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Abstrakt  

 

Denna undersökning fokuserar på hur spridningsnättekniker hos Relacom använder sig av 

IT-stöd, för att klara av sitt arbete. Relevansen i detta arbete är att se hur mycket 

spridningsnätteknikerna använder olika IT-stöd samt till vad. Även skillnader i arbetssättet 

med IT-stöden mellan två städer Stockholm och Kalmar undersökes. Arbetet har även 

relevans för företaget Relacom som vill stödja och effektivisera teknikernas mobila arbetssätt 

genom IT-stöd. Uppdraget kom ifrån Relacoms IT-chef som ansåg att det fanns olika synsätt 

på vilka IT-stöd som används idag av spridningsnättekniker ute på fältet. Efter 

undersökningen har fördomar och förutfattade meningar blivit bevisade och vidare 

undersökning kan genomföras. Metoderna som användes i denna undersökning var, enkäter, 

intervjuer och etnografiska intervjuer. De som fick delta i enkätundersökningen var alla 

spridningsnätteknikerna i Stockholm och Kalmar. Etnografiska intervjuerna genomfördes 

med totalt 8 stycken spridningsnättekniker i de två städerna. Intervjuerna genomfördes med 

IT-chefen och en projektledare från Relacom där det framgick vad som förvånade dem över 

resultatet av enkäterna. 

Resultatet blev en lista av faktorer som påverkar det mobila arbetet som 

spridningsnättekniker. Resultatet från enkäterna visade på att teknikerna har en god datorvana 

och i stort gillar hur arbetet ser ut idag. Det kom även fram att det skillnader mellan 

Stockholm och Kalmar när det gäller dataprogram som teknikerna hämtar uppdrag ifrån, sen 

har de även olika navigationshjälp medel. Så även om skillnaden inte är så stor finns det olika 

förutsättningar i de olika städerna. 

Slutsatsen av undersökningen är att det krävs observationer för att se hur människor arbetar 

för att verkligen förstå arbetsförhållandena. Bor man i en mindre stad utan adresser till skåp 

och stationer krävs kartfönster som kan underlätta arbetet för spridningsnättekniker. Sen har 

erfarenhet alltid en stor betydelse, hur länge de anställda har arbetat på företaget men även 

hur länge de arbetat i samma område. 

 

Nyckelord: mobilitet, IT-stöd 
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Abstract 

This work is about how technicians at Relacom use their laptop computers, in order to 

manage their mobile work. What is more, the study also includes a comparison between 

technicians work in two cities, Stockholm and Kalmar.  

This work has also relevance for the company Relacom as the company wants to support the 

technicians´ mobile work and also make it more efficient, with the IT-tools. The methods 

that were used in this research were survey, interviews and ethnographical interviews. The 

technicians were the ones who answered the survey in both cities Stockholm and Kalmar. 

The ethnographical interviews were done with a total of eight technicians in both cities. The 

interviews were with two chiefs of Relacom, were the result of the survey was discussed.  

The result of the research is a list of elements that affects the work in mobile context as a 

technician and there´s difference between cities. The result from the survey shows that 

technicians have a god experience with computers and in the big picture they like how things 

are today. It also showed differences between cities, like navigations systems and computer 

program for picking assignments. The conclusion of the research is that you have to observe 

a workplace to understand the context the technician work in. If you live in a small town 

without addresses to lockers and stations, the technicians is going to need a map to find the 

right location. Always is the work experience relevant, how long a technician has worked in a 

company or in a certain area. 

 

Keyword: mobility, IT-tools  
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Förord 

Denna undersökning är ett examensarbete inom Interaktionsdesign på Högskolan i 

Kalmar. Uppdraget har kommit från Relacoms IT-chef Jonas Ohlson, han ville veta hur 

företagets spridningsnättekniker använder deras bärbara datorer och till vad. 

Undersökningen har genomförts under 10 veckor, vilket har gått bra tack vare 

hjälpsamma handledare och cheferna på Relacom.  

”Vill tacka min handledare som hjälpt mig under projektets gång men även cheferna på 

Relacom som underlättat arbetet med spridningsnätteknikerna. Även ett tack till de 

spridningsnättekniker som har låtit mig åka med på observationer i Kalmar och 

Stockholm.” 
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1. Introduktion 

Under denna rubrik kommer problem området presenteras och även varför detta är ett relevant 

område. 

Mobilitet är viktigt i dagens samhälle eftersom fler människor arbetar på olika platser 

och även ute på fältet.  Med fältarbetare menas till exempel poliser, tekniker, 

ambulanssjukvårdare, chaufförer med mera. Mobilitet handlar om rörlighet och i ett 

mobilt arbete krävs det att arbetare hela tiden ska vara uppdaterade och finna 

information ute på fältet, till exempel med hjälp av bärbara datorer, mobiltelefoner och 

handdatorer. (Vuolle, Kallio, Kulju, Tiainen, Vainio & Wigelius, 2007). Detta medför 

att tekniken hela tiden måste förbättras för att kunna understödja mobilitet och 

effektivisera arbetet. Genom att skapa verktyg som är anpassade till kontexten kan 

arbetet ske snabbare och fler arbetsuppdrag kan hinnas med.  

Denna rapport fokuserar på mobilitet och IT-stöd hos spridningsnättekniker inom 

företaget Relacom, deras mobila verktyg består idag av en mobiltelefon och en bärbar 

dator. Relacom är den ledande och globala leverantören av nättjänster och har 17 000 

medarbetare i 17 länder. Uppdraget kom ifrån Relacoms IT-chef Jonas Ohlson som 

såg ett behov av att undersöka spridningsnätteknikers arbetssätt med olika IT-stöd, 

detta för att se om det fanns sätt att effektivisera och underlätta deras arbetssituation. 

Relacoms chefer har olika uppfattningar om vilka IT-stöd som används hos 

spridningsnättekniker, en del menar att ett navigationsprogram som heter kartfönster 

inte används alls och andra menar tvärtom. Rapporten lyfter fram vilka IT-stöd som 

används och hur mycket, men även faktorer som bidrar till ökad effektivitet.  

Undersökning är tänkt att ligga till grund för att se om det finns möjlighet att byta ut 

eller förbättra den befintliga tekniken som används idag (bärbar dator och 

mobiltelefon). Det finns även olika synpunkter på teknikbehovet för 

spridningsnättekniker inom företaget, och denna rapport har som syfte att förtydliga 

vad som faktiskt används och hur dessa verktyg används.  
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer ett teoretiskt ramverk att presenteras som handlar om mobilitet och 

kontext. Teorin kommer att sättas i sitt sammanhang, hur Relacoms spridningsnättekniker arbetar 

mobilt. 

Inom mobilt arbete finns det olika verktyg för att understödja arbetet, beroende på 

vad arbetet handlar om. Generellt när det handlar om mobilitet måste tekniken 

anpassas till varje aktivitet, därför krävs även en djupare undersökning inom respektive 

område för att se hur man arbetar mobilt. Tekniken ska underlätta arbetssituationer 

som handlar om att ta fram information för att kunna utföra arbetsuppgifterna för 

dagen(Vuolle, et al, 2007).  

En artikel skriven av Vuolle, et al(2007) handlar om etnografiska studier som 

genomfördes på taxichaufförer. Artikeln användes för att diskutera likheter och 

olikheter mellan de mobila arbetena som spridningsnättekniker och taxichaufförer. 

Men även jämfördes resultat kring den mobila kontexten för att sedan i diskussionen 

få fram svagheter med en sådan jämförelse. 

Litteratur från Oulasvirta och Sumari(2007) användes för att se vilka problem det finns 

med att hantera flera verktyg i en mobil kontext. Detta kan ha stor betydelse för till 

exempel säkerheten vid en mobil kontext. Att hantera en dator samtidigt vid körning 

kan distrahera förarna, medan andra stänger ner och plockar undan datorn. Vilket då 

kan leda till en omstartning av system. Problematiken kring verktyg är att de ska 

anpassas till varje individ, vilket de även framhäver i denna artikel.  

För att få fram betydelsen av kontexten används en artikel av Dourish (2004), som 

handlar om problematiken kring en rörlig kontext, men även vilken tillgång som 

kontexten har för att designa en produkt. I denna undersökning har kontexten en stor 

betydelse med tanke på att miljön är ständigt föränderlig. Kontexten har stor påverkan 

när det handlar om temperaturer, blåsigt, ljust, mörkt med mera. Allt påverkar när ett 

arbete ska genomföras eller läsas från en skärm. Problematiken och resultaten av 

Dourish artikel används för att jämföra resultatet från denna undersökning. 

Litteraturen som framtagits har används för att jämföra tidigare studier med denna 

studie, för att öka reliabiliteten kring resultat. 

Uppdraget kommer ifrån företaget Relacom, vars affärsidé är att tillhandhålla 

exceptionella fälttjänster inom så kallade ”managed services” för hemmamarknaden, 

företagsmarknaden samt för fasta och mobila nät (Relacom, 2009). För att kunna 
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effektivisera arbetet med spridningsnättekniker behövdes en undersökning av hur de 

arbetar för att se vad som kan förbättras, i detta fall ligger fokuset på IT-stöd som 

används dagligen.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Böcker och teorier som användes under projektet handlar om kontext (miljö), vilken 

påverkan det har på tekniken som måste anpassas till olika kontexter. Dessutom 

används mer övergripande artiklar som handlar om studier inom mobilt arbete och 

vad som kan påverka arbetet som ska utföras. Beroende på vilka som ska använda en 

produkt måste denna anpassas till användaren, i detta fall handlar det om mobilitet och 

en bärbar dator. Mobilitet betyder att användaren sällan är på samma plats hela dagen 

utan är ständigt rörlig. 

 

2.1.1 Kontextdefinition  

Dourish(2004) framhäver att människor inte är pålitliga när det gäller handlingar, 

det är inte självklart hur människor agerar i olika miljöer. För att tydliggöra vad 

som menas med kontext, används fyra antaganden: 

Kontext är en form av information – Om man undersöker kontexten är det en 

vetenskap inte ett antagande. 

Kontext är oklanderlig – Genom att undersöka kontexten kan man till exempel få 

reda på i förväg vilka applikationer som stödjer en viss aktivitet genom att 

observera miljön som aktiviteten sker i. 

Kontext är stadig/oföränderlig – Element inom kontexten kan variera men kontexten 

består, vilket gör att man kan visa vilka element som är relevanta för en viss 

applikation/produkt.  

Kontext och aktivitet kan separeras – Aktiviteter händer i en kontext. Kontexten 

beskriver egenskaper av miljön/omgivningen, vilka aktiviteter som äger rum men 

aktiviteterna själva kan separeras från varandra.  
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Dourish(2004) använder även etnografiska studier som en metod vid 

undersökning av kontext och dess aktiviteter. Det som bör tänkas på menar 

Dourish är följande: 

 Människors handlingar är inte förutbestämda, där det finns regler som 

människor interagerar med. Människor är inte fokuserade på orsak utan 

konsekvenser. Det som minns av en händelse är konsekvenserna efteråt inte 

orsaken till händelsen. Därför är det viktigt att studera hela kontexten så att 

orsaken till en viss handling syns inte bara konsekvensen. 

 Dourish menar att etnografiska studier visar meningen med lingvistiska termer 

som kommer fram från social förståelse av passande användning istället för 

extern, objektivitet av verkligheten. Ord som ”hej”, kan vara en hälsning men 

även en efterfrågning, avvisande, ett skämt, ett utrop med mera. Beroende på 

när det används kan betydelsen variera vilket kan undersökas med hjälp av 

etnografiska studier(observationer).  

Kontexten observeras för att se vilken teknik som kan underlätta vid denna typ av 

arbete. Vid utomhus arbete finns olika faktorer som till exempel: Kyla, värme, ljus, 

mörker med mera. Detta påverkar hur pass bra man ser applikationer på en dataskärm 

eller på en mobiltelefon, vilket då måste vägas in i kontexten och det mobila arbetet 

som pendlar mellan att till exempel köra bil, klättra stolpar utomhus och koppla 

inomhus. Verktygen som används måste klara av påfrestningar från dessa faktorer, 

men även kunna hanteras eventuellt på höga höjder. Höga höjder är även en faktor 

som just spridningsnättekniker arbetar med varje dag, när de klättrar i stolpar för att 

undersöka mottagningen från ledningar. Detta menar Dourish har en viktig funktion 

när man observerar den tänkta miljön som produkten eller applikationen ska användas 

i. 

2.1.2 Användbarhet i mobilt arbete 

Mobila arbeten ökar och alla har olika behov både när det gäller mobilitet och 

service som stödjer mobila arbetsuppgifter (Vuolle, et al, 2007). Användarnas 

utmaning är inte endast teknologin utan det finns även andra faktorer inom en 

mobil kontext. Alla människor har olika erfarenheter av teknik, och de inom 

mobila arbeten måste även ha teknik som är anpassad till olika kontexter för att 

fungera. Kontexten måste räknas in när en utvärdering utförs för att tillämpa 
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teknologiska verktyg, finns rutinuppdrag inom arbetet och även icke rutin vilket 

måste kännas till. Till exempel om batteriet tar slut eller nätverket försvinner, kan 

hela arbetsuppdraget försvinna och allt måste startas om igen. Något som 

fältarbetare tjänar på är att hantera information ute på fältet, eftersom de får 

mindre pappersarbete och mindre resor fram och tillbaka från olika kontor. Vuolle, 

et al (2007) tar upp sju principer for mobila serviceyrken: 

 Verktyget/produkten ska tillgodose information som användaren behöver när 

denna arbetar mobilt 

 Produkten ska göra livet enklare för användaren 

 Produkten ska inkludera bara relevant information 

 Produkten ska vara enkel att använda 

 Den viktigaste informationen ska vara enklast att lokalisera 

 Produktens struktur ska vara anpassad till hur användaren tänker 

 Produkten ska vara anpassad till varje enskild person eftersom alla har olika 

behov.  

Produkten eller verktyget som nämns ovan i punktlistan handlar i detta fall om den 

bärbara datorn och dess IT-stöd, vilket kan användas för att se hur anpassningsbar 

spridningsnätteknikers verktyg var. 

Företag har möjlighet att underlätta för de mobila arbetarna genom att förbättra 

tekniken eller programvaran så att arbetare kan eliminera en del resor, vilket sparar tid 

och arbetskraft. I undersökningen av Vuolle, et al(2007) genomfördes pilotstudier på 

mobila arbetare som bland annat var taxichaufförer. Resultatet av pilotstudierna blev 

ett frågeformulär för mobilt arbete, hur det mobila verktyget ska fungera för att vara 

tillämpningsbara i en mobil kontext, se Tabell 1. 
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Tabell 1 Resultat från pilotstudien med bland annat taxichaufförer: hur mobila 

verktyg ska vara 

 

1. Lätt att använda 

2. Skärmstorlek, är storleken anpassad till arbetet? 

3. Batterikapacitet, hur lång tid räcker batteriet? 

4. Anpassat verktyg för att arbeta rörligt 

5. Informationsinput, finnas möjlighet att ansluta verktyg som till exempel 

USB för att tillföra information 

6. Skulle kunna använda verktyget med en hand 

7. Anpassad till miljön(kallt, varmt, mörkt, ljust, ljud med mera) 

8. Säker vid rörligt arbete 

9. Lätt att använda när man rör sig 

10. Lätt att använda vid stress 

 

Dessa punkter anser Vuolle, et al (2007) vara något att tänka på när det handlar om en 

mobil kontext. Detta ska kunna öka effektiviteten med mobilt arbete. 

2.1.3 Mobiltelefoner och bärbara datorer i en mobil miljö  

Oulasvirta & Sumari (2007) anser att det kan vara problematiskt att hantera flera 

verktyg i ett mobilt arbete. Frågan som ställs är: ”Vilka fördelar finns det att ha flera 

verktyg istället för ett?`” 

Första studien som genomfördes handlade om att byta från olika verktyg till exempel 

mobiltelefon till sökare eller e-post. Den andra studien handlade om en mobil kontext, 

hur anpassade verktygen är för en bytlig miljö. Tredje studien handlade om 

människors egna handlingar, hur de hanterar olika situationer och handlar i olika 

situationer. 
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Flera verktyg kan vara användbara då ett verktyg kanske inte har alla funktioner som 

behövs för att utföra en uppgift. Oulasvirta & Sumari(2007)  menar att det finns flera 

steg innan man kommer igång med ett verktyg, som visas i figur 1. 

 

Välja och packa upp verktyget 

 

Bära verktyget 

 

Sätta upp verktyget för att använda, kanske koppla upp mot andra resurser 

och öppna applikation 

 

Använda applikationen på verktyget, kanske med andra verktyg 

 

Stänga applikationen, stänga ner uppkopplingen och försätta verktyget till 

bärtillståndet 

Figur: 1 Visar hur många steg som behövs för att starta en produkt eller 

applikation(Oulasvirta & Sumari, 2007, s.1133) 

 

Verktyg måste hanteras i olika steg enligt figur 1, vilket enligt Oulasvirta & Sumari 

(2007)  kan leda till att verktyget är tillgängligt vid ett senare tillfälle eller inte. 

Detta kan jämföras med figur 1 som handlar om antalet steg som måste genomföras 

innan man kan starta en applikation (Oulasvirta & Sumari, 2007).  

Innan varje arbetsuppdrag noterar spridningsnätteknikerna med hjälp av ett 

datorprogram att arbetet är påbörjat och efteråt även när det är klart, ett meddelande 

skickas då till operatören. Detta betyder att de hela tiden är rörliga, med andra ord att 

utrustningen ska vara anpassad till kontexten.  

Många uppdrag genomförs utan att träffa den egentliga kunden, teknikerna kopplasr 

inne på en station eller i ett skåp. Andra uppdrag kräver att de kan ta med den bärbara 

datorn och till exempel kontrollera kundens bredband. Vuolle et al.( 2007) har resultat 
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från pilotstudier med taxichaufförer, vilket har jämförts med resultatet som denna 

undersökning har fått fram. 

2.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att studera mobilt arbete och se hur det skulle kunna 

förbättras, genom att synliggöra problemen som finns idag. Mobilt arbete studeras i en 

specifik kontext, studien fokuserar på hur spridningsnättekniker arbetar med IT-stöd 

på sin arbetsplats, som är Kalmar eller Stockholm. Ett praktiskt mål med studien är att 

företaget Relacom ska kunna använda denna rapport som underlag vid framtagning av 

ny teknik eller programvara som kan vara stöd till det mobila arbetet.  

Forskningsfrågorna som ska försöka besvaras lyder: 

”Vad påverkar spridningsnätteknikers användning av IT–stöd?  

Hur mycket används de befintliga IT-stöden, samt till vad?  

 

2.4  Avgränsningar 

 Spridningsnättekniker – fokuset ligger på en viss typ av tekniker, eftersom det 

inte finns möjlighet att kolla alla teknikers arbetssätt.  

 Etnografiska intervjuerna – kommer att ske med åtta spridningsnättekniker, 

eftersom det inte kommer finnas tid till flera. 

 Mobilt IT-stöd – en annan avgränsning är att se hur de befintliga IT-stöden 

används och till vad istället för att undersöka hela arbetsmiljön, fokusera hur 

de använder datorn och hur mycket. 

 Två olika städer – Eftersom uppdragsgivaren ville belysa arbetet från olika 

miljöer såsom storstad mot småstad, blev fokuset på Kalmar och Stockholm. 
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3. Datainsamlingsmetoder 

Under denna rubrik kommer metoder som tillämpats under undersökningen att presenteras, men även 

hur och varför de har använts. 

Projektet har genomförts med en induktiv ansats, där det inte finns en hypotes, arbetet 

har genomförts utan fördomar. Utgångspunkten var ingen teori som försöktes bevisas 

utan byggde allting på det som observerades och data som samlades in. Kvalitativ 

metod har används genom etnografiska intervjuer, där fokus låg på omgivningen och 

dess egenskaper. Med den kvalitativa metoden kunde man själv se hur 

spridningsnättekniker arbetade. Den kvantitativa metoden har används när enkäterna 

samlades in och sammanställdes i form av statistik, uppgifterna kunde ses över och 

svaren jämfördes. 

 

 Enkät1- Enkäter valdes för att få med fler av användarna, användarna i denna 

fråga är spridningsnätteknikerna. Enkäter skickades till alla 

spridningsnättekniker i Stockholm och Kalmar. 

 Etnografiska intervjuer - Etnografiska intervjuer användes för att se vilka 

aktiviteter som spridningsnättekniker faktiskt genomför och hur ofta de gör 

aktiviteterna. 

 Enkät2 – Efter de etnografiska intervjuerna blev det tydligare vilka frågor som 

var relevanta vilket ledde till att en ny enkät framtogs som fokuserade på 

dataprogram och användningen av dessa.  

 Intervjuer - Intervjuerna som gjordes var med cheferna på Relacom, för att få 

veta om det funnits några tidigare studier, och vad resultatet blev av tidigare 

undersökningar. Ett annat syfte var att studera vilken uppfattning som 

cheferna hade angående spridningsnätteknikernas arbetssätt. 

För att kunna undersöka hur spridningsnättekniker jobbar kommer etnografiska 

intervjuer att genomföras, vilket är en kombination av observation och intervjuer. Med 

observationer menas att man studerar arbetssituationen hos den tänkta målgruppen 

och i detta fall är det spridningsnättekniker. Detta för att kontexten ska framgå men 

även för att få en djupare förståelse för teknikernas dagliga arbete.  

Anledningen till att Kalmar och Stockholm valdes att studeras handlar om att 

examensarbetet skulle genomföras i Stockholm men att IT-chefen på Relacom fanns 
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på kontoret i Kalmar. Där av blev jämförelsen mellan storstad och småstad, hade 

kunna blivit annorlunda om utgångspunkten varit någon annanstans. 

3.1 Enkät 1 

Projektarbetet startade med en överskådlig enkät, för att se hur 

spridningsnätteknikerna trivs med den mobila kontexten samt verktygen (mobiltelefon 

och bärbar dator). Eftersom syftet med undersökningen var att få veta hur 

spridningsnättekniker arbetar, fanns ett behov av att nå många användare, därav 

enkäter. Under vecka 14 utformades ett första utkast på enkätfrågor som sedan 

kompletterades efter handledning. I början av vecka 15 skickades enkätfrågor till alla 

spridningsnättekniker per e-post inom området Kalmar och Stockholm, vilket blev 58 

stycken. Enkäterna bestod av några bakgrundsfrågor och därutöver fokuserade 

frågorna på hur stor datorvana respondenterna har och om det finns problem med att 

hantera en bärbar dator i en mobil miljö. Enkätfrågorna finns i bilaga 7.1. 

Med tanke på hur arbetsförhållandena ser ut, fanns det en del skepticism bland de 

anställda på Relacom vilket påverkade svarsfrekvensen. Med viss övertalning och ett 

flertal påminnelser kom flera svar in, även servicecheferna på kontoret i Stockholm 

och i Kalmar hjälpte till med att få in flera svar. Chefernas roll blev att skriva ut ett 

antal enkäter som de gav ut i pappersform till de anställda spridningsnätteknikerna och 

sedan samlades svaren in för att sedan skicka till mig per e-post och post. På detta sätt 

hade spridningsnätteknikerna valmöjligheten att svara via e-post eller pappersenkät, 

detta kan påverka reliabiliteten på undersökningen. 

3.2 Etnografiska Intervjuer 

För att framhäva hur metoden etnografiska intervjuer har genomförts, visas 

frågeställningar från Alan Copper(2007). Dessa har använts på de etnografiska 

intervjuerna som grundläggande frågor, dessa var inte färdigskrivna utan snarare 

improviserade men frågorna var som grund till metoden. 

Cooper(2007) tar upp hur man bör agera vid intervjuer och under 

användarobservationer. De flesta människor kan inte förenkla sina beteenden själva, 

speciellt när de inte befinner sig i den kontext som deras aktivitet sker i (Cooper, 

2007). Enligt Cooper kan den mest användbara metoden vara att kombinera 
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intervjuerna och observationerna. Cooper tar fram flera punkter som grund för att 

lyckas med etnografiska intervjuer. 

1. Intervjua där interaktionen sker – detta menar Cooper att det är viktigt att 

intervjua och observera där produkten ska användas, vilket även kan leda 

till att designern kan se hur produkten kan användas.  

2.  Undvika ett ”fixed set of questions”- med detta menar Cooper att färdiga 

frågor kan begränsa svaren från användaren vilket kan göra att man 

missar värdefull information. Istället kan man använda öppnare frågor 

som leder till diskussion. 

3. Fokusera på mål först snarare än uppgift – Varför och vilka beteenden 

som gör användarna motiverade, vilka mål som finns och inte enskilda 

uppgifter.  

4. Undvik att göra användaren till designer – guida respondenten till 

problem inte lösningar, de ska inte lösa problemen utan endast peka ut 

dessa. 

5.  Undvik diskussioner om teknologi – precis som man inte ska göra 

respondenten till en designer ska man inte heller göra denna till en 

programmerare. 

6. Uppmuntra till historieberättande – genom att uppmuntra respondenten 

till att berätta historier som involverar produkten, kan värdefull 

information komma fram. 

7. Be om att visa och berätta – detta menar han att man ska låta 

respondenten berätta vad de tänker på när de interagerar med produkten 

men även visa vad som finns och varför dessa används.   

(Cooper, 2007) 

 

Etnografiska intervjuer är en kombination av observation och intervjuer, vilket även 

ses som en av de bättre metoderna för att få så mycket information som 

möjligt(Cooper, 2007). Under observationerna ställdes frågor som kom fram under 

dagen, för att se vad teknikerna tänkte när de utförde uppgifterna som hade med den 

bärbara datorn att göra. Frågorna som ställdes var inte färdigskrivna utan var mer 

improviserade vilket är en modell som användes av Cooper(2007). 
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Under vecka 16 och 17 genomfördes etnografiska intervjuer med totalt 8 stycken av 

Relacoms spridningsnättekniker i olika områden. I varje stad observerades 4 stycken 

spridningsnättekniker när de utförde sitt arbete. Mötesplatserna bokades i Kalmar med 

hjälp av servicechefen Johan Lundström. De etnografiska intervjuerna startade i 

Kalmar på Relacoms kontor på Varvsholmen, där de tilldelade respondenterna fick 

visa hur deras dag börjar och sedan fortsätter. Observationerna ägde rum mestadels i 

Relacoms bilar, men jag fick även vara med på möten med kunder och arbete på 

stationer. Utskrifterna som användes under arbetsdagen skrivs ut från ett dataprogram 

som ska studeras detta gjorde att även pappret var av stor vikt vid observationen. på 

utskriften fanns kopplingsuppgifter som behövs för att klara av arbetet, detta papper 

observerades för att se om uppgifterna var tillräckligt tydliga och lättöverskådliga. 

Under vecka 17 genomfördes etnografiska intervjuer i Stockholm på samma sätt som i 

Kalmar vecka 16, skillnaden var att i Stockholm bokades mötesplatser med 

spridningsnätteknikerna själva genom telefonsamtal. Under veckans gång samlades allt 

material in som anteckningar som sedan renskrives efter genomförd observation. I 

slutet av vecka 17 gjordes en sammanställning av allt som observerades under dagarna 

med spridningsnätteknikerna.  

Det sista som gjordes var att göra en sammanställning av alla observation som 

genomfördes under de två veckorna. Sammanställningen användes för att studera 

likheter och skillnader mellan spridningsnättekniker och mellan arbetsorter.  

3.3 Enkät 2 

Efter de etnografiska intervjuerna fanns det en annan förståelse för arbetet som 

spridningsnättekniker. Under observationer kom det fram vilka IT-stöd som fanns på 

de bärbara datorerna respektive inte fanns. Vilket gjorde att en ny enkät togs fram för 

att få mer detaljerad information. Som tidigare togs upp fanns en fördom om 

användningen av IT-stöd, för att få med en mängd användare användes enkäter igen. 

För att visa vad spridningsnätteknikerna använde behövdes statistik som övertygade 

ledningen på Relacom. Enkäter blev då en bra insamlingsmetod för att uppnå det 

resultatet. Denna enkät blev mer fokuserad på IT-stöd och funktioner på den bärbara 

datorn som används under arbetsdagen. Enkäterna skickades ut under början av vecka 

18. Enkäterna gjordes för att få in synpunkter från flera spridningsnättekniker än bara 

de som varit med under de etnografiska intervjuerna. Enkätfrågor finns i bilaga 7.2. 
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3.4 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes för att se vilka förväntningar som fanns hos cheferna på 

Relacom, och även vad de hoppades uppnå med undersökningen. Frågorna som 

användes under intervjuerna finns i bilaga 7.3. Intervjuerna genomfördes på 

huvudkontoret i Marievik där möte med Jonas Ohlson hade bokats en timme klockan 

09:00-10:00. Under intervjun visades resultaten från enkäterna som hittills hade 

kommit in, dels för att visa vad som är gjort men även för att få ytterligare hjälp med 

att få in fler svar från spridningsnätteknikerna. Sedan diskuterades resultaten, vad som 

förvånade honom och om han ville ha kompletterande frågor till en ny enkät. Efter 

mötet med Jonas Ohlson var ytterligare en timme bokad med Robert Jansson, klockan 

10:00-11:00. Robert Jansson har tidigare gjort studier inom företaget vilket var 

intressant för denna intervju. Under intervjun diskuterades mera om vad som hans 

forskning resulterade i men även vilka metoder som tillämpades. Under intervjuerna 

diskuterades det även eventuella förutfattade meningar, och om svaren från enkäterna 

gjorde honom förvånad eller inte. Intervjuerna antecknades ner och sammanställdes 

efteråt.  

 

 



 14 

4. Resultat  

Under denna rubrik kommer resultaten av metoderna att presenteras under olika rubriker. Med 

hjälp av diagram och tabeller visualiseras resultaten upp. 

4.1 Resultat: Spridningsnätteknikernas arbete 

I detta avsnitt handlar det om miljön som Relacoms spridningsnättekniker arbetar i. 

Spridningsnättekniker arbetar med att koppla in telefoni, bredband, felsöka med mera, 

för storkunder som Telenor och Telia. När de kopplar in telefoni eller bredband vistas 

de ute bland skåp och stationer, där de drar kopplingar mellan kunder och operatörer. 

Vid många av tillfällena kräver det inte kundkontakt utan mestadels navigation till rätt 

skåp eller station. Rörligheten finns med bil som transportmedel, de använder även en 

bärbar dator och en mobiltelefon för att klara av arbetsuppgifterna. Den bärbara 

datorn är portabel så att teknikerna alltid kan ha den med sig men den kan även 

monteras i bilen med hjälp av ett stativ. Vanligtvis är datorn monterad under körning 

och den går även att fälla upp så den inte är i vägen. Med hjälp av den bärbara datorn 

kan de renskriva uppdrag då ett meddelande skickas till operatören som i sin tur kan 

prata med kunden. Så kunderna som spridningsnätteknikerna på Relacom träffar är 

egentligen kunder till en stor operatör som till exempel Telia och Telenor. Resultat 

från observationer 

Resultaten kommer att redovisas under samma rubriker som metoder, för att tydligare 

se vad resultaten blev från varje moment. 

IT-stöd som används inom arbetet som spridningsnättekniker: 

Telia Navigator – är ett navigationsprogram som fanns på alla datorer i Kalmar. I 

programmet kan teknikerna skriva in en adress och vägbeskrivning i form av ”Global 

Positioning System” (GPS) liknande funktion. Vilket betyder att de får en destination 

och en förklaring genom att en röst förklarar vägen och en karta visas med hjälp av en 

pil som symboliserar bilen. Denna typ av hjälpmedel är användbar då det finns en 

adress till skåp, station eller kund.  

Kartfönstret – är ett IT-stöd används för att lokalisera alla skåp och stationer som 

finns placerade i hela Sverige. Finns även utritat exakt position av kablar, men detta 

hanterar kabelteknikerna mest. Det går även att zooma in det tänkta skåpet eller skriva 

skåpets namn för att tydligt få en kartbild över området som denna finns i. Detta kan 
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underlätta för tekniker som inte har arbetat inom ett område så länge eller bytt 

arbetsort. Detta kan underlätta om man inte arbetat länge inom ett område, kan alltid 

hitta dit man ska genom att öppna detta fönster även om det tar tid att ladda kartan. 

WiPS- Är ett program som spridningsnätteknikerna använder för att få fram deras 

uppdrag för dagen. Med WiPS kan du göra olika mätningar på ledningar och se efter 

lediga komponenter till kunder. Detta är integrerat med en storkund hos Relacom, är 

en förenkling av Movex. Som sågs på resultatet så används detta program väldigt 

mycket, och ibland tillsammans med Movex. Hämta uppdrag och renskriva är något 

som måste göras varje dag före varje uppdrag och efter. 

Movex – är då ett program liknande WiPS men utan integreringen av mätningar med 

mera. Movex har mer information om uppdrag och överskådliga köer, som 

spridningsnätteknikerna hämtar uppdragen ifrån. Movex fungerar på samma sätt som 

WiPS när det gäller renskrivning av uppdrag, finns lite olika kommandon men 

helheten är detsamma. 

Microsoft autoroute/ Route 66 – är ett program som spridningsnätteknikerna själva 

har införskaffat och kan även användas som en GPS. Men kan även spara 

destinationer som skåp och stationer så att de alltid finns kvar i systemet, och därmed 

enkla och snabba att lokalisera.  

Hitta.se – är en internet sida där man kan söka på adresser och få en karta till 

destinationen. Kan även få en vägbeskrivning förklarad genom text från plats till mål. 

Pappkartboken – är en vanlig kartbok som används genom att slå upp sidor inom 

området och kolla på kartan vart teknikern ska köra.  
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4.2 Resultat från Enkät1 

Nedan redovisas resultatet från Enkät1 som skickades ut i början av vecka 15. 

Resultaten är uppdelade mellan Kalmar och Stockholm, i Stockholm var det 27 av 47 

(57 %) spridningsnättekniker som svarade på enkäten och i Kalmar var det 6 av 11 (54 

%) spridningsnättekniker som svarade. I tabellerna 1 & 2 är de högsta siffrorna 

svartmarkerade. 

Tabell 2 visar vilken ålder de flesta spridningsnättekniker har, de flesta har en ålder 

kring 45-55 år i Stockholm och Kalmar. 

Tabell 2 Spridningsnätteknikers ålder i Kalmar och Stockholm 

Ålder Kalmar Stockholm 

25-35 1 0 

35-45 2 3 

45-55 3 16 

55-65 0 8 

 

Tabell 3 visar hur länge spridningsnätteknikerna har arbetat hos Relacom, tabellen visar att 

teknikerna har arbetat en längre tid 8-10+år.  

Tabell 3 Spridningsnätteknikerna svarade på frågan: Hur länge har du arbetat på 

Relacom? 

 

 

 

 

 

  

År Kalmar Stockholm 

0-2 år 1 2 

2-4 år 2 3 

4-8 år 2 3 

8-10 år eller mer 3 19 
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I figur 2 visas hur många som använder en dator i privata sammanhang i Stockholm och i 

Kalmar. Figuren visar tydligt att majoriteten av teknikerna använder en dator varje dag. 

 Figur 2 hur ofta använder du en dator privat?  

I figur 3 ser man en jämförelse av funktionaliteten mellan Stockholm och Kalmar. 

Majoriteten i båda städerna anser att det fungerar väldigt bra med en bärbar dator i deras 

mobila arbete. 

Figur 3 Hur skulle du säga att det fungerar med en bärbar dator med tanke på rörligheten? 

I figur 4 kan man se en jämförelse av funktionalitet med två verktyg i arbetet mellan 

Stockholm och Kalmar. I stort har de flesta svarat väldigt bra och bra. 

Figur 4 Hur skulle du säga att det fungerar med två verktyg, mobil och dator i ditt arbete? 
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Figur 5 visar att det finns problem med de bärbara datorerna i både Stockholm och Kalmar. 

Det som framkommer mest är att datorn kopplar ner, med det menas att uppkopplingen 

försvinner. 

Figur 5 Finns det något som inte fungerar så bra med bärbar dator? 

I figur 6 är det en jämförelse mellan Stockholm och Kalmar, där diagrammen visar vad 

spridningsnättekniker använder datorn till. Det som alla tekniker gör är att hämta uppdrag 

och efter det är det vägbeskrivning som väger tyngst.  

Figur 6 Vad använder du den bärbara datorn till i ditt arbete? 

Sista frågan på enkäten var öppen, där spridningsnätteknikerna kunde med valfria ord 

beskriva arbetssituationen.  
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Kommentarer som kom fram av enkäterna: 

 Trådlöst är dåligt 

 Dåligt med utbildning 

 Dåligt med kunskap, ingen som visat hur allting fungerar 

 Bra med opartisk dator så man kan övertyga kunden om att det är kundens 

utrustning som inte håller måttet 

 Skulle vilja ha fast skärm och tangentbord i bilen 

4.3 Resultat från de etnografiska Intervjuerna 

Skillnader som sågs mellan Stockholm och Kalmar från de etnografiska intervjuerna: 

 I Stockholm och Kalmar var det flera saker som skilde sig åt bland annat 

förutsättningarna för att genomföra arbetet. Skillnaden mellan städer är något som 

Relacom vill se, hur pass det skiljer sig mellan städerna och arbetssätt. Framtagningen 

av skillnader mellan städerna är gjorda på begäran av uppdragsgivaren. 

Olika förutsättningar: 

 Telia Navigator fanns inte på datorerna i Stockholm – Vilket gjorde att de i 

Kalmar hade ytterligare ett hjälpmedel som inte teknikerna i Stockholm kunde 

ta del av. 

 Datorerna i Stockholm var mindre än de i Kalmar – Datorerna i Stockholm 

var mindre, vilket även gjorde att skärmen och överblicken var mindre än de i 

Kalmar. 

 Tempot är snabbare i Stockholm än i Kalmar- I Kalmar fanns ett annat lugn 

än i en storstad utifrån de observationer som genomfördes var detta tydligt. 

De i Stockholm skyndade på men betydde inte nödvändigtvis att fler uppdrag 

blev gjorda. 

 

Arbetssätt: 

 Teknikerna i Kalmar använder även dataprogrammet Movex för 

överskådligare köer 
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 Fler som skriver ut uppdragen på kontoret i Kalmar, inga som gör i 

Stockholm 

 Spridningsnätteknikerna i Kalmar studerar uppdragen innan de väljer vilket de 

ska ta, vilket de inte gjorde i Stockholm 

 Vid vägbeskrivning används GPS, vanligare i Stockholm än i Kalmar. 

Eftersom det finns adresser till alla skåp och stationer i Stockholm. 

 Vägbeskrivningar i Kalmar krävs Kartfönstret där adresser inte finns till alla 

skåp 

Utveckling: 

4 av 8 spridningstekniker säger att det skulle gilla en handdator, och tror det skulle 

fungera eftersom konkurrenterna använder det. 

1 av 8 spridningsteknikerna menar att det skulle underlätta med en liten handdator där 

de kan skicka efter uppgifter även när de klättrar stolpar med mera. 

4 av 8 spridningsnättekniker menar att använda vägbeskrivning inte handlar om 

erfarenhet i arbetet utan snarare om lokalkännedom. Menade att det inte skulle spela 

någon större roll om de arbetat en längre tid, huvudsaken är att man kan området. 

 

Vägbeskrivningar och kartor: 

3 av 8 spridningstekniker använde kartfönstret och de arbetar i Stockholm. 

2 av 8 spridningstekniker använde någon typ av vägbeskrivning under timmarna som 

observerades, Route 66 och kartbok. Båda var i Stockholm. 

5 av 8 spridningstekniker menar att de använder något annat än kartfönstret för 

vägbeskrivning, Route 66, Microsoft autoroute, kartbok, GPS och Telia Navigator. 

 

De etnografiska intervjuerna kan sammanfattas i en punktlista av det som är att tänka 

på ett verktyg såsom en bärbar dator eller handdator ska användas vid den här typen 

av mobilt arbete: 

 En hand är att rekommendera – under observationerna fanns det tydliga 

tecken på att teknikerna vill ha en hand ledig. När de kör bil och när de 
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klättrar i stolpar, kan det underlätta med ett verktyg som inte innefattar 

tvåhands fattning. 

 Tydligare kopplingsuppgifter – vid observationerna använde teknikerna ofta 

utskriften för att se kopplingsuppgifterna hela tiden. Alla skrev även ner med 

egen penna, ännu större siffror och bokstäver för att bättre se 

kopplingsuppgifterna.  

 Ett mindre verktyg där helheten inte försvinner – alla tekniker kommenterade 

att ett verktyg som är mindre inte behöver vara fel, men de är rädda att mista 

helheten som en bärbar dator ger med större skärm. 

 

4.4 Resultat från Enkät 2 

Nedan är resultatet från Enkät 2. I Stockholm var det 23 av 47(48 %) 

spridningsnättekniker som svarade och i Kalmar var det 7 av 11(63 %).  

I figur 7 kan man se hur många som använder kartfönstret som finns på den bärbara 

datorn. I Kalmar kan man se att flera använder verktyget, i Stockholm säger flera 

stycken att de aldrig använder det. 

Figur 7 Hur mycket använder du kartfönstret? 
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I figur 8 kan man se att spridningsnätteknikerna i Stockholm använder i stort bara 

WiPS. De i Kalmar använder båda programmen i större utsträckning. 

Figur 8 Vilket program använder du när du hämtar uppdrag i ditt arbete? 

I figur 9 kan man se vilka program som används för att komma fram till rätt destination i 

respektive stad. I Stockholm används pappkartbok till stor del medan i Kalmar är det 

mycket av både Telia Navigator och pappkartbok. 

 

Figur 9 Vad använder du när du tar ut vägbeskrivningar? 
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Figur 10 ser man hur ofta som vägbeskrivning behövs i arbetet som spridningsnättekniker. 

I Stockholm och i Kalmar menar de flesta att det används varje dag. 

Figur 10 Hur ofta använder du vägbeskrivning? 

 

I tabell 4 kan man se hur många spridningsnättekniker som skriver ut sina arbetsuppdrag. 

Enligt resultaten nedan så skriver majoriteten i båda städerna ut sina uppdrag. 

Tabell 4 Antal spridningsnättekniker som svarade på frågan: Skriver du ut dina 

uppdrag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: Kalmar Stockholm 

Ja 4 18 

Nej 1 2 

Ibland 

 

2 3 

 

 

Aldrig 0 0 
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5. Diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet att analyseras och diskuteras tillsammans med teorin som 

togs fram i bakgrunden. 

I artikeln som är skriven av Vuolle, et al(2007) handlar det om vad som ska tänkas på 

när ett verktyg ska hanteras i en mobil kontext. Flera av resultaten kan jämföras med 

resultaten från denna studie. Jämförelsen kan göras eftersom båda arbetena är en 

mobil kontext, men finns en del olikheter mellan taxichaufförer och 

spridningsnättekniker också. Jämförelsen är relevant eftersom båda yrkena är mobila 

och snarlika, bygger mycket på den mobila kontexten som fältarbetare. Alla likheter 

och olikheter måste tas i beaktning när jämförelsen genomförs, på grund av de olika 

förutsättningar som finns mellan två olika yrken. 

5.1.1 Likheter mellan taxichaufförer och spridningsnättekniker 

 Resultaten från pilotstudien med taxichaufförerna(se tabell 1) handlar om 

batterikapacitet vilket även framkom i resultatet från Enkät 1 (se figur 5). Där 

framkom det att batterilängden inte alltid motsvarar spridningsnätteknikernas 

förväntningar. Detta kan handla om batterikapacitet överlag inte bara när det gäller en 

dator. Detta skiljer sig från taxichaufförer som säkerligen hanterar en mobiltelefon 

oftare än en dator, vilket gör att det finns olika förutsättningar med att jämföra 

befintlig teknik hos en taxichaufför och en spridningsnättekniker. Det framkom även 

att skärmstorleken har en stor betydelse vid denna typ av arbete, vilket även visas i 

tabell 1(Vuolle, et al, 2007). Med stor skärm menar teknikerna att de är rädda över att 

helheten försvinner om man har en för liten skärm. Eftersom vägbeskrivning är en 

viktig del i arbetet som spridningsnättekniker vill dem att skärmen ska vara tillräckligt 

stor så helheten inte försvinner när de ser på en karta. Taxichaufförer kan inte 

genomföra sitt dagliga arbete utan en GPS, men en spridningsnättekniker har flera 

andra verktyg för att hitta sin destination såsom Telia Navigator, kartfönstret, 

pappkartbok med mera (se figur 9). En del tekniker använder GPS i Kalmar och 

Stockholm, men det försvårar arbetet när det inte finns adresser till alla skåp och 

stationer. Med adresser skulle det finnas en annan möjlighet att ta fram programvara 

eller teknik till teknikerna.  

Reliabiliteten kring enkätresultatet från användarna kan ses som låg med tanke på den 

låga svarsfrekvensen. Men av dem som svarade kan man fortfarande se ett tydligt 
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mönster, som förmodligen hade blivit större om fler svarat. Tidigare i processen fanns 

det en önskan om att veta skillnader mellan ålder och städer hos spridningsnättekniker. 

Men frågeställningen kring ålder kan inte diskuteras eftersom det inte finns tillräckligt 

många åldrar att jämföra mellan. De yngre spridningsnätteknikerna har blivit uppsagda 

vilket gör att skillnaden mellan åldrar inte kunde studeras, även om det var 

grundtanken. De som svarade på enkäterna har en lång erfarenhet inom yrket som 

spridningsnättekniker vilket kan påverka reliabiliteten på resultatet. På grund av den 

långa erfarenheten som de flesta spridningsnättekniker har kan man ifrågasätta om 

resultatet hade varit detsamma med yngre och mer oerfarna spridningsnättekniker. 

Eventuellt skulle vägbeskrivning vara något som användes mera hos en ovan 

spridningsnättekniker, men som de flesta sa på de etnografiska intervjuerna handla det 

om lokalkännedom och inte erfarenhet i yrket(se sida 17). 

5.1.2 Kontextens betydelse 

Resultaten från de etnografiska intervjuerna var att kontexten är viktig när man ska 

tolka arbetsförhållandena för spridningsnättekniker. En spridningsnättekniker är sällan 

på samma arbetsplats varje dag, vilket gör att vägbeskrivningar och kartor är en viktig 

del i deras dagliga arbete. Anledningen till metoden etnografiska intervjuer är att 

människor sällan kan återberätta sina handlingar, eftersom de flesta sker omedvetet 

och i olika miljöer agerar man olika. Genom att observera miljön ser man hur det 

faktiskt ser ut och vilka aktiviteter som faktiskt sker, istället för att göra ett antagande 

om kontexten.(Dourish, 2004) 

Frågorna som ställdes under de etnografiska intervjuerna var inte färdiskrivna utan 

framkom under observationens gång, detta för att inte avgränsa svaren(Cooper, 2007). 

Observationerna handlar om hur man ska kunna förenkla arbetet som 

spridningsnättekniker, i detta fall fanns det saker som visade att ett verktyg som 

används med en hand skulle vara att rekommendera. Detta kan jämföras med 

resultaten från pilotstudien med taxichaufförerna(Vuolle, et al, 2007, se tabell 1). På 

samma sätt som teknikerna kör och vill ha en hand ledig, har taxichaufförerna samma 

behov. Där skiljer sig inte arbetet så mycket vilket gör att det kan jämföras och ge 

validitet i undersökningen. Sen finns det även olikheter mellan taxichaufförernas och 

spridningsnätteknikernas arbete, vilket är att mobiliteten kanske inte är lika stor hos en 

taxichaufför som spenderar mesta tiden med att köra bilen. Men likheten är att en 
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spridningsnättekniker använder datorn mestadels i bilen, om han/hon tar med den in 

till en kund är det vanligtvis för att testa uppkopplingen mot bredbandet.  

Problematiken kring en ständigt mobil kontext tar även Oulasvirta & Sumari (2007) 

fram i deras artikel som handlar om att hantera flera verktyg i en mobil miljö. Det som 

kan jämföras är deras modell(se figur 1) som handlar om att hantera en applikation 

eller verktyg, vilka steg som genomförs innan man kan börja använda den. Resultaten 

från observationerna visade tydligt problematiken kring att ha en bärbardator i bilen 

när de kör och sedan ska använda den som vägvisare och hämta arbetsuppdrag(se 

figur 5). Varje gång en spridningsnättekniker använder datorn får han/hon börja om 

från början vid varje kund ifall de stänger datorn vid bilfärd. Av observationerna 

visade majoriteten att de stängde igen datorn för att fokusera på bilkörningen. Att 

alltid starta om med inloggning är tidskrävande vilket måste göras för att komma igång 

verktyget för att hämta arbetsuppdrag. I figur 1 visades steg för att komma igång med 

en produkt eller applikation, vilket även kan appliceras i denna undersökning. Varje 

gång som teknikern stänger ner datorn behövs ett lösenord för att loggas in, och om 

nätet ligger nere eller uppkopplingen försvinner behövs ytterligare en inloggning. 

Dessa steg är något som man vill undvika men de flesta produkter fungerar på detta 

sätt, även i detta fall. I intervjun med Jonas Ohlson kom det fram att det eventuell 

finns en lösning på uppkopplingsproblematiken, vilket gör att tiden kan kortas ner och 

en inloggning kan hela tiden vara igång.  

5.1.3 Diskussion av metoder 

Kapitlet av Cooper(2007) tar fram vad som ska tänkas på när man intervjuar en 

användare, vilket kommer till nytta under intervjuerna och de etnografiska 

intervjuerna. Genom att få användaren att prata samtidigt som de genomför uppgiften 

är en effektiv metod där man får mycket information. Man kan även uppmana 

användaren att berätta historier som handlar om produkten, istället för att ha ett 

färdigt frågeformulär under intervjuerna(Cooper, 2007).  

Denna undersökning ska framhäva de problem som finns idag genom att använda 

metoderna enkäter, etnografiska intervjuer, och intervjuer. Dessa metoder för att få 

fram vilka faktorer som bidrar till problematiken kring en mobil kontext. Fokuset i 

denna undersökning ligger på att se hur mycket spridningsnätteknikerna använder 

programmen i den bärbara dator och på vilket sätt.  
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5.1.4 Diskussion allmänt 

Denna undersökning kan användas som underlag för att ta fram navigationshjälp till 

spridningsnätteknikerna, vad man bör tänka på när man tar fram annan programvara 

eller teknik. Åldern ansågs relevant för att veta vilken målgrupp som tekniken ska rikta 

sig till, men även för att veta om teknikerna har arbetat inom samma område en längre 

tid. Resultatet kunde varit annorlunda om det varit nyanställda på företaget, vilket gör 

att reliabiliteten sjunker en aning. Det finns siffror som visar att 4 av 7 

spridningsnättekniker använder Telia Navigator, vilket kan styrka att den typen av 

navigationshjälp kan behövas i fler städer(se figur 9). Fortsatt forskning skulle kunna 

göras med fler städer, så att ett tydligt mönster på användningen av programvaror och 

problem kring en mobil kontext belystes mera.  

5.2 Slutsats 

”Vad påverkar spridningsnätteknikers användning av IT–stöd?  

Hur mycket används de befintliga IT-stöden, samt till vad?  

Problemformuleringen har besvarats till viss del genom att punkta upp olika faktorer 

som påverkar det mobila arbetet, vad som bör tänkas på när man designar eller tar 

fram teknik. Kan även säga att faktorer som påverkar är själva kontexten, beroende på 

temperatur, blåsigt, ljust, mörkt med mera. Allt påverkar hur ett verktyg ska fungera 

och vad som bör tänkas på. Enkäterna visar hur mycket som de befintliga IT-stöden 

används eller om de används. De etnografiska intervjuerna gav konkreta resultat om 

vad som finns på datorerna men samtidigt vad de använder och hur de använder det. 

Tror att det är en bra kombination att använda etnografiska intervjuer och enkäter, för 

att få med många användare och samtidigt kunna observera och se hur det faktiskt 

fungerar istället för att bara läsa det på papper. Skillnaden mellan Kalmar och 

Stockholm är inte så stor, den största skillnaden är förutsättningarna. Med tanke på att 

IT-stödet Telia Navigator inte finns i Stockholm, detta var ett test. Men kommer 

förhoppningsvis att tillämpas på alla spridningsnätteknikers datorer, så alla har samma 

typ av hjälpmedel. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Enkät1 

Enkätundersökning med spridningstekniker i Kalmar och Stockholm 

Jag heter Caroline Ramström och gör ett examensarbete på Högskolan i Kalmar. 

Denna undersökning kan leda till att spridningsteknikers vardagliga arbete blir 

lättsammare. För att detta ska bli en bra grund i denna undersökning skulle jag 

uppskatta om du svarade så utförligt som du kan. Under övriga kommentarer kan du 

skriva synpunkter och kommentarer som har med frågan att göra och i slutet finns det 

plats för olika kommentarer av alla slag. Uppskattar alla svar som jag kan få.  

Tack på förhand! 

1. Ålder? 

25-35 år     35-45 år               45-55 år                    55-65 år 

 

2. Kön? 

Kvinna      Man  

 

3. Var är din arbetsplats? 

Stockholm Kalmar                

 

4. Hur länge har du jobbat som spridningstekniker hos Relacom? 

0-2 år    2-4 år             4-8 år               8-10 år eller mer 

 

 

5. Hur ofta använder du en dator privat? 

Varje dag     Varannan dag      1 gång/veckan      1 gång/månaden     Mer sällan     Aldrig 

 

Övriga kommentarer: 
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6. Hur skulle du säga att det fungerar med en bärbardator på jobbet med 

tanke på att det är så rörligt arbete?  

Dåligt Oftast bra               Bra               Väldigt bra 

 

Övriga kommentarer: 

7. Finns det saker som inte fungerar så bra med en bärbardator(laptop)? 

Svar: 

 

8. Hur fungerar det att använda två verktyg i ett så mobilt arbete(mobil och 

bärbardator)? 

Dåligt Mestadels bra               Bra               Väldigt bra 

 

Övriga kommentarer: 

 

9. Vad använder du den bärbara datorn till i ditt arbete?  

Hämta Uppdrag    Vägbeskrivning     Kolla internet, nyheter   Annat     Använder ej datorn 

 

Övrigt, vad: 

 

10. Tror du arbetet skulle fungera om det endast fanns en handdator där man 

endast kan hämta arbetsuppdrag? 

Ja      Nej                           Vet inte    

 

Övriga kommentarer: 

 

11. Använder du den bärbara datorn endast i bilen eller tar du med den in till 

kunder? 

Ja      Nej                           ibland    
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Övriga kommentarer i allmänhet: 

 

7.2 Bilaga 2: Enkät2 

Enkät 2 

Nu är det Caroline Ramström igen som vill ha svar på en sista enkät. Innehåller 

bara 5 frågor som man snabbt kan klicka i eller skriva ut och lämna till din 

chef. Är tacksam för så många svar som jag kan få, underlättar mitt 

projektarbete. Tack på förhand! 

1. Hur mycket använder du kartfönstret? 

Varje dag Varannan 1g/veckan 1g/månaden Mer sällan Aldrig 

 

2. Vilket program använder du för att hämta uppdrag i ditt arbete? 

WiPS Movex Båda 

 

3. Vad använder du när du ska ta ut en vägbeskrivning?  

Telia Navigator      Hitta.se    Route 66/Microsoft autoroute   GPS  Pappkartbok  Annat

  

Om annat, vad: 

4. Hur ofta behöver du vägbeskrivning? 

Varje dag  Varannan 1gång/veckan   1gång/månaden    Mer sällan       Aldrig 

 

5. Skriver du ut dina uppdrag? 

Ja Nej Ibland Aldrig 
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7.3 Resultat från Intervjuerna 

Har ni tidigare gjort någon studie på teknikers arbetssätt? Om Ja, vad 

resulterade dessa i? Om nej, Varför inte? Hur genomfördes studien? 

Tidigare studier har inte genomförts av spridningsnätteknikers IT-stöd, men en annan 

typ av studie har genomförts som handlar om antalet uppdrag som genomförts, 

effektivitets studie. I denna studie undersökte man varför en del tekniker hade högre 

antal uppdrag avklarade och andra inte hade det, för att sedan undersöka anledningen. 

Så det blev snarare ett konstaterande av fakta istället för en studie. Dessa genomfördes 

med hjälp av etnografiska studier, alltså observerades teknikerna i deras arbetsmiljö.  

Vad hoppas ni kunna använda denna undersökning till? 

Denna studie ska förhoppningsvis ta fram vilka problem som finns och vilka 

navigeringshjälp som faktiskt behövs och vilka som används idag.  Detta för att 

effektivisera spridningsnätteknikernas mobila arbete. 

Hur kommer det sig att ni vill ha handdatorer till spridningsnätteknikerna?  

Egentligen är skillnaden mellan handdatorer och mindre bärbara datorer inte speciellt 

stor. Kostnadsmässigt är det inte så stor skillnad, och anledningen till de bärbara 

datorerna är hållbarheten som är mycket bättre. Bärbara datorer har en bra hållbarhet 

vilket är mer ekonomiskt i längden. Handdatorer är något som diskuterats men kanske 

aldrig kommer tillämpas. 

Vad tror du skillnaden är mellan Kalmar och Stockholm?  

Trodde inte det skulle vara så stor skillnad mellan Kalmar och Stockholm, kanske 

tempot som finns i storstäder. Men vidare undersökning av de tekniker som 

observerades visade att tempot hade ingen inverkan på antalet uppdrag som var 

genomförda. Alltså antalet arbetsuppdrag var högre hos den tekniker som hade ett 

lägre tempo än den som hade ett högre tempo, vilket var intressant.  

Hur kommer det sig att teknikerna har olika IT-stöd och olika storlekar på 

datorerna? 

De bärbara datorerna som används i Stockholm är äldre, och spridningsnätteknikerna 

kommer få en större när deras går sönder. De små bärbara datorerna är oftare inne på 

lagning än de större eftersom de större är massivare och mer anpassade till rörligheten. 

De mindre datorerna är bättre att hantera eftersom de är smidigare men de större mer 

tåliga. Anledningen till att spridningsnättekniker i Kalmar har Telia Navigator är ett 
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test som genomförs. Eftersom Jonas Ohlson sitter på kontoret i Kalmar har det även 

blivit så att testet genomförs där, han är även den som gör testet. 

Vad skulle du säga om resultaten som tagits fram av enkäterna? Förvånad över 

något resultat? 

Det som Jonas blev förvånad över var att det var så många tekniker som skrev ut sina 

uppdrag, vilket var i princip alla som svarade på enkäten. När det handlade om problem 

med de bärbara datorerna, blev han inte förvånad. Han menar att han har en lösning på 

problemet med att datorerna kopplar ner, de funderar på att installera uppkopplingen 

via bilen istället för själva datorn. Då blir bilen en uppkopplingspunkt inte bara datorn 

vilket skulle göra att datorn inte kopplar ner lika ofta när den befinner sig i bilen. Men 

när Jonas såg svaren på hur många som har med datorn från bilen till kunder, blev han 

förvånad och började fundera om uppkopplingen i bilen är rätt lösning. Detta tåldes att 

fundera kring, med tanke på den nya information som enkäterna har visat på.  

Finns det ytterligare frågor som du vill ställa till teknikerna? 

Diskuterade även om Jonas Ohlson hade några ytterligare frågor som han ville ha 

besvarade. Det som han ansåg vara viktigast var användningen av kartfönstret, men 

även att de andra frågorna var intressanta. Robert Jansson hade inte heller några nya 

frågor som bör ställas. 

7.4  Resterande Diagram 

 


