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SAMMANFATTNING 
 
När ett nytt system kommer i användning så är det viktigt att följa upp utifall systemet 
fyller sin funktion och är användbart. Enovation i Karlskrona har utvecklat ett mobilt 
arbetsordersystem till fastighetsskötarna på fastighetsbolaget Gallionen. Det är det 
systemet som vi har utvärderat i detta arbete.  
 
Anledningarna till att systemet har utvecklats är många. Den viktigaste anledningen är 
att fastighetsskötarna ska slippa åka fram och tillbaka till receptionen för att hämta nya 
arbetsordrar och slippa ha med sig en massa papper. De har nu också fått en bättre 
överblick över sitt eget arbete och över vad de andra fastighetsskötarnas gör under sin 
arbetsdag.  
 
Vi har fokuserat på att först och främst avgöra om systemet verkligen underlättar 
fastighetsskötarnas arbetsdag eller om det tvärtom försvårat deras arbete. Vi har sedan 
valt att jämföra användandet av systemet med hur det var innan systemet kom i 
användning, och vilka för- och nackdelar som finns med systemet och det tidigare 
arbetssättet. Vi har till sist tagit upp nya funktioner och förändringar som vi efter våra 
undersökningar kommit fram till skulle kunna vara lämpliga. 
 
Vi har själva inte kunnat bestämma vårt urval, eftersom det enbart är Gallionens tre 
manliga fastighetsskötare som använder systemet. Vi började med att intervjua dem en 
och en och kompletterade sedan genom att följa med dem under en arbetsdag för 
observation. Till sist utförde vi ett självtest där vi själva testade systemet och fick flera 
förslag till nya funktioner och ändringar. 
 
Om tekniska problem bortses, kan vi säga att användandet av systemet fungerar bra. 
Eftersom fastighetsskötarna fortfarande använder det gamla sättet att arbeta på 
parallellt med arbetsordersystemet, är det svårt att säga hur mycket inverkan 
arbetsordersystemet har i fastighetsskötarnas arbete.  
 
Vi har kommit fram till att systemet i allra högsta grad har underlättat 
fastighetsskötarnas arbetsdag. Det är enkelt att lära sig, det är lätt att förstå och det är 
nästan precis som fastighetsskötarna vill ha det. Vi tror på systemet som ett 
hjälpmedel, men vi har svårt att förstå varför ett företag med tre användare har valt att 
introducera systemet. Vi har under vårt arbete kommit fram till att systemet på flera 
sätt skulle vara mer användbart i ett större företag där fler personer är inblandade.                   
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ABSTRACT 
 
It is important to follow up, whether a system is full functionable and useable, when a 
new system is being introduced. Enovation in Karlskrona has developed a mobile 
workorder system to the janitors of the real estate company Gallionen. We have been 
evaluating this system with this paper. 
 
There are many reasons why the system was developed. The most important, was that 
the janitors wouldn’t have to drive back and forth to the reception to get new 
workorders. They could also get away from bringing a lot of papers. They would now 
have a better overview about their own and the other janitors work during a workday.    
 
We have first and foremost been focused whether the system really makes the janitors 
workday more easy. We decided then to compare the current system with how it 
worked before it came in use and which advantages and disadvantages that comes with 
the system and the earlier way of working. At last we have been talking about some 
new functions and changes that we after our investigations have found very 
appropriate for the system.  
 
We have not been able to decide the selection by our selves, because the only user of 
the system is three male janitors. We first interviewed the janitors one by one, and 
complemented the results by observing them a half workday. Finally we performed a 
test of the system by our own where we received a lot of proposals of new functions 
and changes.      
 
If technical problems can be ignored, the useability of the system are great in the 
highest degree. It is hard to say how much influence the work order system has had in 
the janitos work, since the janitors still uses the old way to work by in parallel with the 
new system.      
 
We have come to the conclusion that the system in the highest degree have facilitate 
the janitors working day. It is easy to learn, easy to understand and it works almost 
totally accordning to the janitors desire. We believe in the system as an aid, but we 
find it rather hard to understand why a company with onlu three users has choosen to 
introduce the system. We think that the system will be more useful in a company with 
more persons involved.  
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FÖRORD 
 
Den rapport som ni nu håller i Er hand utgör resultatet av ett arbete som inleddes i 
slutet av hösten 2001. Det var då vi startade igång med det sista momentet, 
examensarbetet på 10 högskolepoäng som ingår i vår utbildning till Teknologie 
Kandidatexamen i Datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet startade 
egentligen redan under tidig höst med att leta möjliga ämnen som vi ville fördjupa oss 
i. När vi beslutat oss för ett ämne, visade det sig att vår handledare hade kontakt med 
ett företag som sökte två stycken exjobbare och det blev vi. Vi hamnade i Karlskrona 
hos företaget Enovation och vår uppgift blev att utvärdera deras nya mobila 
arbetsordersystem. 
 
Vi skulle vilja tacka Enovation för all deras hjälp, främst Marko Krejic och Ingvar 
Abrahamsson. Vi vill även tacka all personal på Gallionen som underlättat vårt arbete, 
främst fastighetsskötarna. Slutligen vill vi tacka vår handledare från högskolan, 
Christer Rindebäck, för alla råd och all vägledning.  
 
 
Trevlig läsning! 
 
 
Anna Lindström och Veronika Magnusson 
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1. INLEDNING 
Ett arbetsordersystem har utvecklats för fastighetsbolaget Gallionen i Karlskrona. På 
uppdrag av Enovation, det företag som har utvecklat tjänsten, har vi utfört en 
utvärdering över hur användandet av systemet fungerar.    

1.1 Systemets bakgrund 
För att förstå varför systemet utvecklats så vill vi berätta hur fastighetsskötarnas 
arbetsdag såg ut innan systemet kom till. 
 

Syftet med arbetsordersystemet 
När hyresgäster ringde in en felanmälan1 tog en receptionist på fastighetsbolaget 
Gallionen emot den och skrev ner den på ett speciellt papper som en arbetsorder2 för 
hand. Arbetsordern sattes sedan in i en pärm.  
 
När fastighetsskötarna på morgonen kom till jobbet så gick de till receptionen för att 
hämta en bunt arbetsordrar ur pärmen. Fastighetsskötarna har själva berättat att 
arbetsordrarna ibland var slarvigt skrivna och svåra att läsa. Detta löstes genom att 
fastighetsskötarna kollade igenom arbetsordern direkt och hade då möjligheten att 
ställa frågor direkt till receptionisten.  
 
Arbetsordrarna kunde ibland slarvas bort eller smutsas ner och förstöras. Eftersom den 
enda kopian som fanns av en arbetsorder var den som fastighetsskötarna tog med sig, 
var detta överhuvudtaget ingen bra lösning. 
  
Gallionens fastighetsskötare har fastigheter att underhålla över ett relativt stort 
område3. När de var klara med sina arbetsordrar så fick de sedan åka tillbaka in till 
receptionen för att hämta nya arbetsordrar och då kunde det hända att de fick en ny i 
det område som de precis lämnat, vilket kunde kännas tidsödande. De hade inte någon 
kontroll över vad de andra fastighetsskötarna gjorde under en arbetsdag och det var 
därför svårt att veta vad som hade gjorts.  
 
Då en arbetsorder slutförts lämnades den tillbaka till receptionisten med information, 
som till exempel om den skulle faktureras eller inte.   
 

1 Om det t ex uppstår ett fel på en lägenhet så kan hyresgästen ringa in till fastighetsbolaget och anmäla detta för 
att fastighetsskötarna ska komma och åtgärda det.  
2 De felanmälningar som en fastighetsskötare ska åtgärda kallas arbetsordrar.  
3 Se karta på sida 10. 
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Hur fungerar arbetsordersystemet? 
För att förenkla administrationen för receptionisten och för att fastighetsskötarna ska 
få en överblick om vad som gjorts och inte så utvecklade företaget Enovation en mobil 
arbetsplaneringstjänst i Java åt Gallionen. 
 
 
När en felanmälan rings in, skrivs den in i ett webbformulär av receptionisten. Varje 
fastighetsskötare har var sin mobiltelefon som hela tiden är uppkopplad mot en server 
med hjälp av GPRS4. När receptionisten skickar arbetsordern till fastighetsskötarnas 
telefoner, uppmärksammas detta med en ljudsignal. Alla fastighetsskötare kan sedan se 
arbetsordern och den fastighetsskötare som är närmast, eller som har tid, kan välja att 
ta arbetsordern. Detta medför att den tagna arbetsordern försvinner från de övrigas 
telefoner.  
 
 
 

 
Figuren visar hur en arbetsorder, rent tekniskt, skickas ut till fastighetsskötarnas 

 telefoner och samtidigt lagras i en databas.  
 

1.2 Presentation av de inblandade företagen 

Enovation 
Företaget som har utvecklat det system som vi har utvärderat, heter Enovation. 
Enovation finns i Karlskrona och har bedrivit sin verksamhet sedan 1997. Det är ett 
litet konsultbolag som är inriktade på system- och tjänsteutveckling inom den mobila 
världen. Enovation är dotterbolag i företaget Engia Holdings som bildades 1999.  

4 Läs mer om GPRS på sidan 15 

 
Webb-

formulär Server 

Mobil-
telefon 1 

Mobil-
telefon 2 

Mobil-
telefon 3 

Data-
bas 
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Engia Holdings motto är [2]: 
”… skall genom aktiv medverkan och tillgång till ett investmentnätverk samt tillförsel 
av såväl kompetens som administrativa förutsättningar realisera, utveckla och förvalta 
bärande affärsidéer som genererats av eller i samband med Engia bolagens  
verksamhet ”. 
 

Gallionen/Galliaden 
Gallionen/Galliaden är det företaget vars fastighetsskötare använder Enovations 
mobila arbetsordersystem. Företaget består av två enheter, Gallionen och Galliaden.  
Gallionen bildades 1985 och dess verksamhet innebär att förvalta 770 bostäder i 
Blekinge. Galliaden bildades 1996 och har hand om de kommersiella fastigheterna, 
bestående av 120 kontor och affärslokaler. 
 
 
 

 
Denna bild visar Gallionen/Galliadens utbredning av fastigheter i Blekinge. [3] 

  

1.3 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att beskriva hur Enovations arbetsordersystem fungerar idag 
och hur det har påverkat fastighetsskötarna på Gallionen i deras arbete, både positivt 
och negativt. 
 

1.4 Mål 
Vårt mål med detta arbete är att utreda utifall Enovations system har underlättat 
fastighetsskötarnas arbete eller inte. Vi ska även ge Enovation en objektiv bild över 
hur deras system fungerar för att det skall kunna utvecklas efter fastighetsskötarnas 
behov. 
  
Vi ville engagera oss i detta arbete för att skaffa oss en bättre inblick i den mobila 
världen, eftersom vi tidigare inte varit i kontakt med denna. Vi hoppas kunna ge  
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eventuella läsare en förståelse för hur användare påverkas av de förändringar som kan 
uppkomma i och med ett byte till ett mobilt arbetsordersystem.   
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att enbart inrikta oss på den delen av systemet som fastighetsskötarna 
kommer i kontakt med, det vill säga det systemet som finns i mobiltelefonen. Vi berör 
alltså inte databasen eller webbapplikationen.  
 

1.6 Frågeställning/Hypotes  

Frågeställningar 
 

• Hur fungerar behandlingen av arbetsordrar med det nya systemet? 
• Vilka är för- och nackdelarna i en jämförelse mellan det gamla och det nya 

systemet baserat på utförandet av fastighetsskötarnas arbete? 
• Vilka nya funktioner och förändringar skulle passa i arbetsordersystemet 

baserat på vår egen kännedom om systemet och fastighetsskötarnas arbetssätt? 

Hypotes  
Det mobila arbetsordersystemet underlättar fastighetsskötarnas arbete jämfört med det 
traditionella arbetssättet.  
 

1.7 Målgrupp 
Vårt arbete riktar sig i första hand till Enovation, men även till andra företag som 
arbetar med systemutveckling för mobila applikationer samt studenter vid högskolan. 
 

1.8 Användbarhet 
När man ska utvärdera ett system efter hur bra det är så tänker de allra flesta på hur 
användbart systemet är. Men vad är egentligen användbarhet? Det finns flera 
definitioner och vi har valt att ta upp några av de som vi anser vara mest väsentliga.   

Vad är användbarhet? 
Enligt ISO 9241-11, definieras användbarhet enligt följande: 
 
"… 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" 
 
Användaren skall kunna använda produkten på det sätt som det är tänkt och den skall 
också vara enkel att förstå. Det är oerhört viktigt att varje IT-baserad produkt erbjuder  
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de funktioner som användaren behöver (rätt funktionalitet) samt att dessa funktioner 
kan användas på ett enkelt sätt (god användbarhet).  
 
Andra definitioner kring användbarhet finns sammanfattad av Gustafsson, 1996:  
 

1. Produkten ska ha funktioner som tjänar sitt syfte 
2. Produkten ska fungera med minsta möjliga ansträngning med hänsyn till 

arbetsuppgiften 
3. Produkten ska ge positiv tillfredsställelse åt användaren 
4. Produkten ska fungera i sitt rätta sammanhang och vara anpassad till sin 

målgrupp 
 
Enligt Mats Norgren [1] talar man oftast om ”… ett användbart system är ett system 
som på ett bra sätt hjälper en specifik användare att lösa en specifik uppgift”.  
 
Det finns många punkter som tas upp med förslag på vad som innefattas i 
användbarhetsbegreppet. Några exempel är att ett användbart system ska vara: 
 

• Lätt att lära 
• Effektiv 
• Tilltalande för användaren 
• Minnesstödjande 
• Flexibelt 

 
Enligt de allra flesta som pratar om användbarhet så kan användbarhet mätas för att få 
fram hur hög kvalitén är på det som producerats. Det är viktigt att man vid mätningen 
tar hänsyn till två viktiga faktorer som är användare (vem utvecklas systemet för?) och 
funktion (vad ska systemet göra?). Ett system kan vara användbart för en viss typ av 
användare men inte för en helt annan typ. Likaså kan systemet vara användbart då det 
ska utföra vissa typer av uppgifter, men inte andra. Den definition som man använder 
för användbarhet bör därför vara beroende av hur man definierar användaren och 
systemets definitioner. 
 
Ett annat sätt att beskriva användbarhet är Real-modellen (Löwgren, 1993). REAL står 
för  

• Relevans. Löser programmet den uppgift den är avsedd att lösa? Löser den det 
problem jag har? 

• Effektivitet. Löser den uppgiften på ett snabbt och smidigt sätt utan krångel? 
• Attityd. Är programmet tilltalande? Känns programmet bra? Är det rolig att 

använda? Eller skapar det irritation?  
• Lärbarhet. Är det lätt att lära sig? Är det lätt att komma ihåg hur man använder 

det? Behöver man ofta titta i handboken?  
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Enligt Erik Geijer [5], är användbarhet ett sätt att visa användare respekt. Han skriver i 
sin artikel om vad för kommentarer han fått från webbansvariga då han påpekat att en 
webbplats varit onödigt svår. Exempel på sådana är: ”kan dom inte hitta länken så har 
de inte här att göra” och ”folk får väl anstränga sig lite”. Han skriver också att de flesta  
 
som sysslar med användbarhet koncentrerar sig på om användaren klarar att lösa 
vanliga uppgifter inom rimlig tid, en viktig siffra måhända, men den anger inte hur 
användbart systemet är i sin helhet.  
 

Vår tolkning av användbarhet 
Som ni läst, finns det flera aspekter på vad användbarhet är. Ingen aspekt kan sägas 
vara mer rätt än någon annan. Vi har valt att koncentrera oss på Real-modellen när vi 
genomfört våra undersökningar. För att systemet ska anses ha underlättat systemet ska 
det alltså uppfylla de krav som Real-modellen ställer.  

 

Varför är användbarhet viktigt? 
Från en användares synvinkel, är användbarhet viktigt för att det innebär att en uppgift 
kan utföras på rätt sätt eller inte och processen blir njutbar eller frustrerad. Från en 
utvecklares perspektiv är användbarhet viktigt för det innebär att systemet antingen är 
lyckat eller misslyckat. Gemensamt för alla sätt att se på det så kan bristande 
användbarhet kosta både tid och ansträngning, vilket garanterat orsakar att systems 
misslyckande eller lyckande. Givet att folk har en möjlighet att välja mellan två 
system, så väljs det system som är mest användbart.   
 

Hur kan användbarhet uppnås?  
När ett nytt system ska utvecklas kan det vara viktigt att i ett tidigt skede lära känna 
sina användare. Vad kännetecknar en mobil användare och dess beteende? Mobila 
användare sitter i bilen, står i busskön eller är ute med hunden. Det gör att deras 
uppmärksamhet ofta är fokuserad på helt andra saker än mobiltelefonen. Mobila  
användare har mycket begränsat tålamod när det gäller att lära sig hur tjänsterna 
fungerar.  
 
Att slutanvändarna ska involveras i ett mycket tidigt stadium i utvecklingsprocessen 
går att läsa i näst intill all dokumentation skriven om användbarhet. Utvärderingar 
under arbetets gång fungerar också bra. Ett exempel är att tidigt fråga användare hur 
de tolkar ord/begrepp och ikoner som är tänkta att användas i den utvecklade tjänsten, 
som till exempel i menyer.  
 
Ett annat sätt är att hålla workshops med alla som är involverade i utvecklingen av en 
mobil tjänst: utvecklare, designers etc. Syftet med en workshop är att introducera  
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användbarheten i designprocessen och att förmedla både teoretisk och praktisk 
kunskap till deltagarna om hur de kan förbättra användbarheten i sin tjänst.  
 

Varför utvärdera ett system? 
Syftet med att utvärdera ett system är att underlätta designprocessen. Feedback fås från 
användare och deras egen uppfattning av systemet. Det system som vi utvärderar i och  
med detta arbete, har utvecklats med syftet att underlätta Gallionens fastighetsskötares 
arbetsdag.  
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2. TEORETISK GENOMGÅNG 
 
Den teori vi har valt att ta upp är främst för att förstå tekniken bakom det system som 
vi utvärderar.  
 

2.1 MMSP 
Mobile Multi Service Platform, MMSP är en operatörsoberoende plattform för mobila 
applikationer. MMSP är baserat på J2ME Java standarden för mobiltelefoner som 
tillåter användaren att köra flera applikationer eller tjänster samtidigt. Applikationerna 
är tillgängliga från en grafisk desktop med ikoner.  
 
MMSP innehåller flera kännetecken för att uppnå bättre användbarhet. Den grafiska 
desktoppen tillåter användaren att granska och administrera ikoner. Detta görs för att 
användaren ska kunna personifiera sin mobiltelefon och tillhandahållas ett vanligen 
uppskattande sätt att samverka med applikationerna. 
 

2.2 Java plattformar 
Tanken med Java-plattformar är att en typ av mjukvara skall kunna användas på 
många olika typer av datorer. Med Java-teknologi skall samma applikation kunna 
användas på PC som används på Macintosh eller på nyare typer av mindre enheter. 
Eftersom en storlek inte passar för alla, har man valt att dela upp Java-teknologin i tre 
olika plattformar. Dessa är, Java 2 Enterprise Edition (J2EE™), Java 2 Standard 
Edition (J2SE™) och Java 2 Micro Edition (J2ME™). J2ME är den enda som vi berör 
i detta arbete.  
 

2.3 Java J2ME™ 
J2ME är en plattform skapad för att tillmötesgå behoven från den snabbt växande 
marknaden av produkter som har försetts med processorkraft. Dessa datoriserade 
enheter är mindre än traditionella bordsdatorer och därmed har de en annan typ av 
fysiska begränsningar i form av till exempel minne, processorkraft, batteri och 
bildskärm. Syftet med denna plattform är att skapa en optimerad Java-miljö som 
lämpar sig för dessa mindre enheter. Liksom de andra plattformarna innehåller J2ME-
plattformen de funktioner som Java innehåller. 
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2.4 GPRS 
General Packet Radio Services, GPRS är en förbindelse i GSM-nätet5 som gör det 
möjligt att skicka data i paket. GPRS öppnar dörren för en ny generations 
mobiltelefoni eftersom vi kan använda vår mobiltelefon till mer än att bara prata i. 
Med GPRS har vi möjlighet att skicka e-post, surfa, ladda ner filer med mera.  
 
Datapaket kan med GPRS överföras till mobiltelefoner med hastigheter mellan 30 – 
100 kb/sek samtidigt som telefonen hela tiden är uppkopplad mot Internet. Hur snabbt 
det går beror på modellen på mobiltelefonen och antalet samtidiga användare. 
Betalning behöver endast göras per datatransaktion, det vill säga efter antal paket som 
skickas.  
 

2.5 3G 
Dagens mobila nät, GSM, är optimerade för talöverföring men stödjer även 
dataöverföring med en maximal överföringshastighet på 9,6 Kb/s. Denna 
överföringshastighet är alldeles för låg för att kunna stödja multimedia applikationer 
och användaren måste betala för hela den tid som han är uppkopplad, vare sig en 
överföring sker eller inte. Detta blir uppenbart väldigt dyrt. Vidare begränsas 
användaren av telefonernas begränsade processorkraft, minne och kanske framförallt 
displaystorlek och inmatningshantering.  
 
Man har byggt vidare på GSM och kommit fram med GPRS som ska stödja en 
maximal överföringshastighet på 115 Kb/s där användaren endast behöver betala för 
den tid som den använder nätverket, det vill säga vid till exempel nedladdning, 
uppladdning och tal. Men även GPRS är mycket begränsat vad gäller multimedia 
möjligheter på grund av den blygsamma hastigheten. 
 
3G står som en förkortning till ”3:e Generationens Mobila Nätverk” och betecknar den 
tredje generationens mobiltelefoni eller UMTS (Universal Mobile Telephone 
Systems). Med 3G nås en överföringshastighet på upp till 2Mb/s, vilket möjliggör 
användandet av multimedia applikationer och surfande med hög hastighet.  
 
Förutom att hastigheten är betydligt högre än för befintliga mobila nät, ska varje 
användare dessutom kunna använda flera uppkopplingar samtidigt, till exempel en för 
video och en för surfning. Mobiltelefonen blir både en telefon och en mobil dator.  
 

2.6 Mobilitet 
När det pratas om mobilitet är det ofta i sammanhang med mobiltelefoner, handdatorer 
och personer som är ute och rör på sig. Det svenska ordet ”mobiltelefon” anspelar på  
 

5 GSM, Global System for Mobile Communications är det ledande digitala systemet för mobil telefoni. 
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det faktum att apparaterna är ”mobila” det vill säga bärbara. Hittills har mobiltelefoner 
varit de enda bärbara apparater som kan användas för att skicka både samtal och data.  
 
Mobilitet betyder olika saker beroende på vilken kontext det ses i och på vilket sätt 
man närmar sig begreppet. För att vara mer konkret gällande mobilitet så innebär det 
att det finns en möjlighet att förflytta sig oberoende vad man är engagerad i. Mobilitet 
är ett uttryck som är mycket aktuellt i vårt samhälle. Våra arbetsuppgifter förändras 
och arbeten som tidigare sköttes på plats kan nu till exempel vara utplacerade hos 
kunder runt om i landet. Människor reser och rör sig i allt större utsträckning och det 
är numera inte självklart att vi kan sköta våra åtaganden stationärt. Vi får nu i större 
utsträckning vänja oss vid olika mobila tillämpningar. Ett exempel på mobil teknologi 
är den mobila Pc:n6. Till motsats till den stationära Pc:n är inte användaren låst till sitt 
skrivbord i sin arbets- och hemmamiljö, utan kan fritt välja en lämplig plats att arbeta.  
 
För att mobila tillämpningar skall bli så effektiva som möjligt är det viktigt att de 
utvecklas fritt ifrån de stationära tillämpningarna. 
 
 

6 Pc, persondator 
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3. METODBESKRIVNING 
 
Vi har delat upp vår analys i delmoment. Vi har analyserat direkt efter att ett 
delmoment har avslutats för att reda ut eventuella oklarheter och för att få nya idéer.  

3.1 Metodval 
 
”Idealt skulle man vilja välja den metod som, givet det befintliga resurserna, kan ge 
data av så hög kvalitet som möjligt, det vill säga ge det minsta totala felet.” 
(Dahmström, 2000) 
 
Ofta väljs en huvudinsamlingsmetod som kombineras med andra metoder för att 
minska bortfallet. Med detta i åtanke valde vi att använda oss av tre olika metoder. 
Detta för att kunna skaffa oss en helhetsbild av systemet och för att med säkerhet 
fånga upp all fakta vi behöver för att kunna skapa detta arbete.   
 
Vi hoppas att vi med vårt val av metod lyckas uppnå en så hög kvalitet på vår 
datainsamling som möjligt. 
 

”Det viktigaste ur kvalitetssynpunkt är ... inte valet av 
datainsamlingsmetod, utan hur väl man utnyttjar de potentiella 
resurserna hos den valda metoden.”  
(Bergman & Wärneryd, 1982) 

 
Ingen metod kan anses direkt fel, men det är viktigt att vi innan valet av metod vet 
vilka resurser som finns tillgängliga och hur mycket tid som måste läggas ner på 
denna. 
 

3.2 Urval 
Vi har själva inte haft någon möjlighet att påverka vårt urval, eftersom det var 
förbestämt från början, då det endast är fastighetsskötarna på Gallionen som använder 
systemet idag.  
 
Urvalet var tre manliga fastighetsskötare i åldersintervallet 25 – 45. Något som kan 
vara bra att veta om urvalet är att två av fastighetsskötarna har jobbat inom Gallionen i 
8 och 11 år. Den tredje endast varit anställd i ca 5 månader och har därför inte samma 
erfarenhet av det gamla systemet, vilket vi försökt ta hänsyn till när vi bearbetat vårt 
material.   
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3.3 Intervju 
Vi valde att börja med att intervjua fastighetsskötarna eftersom vi inte visste speciellt 
mycket om vare sig deras arbete eller systemet. Intervjun bestod av cirka 35 frågor7, 
vissa med skalor och andra med öppna svar. Vi utförde intervjun med en 
fastighetsskötare åt gången för att säkerställa att frågorna besvarades så sanningsenligt 
som möjligt. Intervjuerna var helt standardiserade, det vill säga, vi ställde exakt 
likalydande frågor i samma ordning till samtliga fastighetsskötare. Graden av 
strukturering av intervjun, det vill säga det svarsutrymmet som intervjupersonen får, 
var helt ostrukturerad. Detta betyder att intervjupersonen fick ett maximalt 
tidsutrymme att diskutera på.  
 
Om besöksintervjuer:   

 
”Besöksintervjuer kan karakteriseras som en dyrbar metod som 
ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög 
kvalitet.” (Dahmström, 2000) 

 
En fördel som vi hade i åtanke då vi valde att göra en besöksintervju var att vi själva 
kan se till att frågorna uppfattas på ett korrekt sätt och vi hade möjligheten att hela 
tiden lämna frågorna öppna för en diskussion runt omkring för att få så stor helhetsbild 
som möjligt. Dessa två aspekter hade varit svåra att uppnå med hjälp utav enkäter.  
 
Vi både började och avslutade intervjun neutralt. Däremellan ställde vi de egentliga 
frågorna om vårt specificerade problem, uppdelade i olika delområden. Under 
intervjun så antecknade vi var för sig svaren samtidigt som vi spelade in hela intervjun 
för att vara säkra på att vi fick med allt och att vi inte missuppfattade svaren. Direkt 
efter intervjun förtydligade och sammanställde vi våra anteckningar och jämförde med 
det inspelade materialet.  
 

7 Se bilaga 
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3.4 Observation 
I vardagslivet utför vi observationer mer eller mindre regelbundet utan att vi 
egentligen själva tänker på det. Observationer kan också användas som en 
vetenskaplig metod för att samla information om skeenden i dess naturliga situationer. 
Vi har använt observationer för att komplettera den information vi samlat in med hjälp 
av intervjun. 
 
Vi har med hjälp av våra observationer haft möjligheten att studera beteenden och 
skeenden i dess naturliga sammanhang. Våra observationer har varit ostrukturerade, vi 
har utfört observation i ett forskande syfte, för att erhålla så mycket kunskap som 
möjligt kring ett specifikt problemområde. Vi har alltså försökt registrera det vi ansåg 
vara av vikt för våra fortsatta studier.  
 
Vår observation gick till på det sätt att vi under en förmiddag följde med var sin 
fastighetsskötare då han arbetade. Vi utförde observationerna på två olika sätt för att 
öka inhämtningen av kunskap, en deltagande och en icke deltagande observatör. En av 
oss fick sköta telefonen på samma sätt som fastighetsskötarna själva gör, medan den 
andra av oss fick betrakta hur fastighetsskötarna arbetade med telefonen. Under själva 
observationen antecknade vi inget, men direkt efteråt satte vi oss ner och diskuterade 
igenom och skrev ner det som vi tidigare inte reflekterat över.  
 

3.5 Självtest 
Vi åkte in till Enovations kontor och fick låna en telefon som innehöll 
arbetsordersystemet. Vi fick tillgång till webbapplikationen för att kunna skapa egna 
arbetsordrar att skicka till telefonen för att testa alla funktioner. Vi gick igenom alla 
möjliga funktioner från början till slut och samtidigt förde vi anteckningar med våra 
kommentarer. Denna metod upptäckte vi var väldigt givande. När vi gått igenom de 
ändringar och nya funktioner som vi själva skulle önska var med i systemet, bestämde 
vi en ny tid för möte med fastighetsskötarna. Detta gjorde vi för att kontrollera om de 
ändringar och funktioner som vi upptäckt var önskvärda bland användarna. 
 

3.6 Uppföljning 
När vi utfört alla tre metoderna och kommit fram till ett resultat så uppstod flera 
frågor. Vi hade även ett tiotal nya funktioner som vi själva tyckte skulle passa för 
Enovations system. Vi tyckte att det vore intressant att få höra fastighetsskötarnas 
åsikter om dessa funktioner och passade även på att reda ut de frågor vi skaffat oss 
under arbetets gång.   
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3.7 Databearbetning och analys  
Under intervjuerna spelade vi in hela samtalet med en bandspelare, och samtidigt 
antecknande vi båda två. Direkt efteråt skrev vi rent våra anteckningar. Sedan gick vi 
igenom ljudbandet och kompletterade våra anteckningar med det vi inte hunnit skriva 
eller så ändrade vi om vi skrivit på fel sätt.  
 
Under observationen, som vi utförde efter att alla intervjuerna var färdiga, så passade 
vi på att ställa frågor på sådant som vi tyckt varit oklart efter intervjuerna. Vi 
antecknade inget under själva observationen, men direkt efteråt så satte vi oss ner och 
gick igenom vad vi sett, frågat om och upptäckt under dagen och skrev ner detta i ett 
dokument. 
 
Sista metoden att samla in data på var vårt självtest. Vi åkte in till Enovation och blev 
placerade i ett lugn rum där enbart vi satt. Vi gick igenom alla funktioner om och om 
igen och förde samtidigt anteckningar över allt vi kom på. Efter att vi var klara så 
skrev vi rent våra anteckningar efter att vi gått igenom dem ytterliggare några gånger. 
 
Det sista steget var att analysera svaren från intervjufrågorna. Vi skrev ut allas svar på 
papper och lade upp dem på en rad framför oss. Sedan gick vi igenom fråga efter fråga 
och bearbetade deras svar och antecknade. 
 

3.8 Kvalitativ och kvantitativ 
Beteckningarna kvalitativ- och kvantitativ inriktad forskning syftar till hur man väljer 
att bearbeta och analysera den insamlade informationen. Vi brukar säga att de 
statistiska metoderna är kvantitativa och de metoder vi använder för att bearbeta 
textmaterial för kvalitativa metoder, men så är inte alltid fallet. 
 
Dessa inriktningar framställs ofta som oförenliga, vilket inte alltid är fallet. Den 
forskning som idag bedrivs befinner sig oftast mellan den kvalitativa och kvantitativa 
metoden. 
 
I vår undersökning var målet att förstå och analysera en helhet med hjälp av ett antal få 
personer involverade. Vi hade inga förväntningar i förväg på vilka resultat våra 
intervjuer skulle leda till. Med denna utgångspunkt valde vi att använda oss av den 
kvalitativa forskningsmetodiken. Den kvalitativa metoden ser till en helhet i en viss 
kontext, vilket vi måste göra då vi är begränsade i och med att vårt urval är 
förutbestämt. Det vi undersöker är endast hur fastighetsskötarna på Gallionen i 
Karlskrona använder sitt nya mobila arbetsordersystem, och inte mobila 
arbetsordersystem i allmänhet. En kvantitativ metod hade inte kunnat ge oss en sådan 
helhetsbild. 
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3.9 Validitet och reliabilitet 
Kvantitativa och kvalitativa metoder använder olika datainsamlingstekniker för att få 
fram sina resultat. För alla tekniker vill man skaffa sig en uppfattning om hur väl en 
viss teknik mäter det man vill mäta. Begreppen som används för att beskriva hur bra 
vår datainsamling och test har fungerat, är validitet och reliabilitet. 
 
Reliabilitet står för en undersöknings tillförlitlighet, det vill säga att resultaten ska vara 
stabila och att en annan forskare vid ett annat tillfälle kan komma fram till samma 
resultat. Detta kan vara svårt att åstadkomma i en värld som vår, på grund av att den 
ständigt förändras. En faktor som kan påverka reliabiliteten är att respondenterna8 kan 
uppleva tvång inför att delta i intervjun och det kan därmed påverka de svar de ger. 
Detta kan undvikas genom att betona anonymiteten och att intervjun verkligen är 
frivillig.  
 
Validitet står vid kvantitativa studier för en metod som mäter det den är avsedd att 
mäta, då det anses finnas en objektiv sanning. Studien får därmed en giltighet.  
Vid kvalitativa studier kan validitet inte definieras lika kortfattat då det här kan finnas 
flera aspekter och därmed sanningar. Det blir i sådana fall en fråga om att ha tolkat 
resultaten från en undersökning på ett korrekt sätt.  
 
God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att våra resultat ska kunna 
generaliseras till att gälla även andra än de som blivit undersökta. Reliabilitet och 
validitet kompletterar varandra i den mening att reliabiliteten bestämmer validiteten, 
men inte tvärtom. Om reliabiliteten är låg så blir även validiteten låg, men om 
reliabiliteten är hög så behöver inte det innebära att validiteten även blir hög. Validitet 
och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 
man har samlat in och bearbetat data9 på ett systematiskt och hederligt sätt. 

8 De personer som deltar i vår intervju. 
9 Information 
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4. RESULTAT  
 

4.1 Intervjuer 
Vi har kvalitativt bearbetat vårt textmaterial genom att vi bandade intervjuerna. Dessa 
började vi med att bearbeta för att få fram ett textmaterial, som sedan utgjorde grunden 
för den kommande analysen av intervjuerna.  
 

 
 
Följande fyra frågorna ställde vi för att få fram för- och nackdelar med båda systemen 
och för att senare kunna jämföra dessa.  
 
Vad fungerade bättre med det gamla systemet?  
 
Denna fråga ställdes för att få fram funktioner och andra önskemål som fanns med i 
det gamla systemet som nu saknas eller fungerar sämre.  
 
En av fastighetsskötarna svarade: 
 

”Inget fungerade egentligen bättre” 
 
De svar som vi fick fram var att eftersom det gamla systemet inte var datoriserat så var 
det alltid tillgängligt. Det var ett tryggt system som fungerade bra. Än så länge så körs 
båda systemen parallellt för att undvika eventuella fel och missförstånd. Vi hämtning 
av en arbetsorder i receptionen kunde de direkt ställa en fråga om något i ordern var 
oklart.  
 
Vad fungerade sämre med det gamla systemet?  
 
Vi ville veta vad som fungerade mindre bra med det gamla systemet för att få fram 
syftet med varför de ville ha det nya systemet.  
 
Svaren vi fick var egentligen inte svar på frågan så som vi menade, utan de svarade i 
relation till det nya systemet, det vill säga dess fördelar. En fråga som vi senare ställde. 
(Se nedan) 
 
Vad fungerar bättre med det nya systemet?  
 
Fördelar med det nya systemet ville vi ta reda på för att skaffa oss förståelse om hur 
systemet hjälper fastighetsskötarna och varför de valt att använda det. 
 
Några tankar kring det nya systemet: 
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”Det viktigaste blir gjort”  
 

”Fungerar säkert bättre om det är mer folk, det var ju inte så svårarbetat innan heller” 
 
Svaren vi fick fram var att det är lättare att prioritera i vilken ordning arbetsordrarna 
ska utföras nu med det nya systemet. Det finns även möjlighet till att välja den 
viktigaste och mest akuta arbetsordern först, vilket de inte hade någon kontroll över 
innan. Innan hade de bara möjlighet att prioritera på två sätt, akuta och icke akuta 
arbetsordrar, vilka de akuta ringdes ut av receptionisten. Alla fastighetsskötare kan nu 
se alla arbetsordrar, innan de väljs av någon för då försvinner de från telefonerna hos 
alla utom den som valt den. Detta sparar tid eftersom den fastighetsskötare som 
befinner sig närmast kan ta arbetsordern. De tycker att det är skönt att slippa papper  
 
 
eftersom dessa lätt försvinner eller förstörs. Numera finns allt i telefonen, vilket 
underlättar enormt.  
 
Vad fungerar sämre med det nya systemet?   
 
Vi ville få fram nackdelar med det nya systemet för att kunna ge förslag till 
förbättringar. 
 

”Tillgängligheten är dålig” 
 

Det är väldigt ostabilt eftersom systemet går upp och ner väldigt mycket. Under den 
tiden som systemet är nere missar de arbetsordrarna, men de dyker upp då systemet 
går upp igen. 
 
På den nivå som systemet är just nu så tar allt mycket tid, vilket resulterar i en hel del 
frustrationer. Det nya systemet är ett irritationsmoment vid stress när systemet inte 
fungerar.  
 
Andra tankar kring det nya systemet rörde sig mest om själva telefonen. De använder 
fortfarande en ”vanlig” mobiltelefon för att ringa på och ta emot samtal med. Jämfört 
med denna är den nya telefonen mer avancerad att använda. Tankar om den nya 
telefonen var:   
 

”Krångligare telefon” 
 

”Telefonen är inte så praktisk som arbetartelefon. Det är en tjänstemannatelefon!” 
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Ser ditt arbete likadant ut idag, med det nya systemet, som det gjorde förut?  
Vilka skillnader finns? 
 
Denna fråga ställde vi för att få fram om det nya systemet påverkat deras arbete i sig. 
Detta är de dock överens om att de inte märkt några större skillnader med. Det enda 
skulle vara att de blir lite mindre störda av telefonsamtal. Samt att jobbet nu mer 
kretsar kring telefonen än en bunt papper.  
 

 
 
Hur har skillnaden i tid förändrats mellan systemen?  
 
Detta vill vi ta reda på för att få veta om en eventuell tidsvinst har gjort att de 
investerat i systemet.   
 
Själva arbetsuppgifterna tar samma tid. Totalt sett tjänar de lite tid eftersom de slipper 
åka till receptionen för att få en arbetsorder. Nu får fastighetsskötarna istället 
arbetsordrarna direkt i telefonen och har möjlighet att ta alla arbetsordrar i samma 
område samtidigt. 
 

 
 
Vad tycker du om det nya systemet totalt sett? 
 
Vilken är den allmänna uppfattningen om systemet idag?  

 
”Utmärkt, när det fungerar!” 

 
Så länge tekniken runt omkring fungerar så är de eniga om att systemet är bra, men de 
hoppas och tror på att det kommer att bli ännu bättre i framtiden.  
 

 
 
Vilket av systemen föredrar du att använda? 
 
För att försäkra oss om vilket system som är det vinnande konceptet hos 
fastighetsskötarna på Gallionen ville vi se vilket system de föredrog att arbeta med om 
de var tvungna att välja. 
 
Här var alla fastighetsskötare överens om att de hellre valde att arbeta med det nya 
systemet framför det gamla, men då under förutsättning att det fungerade.  
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Är det något du saknar med det nya systemet, och i så fall vad? 
 
För att systemet ska kunna utvecklas ytterliggare och bli så fullständigt som möjligt så 
måste vi se till användarnas egna behov. 
 

”Jag saknar en prioriteringsfunktion, till exempel en  
annan ringsignal för viktigare arbetsordrar” 

 
De förslag vi fick fram, förutom en prioriteringsfunktion för akuta arbetsordrar, var att 
systemet ska vara tillgängligt hela tiden. De önskar också ha möjlighet till att kunna 
komplettera med information till en befintlig arbetsorder. 

 
 

 
Hur mycket frihet anser du att du har i ditt arbete?  
Är detta något som förändrats i och med det nya systemet och i så fall hur? 
 
Vi trodde att fastighetsskötarna kanske skulle känna sig pressade i och med att de hela 
tiden kan se precis vad de andra hinner med att göra under dagen och inte. Detta skulle 
kunna resultera i en pressad arbetssituation och om det fanns en sådan så hoppades vi 
få fram den med denna fråga. Det visade sig vara tvärtom, att de flesta av dem inte 
märkt av någon nämnvärd skillnad.  
 
Två av fastighetsskötarna anser sig ha väldigt mycket frihet i sitt arbete. De tycker inte 
att detta har påverkats av systemet. Den tredje fastighetsskötaren säger dock att 
eftersom de sparar lite tid så känner han sig friare i och med att han kan använda denna 
tid till personalvård och bilvård, sådant som han tidigare slarvat med. 
 

 
 
Om du tänker på utseendet, den så kallade designen på systemet, finns det då något 
du skulle vilja ändra på? Hur nöjd är du med utseendet/utformandet? 
 
Denna fråga var svår att ställa på ett sådant sätt att fastighetsskötarna uppfattade den 
på det sätt vi menade. De trodde först att vi pratade om själva telefonens utseende, 
men vi ville ha ut vad de ansåg om systemets utseende.  
 
De svar vi fick fram var att de i stort sett var ganska nöjda med systemets utseende. De 
ville ha en rak och enkel uppbyggnad, vilket de tycker att de har fått. Arbetsordrarna är 
tydliga och lättlästa. 
 

 

 - 25 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

 
Har ni vunnit  tid i och med det nya systemet?  
 
Denna fråga ville vi ha svar på för att vi ville veta vad de hade att tjäna på att använda 
det nya systemet. Vi tyckte att det borde vara en liten skillnad i tid och ville därför ta 
reda på detta. 
 
En åsikt som alla tre höll med om var: 
 

”Om systemet fungerar så vinner vi tid, annars förlorar vi tid.” 
 
När systemet inte fungerar som det ska så måste fastighetsskötarna lägga ner extra tid 
på telefonen.   
 
En av dem ansåg även att de tjänat in lite tid i och med att flera arbetsordrar kan väljas 
på samma ställe.  

 
 

Har antalet gjorda arbetsordrar/dag förändrats i och med det nya systemet?  
 
Eftersom vi utgick ifrån att de måste ha tjänat in lite tid så ville vi ta reda på om detta 
var något som kanske visade sig i att de hann med flera arbetsordrar per dag. 
 
De visste inte riktigt hur det låg till med detta, men de hade en känsla av att någon 
enstaka extra arbetsorder per dag kanske görs. De tror och hoppas att detta är något 
som kommer att visas ännu tydligare i framtiden, då de helt övergår till det nya 
systemet. 
 

 
 
Har den sociala biten förändrats i och med nya systemet? 
 
Vi tänkte att de borde ha mindre kontakt med varandra nu, eftersom innan fick de åka 
till receptionen flera gånger på en dag för att hämta nya arbetsordrar och detta slipper 
de med det nya systemet. Om den sociala biten förändrats, hur har det i så fall påverkat 
fastighetsskötarna.  
 

”Vi träffar varandra lika mycket som innan,  
däremot pratar vi lite mindre i telefon.” 

 
Den sociala biten har förändrats olika mycket till olika arbetskamrater, anser en av 
fastighetsskötarna. Kontakten är mindre med receptionisten, men densamma med de 
andra fastighetsskötarna.  
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Anser ni att ni har mer/lika mycket/mindre kontroll över vad ni gjort under er 
arbetsdag nu än innan? 
 
Med det nya systemet så loggas allt fastighetsskötarna gör och vi tänkte att det då 
måste vara enklare att kontrollera och dokumentera sina arbetsuppgifter. Ett av svaren 
vi fick på denna fråga var: 
 

”Jag har mer kontroll på vad jag har gjort, och vad andra gör”. 
 
Det är lättare att se vad alla gör under dagen, eftersom alla kan se arbetsordern då den 
anländer till telefonen. Innan hade de ingen kontroll alls på vad de andra 
fastighetsskötarna hade gjort under sin dag. 
 

 
 
Saknar du något i det nya systemet som du skulle vilja ha med? 
 
Vi ville ta reda på om de hade egna förslag till nya funktioner som de skulle vilja ha 
med för att förbättra systemet. En av fastighetsskötarna tycker att: 
 

”Funktionerna som finns är tillräckliga” 
 
Alltså saknar de ingenting på den nivån som systemet ligger idag. Det vill säga, 
systemet kan på många sätt byggas ut, men fastighetsskötarna vill att systemet ska 
ligga på en nivå som de känner att de klarar av. De har velat att de ska vara så enkelt 
som möjligt och de tycker de också att de har fått. 
 

 
 
Har arbetet blivit roligare i och med det nya systemet, på vilket sätt? 
 
Denna fråga ställde vi för att skaffa oss förståelse om hur fastighetsskötarna påverkats 
av det nya systemet. Vi hade en tanke om att arbetet kanske blir roligare om det blir 
mer effektivt. 
 
En av fastighetsskötarna tyckte att det inte var någon förändring mellan det nya och 
gamla systemet. De andra två tyckte att det var roligt att arbeta med ett nytt system, 
men att arbetet i stort sett är detsamma. 
 

”Lite trivsammare nu, eftersom det rings mindre,  
vilket resulterar i en lugnare miljö att arbeta i.” 
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Nämn några skillnader mellan det gamla och det nya systemet? 
 
Vi ville med denna fråga få bekräftat det fastighetsskötarna redan tidigare egentligen 
berättat för oss. Om de fick ungefär samma fråga ställd på ett annat sätt så kanske de 
skulle svara på ett annorlunda sätt och kom på nya reflektioner de tidigare glömt 
nämna. 
 
En av de nya tankarna som dök upp efter denna frågeställning var: 

 
”Papper kan man lägga upp framför sig och då skaffa sig en övergriplig bild.  

Detta kan inte göras med telefonen” 
 
Annat vi också fick fram var att med det nya systemet sparar fastighetsskötarna tid. 
Det går snabbare att åtgärda en felanmälan. De får nu en större helhetsbild över vad 
som ska göras med det nya systemet. De har mer kontroll totalt sett. De slipper 
använda sig av papper som kan tappas bort. Det rings mindre med det nya systemet. 
 

 
 
Vad har varit jobbigast att lära sig i och med det nya systemet? 
 
Vår tanke med denna fråga var att det borde ta mycket tid att sätta sig in i ett nytt 
arbetssätt. Vi ville därför veta vad som varit svårast att lära sig.  
 
En fastighetsskötare nämnde något vi förvånades över: 

 
”Jobbigt att lära sig att ha tålamod då systemet går upp och ner.” 

 
Det har också varit lite krångligt att komma in i ett helt nytt arbetssätt. Något ovanligt 
är att de haft svårt att komma ihåg att ladda telefonen varje natt. En av 
fastighetsskötarna berättade att det i början var lätt att trycka fel, då han inte var van 
vid systemet. Det hände ibland att han valde att ta en arbetsorder som inte var 
meningen att han skulle ta. 
 

 
 
Anser du att det har tagit mycket onödig tid att lära sig det nya systemet? 
 
Har tiden som fastighetsskötarna varit tvungna att lägga ner på att lära sig systemet 
utnyttjats till rätt ändamål eller hade de kunnat använda tiden mer effektivt.  
 

”Det har gått bättre än väntat att lära sig systemet.” 
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Alla fastighetsskötare tyckte att den tid det har tagit att lära sig systemet har det varit 
värt. Ingen onödig tid har behövts lägga på att lära sig systemet. 
 

 
 
Anser du att du behövt mer/lika mycket/mindre utbildning för att lära dig telefonens 
funktioner? 
 
Vi hoppades här få fram ifall de hade önskat mer utbildning för att kunna utnyttja 
systemet maximalt. Detta verkade dock inte vara fallet eftersom Gallionen och 
Enovation finns i samma byggnad så har fastighetsskötarna haft möjlighet att gå dit så 
fort de behövt veta något om systemet. 

 
 

Känns det bra att använda det nya systemet eller känns det som en belastning? 
 
För att avrunda intervjun med mindre komplexa frågor så valde vi att fråga om deras 
helhetsintryck av systemet. Det visade sig att alla var överens om att det kändes bra att 
använda systemet och en av dem tillade att det enbart var bra så länge det var uppe. 
 

 
 
Är det något du vill tillägga, något som du tror är viktigt för oss att veta? 
 
För att se om det var något som de ansåg var viktigt för oss att veta, lät vi den sita 
frågan vara helt fri för deras egna tillägg. Två av dem hade inget att säga, men den 
tredje sa att de måste vara rädd om telefonen. De är väldigt beroende av en väl 
fungerande telefon, utan den så blir de åsidosatta och får svårt att sköta sitt jobb. 
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4.2 Observation 
Av den informationen som vi under observationen samlade på oss, bestod den största 
delen av en bekräftelse av resultat som vi under intervjuerna fick fram. Ny information 
som kom fram var:  
 
Det var under observationen som vi upptäckte att de fortfarande använde det gamla 
sättet med arbetsordrar på papper. Detta är i och för sig bara tillfälligt tills 
fastighetsskötarna känner att de kan våga börja lita på systemet helt och hållet. Vi 
märkte också att när de gick och hämtade arbetsordrarna ur pärmen så hade de tidigare 
redan bestämt vem som skulle ta vilka. I pärmen satt arbetsordrarna helt blandade. 
Vissa var påbörjade dagen innan, vissa var nya och andra avvaktades i väntan på 
reservdelar.  
 
Fastighetsskötarna kunde ha flera arbetsordrar påbörjade även om de inte arbetade 
med dessa under dagen. Detta var något som förbryllade oss, eftersom vi visste att en 
arbetsorders tid startade i och med att den påbörjades. Vi frågade varför de hade flera i 
gång samtidigt. En anledning till detta kunde vara att det saknades en reservdel och för 
att komma ihåg detta valde de att ha arbetsorderna aktiv. När sedan reservdelen var på 
sin rätta plats kunde de avsluta arbetsordern. 
 
Med själva mobiltelefonen upptäckte vi att när luckan stängs går hela systemet ner 
efter cirka fem minuter, på grund av energisparande. Telefonen drar mer energi än 
vanligt, på grund av att flera program körs parallellt. Som det är nu så måste telefonen 
laddas varje kväll, vilket fastighetsskötarna har berättat för oss var svårt att komma 
ihåg i början. 
 
Vi märkte några skillnader i hur mycket telefonen använder under observationen.  
Den ena fastighetsskötaren använde knappt telefonen alls. Han kopplade endast upp 
sig ett par gånger i timmen för att kolla nya arbetsordrar. Den andre använde telefonen 
mer regelbundet som en del i sitt arbete. 
 
Vi upptäckte även att fastighetsskötarna har med sig två telefoner, en telefon att ringa 
på och en för att ta emot arbetsordrar. Detta har de på grund av osäkerheten med den 
nya telefonen. I framtiden är det tänkt att de enbart ska ha en telefon.  
 

4.3 Självtest 
Vi märkte att systemet gick förvånansvärt snabbt att lära sig. Efter att ha använt 
systemet under en kort tid så lärde vi oss att memorera vad vi skulle välja för att utföra 
en viss funktion och texten var väldigt lätt att läsa. Vi upptäckte också flera detaljer 
som vi med hjälp av bilder av systemet vill påpeka kan förbättras. 
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Med telefonen i hand börjar systemet att användas genom att först starta java på 
telefonen. 

 
 

 
När javan är igång så visas ”Meny för J2ME”. Och där väljer vi >>MMSP<<, Mobile 
Multi Service Platform.  
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För att logga in på MMSP så måste man fylla i användarnamn och lösenord.  
 

 
 

 
Efter att ha loggat in i systemet, kommer vi till skrivbordet, ”desktop”. De tillgängliga 
programmen visas här.  
 
Från början fanns där två program förutom arbetsordersystemet, nämligen en chat och 
ett othellospel. Chat-funktionen har man numera tagit bort på grund av att det pep i 
telefonerna hos fastighetsskötarna så fort en användare loggade in sig.  
 
Vi väljer >>Workorder<< för att komma in i arbetsordersystemet. 
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Vi kommer direkt till ”Mina AO”, det vill säga de arbetsordrar jag som användare 
tidigare valt att ta. Siffran inom parantes anger antal arbetsordrar som jag valt att ta. 
Den informationen som visas angående en arbetsorder är adress och ämne, en slags 
rubrik som ska ange det viktigaste.  
 

 
 
Vi kan från menyn ”Mina AO” inte komma tillbaka till skrivbordet. Vi upptäcker att 
det inte finns någon ”back”-funktion, vilket innebär att vi inte har någon möjlighet att 
gå tillbaka till föregående val. För att komma till föregående fönster får vi istället 
klicka oss flera gånger framåt, vilket känns onödigt.   
 
Från ”Mina AO” väljer vi >>Menu<< och vi hamnar under ännu ett fönster med 
namnet ”Menu”. Härifrån kan vi välja att påbörja den arbetsorder som var markerad, 
avsluta arbetsordern eller visa den mer detaljerat. Vi har här även en möjlighet att 
komma till desktop och vill vi tillbaka till Mina AO kan cancel väljas.  
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Svenska och engelska blandas fritt. Desktop, Påbörja, Avsluta, Visa AO, Cancel och 
Select. Detta är något som fastighetsskötarna också lagt märke till och liksom dem så 
tycker vi att det ser fult ut och det gynnar inte användbarheten att systemet är 
inkonsekvent.  
 
Vi markerar Visa AO och väljer >>Select<<.  
 
Information som visas är id, lägenhetens nummer, om det är okej att gå in med 
huvudnyckel eller inte, ämne och detaljbeskrivning. All text får inte plats på en sida 
med det finns en knapp på sidan av telefonen och med hjälp av den kan man bläddra 
ner för att se all information.  
 

 
 
Härifrån kan vi enbart välja >>Mina AO<<. En funktion för att ta oss tillbaka till 
”Menu” borde finnas.  
 
Vi vill påbörja arbetsordern som vi fått se detaljerat. Vi måste härifrån först välja 
>>Mina AO<< sedan >>Menu<< och därifrån markera >>Påbörja<< och till sist 
välja >>Select<<. 
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Vi hamnar under ”Mina AO” och en liten klocka dyker upp framför arbetsorderns 
rubrik. När arbetsordern är utförd så ska den avslutas, vilket går till på följande sätt: 
Arbetsordern markeras och >>Menu<< väljs. Härifrån väljer vi >>Avsluta<<. 
 

 
 
När arbetsorderna avslutats kommer vi till ”Mina AO” och arbetsordern försvinner 
från telefonen till en databas där den väntar vidare behandling som t ex debitering och 
arkivering. Vi vill ta en ny arbetsorder och väljer >>Tillgängliga AO<<.  
 
Arbetsordrar som finns här kan ses av alla fastighetsskötare. Vi markerar en tillgänglig 
och väljer >>Menu<< och kan härifrån välja  >>Tag AO <<, >>Visa AO<< eller gå 
till ”Mina AO”.  
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Vi markerar >>Tag AO<< och väljer >>Select<<. I detta ögonblick försvinner 
arbetsordern som tillgänglig hos alla fastighetsskötare. Arbetsordern dyker upp under 
menyn, ”Mina AO”, och vi kan välja att påbörja den om vi skulle vilja.  
 

Reflektioner 
När vi ibland valde att kolla detaljerat på en arbetsorder så skrevs texten på vissa 
ställen över vartannat. Detta gjorde en order svårläst, men det gick att lösa genom att 
skrolla nedåt för då rättade texten till sig automatiskt.  

 
Flera gånger då vi testade telefonen, hängde systemet sig, vilket vi tyckte var 
frustrerande eftersom det gick en massa onödig tid då vi enbart fick sitta och vänta.  
 
När vi från webbapplikationen skickade en arbetsorder till systemet så blev vi positivt 
överraskade över den korta tiden som gick innan telefonen pep till och arbetsordern 
inkommit.  
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5. DISKUSSION AV RESULTAT 
 

”Alltför ofta tycker man när man kommer till diskussionen att allt redan är sagt  
och man saknar idéer.”  

(Patel & Davidsson, 1994) 
 

Precis som det skrivs i kursboken har vi till en början haft svårt att utveckla våra 
tankar och idéer i en diskussion. 
 
Det har inte varit lätt att avgöra utifall vår hypotes stämmer eller inte, eftersom 
fastighetsskötarna använder både det gamla och nya systemet parallellt. Detta har vi 
hela tiden varit tvungna att ha i åtanke under arbetets gång.  
 

5.1 Diskussion kring frågeställningar 
 
Hur fungerar behandlingen av arbetsordrar med det nya systemet?  
 
Med det gamla systemet användes mycket papper och penna, men nu sköts det mesta 
med datorns hjälp. När en felanmälan rings in, skrivs informationen in i ett 
webbformulär. När alla fält är ifyllda skickas arbetsordern iväg till alla 
fastighetsskötarnas telefoner, vilket resulterar i en ljudlig signal.  
 
Fastighetsskötarna kan titta detaljerat på den inkomna arbetsordern. Om de vill utföra 
arbetsordern kan de välja att ta den och då försvinner den genast från de andra 
fastighetsskötarnas telefoner. En tagen arbetsorder kan i sin tur sedan påbörjas och 
därefter avslutas. När den avslutas försvinner den från telefonen.  
 
Som det är idag, då systemet inte fungerar till hundra procent, använder 
fastighetsskötarna även det gamla sättet att behandla en arbetsorder, för att de ska vara 
helt säkra på att minska risken för eventuella fel. 
 
Vilka är för- och nackdelarna i en jämförelse mellan det gamla och det nya 
systemet baserat på utförandet av fastighetsskötarnas arbete? 
 
En av fördelarna med det gamla systemet var att det alltid var tillgängligt och gick att 
lita på till hundra procent. Tekniska problem kunde inte sätta stopp eller hindra 
fastighetsskötarnas arbete. Det nya systemet har inneburit väldigt mycket problem av 
den sorten. I och med att GPRS-nätet inte alltid var tillgängligt, tvingades 
fastighetsskötarna att byta abonnemang. Nu fungerar det nästan felfritt, men det 
händer fortfarande att det hänger sig och då kan det ta ett par minuter innan de är inne i 
arbetsordersystemet, vilket kan vara frustrerande.  
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Fastighetsskötarna hade med det gamla systemet en möjlighet att direkt fråga 
receptionisten, vid hämtningen av en arbetsorder, om något skulle vara oklart. Nu 
finns inte denna möjlighet, eftersom de oftast inte befinner sig i närheten av 
receptionen då de mottar en arbetsorder. De måste nu därför ringa till receptionisten 
om detta skulle inträffa.  
 
När fastighetsskötarna tidigare hade med sig arbetsordrarna på papper, kunde de skaffa 
sig en bättre överblick, genom att lägga ut dem framför sig. Numera kan de enbart se 
en arbetsorder detaljerat i taget. De verkar ändå föredra att slippa ha med sig papper, 
eftersom dessa lätt kan slarvas bort eller förstöras. Då en arbetsorder är utförd och 
avslutas i arbetsordersystemet, försvinner den från telefonen och lagras i en databas. 
Tidigare var fastighetsskötarna tvungna att återlämna den till receptionisten för 
eventuell debitering och arkivering.  
 
Tidigare ringde det väldigt mycket i telefonen eftersom hyresgäster och andra företag 
ringde direkt till fastighetsskötarna. De upplevde detta som irriterande och störande i 
deras arbete. Nu har telefonsamtalen börjat minska i och med att alla ska ringa till 
receptionisten, vilket har gett fastighetsskötarna en lugnare arbetsmiljö. De tror att 
samtalen i framtiden kommer att minskas ytterliggare, då även alla utomstående har 
vant sig vid det nya sättet med att lämna en felanmälan.  
 
När en fastighetsskötare efter en avslutad arbetsorder åkte till receptionen för att hämta 
nya arbetsordrar, kunde dessa nya befinna sig i det område som fastighetsskötaren 
precis lämnat. Med det nya systemet har detta lösts eftersom arbetsordrarna kommer 
till fastighetsskötarnas telefoner. Detta gör att de kan välja en arbetsorder i ett 
närliggande område, vilket innebär att en akut arbetsorder snabbare kan åtgärdas  
 
Det har blivit lättare att hantera prioritering av arbetsordrar, eftersom de nu kan se en 
mer övergripande bild över alla arbetsordrar som för tillfället finns tillgängliga. Vi 
undrade om de fick flera arbetsordrar gjorda under en arbetsdag, eftersom de anser att 
de sparar tid med det nya systemet. Fastighetsskötarna tyckte detta var svårt att svara 
på eftersom de inte riktigt hade någon koll över hur många arbetsordrar som gjordes 
tidigare. De trodde att en extra arbetsorder kan hinnas med under en arbetsdag, så 
länge systemet fungerade.   
 
En arbetsorder är nu mera lättläst med det nya systemet. Innan kunde det hända att en 
arbetsorder skrevs slarvigt, eftersom receptionisten skrev samtidigt som en felanmälan 
togs emot. Det är nu viktigare att receptionisten är kortfattad och tydlig i rubrikens 
innehåll. Innehållet ska ge klara direktiv om vad en arbetsorder innefattar, för att 
fastighetsskötarna redan där ska veta om de vill veta mer om den eller inte. 
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Vilka nya funktioner och förändringar skulle passa i arbetsordersystemet baserat 
på vår egen kännedom om systemet och fastighetsskötarnas arbetssätt? 
 
Ångra en tagen arbetsorder  
Det kan tänkas vara användbart med en funktion för att ångra en tagen arbetsorder, då 
en fastighetsskötare antingen av misstag tar en arbetsorder eller upptäcker att han inte 
hinner med alla som han tagit. Denna funktion var en funktion som fastighetsskötarna 
själva önskade i systemet.  
 
Ångra en påbörjad arbetsorder 
Denna funktion skulle kunna användas till att ångra en påbörjad arbetsorder. Det vill 
säga om fastighetsskötarna av misstag påbörjar en order. Detta var inget 
fastighetsskötarna ansåg nödvändigt då det vanligtvis inte inträffar. De hänvisade 
också till tidigare yttrande om att de ansträngt sig för att få systemet så enkelt som 
möjligt och helst vill undvika funktioner som är mindre viktiga.   
 
Komplettera en arbetsorder 
Vi hade funderingar på att det vore bra att fastighetsskötarna själva skulle kunna skapa 
en arbetsorder då det eventuellt själva upptäcker något som behöver åtgärdas.  
Fastighetsskötarna höll inte med vår tanke och menade på att om detta skulle inträffa 
går det snabbare att ringa in till receptionen, det skulle ta för mycket tid om de själva 
skrev in det i telefonen. De hade istället ett önskemål om att själva kunna komplettera 
en arbetsorder, det vill säga kunna lägga till ytterliggare information till en befintlig 
arbetsorder.  
 
Prioritering 
Fastighetsskötarna har talat om att en prioriteringsfunktion för arbetsordrarna, skulle 
vara väldigt användbar i deras arbete. De hade önskat att viktiga arbetsordrar 
indikerades annorlunda, till exempel med en annan ljudsignal. Detta kan vara 
användbart när fastighetsskötarna har mycket att göra, då de slipper ta upp telefonen så 
fort den piper. De skulle med denna funktion endast vara tvungna att göra detta då en 
högt prioriterad arbetsorder anländer, och inte störas i sitt arbete i onödan. 
 
Adressbok åtkomlig från arbetsordersystemet 
För att komma åt adressboken måste fastighetsskötarna logga ut från 
arbetsordersystemet. När adressen eller det nummer som söktes har kollats upp, måste 
hela inloggningsproceduren upprepas. Fastighetsskötarna vill enligt önskemål kunna 
komma åt adressboken direkt från arbetsordersystemet. Detta var något som vi lade 
märke till upprepande gånger under våra undersökningar. 
 
Möjlighet till att pausa en arbetsorder 
När en arbetsorder påbörjas, loggas den i tid tills att den avslutas. Vi upptäckte under 
vår observation att fastighetsskötarna exempelvis kunde påbörja en arbetsorder innan 
lunch och sedan fortsätta på samma efter lunch. Det förekom också att 
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fastighetsskötarna hade flera arbetsordrar påbörjade samtidigt. Om en arbetsorder hade 
kunnat pausas, hade den nerlagda tiden på en arbetsorder blivit mer exakt.  
 
För fastighetsskötarna på Gallionen var denna funktion helt ointressant i nuläget, 
eftersom de inte utnyttjar informationen om hur lång tid en arbetsorder tagit att utföra. 
Om de i framtiden kommer att utnyttja denna information skulle det vara aktuellt med 
en möjlighet att pausa en arbetsorder.  
 
Möjlighet till att alltid kunna återgå till föregående fönster 
Vi märkte under vårt självtest att vi inte alltid kunde återvända till föregående fönster. 
Vi anser att det är en självklarhet att den möjligheten alltid ska finnas. 
Fastighetsskötarna har själva önskemål om detta.  
  
Se vilken order som är tagen av vem 
För att öka kontrollen över vad fastighetsskötarna gör vore det bra med en funktion där 
det visas vem som utför vilken arbetsorder för tillfället.  Detta gör att en tagen 
arbetsorder ska finnas kvar i telefonen, men exempelvis förflyttas från tillgänglig 
arbetsorder till tagen arbetsorder. Detta var inget som fastighetsskötarna ansåg vara en 
nödvändig funktion.   
 
Egna synpunkter på designen  
Vi tycker att arbetsordrarna är lättlästa och tydligt utformade. Under vårt självtest, som 
varade i ungefär två timmar, hann vi lära oss alla funktionerna. Därför anser vi att 
systemet är enkelt att lära sig och dess funktioner kunde snabbt memoreras.  
 
Vi upptäckte att både svenska och engelska använts om vartannat i systemet. Detta 
tycker varken vi eller fastighetsskötarna är passande i ett system, men vi har förståelse 
för att systemet ännu inte är fullt utvecklat.     
 
Vi hade önskat komma till Tillgängliga AO direkt istället för till Mina AO. Detta för 
att jag som användare finner det mest intressant är att se vilka nya arbetsordrar som 
inkommit. Vi frågade fastighetsskötarna hur de själva önskat ha det och de hade tänkt 
påpeka för Enovation att det vore bättre att direkt komma till Tillgängliga AO.   
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6. SLUTSATS 
 
När vi började med vår kandidatuppsats, hade vi en helt annorlunda bild av systemet 
än vad vi nu har. Vi trodde att systemet hade underlättat fastighetsskötarnas arbete, 
men vi visste inte på vilket sätt. Vi märkte dock att det var svårt att få fram skillnader 
för att fastighetsskötarna ännu inte helt har gått över till det mobila 
arbetsordersystemet. Det berodde också på att fastighetsskötarna strävat efter att få 
systemet så simpelt som möjligt, vilket innebär att det inte kunnat ske några större 
förändringar trots införandet av systemet.    
 
Enligt fastighetsskötarna, fungerade det gamla arbetssättet väldigt bra, eftersom det 
med enbart tre personer inblandade var lätt att arbeta med. De nackdelar som de kunde 
hitta med det gamla arbetssättet löstes genom införandet av webbapplikationen som 
receptionisten arbetar mot.  
 
Att fastighetsskötarna arbetar med de båda systemen parallellt, har varit en bidragande 
faktor till att vi ännu inte kunnat märka att det skett några större förändringar. Vi tror 
att systemet kommer att bidra till stora förändringar på lång sikt, när det börjar 
användas på ”rätt” sätt.  
 
Vi har kommit fram till att systemet i allra högsta grad underlättar fastighetsskötarnas 
arbetsdag och vi antar därmed vår hypotes. Det är enkelt att lära sig, det är lätt att 
förstå och det är nästan precis som fastighetsskötarna vill ha det. Vi tror på systemet 
som ett hjälpmedel, men vi har svårt att förstå varför ett företag med endast tre 
användare har valt att introducera systemet. Vi har under vårt arbete kommit fram till 
att systemet på flera sätt skulle vara mer användbart i ett större företag där fler 
personer är inblandade.                   
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Förslag till fortsatt forskning inom detta område kan till exempel vara de områden som 
vi avgränsat oss ifrån. Man skulle kunna gå in på vad det är för information som lagras 
i databasen och vad den i så fall kan användas till. Även de tekniska aspekterna kan 
man gräva djupare in på.  
 
Webbapplikationen som receptionisten använder, skulle kunna utvärderas och följas 
upp. Vi har under våra undersökningar upptäckt att det även där finns mycket att 
arbeta vidare med.  
 
  

 - 41 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

 

7. REFERENSER 
7.1 Litteratur 

Böcker 

Malterud K. Validitet. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: 
Studentlitteratur; 1998  

Malterud K. Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: 
Studentlitteratur; 1998 

Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur;1994 

Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, 
Lund: Studentlitteratur; 2000 

Shneiderman Ben, Designing the User Interface: strategies for effective human-
computer-interaction. Third Edition. Addison Wesley Longman, 1998.  

Löwgren, Jonas. Human-computer interaction. Studentlitteratur. 1993.  
 

Rapporter 
Gustafsson, P. Rapport till IT-kommissionen, Error. När inte IT fungerar. IT-kommisionen i 
Stockholm, 1996. 
 

Internet 
 
Datumen anger när www-sidorna accessades. 
 
10/2 - 2002 
 
Om företaget Enovation. 
[2] www.enovation.se 
 
Om fastighetsbolaget Gallionen: 
[3] www.gallionen.com 
 
 
26/3 - 2002  

 - 42 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

 
Om kvalitativa och kvantitativa metoder, författat av Ronny Gunnarsson, 
distriktsläkare. 
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm 
 
 
"Elektronisk handel mellan företag - en studie av hur mindre leverantörer kan sälja 
sina produkter via Ericssons elektroniska inköpssystem", ett examensarbete författat 
av Martin Jarrolf och Johan Hedborg. 
http://host.bip.net/martin.jarrolf/Exjobb/MetodExjobb.htm 
 
 
Om variabler, författat av Ronny Gunnarsson, distriktsläkare. 
http://www.infovoice.se/fou/bok/10000014.htm 
 
10/4 - 2002 
 
Validitet - Ett traditionellt begrepp i modern tillämpning, författat av Simon Wolming 
vid enheten för pedagogiska mätningar, Umeå universitet. 
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/wolmingx.pdf 
 
Kartläggning av IT-användningen i kultursverige, kulturnätet Sverige. 
http://www.kultur.nu/rapporter/delbetankande/delbkap4.html 
 
Ett exempel på en arbetsmodell där IT används som ett naturligt verktyg i ett 
undersökande arbetssätt, ett examensarbete författat av Magnus Andersson och  
Stefan Löwdin . 
http://www2.educ.umu.se/~magand/exjobb/webver~3.htm 
 
 
15/4 – 2002 
 
RadioLAN - support for mobile working, ett examensarbete författat av Jenny Granath 
och Eva Nyberg Karlsson  
http://www.exjobb.udd.htu.se/1999/sv60he/20/exjobb.html 
 
16/4 - 2002 
 
Java snart i var mans hand, en artikel i tidningen Computer Sweden, skriven av  
en Joel Åsblom. 
http://computersweden.idg.se/text/020308-CS5 
 
Företaget Maypoles hemsida. 
http://www.maypole.nu/  
 

 - 43 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

17/4 - 2002 
 
Ställ krav på användbarhet, artikel publicerad i Dagens Förvaltning, 4 december 2000, 
skriven av Clas Thorén. 
http://www.dagensforvaltning.net/artiklar/2223.shtml 
 
Designeftertankar – användbarhet genom interaktionsdesign – flera kolumner att tillgå 
i ämnet med en Mikael Sköld som ansvarig för huvudsidan.  
http://designafterthought.net/ 
 
Användargränssnitt på handdatorer - Displayer kräver bra design, examensarbete 
författat av Anna Mellqvist, Annamaria Smedenholm och Jill Lundgren.   
http://www.exjobb.udd.htu.se/2001/sv3/24/exjobb.html#_Toc513698811 
 
18/4 - 2002 
 
Gränssnittets betydelse för handdatorns användarvänlighet - en jämförande studie 
mellan operativsystem, ett examensarbete författat av Erik Mörner Vt 2001. 
http://www.morner.se/c/ 
 
10/5 – 2002  
 
[1]http://home.swipnet.se/~w-90687/usability/usability.htm 
 
14/5 - 2002 
 
Användbarheten på högskolornas och universitetens hemsidor ur studenternas 
perspektiv, ett examensarbete av Marie Nilsson och Sara Wilke. 
http://www5.bth.se/fou/cuppsats.nsf/1d345136c12b9a52c1256608004f0519/c52c00
2d2273ab1cc1256b63003da7a3!OpenDocument 
 
19/5 - 2002 
 
Om vad java är, berättat av Per Åkesson: 
http://www.abc.se/~m10354/data/java.htm 
 
Java för nyfikna, en sida publicerad av SUN Microsystem: 
http://sunsite.kth.se/javaintro/ 
 
20/5 - 2002 
 
”Så gör du ett mobilt Internet mer användbart” av Tina Alfonsson, Usability 
Consultant och Bodil Wennerlund, Information Architect 
[4] http://www.stimdi.se/arrangemang/konf/stimdi01/artiklar/sagor.pdf 
 

 - 44 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

”Användbarhet är att visa respekt”, en artikel publicerad i CS (computer sweden) 
skriven av Erik Geijer. 
[5] http://computersweden.idg.se/text/010907-CSD4 

 - 45 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

BILAGA 
Intervjufrågor 
 
 

1. Vad heter du? 
 
2. Man eller kvinna? 
 
3. Vad kommer du ifrån? 

 
4. Hur länge har du arbetat för Gallionen? 

 
5. Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
6. Jobbar du heltid eller deltid? Om deltid, hur många procent? 

 
7. Hur gammal är du? 

 
< 25 
25 – 35 
35 – 45 
45 – 55 
55 < 
 

8. Vad har du för datorvana? 
a. Hur anser du att din datorvana är jämfört med dina arbetskamrater? 

i. Bäst, näst bäst eller sämst 
 

b. Hur anser du att din datorvana är på en skala mellan 1-5? 
 
5. Expert 
4. Van datoranvändare 
3. Datorn är en naturlig del i vardagen 
2. Använder datorn någon gång ibland 
1. Ingen datorvana alls 

  
9. Hur fungerade hämtningen av arbetsordrar, hur ofta och när? 

Hur valdes en arbetsorder, det vill säga i vilken ordning? 
 

10. Graderades arbetsordrarna av receptionisten, det vill säga hade de olika 
prioritet? 
Dokumenterades jobbet/utförandet? I så fall hur och var? 
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11. Vad fungerade bättre med det gamla systemet?  

 
12. Vad fungerade sämre med det gamla systemet?  

 
13. Vad fungerar bättre med det nya systemet?  
 
14. Vad fungerar sämre med det nya systemet?   

 
15. Ser ditt arbete likadant ut idag, med det nya systemet, som det gjorde förut? 

Vilka skillnader finns? 
 

16. Utförs arbetsuppgifterna på kortare tid, samma tid eller längre tid med det 
nya systemet?  

 
17. Vad tycker du om det nya systemet totalt sett? 

a. Hur bra fungerar det på en skala 1-5? 
 

5. Väldigt bra 
4. Mycket bra 
3. Bra 
2. Inte bra 
1. Inte alls bra 

 
18. Till hur stor del föredrar du att jobba med det nya sättet jämfört med det 

gamla på en skala 1 – 5? 
 

5. Helt och hållet 
4. Delvis, mer det nya 
3. Spelar ingen roll 
2. Delvis, mer det gamla 
1. Inte alls 
 

19. Är det något du saknar med det nya systemet, och i så fall vad? 
På en skala 1-5, hur nöjd är du med systemet i sin helhet? 

 
5. Väldigt nöjd 
4. Ganska nöjd 
3. Varken eller 
2. Inte så nöjd 
1. Inte alls nöjd 
 

20. Hur mycket frihet anser du att du har i ditt arbete?  
Är detta något som förändrats i och med det nya systemet och i så fall hur? 

 - 47 -    



En utvärdering av fastighetsskötares 
användande av ett mobilt arbetsordersystem 

 
 

 
 
21. Har det nya systemet inneburit något negativt?  

 
22. Om du tänker på utseendet, den så kallade designen på systemet, finns det 

då något du skulle vilja ändra på?  
 

23. Har ni vunnit tid i och med det nya systemet ?  
 

24. Har antalet gjorda arbetsordrar/dag förändrats i och med det nya systemet? 
På vilket sätt, fler eller färre?  

 
25. Har den sociala biten förändrats i och med nya systemet och i så fall hur? 

 
26. Anser ni att ni har mer/lika mycket/mindre kontroll över vad ni gjort under 

er arbetsdag nu än innan? 
 

27. Saknar du något i det nya systemet som du skulle vilja ha med? 
 

28. Vad har varit jobbigast att lära sig i och med det nya systemet? 
 

29. Anser du att det har tagit mycket onödig tid att lära sig det nya systemet? 
 

30. Anser du att du behövt mer/lika mycket/mindre utbildning för att lära dig 
telefonens funktioner? 

 
31. Känns det bra att använda det nya systemet eller känns det som en 

belastning? 
 

32. Är det något du vill tillägga, något som du tror är viktigt för oss att veta? 
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