som redan är satta. I huvuddelen av prototypen kommer vi att använda 
färgerna Vit (#FFFFFF) och Grå (#C0C0C0). 
 
Text 
 
Tabell 1.1  Översikt över egenskaperna på texten som används 
 Typsnitt Färg Storlek Vikt Radavstånd 
Brödtext Verdana Svart 

(#000000) 
xx-small Normal Enkelt 

Menyrubrik Verdana Blå 
(#0000FF) 

xx-small Normal  

Textrubrik Verdana Svart 
(#000000) 

xx-small Bold  

 
Storleken som används (xx-small) är Microsoft Visual Studios mått. 
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Funktions- och programbeskrivning 
 
Följande funktioner skall/bör ingå i systemet: 
 
Namn: Inloggning 
Används till: Används av serviceteknikern för att logga in och komma åt 
serviceuppdragen. 
Parametrar: 2 parametrar (användarnamn och lösenord) 
Programspråk: VB.NET 
Begränsningar: Bara den med riktigt användarnamn och lösenord kan logga 
in.  
 
Namn: Lista adresser 
Används till: Listar vart serviceteknikern ska åka för att utföra 
serviceuppdragen 
Parametrar: 1 parameter ut (kundnummer) 
Programspråk: VB.NET 
Begränsningar: Finns inga begränsningar 
 
Namn: Karta 
Används till: Används av serviceteknikern för att visa vart adressen ligger. 
Parametrar: 2 parametrar (kundnummer in och kundnummer ut) 
Programspråk: VB.NET 
Begränsningar: Visar bara den eftersökta adressen. 
 
Namn: Driftjournal 
Används till: Används av serviceteknikern för att bocka av servicekontroller 
samt att spara data in till Borlänge Energi. 
Parametrar: Varierar beroende på vilket serviceställe det gäller. Det kommer 
alltid bara vara en parameter in (kundnummer in) men parametrar ut varierar. 
Programspråk: VB.NET 
Begränsningar: Kan bara visa parametrar för valt serviceställe. 
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Datamodellen 
 
Tabellnamn: adresser 
Kolumnnamn Datatyp Nyckel Beskrivning 
adress Varchar (50)  Adressen på serviceställe 
gatunr Int (5)  Serviceställets gatunummer 
kund Varchar (50)  Vilken kund det gäller 
produktnr Int (10) PN Serviceställets 

produktnummer 
antal_besok Int (5)  Visar hur många besök som 

ska göras per år 
email Varchar (50)  Email till ansvarig på 

servicestället 
 
Tabellnamn: driftjournal 
Kolumnnamn Datatyp Nyckel Beskrivning 
produktnr Int (10) FN Serviceställets 

produktnummer 
lack_bel_golv Varchar (15)  Läckage, belysning och 

Golvbrunn 
larm_tidur Varchar (15)  Larmtablå, Tidur 
filter_tryckfall Varchar (15)  Filter Tryckfall 
lagerljud Varchar (15)  Lagerljud, Remspänning 
atervinning Varchar (15)  Återvinning 
rengoring Varchar (15)  Rengöring ut och invändigt 
filterbyte Varchar (15)  Filterbyte 
spjall Varchar (15)  Spjäll, Täthet och Funktion 
frysskydd Varchar (15)  Frysskydd 
brandspjall Varchar (15)  Brandspjäll 
temp_v_till Int (5)     Temperatur Västra Tilluft i 

grader 
temp_o_till Int (5)     Temperatur Östra Tilluft i 

grader 
temp_o_fran Int (5)     Temperatur Östra Frånluft i 

grader 
utetemp Int (5)     Utetemperatur 
signatur Varchar (20)    Serviceteknikerns signatur 
datum date  Servicekontrollens datum 
anmarkning Varchar (50)    Om det finns anmärkningar 
fjarrvarme_till Int (5)     Fjärrvärme tillopp i grader 
fjarrvarme_retur Int (5)     Fjärrvärme retur i grader 
radiator_till Int (5)     Radiator tillopp i grader 
radiator_retur Int (5)     Radiator retur i grader 
varmvatten Int (5)     Varmvatten i grader 
expandkarl_tryck Int (5)     Trycket i expansionskärl i 

bar 
expandkarl_pafylln Int (5)     Expansionskärl påfyllning 
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kallv_mat1 Int (16)     Kallvatten mätare 1, 
ställning i m3 

kallv_mat2 Int (16)     Kallvatten mätare 2, 
ställning i m3 

elmatare Int (16)     Elmätarställning i kWh 
tidur Int (5)     Kontrollera tidur 
skifte_pump_1 Int (5)     Skifte av Pump 1 Till 
skifte_pump_2 Int (5)     Skifte av Pump 2 Till 
sakerhetsvent_blases
_v 

Int (5)     Säkerhetsventil blåses, 
värme 

sakerhetsvent_blases
_k 

Int (5)     Säkerhetsventil blåses, 
kallvatten 

luftning Int (5)     Luftning 
luftburk_funk_koll Int (5)     Luftburk, funktionskontroll 
arsbesiktning Int (5)     Årsbesiktning 
golvvarme_till Int (5)     Golvvärme till i grader 
kontor_till Int (5)     Värme i kontor till i grader 
bilhall_till Int (5)     Värme i bilhall till i grader 
uthyrning_till Int (5)     Värme i uthyrning i grader 
vvc Int (5)      
kolla_batteri Varchar (15)    Kontrollera batteri 
stadning_under_cent
ral 

Varchar (15)    Städning av undercentral 

kolla_automatik Varchar (15)    Kontrollera automatik 
pump_cp_radiator Varchar (15)   
pump_cp_ventilation Varchar (15)     
vent_till Varchar (15)     
vent_retur Varchar (15)     
tappvarmvatten Int (5)      
tappvarmvatten_cirk Int (5)      
expand_tryck_vent Int (5)      
expand_tryck_radi Int (5)      
fjarrvarme_energi Int (10)      
fjarrvarme_flode Int (10)      
kallvatten Int (10)     Kallvatten kontroll i grader 
fastighetsel Int (10)   
 
Tabellnamn: inloggning  
Kolumnamn Datatyp Nyckel Beskrivning 
anvandarnamn Varchar 

(20) 
  

password Varchar 
(20) 

  

anvandarid Int (10)   
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Bilaga 4 – Sitemap 

inloggning 

adresser 

detaljsida 

karta driftjournal 
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Bilaga 5 – Exempel på frågor till Borlänge Energi 
 
 
Frågor 
 
 

• Vilka olika system använder ni på Borlänge Energi? 
_____________________________________________________________ 
 
• Vilken typ av databas innehåller information om era servicekunder? 
_____________________________________________________________ 
 
• Vad har ni för gränssnitt mot databaserna ni använder? 
_____________________________________________________________ 
 
• Vad har ni för typ av information i databaserna? 
_____________________________________________________________ 
 
• Hur skickas informationen mellan era system/databaser? 
_____________________________________________________________ 
 
• Vad har ni för bandbredd mellan era servrar? 
_____________________________________________________________ 
 
• Vad för olika plattformar används på era servrar? 
_____________________________________________________________ 
 
• Har ni någon speciell arkitektur som ni arbetar efter? 
_____________________________________________________________ 
 
• Finns det någon schematisk bild över strukturen hos Borlänge Energi? 
_____________________________________________________________ 

 


