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Sammanfattning 
Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka anledningen 
till att företag vill använda mobila enheter för åtkomst till sina ekonomi- 
eller affärssystem, ta reda på om de förlorar något i funktionalitet 
jämfört med användningen av dessa system på en dator samt undersöka 
för- och nackdelar med att använda mobila enheter för åtkomst till 
ekonomi- och affärssystem. Det hermeneutiska synsättet har använts för 
att skapa en förståelse för det som undersökts. Semistrukturerade 
telefonintervjuer har genomförts med företag som använder respektive 
inte använder mobila enheter i sin verksamhet, samt en telefonintervju 
med en konsult som arbetar med att implementera affärssystem och 
mobila lösningar. Undersökningen har visat att företag med personal på 
fältet, till exempel säljare, montörer och byggnadsarbetare vill få 
åtkomst till ekonomi- eller affärssystem för att kunna agera direkt och 
fatta beslut på plats, få en effektivare orderhantering samt kunna sända 
fakturorna snabbare. De företag som inte valt att införa mobila enheter i 
arbetet på fältet är osäkra på uppkopplingen mot Internet och 
kapaciteten i telefonerna. Nackdelarna är bristande uppkoppling mot 
Internet för åtkomst mot företagens nätverk och åtkomst mot deras 
system. Fördelarna är att företagen som inte helt och hållet har sin 
personal på kontoret kan spara mycket tid och pengar samt höja 
kvaliteten genom att införa dessa mobila enheter för åtkomst till delar 
av deras affärssystem eller ekonomisystem. Slutsatsen är att om företag 
väljer att införa dessa mobila enheter kan de uppnå ett bättre kassaflöde, 
sänkta transaktionskostnader, uppdaterad information på plats och 
minskad risk för missförstånd med kunder. Företagen förlorar lite i 
funktionalitet jämfört med att använda en dator och de får välja ut de 
funktioner som är mest lämpliga för de mobila enheterna med tanke på 
skärmstorlek, arbetsmiljö och vem användaren är. Att företag inte väljer 
att införa dessa enheter beror på en osäkerhet gällande kapacitet, 
uppkoppling till Internet, bristande täckning och de små skärmarna i 
telefonerna. 

Nyckelord: Informationssystem, ekonomisystem, affärssystem, mobila 
affärssystem, mobila enheter 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the reason behind the 
decision by a company regarding the desire to use mobile access to their 
ERP-system and to discover whether this will involve any loss of 
functionally in comparison to using the ERP-system on a computer at 
the office. In addition, the pros and cons involved in using mobile 
devices for accessing the ERP-system will also be examined. Semi 
structured telephone interviews were conducted with companies which 
either used or did not use mobile devices in relation to their work. A 
telephone interview was also conducted with a consultant who is 
working with the implementation of ERP-systems and mobile solutions. 
The survey showed that companies with staff working in the field as 
sellers, service personnel and construction workers want to gain direct 
access to their ERP-system so as to be able to act directly and take 
decisions, to have the ability to provide more efficient order processing 
and to send out invoices more quickly. Those companies which have not 
opted to use  mobile devices at work within this  field are those which 
are unsure of the connection to the Internet and the capacities available  
within  cellphones. The disadvantages have, in general, been found to 
involve a lack of connection to the Internet in order to gain access to the 
system used by the company. The benefits associated with mobile usage 
for those companies with staff whose duties are not totally office based 
include saving a great deal of time and money.  The quality offered is 
also increased through the implementation of these mobile devices, 
which have the ability to access selected parts of an ERP-system or a 
financial system.  What has been determined through this study is that if 
companies choose to implement these mobile devices, it is possible for 
them to achieve better cash flows, lower transaction costs and the ability 
to updated information directly and also for there to be a reduced risk of 
misunderstandings with customers. There is some loss of functionality 
for companies when comparing the use of mobile devices as opposed to 
using a computer. However, it is possible to select those features that are 
most suitable for mobile devices which are related to the screen, work 
environment and the users who are involved. The reason for firms not to 
choose to implement these devices is mainly due to uncertainty 
regarding capacity, Internet connection, and lack of coverage and the 
small screens associated with the phones. 

Keywords:  Information systems, financial systems, enterprise resource 
planning system, ERP-system, mobile ERP-system, mobile devices 
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Förord 
Ett stort tack riktas till alla de företagsrepresentanter som hade 
möjlighet och ville ställa upp på telefonintervjuer, för annars hade 
denna studie inte varit möjlig att genomföra. Därefter riktas ett tack till 
min handledare för kommentarer och synpunkter som fått mig att tänka 
i rätt banor. 

Till sist ett tack till mina föräldrar och syskon som stöttat mig genom 
arbetet och till mina vänner som visat förståelse för att jag inte kunnat 
umgås med dem så mycket, då uppsatsen tagit mycket av min lediga 
tid. 

Robin Hammarström 
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1 Inledning 
I kapitel 1 ges bakgrunden till användningen av mobila enheter för åtkomst mot 

affärssystem och ämnesval samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Den tekniska utvecklingen går snabbt vilket bland annat har bidragit till 
att mobiltelefoner har fått intelligenta funktioner som finns i en 
handdator. Dessa mobiltelefoner har därför fått namnet smartphones. 
Madelene Hellström hävdar i Computer Sweden att experter inte anser att 
mobila enheter för åtkomst till ekonomi- eller affärssystem är bra p.g.a. 
att de är krångliga, dyra och att det kan vara problem att hitta bra 
användningsområden för dem. (Hellström, 2010) 

I en undersökning som telefonoperatören Telia genomförde för cirka två 
år sedan uppgav företag att de vill kunna få åtkomst till sina affärs- eller 
ekonomisystem via sina mobiltelefoner eller handdatorer. I Danmark är 
intresset ännu större för denna mobila åtkomst till affärssystemets 
funktioner, eftersom nio av tio uppger att det är en stor drivkraft för 
dem. (Hellström, 2010) 

Är användningsområdet verkligen är så dåligt som experterna beskriver 
det? Är tekniken verkligen är så dyr och krånglig? Det måste finnas 
någon anledning till att företagen vill gå över till mobil åtkomst. Det 
finns företag i dag som använder mobila enheter1 som smartphones och 
handdatorer som kan användas för att få åtkomst till företagens 
affärssystem eller ekonomisystem. (Dahlberg, 2009) 

1.2 Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka anledningen till att 
företagen vill få åtkomst till sina ekonomi- eller affärssystem i mobila 
enheter som smartphones eller handdatorer, undersöka för- och 
nackdelar med detta samt undersöka skillnaderna i funktionalitet när 
det gäller användningen av mobila enheter för åtkomst till ekonomi- 
eller affärssystem jämfört med att använda en dator.  

• Varför vill företag använda mobil åtkomst till sina ekonomi- eller 
affärssystem?  

                                                 
1 Med begreppet mobila enheter menas i denna uppsats endast smartphones och 
handdatorer. 
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• Vilka för- och nackdelar finns det med att använda mobila enheter 
för åtkomst till ekonomi- och affärssystem? 

• Förlorar företagen något i funktionalitet vid användning av mobila 
enheter jämfört med att använda en dator för åtkomst till 
företagens ekonomi- eller affärssystem? 

Delfrågor som kommer att användas för att kunna svara på 
huvudfrågorna är följande: 

• Vilka företag har behovet av mobil åtkomst?  

• Hur arbetar företag som inte använder mobila enheter? 

• Vad är anledningen till att företag inte använder mobil åtkomst till 
sina ekonomi- eller affärssystem?  

• Vilka ekonomi- och affärssystem har stöd för mobil åtkomst?  

• Påverkar säkerheten i de mobila enheterna företagens val att 
övergå till dessa? 

1.3 Avgränsningar 
De företag som kommer att intervjuas är de som uträttar serviceärenden 
inom bygg, vvs och transport. Operativsystemen i dessa mobila enheter 
och säkerheten i de mobila enheterna undersöks endast översiktligt. 
Specifika affärssystem eller ekonomisystem berörs inte utan en allmän 
beskrivning ges. Däremot studeras vilka som erbjuder mobila lösningar. 
Studien berör inte hur själva nätverksuppkopplingen fungerar med 
signaler och nätverks lager i detalj. Användning, funktionalitet samt för- 
och nackdelar vad gäller de mobila enheterna och mobil åtkomst till 
ekonomi- och affärssystem kommer att undersökas närmare. 
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2 Teori 
I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensramen vilket innebär 

beskrivningar för att förstå begrepp och resonemang.  

2.1 Definition av informationssystem 
Ett informationssystem används för att med hjälp av datorprogram och 
databaser samla in, presentera, lagra, söka eller bearbeta data på något 
sätt. Informationssystemets uppgift är att ge stöd i företagens 
affärsprocesser men ska även hjälpa till att överföra information från 
olika personer som kan befinna sig på olika platser. (Andersson, 1991) 

En annan definition av ett informationssystem är att det ska användas 
för att ge fördelar åt ett företag. Utformningen av informationssystemet 
spelar en stor roll med tanke på den stora konkurrens som finns inom 
de flesta branscher. Det som systemet måste hantera är både intern och 
extern information, där den interna informationen är tänkt att vara en 
grund till att fatta beslut medan den externa informationen är tänkt att 
användas för kommunikation med kunder. (Stevrin, 1991) 

Det huvudsakliga syftet med ett informationssystem är att leverera 
något som skapar någon form av värde. Ett informationssystem kan 
bidra till förbättring av ett företags tjänster för att kunna ge bättre 
service till kunder i form av snabbare svar på frågor och snabbare 
hantering av beställningar, vilket kan leda till att företagen blir mer 
konkurrenskraftiga på marknaden. Ett informationssystem består av ett 
antal komponenter som tillsammans ska tillhandahålla information i ett 
visst format vid en speciell tidpunkt. De komponenter som är 
nödvändiga för att informationssystemet ska fungera är människor som 
behövs för att övervaka och driva systemet, procedurer som är 
instruktioner för oss människor och informationsteknologi. (Simon, 
2001) 

2.1.1 Informationsteknologi (it) och informationssystem (is) 

Enligt Lucas (1999) består informationsteknik av tre 
huvudkomponenter: datorer, databaser och kommunikationsnätverk 
som existerar för att förändra organisationer, marknader och utbildning. 
Till begreppet informationsteknologi hör även andra tekniker, till 
exempel röstbrevlådor, fax och handdatorer. Informationsteknologin är 
själva tekniken och hårdvaran bakom ett informationssystem. 
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Informationssystem består av mjukvara och hårdvara för att 
tillhandahålla verktyg för att lösa specifika problem. Mjukvara skiljer 
sig åt beroende på vad som är syftet med den. Applikationsprogram är 
skapade för att lösa specifika problem eller tillhandahålla generiska 
program för slutanvändare, till exempel mjukvara för kontroll av lager, 
ordbehandlare och kalkylprogram. Systemprogram innehåller en 
generell programmeringsmiljö där programmerare kan skapa specifika 
applikationer för att tillfredsställa sina konsumenters behov. 
Applikationsprogram använder systemprogram, som inkluderar 
operativsystemet för att tillhandahålla en uppsättning applikationer till 
slutanvändaren. Se figur 1. (Nutt, 2003) ”Software and hardware exists 

to support the creation and effective use of application software” (Nutt, 
2003 s. 4) 

Figur 1: Komponenter i ett informationssystem. (egen bearbetning. Simon, 2001. s. 

8.) 

 

2.1.2 Operativsystem 
Den del av systemmjukvaran som styr användningen av hårdvaran 
genom andra program och alla applikationsprogram kallas 
operativsystem. Operativsystemet är därmed den mjukvara som är 
implementerad för att arbeta närmast hårdvaran. (Nutt, 2003) 

2.1.3 Investering i ny teknik 

Enligt Simon (2001) tar det inte lång tid innan ett företag får avkastning 
på den investerade tekniken, till exempel ett informationssystem 
eftersom det inte kräver ersättningar i form av försäkring, semester eller 
sjukfrånvaro. Några andra fördelar med att använda 
informationssystem är att systemet kan utföra beräkningar och upprepa 
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samma uppgifter tusentals gånger och få samma noggrannhet varje 
gång. Systemet kan inte heller bli uttråkad eller få huvudvärk som 
människor kan. En annan stor fördel är att informationssystem kan 
användas för att utföra uppgifter som är direkt farliga för oss 
människor, till exempel rensa upp radioaktiva partiklar från en 
kärnkraftsolycka, som robotar används för att utföra. Ekonomisystem 
och affärssystem är exempel på informationssystem. (Simon, 2001) 

2.2 Ekonomisystem 
I ett ekonomisystem är redovisningen den centrala delen och samarbetar 
med de övriga delarna, till exempel budgetering, kalkylering och kund- 
resp. leverantörsreskontra. Ett ekonomisystem innehåller ekonomisk 
information som används för kontroll, uppföljning och som en grund 
för att fatta viktiga beslut angående ekonomistyrning. (Persson, 2005) 
Det som var utmärkande för ekonomisystem under 1970- och 80-talet 
var att ekonomisystemen endast täckte en del av verksamheten i ett 
företag. I moderna så kallade affärssystem behandlas allt mer hur 
företaget bedriver sin verksamhet, hur verksamheten ser ut, styrs och 
utvärderas. (Alvesson et al, 2008) 

2.3 Affärssystem 
Utvecklingen av affärssystem som finns i dag kan spåras tillbaka till 
början av 1970-talet. Då användes något som kallas Material Requires 
Planning (MRP). MRP innebär att planering av det material som behövs 
i produktionsprocessen är baserat på den förväntade försäljningen till 
kunder. Verktyg för MRP som användes förr gav en möjlighet att ange 
en Bills of Materials (BOM) som beskriver vilket material som behövs 
för att tillverka en produkt. Det material som behövs räknas ut genom 
att multiplicera antalet produkter som behövs för att tillverka en färdig 
produkt. Materialet som behövs kommer att leda till en inköpsorder 
från leverantörer, men hänsyn måste också tas till det material som 
redan finns i lager. Under 1980-talet utvecklades MRP2 som var en 
metod för att ta produktplaneringen ett steg längre än MRP1. Nu tänkte 
folk även på att det inte endast behövdes material för att tillverka 
produkter utan även människor och maskiner som kallas för resurser. 
MRP2 står för Manufacturing Resources Planning, vilket innebär att alla 
resurser som behövs för tillverkning av produkter måste planeras. (Van 
der Hoeven, 2009) 



Åtkomst till affärssystem i mobila 
enheter  - För- och nackdelar   
Robin Hammarström    

2 Teori 

2011-09-12 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reorts, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

6 

2.3.1 Definitioner av affärssystem 

Ett affärssystem kan definieras som ett standardiserat programpaket 
som har en integrerad funktionalitet som sträcker sig över alla processer 
i ett företag. Alla affärssystem använder en integrerad central databas 
och har olika moduler som alla är kopplade mot denna. Görs en 
uppdatering på ett ställe i systemet uppdateras även alla andra moduler 
så att de har korrekt data. Moduler kan till exempel vara ekonomi, 
lagerhantering, service, projekt och administration. Affärssystemet 
innehåller både kund- och leverantörsreskontra, det vill säga att det är 
möjligt att få fram information om kunder, leverantörer och hur stor en 
fordran ett företag har på en viss kund samt hur mycket företaget är 
skyldig en viss leverantör. (Van der Hoeven, 2009) Se figur 2. 

 

 

Figur 2: Några av modulerna i ett affärssystem. (egen bearbetning. Magnusson & 

Olsson, 2010. s. 12) 

En annan definition av affärssystem är följande: ”Standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöd.” (Magnusson & Olsson, 2010, 
s.9)  

Standardiserade innebär att programmet inte är utformat efter köparens 
speciella behov eller önskemål, utan programmet säljs som en standard, 
som är tänkt att passa så många företag som möjligt inom en viss 
bransch eller inriktning. Vid användning av begrepp som standard 
associeras till Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) och 
liknande standarder, men när det gäller affärssystem är det annorlunda 
eftersom de standarderna utvecklas hos varje enskild leverantör, varför 
dessa standarder ska uppfattas som specifika för varje leverantör. 
(Magnusson & Olsson, 2010) 
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Begreppet verksamhetsövergripande innebär att utifrån ett specifikt 
system få en så bra översikt och kontroll av data som möjligt genom 
hela verksamheten. 
Om systemstödet fungerar på ett korrekt sätt ska det vara lika enkelt att 
kunna utföra byte av underleverantör som att se statistik över 
försäljningen för en viss period och få fram lagersaldo för en viss artikel. 
(Magnusson & Olsson, 2010) 
 
Systemstödet är själva informationssystemet (is) som bygger på 
informationsteknologi och existerar för att effektivisera 
informationshanteringen och de affärsprocesser som systemstödet 
stödjer. För att verksamheten ska få en effektivare hantering av 
information, använder informationssystem informationsteknologi, vilket 
ska leda till en ökad produktivitet. (Magnusson & Olsson, 2010) 

2.3.2 Syftet med affärssystem 

Det som affärssystemet syftar till är att uppnå en effektivisering av hela 
verksamheten genom att ge bättre förutsättningar för att få fram 
beslutsunderlag och skapa effektivare processer i verksamheten. Alla 
affärssystem använder någon form av centraliserad datalagring vilket 
innebär att data som genereras av verksamheten finns lagrad fysiskt 
centraliserad och är tänkt att kunna användas som underlag för olika 
beslut för styrning av verksamheten. (Magnusson & Olsson, 2010) 

2.3.3 Uppbyggnad 

Affärssystem använder en klient/server-arkitektur som kan delas in i ett 
antal nivåer som kallas lager. Från början användes två lager som 
innehöll ett lager för applikation och ett för data. Sedan utvidgades den 
med ett presentationslager som innehåller ett grafiskt gränssnitt. Den 
klient/server-arkitektur som innehåller fyra och fem lager gör det 
möjligt att använda protokoll för att kunna använda en webbläsare och 
ansluta mot Internet. I och med att det finns ett webbgränssnitt i fyra- 
och fem-lagerarkitekturen öppnades möjligheterna till att arbeta mobilt, 
vilket är perfekt för exempelvis säljare eller servicepersonal som arbetar 
på fältet hos kunder och kan med hjälp av detta system kommunicera 
med sitt företagsnätverk. (Magnusson & Olsson, 2010)  

2.3.4 Olika affärssystem och leverantörer 

Det finns ett antal leverantörer av affärssystem, och några av de största 
har stöd för mobil åtkomst. 
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Det som är gemensamt för samtliga av dessa affärs- och ekonomisystem 
är att de bygger på moduler och att systemen tillhandahåller lösningar 
som redan är färdigutvecklade för användningen av på förhand utvalda 
delar av systemet på mobila enheter. Företagen har även ibland 
möjlighet att själva vara med och påverka vilka funktioner som de vill 
kunna komma åt i sina affärs- eller ekonomisystem. Därtill finns det 
vissa affärssystem som är bättre lämpad för vissa branscher än andra. 
Exempel på affärs- och ekonomisystem som har stöd för mobil åtkomst 
är Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, SAP, Entré, 
Jeeves, Pyramid, Visma SPCS/Global och Mamut. (Cub 
Handdatorsystem AB, 2010; Hantverksdata, 2011; Consilia solutions AB, 
2011) 
 

2.4 Mobila affärssystem   
Mobila affärssystem innebär att få tillgång till mjukvara genom en 
mobilenhet såsom smartphone eller handdator och ansluta till företagets 
affärssystem via mobilnätet eller via ett WiFi-nät för att överföra data.  
Mobila affärssystem är en form av molnlösning eftersom det använder 
Internets infrastruktur för att leverera en mjukvara som en tjänst, det 
vill säga så kallad ”Software-as-a-Service” (SaaS) till företag. Denna 
tjänst innehåller ett antal interaktiva affärsapplikationer. (Wikipedia, 
2011) 
 

2.4.1 Fördelar med att använda mobila affärssystem 

Genom att använda mobil så kallad ICT (Information Communication 
Technologies) skapas en möjlighet för anställda att få direkta svar, vilket 
leder till att de kan ta snabbare beslut. Exempelvis kan en säljare som 
besöker en potentiell kund direkt se och informera om produkten finns 
tillgänglig i lager för direkt leverans. Genom att använda mobila 
affärssystem kan säljare även se information om kunden och tidigare 
köp som en viss kund gjort. Kostnadsbesparingar för företagen är en 
annan fördel eftersom dyra datorer och tillbehör kan ersättas med mer 
bärbara och billigare enheter såsom smartphones eller handdatorer.  
Ytterligare en fördel är att de mobila enheterna ersätter pappers-
hanteringen vilket minskar riskerna för fel när information ska 
överföras till arbetsledare eller chefer. Företagen kan uppnå en ökad 
produktivitet i form av förbättrad tillgång till resurser när det gäller 
både människor och teknik, eftersom mobiliteten gör att de anställda 
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kan svara och agera mycket snabbare och var de än befinner sig, vilket 
är en positiv egenskap i dagens marknadsförhållanden som ständigt 
förändras. Ledningen kan få verktyg för direktrapportering av kritisk 
information om företagets nyckeltal. I de mobila enheterna går det att 
ställa in så att chefer kan få direkt information via snabbmeddelanden 
när exempelvis lagernivån är för låg. (Basole, 2007)  
 
En av de mest värdefulla fördelarna är att användarna har möjligheten 
att direkt få tillgång till att uppdaterad data för en viss aktivitet, vilket 
leder till att företagen kan se positiva effekter såsom låga 
transaktionskostnader, förbättrad orderhantering, snabbare fakturering, 
färre missförstånd med kunder och minskad risk att viktiga papper ska 
komma bort, vilket även bidrar till nöjdare medarbetare.  (Dospinescu, 
et al, 2008) 
 

2.4.2 Nackdelar med att använda mobila affärssystem  

Mobila affärssystem är beroende av Internet för att fungera, och 
fungerar därmed inte där det inte finns Internetanslutning, såvida det 
inte går arbeta utan att vara uppkopplad mot Internet tills 
Internetanslutningen kommer i gång igen. (Wikipedia, 2011) 
 

2.5 Trådlös anslutning till Internet  
Trådlös anslutning till Internet kan ske på olika sätt, antingen via ett 
befintligt trådbundet nätverk, trådlöst nätverk även kallat WiFi eller via 
en smartphone koppla upp sig direkt via mobilnätet. 3G är en trådlös 
teknik för att i mobilnätet kunna ge en snabb överföring av avancerad 
multimedia. Denna teknik är bra för användare som vill kunna ansluta 
telefonen mot Internet, använda både röst och videosamtal, samt hämta 
och ladda upp data. 4G-nätet som är det nya nätet som byggs ut allt mer 
gör det möjligt att surfa på Internet med högre hastigheter upp till 100 
Mbps jämfört med 14 Mbps i 3G-nätet. Det är endast hastigheten som 
skiljer mellan 3G och 4G. (Salkatar, 2010) 
 

2.6 Mobila enheter 
En mobil enhet är tillräckligt liten för att få plats i en plånbok eller ficka 
och som gör att den alltid går att bära med sig. Mobila enheter går att 
dela in i tre kategorier: Personal Digital Assistants (PDA) som betyder 
handdatorer på svenska, mobiltelefoner så kallade smartphones och 
Personal Media Players (PMP).  Det som skiljer dessa enheter åt är deras 
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möjligheter att ansluta till Internet eller inte. WiFi, 3G och det 
framväxande 4G-nätet ökar möjligheterna för att använda mobila 
enheter. (Anderson & Blackwood, 2004)  

2.6.1 Handdatorer (PDA) 

Begreppet handdatorer användes först av John Sculley som var vd för 
Apple, när företaget skulle lansera sin produkt Apple Messagepad som 
senare fick namnet Newton. Företaget ville ha en mobil enhet för de 
användare som arbetar på fältet. En definition av handdatorer är en liten 
bärbar enhet som minst ska innehålla funktioner som kalender, dagbok, 
adressbok, att-göra-listor, anteckningar och klocka, det vill säga de 
funktioner som finns vid manuellt pappersarbete, men nu i elektronisk 
form. Funktioner som dessa brukar gå under benämningen Personal 
Information Manager (PIM) som även kan innehålla kontorsprogram 
som en vanlig dator har, till exempel ordbehandlare databas och 
kalkylprogram. (Anderson & Blackwood, 2004) 

2.6.2 Smartphones 

Smartphones kallas mobiltelefoner som kan användas för att koppla 
upp sig mot Internet och som innehåller smarta funktioner som finns i 
en handdator. Det är möjligt att få en smartphone om det läggs till 
telefonfunktioner till en redan kapabel handdator eller genom att lägga 
till intelligenta funktioner såsom handdatorfunktioner till en 
mobiltelefon. (Anderson & Blackwood, 2004) 

2.7 Mobila operativsystem och program 
Det finns i dag ett flertal olika operativsystem till de mobila enheterna 
varav några av de största är android, symbian, Apple iOS och Windows. 
Android är ett öppet operativsystem som introducerades av Google i 
slutet av år 2007. Android utvecklades av Open Handset Alliance som 
var en grupp bestående av ett flertal företag. Att android är öppet 
innebär att vem som helst får utan något tillstånd göra ändringar av 
enhetens hårdvara, bakgrundstjänster och utveckla egna så kallade 
appar2 och lägga ut dem på Android Market3. (Karch, 2010) 

                                                 
2 Appar är en förkortning för applikationer, vilket är olika program, till exempel spel. 
3 Android Market är en plats på Internet där det går att lägga upp egna appar och 
ladda ned sådana. De finns både de som är gratis och de som kostar pengar att ladda 
ned. 
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Symbian är också utvecklat av ett flertal företag för att kunna används 
på mobila enheter, främst mobiltelefoner. (Alonso, 2010) 

iOS utvecklades av Apple och används i deras egna produkter såsom 
iPhone, iPod Touch och iPad. iOS är tänkt att fungera som ett mellanled 
mellan hårdvaran och program som visas på skärmen. Genom ett antal 
väldefinierade systemgränssnitt kan varje applikation kommunicera 
med hårdvaran. Det är systemgränssnittet som skyddar applikationer 
från förändringar i hårdvaran. (Apple, 2010) 

Windows Mobile är designat för att lätt kunna integreras med befintlig 
miljö som finns på exempelvis en vanlig PC. Windows satsar på att 
skapa flexibilitet, som innebär lätt integration med flera it-
infrastrukturer och ska kunna fungera tillsammans med ett flertal 
avancerade brandväggar och nätverkstopologier, hanterbarhet för att 
kunna hantera och säkra alla enheter som finns i ett företagsnätverk. 
(Microsoft Windows Mobile, 2008) 

E-pocket heter företaget som står bakom den Windowsbaserade 
programvaran Handyman som används för att hantera processer från 
mottagning av arbetsorder till att uppdatera uppgifter direkt i 
företagens ekonomi och affärssystem. Handyman har i dag stöd för 
cirka tjugo olika affärssystem vilket inkluderar Agresso, Mamut, 
Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX och SAP. (E-pocket 
Solutions AB. 2010)  

Addmobile är en heltäckande standardiserad plattform för företagens 
behov av att arbeta mobilt. AddMobile har en så kallad ”plug-in”-teknik 
vilket innebär att det är enkelt att utveckla moduler och program för att 
passa in i en specifik verksamhet. AddMobile är helt oberoende av både 
operativsystem och hårdvara. (AddMobile AB, 2011) 

2.8 Kortfattat om Säkerheten i Smartphones 
Eftersom smartphones använder så kallat ”Read Only Memory” (ROM), 
är det till viss del möjligt att säga att de är säkrare än datorer. ROM gör 
att det möjligt att genomföra en manuell nollställning av systemet, utan 
att behöva lämna in enheten till tillverkaren. Nackdelen är att all data 
som finns på enheten kommer att försvinna vid en nollställning. En 
telefon kan utsättas för attacker i form av ett program som i smyg kan 
genomföra telefonsamtal eller skicka sms, utan att användaren själv 
märker av det, vilket kan få konsekvenser i form av höga räkningar. Det 
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är upp till användaren att välja vilka applikationer som ska installeras 
på enheten. Om en användare ska installera exempelvis ett 
anteckningsprogram, och applikationen kräver tillgång till Internet och 
kontaktlistan bör användaren kanske inte genomföra installationen. 
(Babin, 2008; Android Developers, 2011)  

2.8.1 Autentisering 

Autentisering innebär att en person eller en enhet (exempelvis en 
server) ska kunna bevisa sin identitet genom att visa upp något som 
personen eller enheten har eller något unikt kännetecken eller en 
kombination av dessa. Ett exempel på autentisering är att logga in på sin 
Internetbank för att göra bankärenden, där vissa banker kräver 
användning av ett bankkort som sätts in en kortläsare och användaren 
anger sedan sin pinkod. (Apple, 2010) 

2.8.2 Digitala signaturer och digitala certifikat 

De mobila enheterna är utsatta för hot i de existerande miljöerna, och för 
att minimera dessa hot används digitala certifikat för att ge en säker 
åtkomst till applikationer och upprätta kommunikationssäkerhet. 
Certifikatet används för att tillåta, neka eller begränsa att en viss 
applikation körs på en mobil enhet. För att säkerställa integriteten på ett 
meddelande används digitala signaturer som utförs med hjälp av 
kryptering. Precis som vanliga underskrifter på papper, används 
digitala signaturer för att säkerställa identiteten hos den som skrivit 
under. Till skillnad från traditionella underskrifter går det även med 
digitala kontrollera så att uppgiften inte har ändrats. Detta kan jämföras 
med att skriva under en check och sedan ändra summan varefter det 
syns ett märke som säger att checken är ogiltig. Ett digitalt certifikat 
består av en mängd data som används för verifiering av identiteten av 
innehavaren eller den som skickat verifikatet. Ett certifikat kan innehålla 
exempelvis version, serienummer, utfärdare och giltighetsperiod. 
(Apple, 2010) 
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3 Metod 
Kapitel 3 presenteras valet av vetenskapligt förhållningssätt, forskningsmetod 

och hur datainsamling samt urval har genomförts. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
”Den vetenskapliga paradoxen: Om vetenskapen ständigt går framåt 
innebär det ju att vi aldrig kan veta något säkert. Om gårdagens 
sanningar är dagens osanningar, kan dagens sanningar vara osanningar 
imorgon. De vetenskapliga sanningarna är med andra ord provisoriska” 
(Thurén, 2007, s. 10) Inom vetenskapen finns det enligt Thurén (2007) 
två huvudsakliga inriktningar vilka är positivismen och hermeneutiken. 
Positivismen kommer ursprungligen från naturvetenskapen och inom 
denna vetenskapsteori vill de gärna tro på absolut kunskap. 
Positivisterna menar att det för oss människor endast finns två källor till 
kunskap, nämligen det vi kan uppfatta genom våra fem sinnen och det 
som genom vår logik kan räknas ut. Eftersom alla människor är olika 
och därmed tänker och beter sig på olika sätt kan tolkningsläran, d.v.s. 
vetenskapsteorin som heter hermeneutik vara lämplig att använda 
eftersom den utgår från att försöka tolka, förstå och begripa saker. 
Exempelvis går det att göra tolkningar av människors handlingar, 
beteenden, böcker, tidningar, fotografier, filmer och byggnader. 
(Thurén, 2007) ”En intelligent utomjording kan bli en utmärkt 
positivistisk forskare, men aldrig humanist. Vetenskap som gör 
tolkningar av detta förstående slag kallas hermeneutisk” (Thurén, 2007, 
s. 95) 

För denna studie valdes det hermeneutiska synsättet eftersom det är 
företagsagerande och inställning till mobil åtkomst till affärssystemets 
funktioner som ska studeras. En förståelse till anledningen att företag 
vill gå emot att använda mobila enheter för åtkomst till sina 
affärssystem istället för att använda en dator kommer att sökas. 

3.2 Datainsamling och forskningsmetod 
En förståelse eftersträvas för det som ska undersökas. Därför kommer 
den kvalitativa metoden att väljas för insamling och bearbetning av 
data. I första hand kommer primärdata att användas. Primärdata är 
information som är insamlat via intervjuer men även sekundärdata som 
är den data som erhålls genom att studera litteratur ingår. Den 
kvalitativa metoden låter undersökningsenheterna svara öppet utan så 
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mycket styrning, men svaren från respondenterna kan användas för att 
uppnå syftet med frågan, i annat fall ställs fler frågor för att uppnå 
syftet. I kvalitativa undersökningar finns det en styrka i att låta 
intervjun ske som ett helt normalt samtal med respondenten. (Holme & 
Solvang, 1997) 

3.3 Telefonintervjuer 
För denna studie används telefonintervjuer att används tack vare 
flexibiliteten, eftersom det inte finns tillgång till bil och att vissa av 
företagen inte har möjlighet att träffas öga mot öga för en intervju och 
därför anses att telefonintervjuer vara den bästa lösningen. 
Telefonintervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär 
att ett fastställt frågeformulär kommer att användas för de företag som 
valts ut att undersökas. Detta möjliggör en flexibilitet för att kunna ställa 
följdfrågor och ändra ordningen på frågorna för att på bästa sätt uppnå 
syftet. (Bryman, 2002) 

3.3.1 Urval 

Det är viktigt med rätt personer i urvalet. En anledning till att 
genomföra kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och 
skapa en djupare uppfattning i det som ska undersökas. Urvalet bör 
därför inte ske slumpmässigt eller tillfälligt, utan göras systematiskt 
utifrån kriterier som är utformade på ett teoretiskt sätt. (Holme & 
Solvang, 1997) 

Urvalet genomförs enligt följande:  

• Ett eller två företag som använder mobila enheter. 

• Ett eller två företag som inte använder mobila enheter. 

• Företagen måste arbeta på fältet med serviceuppdrag inom bygg, 
el, vvs eller liknande områden. 

• Företag som antingen använder affärssystem eller ekonomisystem. 

• Minst ett konsultföretag där informanten arbetar med alternativt 
har arbetat med implementation av affärssystem och mot mobila 
enheter. 
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Urvalet är strategiskt då de utvalda företagen inte använder mobila 
enheter, men däremot använder ett ekonomisystem/affärssystem. Ett av 
företagen använder mobila enheter för åtkomst till sina 
ekonomisystem/affärssystem, medan det andra företaget inte använder 
mobila enheter.      

3.3.2 Respondent och informant 

Det som skiljer respondent och informant är att respondenter är 
personer som själva på något sätt är delaktiga i det som studeras. En 
informant är en person som står utanför det som studeras men har 
mycket kunskap på området. I denna studie är företagen som använder 
respektive inte använder dessa mobila enheter respondenter medan 
personal som arbetar med implementation och liknande på 
konsultbolag kallas för informanter. (Holme & Solvang, 1997) 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att den fråga eller instrumentet mäter det som 
undersökaren vill eller från början är till för att mäta. Validiteten i ett 
arbete kan uppnås om respondenter eller informanter får svara på 
frågor som är likadana. Reliabiliteten kan uppnås om det går att göra 
om en undersökning ett flertal gånger och få fram samma resultat. 
(Thurén, 2007) 

Vid användande av den kvalitativa metoden är undersökaren inte lika 
noga med att ta reda på om den information som samlats in har mätt det 
som var tänkt och att informationen ska vara pålitlig. Detta beror på att 
det i kvalitativa undersökningar inte fokuseras på statistik, eftersom 
idén är att skapa en förståelse för olika situationer/upplevelser. I 
kvalitativa undersökningar är det lättare att få giltig (valid) information 
p.g.a. den närhet som finns till informanterna och respondenterna. 
(Holme & Solvang, 1997) 
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras resultatet i form av sammanställningar av de 

telefonintervjuer som har genomförts. 

4.1 Sammanfattning telefonintervju, Pichano AB 
Den första telefonintervjun genomfördes med Bjarne Viklund som är 
platschef och delägare i Pichano AB. Det är ett företag som bedriver 
bygg- och transportverksamhet inom Akzo Nobel övre och nedre 
område. Totalt arbetar tio med bygg och 14 med transport. Det gäller 
allt från att byta dörrstängare till större projekt där de anställda till 
exempel har byggt ett reningsverk. De utför även en hel del 
transportverksamhet i form av att ta emot och lasta material, erbjuder 
trucktjänster, samt snöberedskap. Pichano använder ett ekonomisystem 
som heter BL (Björn Lundén) medan Akzo Nobel använder 
affärssystemet SAP. 

4.1.1 Mobila enheter 

Pichano har arbetat med mobila enheter sedan år 2007. Företaget 
använder smartphones av märket HTC. Enligt Viklund fungerar deras 
arbete enligt följande: 

Vi kodar allt i telefonerna, övertid heter vissa saker. När det kommer över en 
kodning så omformar ekonomisystemet den koden till en viss tidsersättning 
eller vad det nu är frågan om. Plus att vi har statistiken kvar i projekten, så vi 
kan ju hela tiden gå bak i och titta på vad gjorde Kalle Karlsson den 5:e 
januari. Jo, han gjorde de och de och arbetade med den arbetsordern. 

4.1.2 Arbetsflödet med de mobila enheterna 

Arbetet inleds med en arbetsorder som går från Akzo Nobels SAP till en 
mobilserver som skickar arbetsordern vidare till Pichanos servrar och 
via deras Windowsbaserade hanteringsprogram på Akzo Nobel som 
heter Addmobile. Så här beskriver Viklund arbetsflödet: 

Mina arbetsledare får varje dag upp ett antal arbetsordrar i sina datorer. De 
arbetsorderna genererar att arbete där vi t.ex. skickar ut ett meddelande till 
Kalle Karlssons telefon där han exempelvis kan se att han ska byta 
dörrstängare där och där. Han ser även vilken som är uppdragsgivare, 
kontaktperson och när arbetet ska vara klart. När han gör jobbet attesterar han 
tiden i telefonen, han tar material från eget förråd eller så används 
traktortransporter. Allt registrerar han i telefonen och när jobbet är klart 
skickas informationen tillbaka till mina arbetsledares datorer för verifiering 
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av att jobbet är rätt utfört, kontroll av status så att allt är OK. Arbetsledarna 
skickar över informationen till personal på ekonomiavdelningen, samtidigt 
som det går tillbaka en signal till Akzo Nobels SAP att jobbet är fysiskt klart, 
men inte ekonomiskt. Personalen på ekonomiavdelningen skickar en 
elektronisk faktura till Akzo Nobel. Så ingen pappershantering på den typen 
av jobb utan sedan när vi har fastprisjobb som är större projekt då blir det lite 
annorlunda än den löpande verksamheten. 

4.1.3 Fördelar med att använda mobila enheter 

Den främsta anledningen till att Pichano valde att införa de mobila 
enheterna var för att minska pappershanteringen och öka effektiviteten. 
Viklund berättar att de avlägsnade en tjänst på 80 procent som tidigare 
skötte pappersarbetet. Han berättar att tidigare var det en person som 
skrev en lapp till de anställda som lämnades över till en annan person 
som skrev en lapp som lämnades till Akzo Nobel där det satt en tredje 
person som matade in en arbetsorder i deras dåvarande 
informationssystem. Så här uttrycker Viklund några av fördelarna: 

De här är ju hur smidigt som helst. Den stora fördelen är ju att om de 
registrerar tiden varje dag så får ju jag in tiden och så fort mina 
grabbar/arbetsledarna attesterat, så vi fakturerar ju tid och de som finns i den 
verksamheten en gång i veckan så vi får ju en väldigt snabb hantering och 
förhållandevis enkel hantering. Och allt går via det där och över till vårt 
ekonomisystem och det är instansat och klart så har vi hela kedjan klar. 

Viklund berättar också att en annan fördel med detta arbetssätt jämfört 
med tidigare är att de nu har fått en statistikbank, så att de kan gå 
tillbaka i tiden för att se vad som har genomförts vid en viss tidpunkt. 

Ytterligare en fördel är att de slipper arbeta med kontering eftersom 
tillsammans med arbetsordern från Akzo Nobels affärssystem SAP 
skickas även med en kod där kontosträngen finns med direkt och med 
information om att det ska sättas in på ett specifikt konto. Detta styrs via 
arbetsordernumret som finns på alla ordrar. 

4.1.4 Nackdelar med att använda mobila enheter 

Den enda nackdelen som Bjarne Viklund upplever beskriver han enligt 
följande: ”Bekymret vi har idag är väl kanske att få det att gå igenom, 
att man har tillräcklig kapacitet för datorer och bredband och sådant. 
Där har man haft lite hack, men i övrigt har vi inte haft några 
bekymmer.” 
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4.1.5 Säkerhet 

Viklund anser inte att säkerheten är något problem för dem och menar 
på att det inte är några hemligheter som de skickar. Han säger också att 
det som rapporteras endast är timmar och material samt att när allt har 
kommit in i ekonomisystemet bryts kopplingen/förbindelsen, eftersom 
de mobila enheterna inte är konstant uppkopplade mot 
ekonomisystemet.  
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4.2 Sammanfattning telefonintervju, Bravida AB 
Den andra telefonintervjun gjordes med Albin Carlsson som är projekt- 
och serviceledare vid Bravida. Det är ett företag som arbetar med el och 
vvs (värme, ventilation och sanitet). Arbetena gäller serviceuppdrag 
eller mer omfattande projekt där företaget ansvarar för totala 
installationer i bland annat bostadshus, kontor eller industrier. Företaget 
har totalt 8 000 anställda uppdelat på fem divisioner varav tre divisioner 
finns i Sverige. I Sverige kallas divisionerna Nord, Stockholm och Syd. 
Bravida använder i dag av ett affärssystem som heter Agresso. 

4.2.1 Mobila enheter 

Bravida AB införde de mobila enheterna för två år sedan. De enheter 
som de används är smartphones från mobiltillverkaren HTC. Carlsson 
menar att dessa enheter i dag är Windowsbaserade men håller på att 
läggas över på android. 

4.2.2 Arbetsflödet med mobila enheterna 

Carlsson berättar att företaget har en administratör som tar emot alla 
arbetsordrar. Administratören lägger in dessa arbetsordrar i datorn och 
sedan på Handyman, som är ett Windowsbaserat program som används 
i de mobila enheterna. Information/ordern skickas till antingen en 
specifik montör eller till alla. I de mobila enheterna rapporterar 
montörerna den tid som de lagt ned på arbetet, materialförbrukning, 
resor och annat som hör till faktureringen. 

4.2.3 Fördelar med att använda mobila enheter 

Carlsson är osäker varför företaget införde de mobila enheterna i 
verksamheten, men menar att det har att göra med att företaget önskade 
en snabbare fakturering och bättre administrativt arbete samt minska 
pappershanteringen. Han tycker att företaget har fått ett mycket 
snabbare flöde på orderhanteringen och säger att fakturorna skickas 
snabbare och att de klarmarkeras i telefonerna och det lyser grönt i 
datorn när fakturorna skickats.  Carlsson berättar att tidigare fick han 
vänta på en papperslapp som hade försvunnit i någons bil.  

4.2.4 Nackdelar med att använda mobila enheter 

Carlsson berättar att de nackdelar som han känner till med 
användningen av de mobila enheterna är att när de ska knappa in 
material kan texten bli för liten, vilket innebär att det blir jobbigt att se 
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och söka information. En annan nackdel som han upplevt är att 
täckningen blivit dålig om han kommit utanför E4:an. 

4.2.5 Säkerhet 

På frågan angående säkerheten i de mobila enheterna svarade Carlsson 
att det inte är något han har tänkt speciellt mycket på utan hänvisar till 
deras it-avdelning. 
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4.3 Sammanfattning telefonintervju, Sundsvalls Värme & 
Sanitet AB 
Den tredje telefonintervjun gjordes med Mikael Björk, vd vid Sundsvalls 
Värme & Sanitet AB. Av företagsnamnet att döma arbetar detta företag 
med att installera och underhålla klimatanläggningar, utför service och 
underhåll i fastigheter. Kunderna består till stor del av andra företag. 
Sundsvalls Värme & Sanitet AB använder i dag affärssystemet Entré. 

4.3.1 Arbetsflöde idag 

Björk säger att beställningarna vanligtvis kommer via e-post, fax eller 
telefon och att det sedan skrivs in manuellt i ordersystemet. Ibland 
händer det att montörerna får ta emot beställningarna direkt via telefon 
och då skapas arbetsordern i efterhand. Materialet som används hämtas 
eller beställs beroende på vad det är för typ av material. När det gäller 
serviceärenden hämtar montörerna mycket i deras grossisters så kallade 
hämtlager/butiker. Grossisten fakturerar därefter företaget med en 
speciell märkning beroende på ordernummer. Montörernas arbetstider 
skrivs manuellt på varje arbetsorder och redovisas till 
arbetsledare/projektledare för service. 

4.3.2 Förbättringar som kan göras i framtiden 

Enligt Björk är de förbättringar som kan göras i företagets verksamhet 
att övergå till elektronisk orderhantering och tidsredovisning, men han 
är lite tveksam och han anser att det fortfarande finns barnsjukdomar 
och att systemen är för avancerade att telefonerna inte har tillräcklig 
kapacitet. Björk säger att han har tittat på en lösning med mobila 
enheter i 4-5 års tid, men att det har funnits problem med bland annat 
uppkopplingar mot Internet och täckning. 

Björk menar vidare att företaget i dag har affärssystemet Entré där de 
anställda kan behandla arbetsordrar, projektledning och kalkyler där 
priser, offerter, arbetsorder, projekt och projektstyrning lämnas. Hela 
redovisningssystemet finns där, och Björk poängterar att företaget på så 
sätt slipper logga in i flera olika system beroende på vad som ska göras. 

 

 



Åtkomst till affärssystem i mobila 
enheter  - För- och nackdelar   
Robin Hammarström    

4 Resultat 

2011-09-12 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reorts, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

22 

4.4 Sammanfattning Informantintervju, Softronics 
Mattias Lindström, Fashionansvarig för mobila lösningar vid Softronics 
AB intervjuades. Softronics är ett konsultföretag med cirka 500 anställda 
som arbetar med tjänster inom it och management. De anställda arbetar 
bland annat med affärssystem och mobila lösningar. Affärssystemet är 
Microsoft Dynamics NAV som stödjer användning av mobila enheter. 

De mobila lösningar som Softronics använder för åtkomst mot 
affärssystem delar Lindström in i två delar. Den ena delen kallas field 
mobility och innebär att få ut affärssystemet i handdatorer för att kunna 
hantera funktioner såsom transport och logistik och liknande. Softronics 
arbetar även med så kallade ruggade enheter, vilket innebär att de är 
stryktåliga, där den ruggade delen kallas field mobility. Den andra 
delen är rena appar där de anställda arbetar business-to-business och 
consumer-to-consumer appar för android. Lindström menar att 
företaget inte arbetar med ekonomisystem eller mobility 
ekonomisystem, utan med affärssystem. 

Lindström berättar att han anser att alla företag som har personal 
som arbetar utanför kontoret på något sätt har behovet av mobila 
enheter, men att olika personer kan behöva komma åt olika 
funktioner i ett ekonomi- eller affärssystem. Han säger även att det 
inte är så dyrt att lägga till en mobil lösning om företagen redan har 
ett befintligt ekonomi- eller affärssystem. 

4.4.1 Fördelar med att använda mobila enheter  

Lindström anser att fördelen är att alla utanför kontoret använder 
samma verktyg som de anställda inne på kontoret, vilket sparar mycket 
tid, pengar, höjer kvaliteten och innebär att företaget kan sända 
fakturorna snabbare. De som arbetar utanför kontoret blir mer 
fullvärdiga medlemmar och slipper ägna tid åt pappersarbete. Han 
anser att de största fördelarna är tid och kvalitet. 

4.4.2 Nackdelar med att använda mobila enheter 

När det gäller nackdelarna med att använda mobila enheter för åtkomst 
mot företagets affärssystem berättar Lindström att det till största del 
beror på den miljö som användaren ska arbeta i.  
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4.4.3 Funktionalitet 

Lindström berättar att företagen får färre funktioner i de mobila 
enheterna jämfört med användande på en dator. Företagen får välja ut 
de funktioner som anses vara mest lämpliga med tanke på skärmstorlek, 
den miljö användaren ska arbeta i och vem som ska använda enheterna. 
En säljare på fältet behöver en viss typ av funktioner medan en montör 
har behov av att komma åt helt andra funktioner från affärssystemet 
eller ekonomisystemet. 

4.4.4 Säkerhet 

Lindström anser att företagen måste tänka på säkerheten och att det kan 
handla om olika typer av säkerhet, till exempel kryptering av datatrafik 
och kryptering av telefonen om någon skulle tappa den. Viktig 
information kan lagras lokalt i telefonens databas.  

Lindström menar att säkerheten är ett generellt problem i branschen 
som har att göra med den här typen av mobila lösningar och att det är få 
som tänker på säkerheten. Han anser att datorer är säkrare än 
smartphones, men att det inte har med själva tekniken att göra utan mer 
med rutin, och att användare är inte lika vana att arbeta med 
säkerhetsfrågor. 
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5 Analys  
I kapitel 5 analyseras resultatet från intervjuerna och jämförs med den 

teoretiska referensramen. 

5.1 Mobila enheter och affärssystem 
Företagen som intervjuades uträttar serviceärenden inom bygg, vvs och 
transport. En intervju med en person på ett konsultföretag som arbetar 
med implementering av affärssystem i de mobila enheterna 
genomfördes också. 

Av de företag som intervjuades använder två mobila enheter som 
infördes år 2007 respektive år 2009. Det är smartphones av märket HTC 
som används och operativsystemet är Windows. Carlsson vid Bravida 
menar att företaget kommer att så småningom övergå till 
operativsystemet Android. Pichano använder ett ekonomisystem som 
heter BL(Björn Lundén) medan Bravida använder affärssystemet 
Agresso, vilka är de informationssystem som de mobila enheterna 
kopplas mot. På Pichano finns det en koppling till uppdragsgivaren 
Akzo Nobels affärssystem SAP. 

5.2 Arbetsflödet 
I kapitel 5.2 jämförs arbetsflödet mellan företag som använder 
respektive inte använder mobila enheter. 

5.2.1 Företag som använder mobila enheter 

Efter det att Pichano infört de mobila enheterna fungerar företagets 
arbetsflöde enligt följande: Från Akzo Nobels affärssystem SAP skickas 
en arbetsorder till en mobilserver och hanteras via Pichanos 
hanteringsprogram på Akzo Nobel som heter Addmobile. 
Arbetsledarna får arbetsordern i sina datorer som skickar meddelande 
till de anställdas telefoner. I telefonerna kan de anställda se vilket typ av 
arbete som ska utföras, kontaktperson och när arbetet ska vara klart. De 
anställda attesterar arbetad tid och materialförbrukning i telefonerna 
och skickar informationen tillbaka till arbetsledarnas datorer, som i sin 
tur kontrollerar att arbetet är korrekt utfört. Arbetsledarna skickar 
information till ekonomiavdelningen och tillbaka till Akzo Nobels SAP 
om att arbetet är fysiskt utfört. Personalen på ekonomiavdelningen 
skickar sedan en elektronisk faktura till Akzo Nobel.  
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Vid Bravida fungerar arbetsflödet efter införandet av de mobila 
enheterna så att en administratör får en arbetsorder. Arbetsledare säger 
till om en arbetsorder, varefter arbetsordern läggs upp i datorn och ut 
på programmet Handyman i de mobila enheterna. Arbetsordern går 
antingen till specificerad montör eller till alla. Montörerna rapporterar 
den tid de lagt ned på arbetsorder, förbrukat material och resor. 

5.2.2 Anledningen till att företag vill använda mobila enheter 

Efter det att Pichano införde de mobila enheterna har företaget blivit 
mycket effektivare och fått en minskad pappershantering. Vid Bravida 
upplever Carlsson ett mycket effektivare arbetsflöde efter införandet av 
de mobila enheterna och att företaget får bättre orderhantering samt 
iväg fakturorna snabbare. 

5.2.3 Företag som inte använder mobila enheter 

Arbetsflödet vid Sundsvalls Värme & Sanitet fungerar så att 
beställningar skickas via e-post, fax eller telefon och att det sedan skrivs 
in manuellt i ordersystemet. Det förekommer att montörer får ta emot 
beställningar via telefon, och arbetsorder skapas då i efterhand. 
Materialet hämtas eller beställs beroende på vad det är för arbete. Vid 
serviceärenden hämtar montörerna mycket från deras grossisters 
hämtlager/butiker. Grossisterna fakturerar företaget, varefter 
montörerna skriver arbetad tid manuellt och redovisar till arbetsledare. 

5.2.4 Anledningen till att företag inte använder mobila enheter 

Ett företag som intervjuades använder inte mobila enheter. Anledningen 
till att de inte använder mobila enheter är osäkerhet vad gäller 
kapaciteten på de mobila enheterna. 

5.3 Fördelar med att använda mobila enheter 
Enligt Dospinescy et al. (2008) är fördelarna med att använda mobila 
enheter för åtkomst mot företagens affärssystem eller ekonomisystem 
att användarna har möjlighet att direkt få tillgång till uppdaterad data 
på plats för en viss aktivitet, sänkta transaktionskostnader, förbättrat 
kassaflöde, färre missförstånd med kunder och därmed nöjdare 
personal. Detta överensstämmer med det som Mattias Lindström anser 
om att fördelen är att de som arbetar utanför kontoret får tillgång till 
samma verktyg som de som arbetar inne, vilket gör att företagen kan 
spara mycket tid, pengar, höjer kvaliteten och kommer snabbare till 
fakturering. 
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Enligt Basole (2007) är en fördel att de mobila enheterna är billigare och 
mer portabla än datorutrustning, vilket innebär att företagen kan göra 
stora kostnadsbesparingar. Andersson och Blackwood (2004) menar att 
mobila enheter är så pass små att de kan få plats i en plånbok eller i en 
ficka vilket innebär att de alltid går att bära med sig.  

Både Bjarne Viklund och Albin Carlsson anser att de fått ett mycket 
snabbare flöde på orderhanteringen och att de får iväg fakturorna 
snabbare. Viklund berättar att Pichano har upplevt en annan fördel med 
en statistikbank som innebär att företaget enkelt kan gå tillbaka i tiden 
och se vad som utfördes en viss dag och en viss tidpunkt. En annan 
fördel enligt honom är att de slipper arbeta med kontering eftersom 
deras arbetsorder från Akzo Nobels affärssystem SAP skickas med en 
kod där kontosträngen finns med och innehåller information om vilka 
konton som ska beröras. 

Vid Pichano har företaget enligt Viklund blivit mycket effektivare och 
tagit bort en tjänst på 80 procent som tidigare tog hand om allt 
pappersarbete men som nu utförs elektroniskt via de mobila enheterna. 

Basole (2007) menar att, om det är möjligt att ersätta pappersarbete med 
mobila enheter minskas riskerna för fel vid överlämnandet av 
information till arbetsledare och chefer.  

5.4 Nackdelar med att använda mobila enheter 
Mattias Lindström förklarar att nackdelarna beror på den miljö där 
företagens anställda ska arbeta. Han påpekar att det måste gå att göra 
en uppkoppling mot Internet. I annat fall måste det finnas möjlighet att 
arbeta utan koppling mot Internet. De negativa effekter som han 
upplevt vid implementation av mobila affärssystem är att företagen inte 
har lika bra kontroll på användaren som på ett kontor. 

Enligt Wikipedia (2011) är den stora nackdelen med mobila 
affärssystem/ekonomisystem att dessa system är beroende av Internet, 
om det inte är möjligt att arbeta utan Internetuppkoppling. 

 Både Albin Carlsson och Bjarne Viklund menar att täckningen och 
kapacitet på bredband och utrustning är den största nackdelen. Carlsson 
påpekar även att skärmen på företagets HTC-smartphones är små, 
vilket gör det svårt att se och söka fram information. 
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Mikael Björk vid Sundsvalls Värme & Sanitet har länge funderat på att 
införa mobila enheter i företagets arbete men är lite tveksam och 
berättar att det fortfarande finns lite problem och att programmen 
kraschar i telefonerna eftersom de än så länge inte har tillräckligt bra 
kapacitet. 

5.5 Funktionalitet 
Ett ekonomisystem består av olika delar såsom budgetering, 
kalkylering, leverantörs- och kundreskontra medan affärssystem består 
av så kallade moduler såsom ekonomi, lagerhantering, service, projekt 
och administration. I affärssystemens ekonomimodul finns oftast kund- 
och leverantörsreskontra. (Persson, 2005; Van der Hoeven, 2009) 

Enligt Lindström får användare av mobil åtkomst till affärssystem färre 
funktioner, där företagen själva väljer ut de funktioner som är mest 
lämpliga med tanke på skärmstorleken och den miljö där användaren 
ska arbeta. Urvalet av funktioner baseras också på vem användaren är. 
En säljare på fältet behöver vissa funktioner medan en montör behöver 
helt andra. 

5.6 Företag som har behov av mobil åtkomst 
Enligt den informantintervju som gjordes kom det fram att alla 
företag som har sin personal ute på fältet, till exempel säljare och 
montörer har behovet av mobila enheter för att komma åt funktioner 
i ekonomi- eller affärssystem. Det framkom även att kostnaden för 
att lägga till en mobil lösning inte är så hög om företaget redan har 
ett befintligt ekonomi- eller affärssystem. 

5.7 Ekonomi- och affärssystem som har stöd för mobil 
åtkomst 
Enligt de teoristudier som gjorts framkom det att de många av de stora 
ekonomi- och affärssystemen har stöd för mobil åtkomst. Exempel på 
ekonomi- och affärssystem är BL(Björn Lundén) som används av 
Pichano, Agresso som används av Bravida, Entré som används av 
Sundsvalls Värme & Sanitet och Microsoft Dynamics NAV och 
Dynamics AX som företaget Softronics arbetar med att implementera 
hos företag. Andra stora affärs- och ekonomisystem som också har stöd 
för mobila lösningar är bland annat Jeeves, Pyramid, Visma, SAP och 
Mamut.  
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5.8 Säkerhet 
Enligt Lindström är säkerheten viktigt för företag och att det finns olika 
typer av säkerhet såsom kryptering av datatrafik och kryptering av 
telefonerna om någon skulle tappa den och den innehåller viktig 
information.  

Alla smartphones har någon form av säkerhet såsom autentisering som 
innebär att användaren måste kunna styrka sin identitet genom att visa 
något som identifierar personen eller enheten (till exempel en server). 
De mobila enheterna använder även digitala signaturer och certifikat 
eftersom mobila enheter är utsatta för hot. Certifikatet är till för att ge en 
enhet tillgång, blockera eller begränsa körning/exekvering av 
applikationer på enheten. (Apple, 2010) 

Digitala signaturer används för att säkerställa identiteten hos den som 
skrivit under. En skillnad mot vanliga underskrifter är att de digitala 
även kan kontrollera så att uppgiften inte har ändrats. (Apple, 2010) 

Varken Viklund eller Carlsson är speciellt oroliga eller har tänkt så 
mycket på säkerheten i de mobila enheterna. Viklund menar att 
säkerheten inte är några problem för företaget då de anställda endast 
rapporterar tid och förbrukat material och att kopplingen/förbindelsen 
med deras ekonomisystem bryts direkt efter det att överföringen är klar.  

Lindström tror att datorer är säkrare än telefoner och menar att det inte 
beror på tekniken utan på att folk inte är vana att arbeta med den. 

Det går att säga att mobiltelefoner är ganska säkra eftersom de har ett så 
kallat Read Only Memory (ROM), vilket inte gör det möjligt för 
program att skriva till eller ändra information som finns i minnet, utan 
det finns bara möjlighet att läsa från minnet. Detta minne gör det även 
möjligt att genomföra en manuell återställning av hela systemet som en 
vanlig användare kan göra utan att behöva lämna in telefonen. 
Nackdelen är då att all information och inställningar som är sparade på 
telefonen kommer att försvinna. (Babin, 2008; Android Developers, 
2011)  

När det gäller mobila enheter är det enligt Babin (2008) upp till 
användaren att själv välja vilka applikationer som ska installeras på 
enheterna. Om någon användare till exempel ska installera ett 
anteckningsprogram som kräver tillgång till Internet och kontaktlistan 
bör användaren i fråga kanske inte genomföra installationen. En telefon 
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utsätts för attacker i form av program som i smyg genomför 
telefonsamtal eller skickar sms, utan att användaren själv märker det, 
vilket kan få konsekvenser för användaren/ägaren av enheten i form av 
bland annat höga telefonräkningar.  
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6 Slutsats och avslutande diskussion  
I kapitel 6 besvaras forskningsfrågorna och ges en slutdiskussion. 

 

6.1 Slutsats 
Att företag väljer att införa mobila enheter för att komma åt funktioner i 
affärssystemen är för att minska pappershanteringen och öka 
effektiviteten. Ett av företagen tog bort en tjänst som tidigare utförde 
detta pappersarbete. Andra anledningar är snabbare fakturering och ett 
bättre administrativt flöde. 
 
Enligt denna studie är fördelarna med att använda mobilåtkomst mot 
ekonomi- eller affärssystem att de anställda kan få tillgång till 
uppdaterad information direkt i mobiltelefonerna, det vill säga om de 
använder smartphones eller handdatorer. Företaget får sänkta 
transaktionskostnader, förbättrat kassaflöde och minskad risk för att det 
ska uppstå missförstånd med kunder. Genom att införa dessa enheter i 
verksamheten kan företagen spara mycket pengar, framförallt om de 
redan har ett befintligt affärssystem/ekonomisystem som har stöd för att 
lägga till en funktion för mobil åtkomst. Företagen sparar även tid och 
höjer kvaliteten eftersom de får en snabbare hantering av ordar och kan 
skicka fakturor snabbare. Den största fördelen är att företagen undviker 
pappershanteringen.  
 
Genom denna studie har det framkommit att nackdelarna med att 
använda mobila enheter för åtkomst mot ekonomi- eller affärssystem är 
att de är beroende av Internet för att fungera. Bristande kapacitet på de 
mobila enheterna och att skärmarna är små, vilket kan göra det svårt att 
se.  
 
Vid användning av mobila enheter förlorar användaren lite i 
funktionalitet jämfört med åtkomst från en dator på ett kontor. 
Företagen får välja ut de funktioner som de tycker verkar mest lämpliga 
att använda med tanke på skärmstorlek, arbetsmiljö och vem som ska 
använda enheterna. En säljare på fältet kanske behöver komma åt helt 
andra funktioner än en montör. 
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Det som också har framkommit är att alla företag som inte har sin 
personal närvarande på kontoret, det vill säga företag som arbetar 
utanför kontoret, till exempel säljare, byggnadsarbetare, vvs-montörer 
eller andra serviceyrken har behov av mobila enheter. 
 
Arbetet hos de som inte använder mobila enheter går till så att de får in 
beställningar via e-post, fax eller telefon och att detta sedan skrivs in i 
orderhanteringssystemet, men montörer kan även ta emot beställningar 
direkt via telefon och då skapas ordern i efterhand. Materialet hämtas i 
grossisters hämtlager och grossisterna fakturerar sedan företaget. Den 
tid som montörerna lagt ned på ett arbete skrivs manuellt och redovisas 
till respektive arbetsledare. 
 
Att företag inte väljer att implementera dessa mobila enheter beror på 
att de är osäkra på kapaciteten i dem och bristande uppkoppling till 
Internet. 
 
Det finns i dag många leverantörer av ekonomi- och affärssystem som 
har stöd för mobil åtkomst. Några av dessa är bland andra Microsoft 
Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Jeeves, Pyramid, Visma, 
Agresso, Entré, BL(Björn Lundén) och Mamut. 

Alla mobila enheter har någon form av säkerhet såsom autentisering, 
digitala certifikat och signaturer. Dessutom innehåller smartphones 
även ett så kallat ROM (Read Only Memory), vilket innebär att den inte 
tillåter program att ändra det som finns i minnet, utan endast tillåter 
program att läsa informationen som finns där. Det har även lanserats 
datorer och företagsnätverk som är säkrare än mobila enheter, men att 
det till största delen beror på att användarna inte är lika vana vid detta i 
de mobila enheterna. Det är också upp till användaren att själv besluta 
om vad som ska installeras på enheten och vilka funktioner som en 
applikation ska få tillgång till. Enligt intervjuerna framkom det att 
företagen som deltog i denna studie och som använder dessa enheter 
inte tänker så mycket på säkerheten. Detta beror på att det som skickas 
mellan enheterna och ekonomi- eller affärssystemen endast är tid och 
material. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
I denna studie gjordes telefonintervjuer med fyra företag där två 
använder mobila enheter för att nå sina ekonomi- respektive 
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affärssystem, ett företag som inte använder mobila enheter och en 
telefonintervju med en person på ett konsultföretag som arbetar med 
implementering av affärssystem på mobila enheter. Resultatet visade att 
det fanns många fler fördelar än nackdelar med att använda denna 
teknik. Företag som har anställda på fältet och som inte har infört dessa 
mobila enheter är osäkra på uppkopplingen och kapaciteten. När det 
gäller uppkoppling är det troligtvis inte ett så stort problem som 
framkom i denna undersökning. Utbredningen av 3G-nätet och det 
kommande 4G-nätet ger möjligheter till bättre täckning och högre 
hastigheter. En överföring/transaktion mellan en mobil enhet och ett 
informationssystem kräver knappast en hög hastighet. Hastigheten kan 
ha betydelse för att vinna tid, men bör inte röra sig om många sekunder 
eller minuter. Användningen av de mobila enheterna för att nå 
funktioner/moduler i ekonomi- och affärssystem kommer troligtvis att 
öka i framtiden och alla företag som arbetar ute på fältet kommer förr 
eller senare att tvingas till denna teknik om de vill behålla sin 
konkurrenskraft på marknaden. Om företagen har ett befintligt 
ekonomi- eller affärssystem som stödjer mobil åtkomst kommer det inte 
att innebära några stora kostnader att införa denna teknik. 
 
Att experter har en negativ syn på mobil åtkomst till affärssystem och 
påstår att de saknar bra användningsområde, är krångliga och dyra 
lösningar är svårt att förstå eftersom företagen i denna studie anser att 
de mobila enheterna fungerar bra och att de har lyckats uppnå många 
fördelar med dem. Det finns användningsområden för dessa enheter, 
men att företagen måste välja ut vissa funktioner som de vill kunna 
komma åt i sitt ekonomi- eller affärssystem. Det tar inte lång tid innan 
en investering i informationssystem ger avkastning och dessutom är det 
inte så dyrt att införa mobila enheter i en verksamhet, framförallt är det 
inte så dyrt om företagen redan har ett befintligt ekonomi- eller 
affärssystem där det går att lägga till en mobil lösning.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Eftersom intervjuerna endast har genomförts med chefer och 
arbetsledare, vore det intressant att undersöka vad montörer, säljare på 
fältet och liknande personer tycker att det fungerar att använda dessa 
mobila enheter, eftersom de använder dem dagligen i sitt arbete. Det går 
även att göra ingående undersökningar när det gäller arkitektur och 
nätverksuppkoppling, samt att göra mycket djupare studier och 
tekniska analyser vad gäller säkerheten i de mobila enheterna, samt att 
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studera och jämföra olika användargränssnitt för att se om de är 
användarvänliga och enkla att förstå. Vidare jämföra leverantörer som 
erbjuder mobil åtkomst till affärssystem eller ekonomisystem. 
Undersökningar kan även göras om valet av plattform/operativsystem 
har någon betydelse när det gäller säkerheten i de mobila enheterna. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till företag 
som använder mobila enheter 
 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Är det OK att jag spelar in intervjun? 

3. Vad har du för position i företaget? 

4. Vad utför ni för typ av arbeten? 

 

5. Vilket affärssystem använder ni? 

6. Vilken typ av enheter använder ni?  

7. Vilken plattform/operativsystem används i de mobila 
enheterna? 

8. Hur länge har ni arbetat med dessa mobila enheter? 

9. Varför valde ni att införa de mobila enheterna? 

 

10. Vad hanterar ni i systemet som de mobila enheterna stödjer? 
(arbetsflödet) 

11. Hur har de mobila enheterna underlättat ert arbete jämfört 
med tidigare arbetssätt? 

12. Har ni blivit mer effektiva efter införandet av de mobila 
enheterna? 

13. Vad är fördelarna med mobil åtkomst till ert affärssystem? 

14. Har du upplevt några nackdelar med de mobila enheterna, i 
så fall vilka är dessa? 

 

15. Anser du att säkerheten i de mobila enheterna är något 
problem?
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Bilaga 2: Intervjufrågor till företag 
som inte använder mobila enheter 
 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Är det OK att jag spelar in intervjun? 

3. Vad har du för position i företaget? 

4. Vad utför ni för typ av arbeten? 

5. Vilket affärssystem/ekonomisystem använder ni? 

 

6. Hur ser ert arbetsflöde ut i dag? 

7. Vart/hur anges det material som förbrukas? 

8. Hur fungerar tidrapportering? 

 

9. Hur tycker du att detta arbetssätt fungerar i dagsläget? 

10. Skulle ni kunna tänka er inför mobila enheter i företaget för att 
underlätta arbetet? (Om nej, varför?) 

 

11. Finns det något som kan förbättras inför framtiden? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till konsulter 
 

1. Önskar du att vara anonym? 

2. Är det OK att jag spelar in intervjun? 

3. Vilken position har du i företaget? 

4. Vilket affärssystem eller ekonomisystem arbetar ni med? 

 

5. Vad anser du är fördelarna med åtkomst till affärssystem via 
mobila enheter? 

 

6. Anser du att det finns några nackdelar med att företag använder 
dessa mobila lösningar? 

7. Har du några negativt upplevda nackdelar från implementation 
av mobila lösningar? 

 

8. Hur är funktionaliteten i dessa mobila enheter jämfört med 
åtkomst via en dator? 

9. Förlorar man något i funktionalitet? 

 

10. Anser du att säkerheten i de mobila enheterna är något problem? 

 

11. Vilken typ av företag anser du har behov av dessa mobila 
lösningar? 

 


