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Abstract

Mobile community - Build ourselves or help others?

Daniel Nibon

Mobile Arts have a technical platform for handling maps and community-featured
Points of Interest in cellular phones, where the users themselves can share locations
with other users either in groups or public. Development of the platform regarding
network communication has been included in this paper. The work evaluates different
feasible business models regarding packaging the platform as a commercial application
and also faces issues users have when using the product. Even if users found maps and
POI interesting and cool in cellulars, the technical difficulties and lack of product focus
during beta testing, were present. Therefore, the writers recommendation is more
development of the platform and using a business model where Mobile Arts deliver to
existing communities. Contact with the communities is necessary when plotting the
potential market, where some initial contact in showed promising demand.
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Introduktion 
Denna kappa innehåller en översikt och beskrivning av dels huvudrapporten (Bilaga 1) och 

dels den tekniska fördjupning (Bilaga 2) som tillsammans utgör Daniel Nibons 

examensarbete vid Entreprenörskolan 2007 tillsammans med Mobile Arts AB.  

Huvudrapporten presenterar arbetet om hur Mobile Arts skall ta sin användardrivna 

karttjänst i mobiltelefoner eller dess tekniska plattform till marknaden samt kommersialisera 

den. En prototyp av tjänsten utvecklades under hösten 2006 i en projektkurs på 

datavetenskapliga programmet vid Uppsala Universitet. (Tano, Nibon, & al., 2007). Syftet 

med projektet är att utvärdera och rekommendera en eller flera affärsmodeller för 

beställaren att använda som underlag vid en kommersialisering av tjänsten eller den 

tekniska plattformen. 

Kopplat till huvudrapporten kommer en vidareutveckling av prototypen att användas som 

grund för det betatest som genomfördes inom detta projekt. Författarna har utvecklat 

tjänsten som huvudrapporten kommer arbeta kring, där tjänsten byggt på de tre olika 

individuella fördjupningsarbeten som genomfördes innan huvudrapporten påbörjades. 

Det fördjupningsarbete som utförts av Daniel Nibon fokuserar på hantering av 

nätverkskommunikation och kringliggande funktionalitet såsom användarinteraktion under 

pågående nätverkstrafik, samt utbyggbar design av applikationens nätverkgränssnitt och 

funktionalitet. Applikationen som behandlas i denna rapport agerar klient i en klient- 

servermiljö som utgör tjänsten som helhet.  

Marknadsundersökning 

Då tjänsten karaktär ligger utanför företagets huvudverksamhet fanns vid beställning av 

undersökningen ingen kunskap om hur de aktuella marknaderna för tjänsten såg ut eller 

vilken potential produkten egentligen har. Beslutsproblemet är således hur Mobile Arts skall 

ta denna tjänst eller tekniska plattform till marknaden och kommersialisera den. Dessutom 

behövs svar på hur affären ser ut med avseende på vem som är kunden samt vad som krävs 

för att nå ut till denna.  

Teknisk fördjupning 

Den tekniska fördjupningen tar vid där projektkursen inom DVP avslutades. Målet är att 

identifiera den underliggande orsaken till de mest allvarliga problem kring kommunikation 

som applikationen måste hantera samt att finna en lösning som fungerar för definierad 

mängd av de mest populära mobiltelefonmärkena. Resultatet ska vara att applikationen med 

dess kommunikationsgränssnitt ska vara körbar på dessa märken och någon 

representerande modeller från varje märke, samt designad för att så enkelt som möjligt 

kunna byggas ut och anpassas för ytterligare telefoner. Även kringliggande faktorer såsom 

val av protokoll på olika nivåer i nätverket samt eventuella externa hinder för 

kommunikation ska undersökas. Prototypen ligger till grund för den skarpa version som 

denna rapport behandlar, och som fanns tillgänglig för ett betatest som genomfördes under 

hösten 2007. 



Entreprenörskolan i Uppsala har utvecklats och drivs av Centrum för entreprenörskap och 
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Sammanfattning 

 

 

Titel: Kommersialisering av en plattform för användardriven karttjänst i mobiltelefoner 

Författare: Richard Mahlberg, Daniel Nibon, Joakim Norinder 

Handledare: Peter Sjögren - Mobile Arts, Börje Svensson - CEF 

 

Bakgrund och beslutsproblem: Hur skall Mobile Arts ta avsedd tjänst eller teknisk 
plattform till marknaden samt kommersialisera den? Hur ser affären ut med avseende på 
vem kunden är samt vad krävs för att nå ut till denna? Arbetet avgränsas till att endast 
undersöka företag, användningsområden och marknader relaterade till communities. 

 

Syfte: Syftet med projektet är att utvärdera och rekommendera en eller flera affärsmodeller 
för beställaren att använda som underlag vid en kommersialisering av tjänsten eller den 
tekniska plattformen. 

 

Metod: Projektet och undersökningen har en explorativ karaktär. Mot slutanvändare av 
tjänsten genomfördes inhämtning av kvalitativ primärdata i form av ett betatest samt 
intervjuer. För att utvärdera en potentiell marknad har sekundärdata insamlats från 
pressreleaser, officiella uttalanden och artiklar på Internet. Dessa data har kompletterats med 
telefonintervjuer med ansvariga från potentiella företag ur samarbetssynpunkt.   

 

Slutsats och analys: Författarna rekommenderar att beställaren, om denna väljer att gå 
vidare med den tekniska plattformen, erbjuder anpassade karttjänster till existerande 
communities. Rekommendationen grundar sig dels på information från betatestet om att 
tjänsten inte är tillräckligt stark för att bära sig själv utan tydligt syfte, krav på användarbas 
samt bättre gränssnitt. 

  

Förslag på fortsatt arbete: Om beställaren väljer att gå vidare med tjänsten enligt den 
rekommenderade affärsmodellen bör kontakt tas med communities för att närmare 
undersöka deras situation och efterfrågan på en tjänst som Meeps. Det kan även vara 
intressant att undersöka om tjänsten kan komma till nytta i andra sammanhang än 
communities, något som hamnade utanför ramen i denna undersökning. 
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Entreprenörskolan i Uppsala 

2007-12-19 

1 Inledning 

Denna slutrapport behandlar det projekt som genomförts inom ramen för Entreprenörskolan 
i Uppsala och på uppdrag av företaget Mobile Arts AB under hösten 2007. 

1.1 Bakgrund 

Entreprenörskolan i Uppsala erbjuder varje år studenter från längre tekniska och 
naturvetenskapliga program ett avslutade studieår med inriktning på teknikbaserad 
affärsutveckling. Året innehåller både undervisning inom affärsrelaterade ämnen samt ett 
skarpt affärsprojekt med något lokalt företag. Detta dokument är en slutrapport för ett av 
dessa undersökningsprojekt som sker i samarbete med det Stockholmbaserade företaget 
Mobile Arts. 

Mobile Arts tillhandahåller telekomnoder och tjänster för mobilnät, exempelvis SMS och 
röstbrevlåda. Innan projektet hos Entreprenörskolan har Mobile Arts i samarbete med det 
Uppsalabaserade företaget Street Media 7 samt Uppsala universitets datavetenskapliga 
program, utvecklat en prototyp av en karttjänst för mobiltelefoner. Tjänsten ligger för 
närvarande utanför Mobile Arts kärnverksamhet och om den visar sig ha marknadspotential 
är planen att produkten skall läggas i ett eget bolag. 

Till viss del skall tjänsten ha möjlighet att använda sig av produkter från Mobile Arts 
produktportfölj såsom mobillokalisering. Mobile Arts är i dagsläget en leverantör av 
telekomnoder till bland annat MTS i Ryssland som är den tveklöst största mobiloperatören i 
Moskva, samt en norsk operatör. Det finns därmed förhoppningar att Mobile Arts kontakter 
inom den ryska och även den norska telekomindustrin, samt de befintliga installationerna av 
Mobile Arts telekomnoder, kan utnyttjas vid en eventuell framtida lansering i Moskva eller 
Oslo. En lansering i Sverige är även det en möjlighet. 

Den aktuella tjänsten eller den tekniska plattformen som detta dokument kommer referera 
till är det tidigare arbetsnamnet POI, och numera Meeps. Namnet Meeps har ingen egentlig 
betydelse men används dels som varumärke samt arbetsnamn under projektets gång. Idén 
bakom tjänsten är att möjliggöra för användare att skapa, kommentera och dela med sig av 
intressanta platser i världen med hjälp av sin mobiltelefon, så kallade intressepunkter eller 
på engelska Points of Interest (POI). Grundtanken är att användarna själva skall bygga upp 
grupper och dela information kring sina egna intressen med likasinnade. Exempelvis kan 
användare som är intresserade av skateboarding, skapa en grupp innehållande lämpliga 
platser att såsom skateboardaffärer, ramper eller speciella ställen man kan åka på, så kallade 
skatespots. Just detta exempel med skatespots användes som demonstration under en 
presentation av prototypen under hösten 2006, som bidrog till många diskussioner om 
liknande användningsområden. Användarna skall även kunna lägga till nya platser med 
foton, kommentera andras, betygsätta och diskutera genom både webbläsaren och 
mobiltelefonen. 
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Paralleller med liknande tjänster kan dras; att spara foton och dela 
med sig, med bland annat möjlighet att koppla dessa till 
geografiska punkter, är möjligt genom exempelvis Flickr eller 
Facebook. Att söka, leta, gruppera eller ibland spara och dela med 
sig av positioner är till viss del möjligt genom tjänster såsom 
Google Maps, Eniro eller hitta.se. Även om information i de fallen 
ofta är statisk där intressepunkterna är skapade och 
administrerade av tjänsteleverantören går trenden mot mer 
dynamiskt innehåll. Detta användargenererade innehåll är redan 
enormt stort genom vissa avdelningar hos tidigare nämnda 
tjänster samt exempelvis YouTube, men börjar även nu närma sig 
intressepunkter i större omfattning. I och med det 
generationsskifte av innehållsleverantörer som sker med Web 2.0 
fokuserar allt fler nya tjänster på användargenererat innehåll. 
Eftersom existerande stora aktörer har ett fast grepp om 
mainstreamanvändandet av intressepunkter kommer Meeps sikta 
mot de delar av marknaden som inte redan är fullt ockuperad av 

andra aktörer.  

Det nyskapande i Meeps är att låta användaren dela med sig och 
ta del av intressepunkter genom just mobiltelefonen. Utöver detta 
skall det även vara möjl igt att använda tjänsten via webbläsaren. 
Användaren kan välja att endast se intressepunkter i sin 
omgivning eller punkter inlagda av andra medlemmar av en grupp, där grundtanken är att 
användarna själva skall styra innehållet. I undersökningen används en betaversion som 
utvecklats av projektgruppen i samband med tekniska fördjupningar vid Entreprenörskolan. 

1.2 Beslutsproblem 

Eftersom Meeps helt ligger utanför företagets verksamhet finns vid beställning av 
undersökningen ingen kunskap om hur de aktuella marknaderna ser ut eller vilken potential 
produkten egentligen har. Beslutsproblemet är således hur Mobile Arts skall ta denna tjänst 
eller tekniska plattform till marknaden och kommersialisera den. Dessutom behövs svar på 
hur affären ser ut med avseende på vem som är kunden samt vad som krävs för att nå ut till 
denna. 

1.3 Projektets syfte 

Syftet med projektet är att utvärdera och rekommendera en eller flera affärsmodeller för 
beställaren att använda som underlag vid en kommersialisering av tjänsten eller den 
tekniska plattformen. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs den referensram som används i projektet inklusive viral marknadsföring, 
positionering, Porters fem krafter, SWOT, 4P-modellen samt AIDA-modellen. Framför allt 
används AIDA-modellen i betatestet och Porters fem krafter i konkurrensanalysen. I 
efterföljande kapitel 3 preciseras undersökningens uppgift i detalj. Här ingår även en tydlig 

Applikationen där 5 
kartbilder á 64x64 pixlar är 
hämtade och hopklistrade på 
skärmen, samtidigt som fler 
bilder, som representeras av 
ett rutmönster, håller på och 
hämtas 
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beskrivning av det betatest och den konkurrensanalys som genomförts. I dessa avsnitt är det 
metoddelen som är det största vari det tilltänkta tillvägagångssättet beskrivs.  

 I kapitel 4 gås betatestet igenom där ingående avsnitt är genomförande, resultat, analys och 
diskussion. Kapitel 5 handlar om konkurrensanalysen med motsvarande upplägg.  Kapitel 6 
knyter ihop resultatet från tidigare undersökningar och handlar om att välja en affärsmodell 
som Meeps skulle kunna kommersialiseras genom. Kapitel 7 innehåller slutsatser som 
kunnat dras av arbetet och kapitel 8 en diskussion av slutsatserna och arbetet i stort.  

Appendix A innehåller de företag som analyserats i konkurrensanalysen och Appendix B 
rådata från de intervjuer som genomförts i betatestet.   
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2 Referensram 

Kapitlet avser att presentera de modeller, begrepp, teorier och koncept som ligger till grund för de 

undersökningar som projektet och denna rapport avser. 

2.1 Viral marknadsföring 

Viral marknadsföring innebär att användarna av en tjänst sprider information om tjänsten 
själva. Ett exempel på detta är Hotmail som är en kostnadsfri webbaserad e-postklient. Varje 
meddelande som skickas från en Hotmail-adress avslutas med en av Hotmail genererad 
hälsning. (Gehl) (Jurvetson & Draper) Ett exempel taget från verkligheten är denna ”Med 
nya Hotmail har du 2GB utrymme att fylla med roliga bilder och mejl! Hotmail” som klippts 
ut från ett meddelande 2007-09-19. På det här sättet sprider Hotmail utan ansträngning sitt 
budskap till andra e-postanvändare, och när dessa skapar konton blir Hotmails 
reklamplatser mer attraktiva följt av högre priser och högre intäkter för företaget. 

Andra exempel på praktiserad viral marknadsföring är när man sprider artiklar i vilka man 
bifogar en ”skicka vidare”-länk. Eller som man gjort i communityt Facebook – att låta 
användare på ett mycket enkelt sätt bjuda in sina vänner för att skapa nätverk och grupper 
genom vilka de kan kommunicera med varandra  (Facebook). Facebook levererar 
möjligheten att hålla kontakt med sina vänner mot att användarna låter sig utsättas för 
reklam som genererar intäkter för företaget. 

I Hotmails fall så är användarna tvungna att vidarebefordra Hotmails budskap. I andra fall 
gäller inte detta. Då gäller det att ge användare incitament för att föra vidare budskapet. Ett 
exempel skulle kunna vara att ge en användare som när den bjudit in tio nya användare får 
rabatt på företagets produkter. I Facebook fall ligger incitamentet i själva kärnan med 
tjänsten – att hålla reda på sina vänner. Upplevelsen är direkt avhängig hur många vänner 
man har. Detsamma gäller mer traditionella diskussionsforum där upplevelsen ökar med 
antal infallsvinklar och diskussionsinlägg och därmed också antalet deltagare. 

2.2 Positionering 

Att positionera ett företag innebär att utforma erbjudande och image på ett sådant sätt att 
kunderna får en tydlig bild av företaget. En bra positionering får kunden att förstå vilket 
problem företaget löser, vad som är unikt med företagets sätt att göra detta och en 
övertygande anledning varför kunden skall välja just detta företag. Positioneringen är även 
viktig på så sätt att den förtydligar företagets category membership, det vill säga vilken grupp 
produkter och varumärken företaget konkurerar med direkt eller indirekt. En del av 
positioneringen är att sätta sig i relation till sina konkurrenter. Det är därför viktigt att ha en 
förståelse för konkurrensen på den målmarknad man positionerar sig på. (Kotler & Keller, 
2007, ss. 155-156) 

För att få en korrekt bild av hur konkurrensen ser ut på en given marknad krävs förståelse 
för kundens beteenden och vilka lösningar som är tänkbara då kunden ställs inför problemet 
som skall lösas. (Kotler & Keller, 2007, ss. 155-156) En del av förberedelserna inför företagets 
positioneringsarbete är att definiera points-of-difference (POD) samt points-of-parity (POP). 
POD utgörs av unika fördelar i erbjudandet som starkt associeras med företagets varumärke 
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och som kunden inte förväntas få i samma utsträckning hos någon konkurrent. POP däremot 
är sådana delar av erbjudandet som inte nödvändigtvis är unikt för företaget. När man väljer 
POP kan det göras på ett sådant sätt att man inkräktar på vad andra företag anser vara deras 
POD. Genom att kommunicera sina POP och POD kan företaget sätta sig i relation till andra 
aktörer och ge en tydlig bild av sitt erbjudande. Ett varumärke som gör detta och dessutom 
har egna unika fördelar kan bli mycket konkurrenskraftigt. (Kotler & Keller, 2007, s. 156) 

2.3 Porters fem krafter 

Porters fem krafter (Porter, 1979) är en användbar modell för att få ett grepp om 
konkurrenssituationen på en marknad. Modellen bygger på att konkurrensen analyseras 
utifrån fem krafter. Ju svagare krafterna är, desto gynnsammare är konkurrenssituationen. 
En kort beskrivning av modellens fem krafter: 

• Hot från nya aktörer beror på entry-barriärer såsom utvecklingskostnader för tjänsten 
och kostnader vid produktbyte. Även tillgångar såsom arbetskraft eller patent kan 
innebära olika grader av barriärer. Krav på kundbasens storlek för att nå break-even 
påverkar också; det är betydligt svårare att bygga upp en stor bas än en liten och under 
den tiden måste företaget ha resurser för att överleva. 

• Kundernas förhandlingskraft är beroende av antalet kunder, hur organiserade de är och 
deras switching costs. Hotet ökar om de blir mer organiserade, när produkten står för en 
stor del av kundens totala kostnader eller när deras switching costs är låga. 

• Substituerbara produkter som uppfyller samma behov för kunden utgör även de en 
konkurrerande kraft på marknaden. Substituerbara produkter på en marknad varierar 
över tiden, vilket påverkar hur attraktiv marknaden är.  

• Leverantörers förhandlingskraft utgörs av konkurrenssituationen på leverantörs-
marknaden, utbytbarhet av leverantörer, vertikal integrerbarhet det vill säga om en 
leverantör kan börja konkurrera med köparens produkter och storleken på 
leverentörskostnaderna. 

• Rivalitet på marknaden påverkas av existerande aktörer; ju fler aktörer desto högre 
konkurrens, tillväxten på marknaden; om den växer så behöver aktörerna inte slåss om 
kunder, höga fasta kostnader med mera. 

2.4 SWOT  

En översiktlig analys av ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot kallas för en 
SWOT-analys (strengths, weaknesses, oportunities and threats). I en SWOT-analys 
analyseras såväl den interna miljön (styrkor och svagheter) som den externa (möjligheter och 
hot). 

Företagets interna styrkor kan i bästa fall användas för att dra nytta av de möjligheter som 
identifierats. Det är viktigt att vara medveten om sina styrkor och svagheter, men det är inte 
alltid nödvändigt att begränsa sig enbart till de möjligheter där man har sina styrkor. (Kotler 
& Keller, 2007, ss. 30-31) 

Med möjligheter menas marknadsmöjligheter, det vill säga att det finns en efterfrågan som 
företaget med hög sannolikhet kan tjäna pengar på att bemöta. Huvudsakligen rör det sig 
om tre olika sorters marknadsmöjligheter: (Kotler & Keller, 2007, s. 30) 
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• Bristande tillgång på en existerande produkt.  
• Möjlighet att tillfredställa kunden än vad existerande produkter gör. 
• Helt ny produkt. 

Om företaget upptäcker någon marknadsmöjlighet används market opportunity analysis 
(MOA) för att bedöma hur attraktivt en möjlighet är och hur sannolikt det är att företaget 
skall lyckas utnyttja den. MOA görs genom att besvara följande fem frågor: (Kotler & Keller, 
2007, s. 30) 

• Kan vi paketera vårt erbjudande i marknadsmöjligheten för en definierad målmarknad? 
• Finns det kostnadseffektiva kommunikations- och handelskanaler till målmarknaden? 
• Har företaget de förmågor och resurser som krävs för att leverera kundnyttan? 
• Kan företaget leverera kundnyttan bättre än någon nuvarande eller potentiell 

konkurrent? 
• Är avkastningen på investeringen tillräckligt hög? 

Ett hot är en utmaning som uppkommer på grund av en extern kraft. Man bör göra en 
riskkalkyl där man bedömer hot utifrån hur sannolikt det är att de inträffar i kombination 
med hur allvarliga de är. Mindre hot kan ignoreras men för de mer allvarliga hoten skall det 
finnas planer för hur de skall hanteras om eller när dessa situationer uppstår. (Kotler & 
Keller, 2007, s. 30) 

2.5 4P-modellen 

En modell av ett företags marknadsföringsaktiviteter är den så kallade marketing mix-
modellen. Marketing mix utgörs av fyra verktyg som företaget använder för att nå ut till sin 
målmarknad, de fyra P: na; produkt, pris, plats och påverkan. Produkt i modellen utgörs av 
faktorer så som produktportfölj, kvalitet, design, garantier och varumärken, kan lätt kopplas 
till resultat av SWOT. Pris utgörs bland annat av ordinarie försäljningspris, rabatter och 
avbetalningsplaner. Plats består av distributionskanaler, geografisk plats för försäljning, 
transport av produkter och geografisk täckning. Det sista verktyget, påverkan, utgörs av 
reklam, försäljningsmetoder, public relations och promotion. Genom att optimera 
kombinationen av de fyra P: na kan företaget maximera sin förmåga att skapa, kommunicera 
och leverera värde till sin målmarknad. (Kotler & Keller, 2007, ss. 9-10) 

2.6 AIDA 

AIDA är en modell som beskriver adoptionsprocessen av en ny produkt eller tjänst. För att 
en kund skall ta till sig en ny produkt kräver modellen att denna genomgår fyra faser: 
Attention/Awareness, Interest, Desire och Action. (Wikipedia, 2007) Genom att mäta bortfall 
mellan de olika fyra faserna kan man få information om var styrkor respektive brister i 
adoptionsprocessen finns. Denna information kan sedan användas för att åtgärda de brister 
som orsakar störst bortfall. 

• Attention/Awareness – Väcka uppmärksamhet hos kunden eller användaren. 
• Interest – Väcka intresse genom att presentera funktioner, fördelar och nytta. 
• Desire – Övertyga kunden om att denna vill ha produkten och att produkten uppfyller 

kundens behov. 
• Action – Kunden köpa eller använder produkten.  
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3 Precisering av undersökningens uppgift 

Kapitlet presenterar en mer precis beskrivning av undersökningens uppgift vilket anses viktigt för att 

förtydliga och slippa oklarheter om den egentliga uppgiften (Lekvall & Wahlbin, 2001). I denna 
precisering kommer undersökningen innehåll specificeras genom att definiera mer konkreta 

frågeställningar som skall besvaras av undersökningen. Uppgiftens inriktning samt avgränsningar 

behandlas samt vilka metoder som kommer att användas och var. 

Uppgiften är att identifiera en affärsmodell där ett behov hos en grupp användare uppfylls 
och där tjänsten positioneras på bästa sätt. De affärsmodeller som hanteras är framtagna 
efter diskussion och i samråd med beställaren. Den första affärsmodellen (AM1) är att 
tjänsten kommersialiseras självständigt och utan strategiska samarbeten med några partners. 
Den andra modellen (AM2) avser att sälja in den tekniska plattformen till redan existerande 
communities, som har önskemål om att köpa företagets tjänst och/eller tekniska plattform. 
Den tredje (AM3) är en modifikation av den första där vi söker samarbete med någon 
mobiloperatör som partner med syfte att driva trafik. Delundersökningarna betatest samt 
konkurrensanalys genomförs med utgångspunkt i dessa tre modeller. 

En betaversion av tjänsten används för ett betatest. Betaversionen är framtaget för att tydligt 
och pragmatiskt kunna presentera idén bakom tjänsten för testanvändarna och valet att 
genomföra ett betatest baseras på att tjänsten är nyskapande och att det sätt som den kan 
användas på är okänt. Av denna anledning genomförs en kvalitativ fallanalys med intervjuer 
där testarnas erfarenheter, upplevelser, krav eller önskemål kring tjänsten undersöks. Frågor 
som besvaras är vilka användningsområden som är mest attraktiva, användarnas 
betalningsvilja, önskan om tillgänglighet och krav på tjänstens funktionalitet. Med en klar 
bild av dessa behov kan möjligheterna att anpassa produkten till tidigare nämnda 
affärsmodeller med avseende på exempelvis teknik och samarbeten med andra företag 
undersökas. Bland annat undersöks möjligheterna att distribuera tjänsten och alternativa 
intäktsmodeller för de olika affärsmodellerna och önskemål från testarna. Vad gäller urvalet 
av användare är tanken att försöka skapa så homogena testgrupper som möjligt. Att det 
bildas homogena grupper prioriteras högre än krav på variation av respondentens 
demografiska parametrar. Det är inte möjligt att dra kvantitativa slutsatser från denna 
undersökning och därmed nedtonas kravet på demografisk bredd i urvalet.  

För varje affärsmodell genomförs konkurrensundersökning för att kartlägga hur 
konkurrenssituationen ser ut. Undersökningen används i symbios med betatestet vid 
evalueringen av vilka alternativa produkter, aktörer och tjänster det finns för att tillfredställa 
användarnas behov, söka samarbete med eller möta som potentiella kunder. 
Undersökningen besvarar frågan om vilken marknad som passar Meeps bäst samt i vilket 
utförande i form av affärsmodell, teknik och intäktsmodell som är mest lämplig.  

3.1 Precisering av betatest 

3.1.1 Syfte 

Syftet med projektets betatest är att identifiera vilka behov, krav och önskemål som 
testanvändare har på tjänsten.  
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3.1.2 Inriktning 

Kunskapen kring både den nya tjänsten och den potentiella målmarknaden är högst 
bristfällig och därför har detta betatest en explorativ inriktning. 

3.1.3 Innehåll 

En kvalitativ undersökning i form av personliga intervjuer, telefonintervjuer eller annan 
realtidskommunikation genomförs under tiden betatestet pågår. Undersökningens data och 
profilering kretsar kring den så kallade 4P-modellen. Anledningen bakom valet av modell är 
att den ger en bra bild om hur målgruppens behov kan bemötas, vilket används senare 
under utvärderingsfasen. 

Intervjuerna har i grunden följande frågeställningar:  

• Hur används tjänsten av användaren?  
• Vilka funktioner används, uppskattas eller saknas av användare?  
• Hur och hur mycket är användaren villig att betala?  
• Vad krävs för att användaren skall börja använda tjänsten?  
• Vad krävs för att användaren skall rekommendera tjänsten till en vän?  
• Vilken distributionslösning föredrar användaren? 

Dessa frågor utgör endast stödfrågor och tillsammans med djupare intervjufrågor används 
resultatet i kommande fallanalys. Referensramen som används kan studeras under kapitel 2 
Referensram. 

3.1.4 Avgränsning 

Endast den svenska marknaden och svenska respondenter tillfrågas för att höja 
undersökningens effektivitet, även om framtida lanseringar i Moskva och Oslo kan bli 
aktuella. Respondenterna i undersökning begränsas till de respondenter som visat intresse 
och godkänt deltagande i undersökningen. De användare som initialt visat intresse, men inte 
gått vidare används i samma utsträckning som aktiva användare. 

Användning av fokusgrupper är ytterligare en möjlighet, men avskrivs på grund av 
avgränsningar i tid och kostnad. 

3.1.5 Ansats och metod 

Rekrytering 

Första delen av betatestet består av att rekrytera användare. Då undersökningen har en 
kvalitativ ansats ställs andra krav på att urvalet än vid en kvantitativ ansats. I och med att 
endast ett relativt litet antal personer intervjuas är det inte möjligt att dra generella slutsatser 
från intervjuerna. Hypotesen är i detta fall att det existerar en fördel om testgruppen består 
av en eller flera relativt homogena grupper som rör sig inom vissa geografiska områden och 
därmed kan bidra med innehåll som intresserar varandra. Exempelvis utgör studenter i 
Uppsala en grupp som kan tänkas ha vissa gemensamma intressen och rör sig inom ett 
gemensamt geografiska område. Därmed ökar kundnyttan som levereras av tjänsten till 
studenter i Uppsala i och med att fler studenter använder tjänsten.  

För att hitta homogena grupper av människor sker rekrytering genom följande kanaler:  



10 

• Direkt rekrytering används genom att visa tjänsten för intresserade personer som 
passerar på platser där det rör sig mycket folk. Här är exempelvis Ångströmslaboratoriet 
en bra plats för rekrytering av studenter. Projektgruppen står vid ett bokbord 
tillsammans med några bärbara datorer för att hjälpa personerna att skriva upp sig som 
betatestare. En projektion på en vägg bakom förklarar tydligt att det rör sig om ett 
examensarbete, att det handlar om mobiltjänst med kartor och att vi söker betatestare.  

• Facebook är ett mycket populärt community i vilket det är lätt att skapa intressegrupper 
till vilka man kan rekrytera personer i sin omgivning. Dessa personer kan i sin tur, om de 
tycker om tjänsten, rekrytera sina vänner och så vidare, vilket kan komma att leda till en 
snabbt växande grupp användare. Detta är tanken med viral marknadsföring. 
Inbjudningar till gruppen skickas ut från undersökarna till bekanta som kan tänkas ingå i 
den homogena grupp som eftersträvas. 

• Spridning med hjälp av befintliga användare sker genom att det är möjligt att mycket 
enkelt tipsa en vän om att tjänsten existerar och hur de skall komma igång. Tips skickas i 
form av sms från användarnas mobiltelefoner. Detta tillvägagångssätt är vanligt i viral 
marknadsföring och kan även tänkas bidra till att bygga upp den typ av grupp som 
eftersträvas i form av homogenitet och gemensamma kontaktnät. 

För att differentiera de olika deltagarna i testet, definieras testobjekten enligt följande 
riktlinjer, där varje nivå implicit innebär deltagande även i grupper med lägre siffra. 

1. Person - Någon som ännu inte har börjat använda tjänsten och ännu inte blivit 
rekryterad.  

2. Rekryt - Någon som blivit rekryterad och har eller planerar att prova tjänsten. 
3. Användare - Har börjat använda tjänsten och har fortsatt sporadiskt eller i någon annan 

form regelbundet använt tjänsten. 
4. Testare - Har godkänt rollen som testare och är aktivt med i utvecklingsarbetet i en eller 

annan form. 

Relationshantering 

För att attrahera och behålla testpersoner är det viktigt att bygga upp en bra relation till 
dessa. Genom att projektgruppen presenterar sig som studenter som utför betatestningen 
som del av ett examensarbete kan ett band redan där skapas dem emellan, då flera av de 
tillfrågade själva är studenter som kan identifiera sig med situationen. Dessutom ger det för 
yngre studenter en möjlighet att komma i kontakt med ett arbete av samma karaktär som de 
själva kommer att genomföra i slutet av sin utbildning. I de nätbaserade forum som används 
som kommunikationskanaler ser presentationen ut som följande:  

Hej! 

Vi vill ha dig som testanvändare till vår mobila karttjänst!  

Till skillnad från Eniro och hitta.se är innehållet i vår tjänst användargenererat och 

tillåter dig att dela med dig av dina favoritplatser. Testet är en del av det examensarbete 

som genomförs av Richard Mahlberg, Daniel Nibon och Joakim Norinder vid Uppsala 

Universitet på företaget Mobile Arts.  

Länk till mer information  

Ladda ner mobilapplikationen genom WAP, Jar-fil genom browsern 
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I det här korta med kärnfulla meddelandet delvis inspirerat av Moore avses att dels 
positionera tjänsten i testpersonernas huvuden (Moore, 2006, s. 154) och dels presentera 
projektgruppen som studenter och inte ett företag som är ute efter att tjäna pengar på dem. 
Tydligt framgår att det är ett företag som examensarbetet utförs för, i enlighet med etiska 
rekommendationer i doktrinen (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 162 ff.). Anledningen till att 
meddelandet hålls så kort är att läsaren inte ska tröttna på det och sluta läsa. I presentationen 
inom gruppen på Facebook, vilken också återfinns på hemsidan för tjänsten används ett 
längre och utfylligare meddelande:  

Hej!  

Vi vill ha dig som testanvändare till vår mobila karttjänst!  

I vårt examensarbete har vi utvecklat en mobil karttjänst som tillåter användare att dela 

med sig av sina favoritplatser till andra användare. Det skulle kunna vara den perfekta 

rampen för skateboardåkare, det sköna fiket på stan eller varför inte platsen för 

kräftskivan. Tjänsten kan jämföras med hitta.se eller eniro/kartor fast här är det 

användarna som skapar informationen.  

Vi vill att du provar vår betaversion av tjänsten som lanseras nu i oktober. Du får 

använda tjänsten hur mycket du vill, vår önskan är bara att efter att du använt den några 

veckor få höra med dig vad du tycker om den. Om du inte vill ställa upp på en intervju så 

respekterar vi det och du får ändå fortsätta användandet.  

Examensarbetet har utförts på Mobile Arts i Stockholm, i Uppsala universitets/SLU:s  

avslutande utbildning entreprenörskolans regi. Medverkande studenter är Richard 

Mahlberg, teknisk fysik, Daniel Nibon, datavetenskap och Joakim Norinder, teknisk fysik.  

Under testtiden som kommer att pågå från oktober till åtminstone slutet av året, kommer 

inte vi belasta dig med några kostnader i och med nyttjandet av tjänsten. Däremot kan 

din operatör ta ut en avgift för den trafik som tjänsten genererar, främst i form av 

nedladdade kartor till mobilen. Ett typiskt pris är 15 kr/MB, men det kan variera. 

Vid registrering som testanvändare på hemsidan ges möjligheten att välja om man vill bli 
kontaktad via telefon för eventuell intervju eller inte. Alla användare hålls uppdaterade 
genom e-post på eventuella förändringar i tjänsten. Dessutom hålls diskussioner aktiva i 
forumen genom att projektgruppen dagligen läser, kommenterar och svarar på eventuella 
frågor som uppkommit. På det sättet bör testpersonerna känna sig uppskattade. 

Börja använda tjänsten 

Rekrytering av nya potentiella testare kräver att deras olika behov för att börja använda 
tjänsten tillfredställs. Utgångspunkten är att nya personer antingen kommer i kontakt med 
någon av de tidigare nämnda rekryteringsmetoderna: direkt rekrytering, Facebook eller 
spridning med hjälp av befintliga användare. De olika metoderna ger olika föreställningar 
och uppfyllda krav kring kunskap av produkten samt vad som förväntas av en betatestare: 

• Direkt rekrytering innebär en möjlighet att tydligt informera användaren om tjänsten, 
undersökningen och vilka projektgruppens medlemmar är. Dessutom får de hjälp att 
komma igång och ladda ner applikationen. 
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• Facebook innebär möjlighet att exponera användaren för en kortfattad men innehållsrik 
text som diskuterats tidigare. Användaren förväntas i bästa fall ha en bild av tjänsten, 
undersökningen och vilka projektgruppens medlemmar är. 

• Spridning med hjälp av befintliga användare är särskilt intressant eftersom dessa 
testare inte kan antas ha någon kunskap om tjänsten eller vad som förväntas av dem som 
testanvändare. Att tipset skickas som ett SMS innebär att meddelandet är begränsat till 
160 tecken, i vilket det inkluderas en länk till tjänstens webbsida, namn på vem som 
tipsat samt en text som ska locka personen till att ladda ner tjänstens mobilapplikation, 
eller att besöka webbsidan.  

För att uppfylla de behov olika människor har för att ta till sig och ställa upp som testare 
erbjuds flera olika vägar till en fullgod testare. För en nyfiken och intresserad person kan det 
utgöra en hög tröskel att både skapa konto, lämna ut telefonnummer och godkänna sig som 
testare innan man hunnit prova tjänsten. Samtidigt kan andra personer anse att produkten är 
intressant nog för att genast vilja skriva upp sig som testare. Båda dessa bör tas tillvara på. 
Därför erbjuds möjligheten att antingen registrera sig fullständigt direkt på webbsidan eller 
testa applikationen utan att registrera sig. 

Om personen väljer att inte registrera sig direkt kommer tjänsten till en början användas i ett 
”anonymt” läge med inskränkt funktionalitet. Utan registrering kan man till exempel inte 
själv bidra med innehåll utan endast ta del av vad andra delat med sig publikt. I de fall 
användaren uppskattar Meeps kan denna senare registrera ett enkelt konto direkt i telefonen 
för att få tillgång till alla funktioner. Vid skapande av ett enkelt konto efterfrågas emellertid 
endast användarnamn och lösenord och därmed finns inte samma möjlighet att följa upp 
dessa för intervjuer. För att användaren skall vara kontaktbar för intervju krävs att 
ytterligare uppgifter registreras på Meeps webbsida. I applikationen visas information om 
detta i de fall ett enkelt användarkonto används. 

För att illustrera samtliga vägar en person har för att ta till sig applikationen, presenteras i 
Figur 1 ett tillståndsdiagram på de olika situationer som kan uppkomma. Även de olika 
lösningarna för att föra en användare vidare illustreras utan att titta på de tekniska 
begränsningarna eller möjligheterna.  

 

 
Figur 1: Flödesschema för adoptions- och användningsprocess. 
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Intervju 

Målsättningen är att genomföra tillräckligt många intervjuer för att få en bild av 
användarbeteendet, att använda som underlag för att besvara beslutsproblemet. Kontakt via 
telefon eller e-post kommer att tas med användare som givit sitt medlåtande till att vara med 
i testgruppen. Urvalet av respondenter kommer att göras så att både användare som använt 
tjänsten mycket och användare som använt tjänsten lite finns representerade till lika stor del. 
Det är av lika stort intresse varför en person inte har använt en tjänst som att någon har 
använt densamma.   

Interjuver kommer genomföras av en person per intervju över antingen telefon eller 
personligt. Att endast en person från projektgruppen medverkar vid varje intervju beror på 
att fler skulle kunna skrämma eller få respondenten att känna sig obekväm; en typisk negativ 
intervjuareffekt. De personliga intervjuerna bör med tanke på var respondenterna 
rekryterades genomföras på Ångström. De respondenter som har mer kontakt med någon 
speciell medlem ur projektgruppen, kommer intervjuvas av någon av de övriga 
medlemmarna. Plats för intervju är antingen något av Ångströms grupprum eller i det 
arbetsrum som använts av projektgruppen under hösten. Tidsmässigt bör de inte vara längre 
än ca en timme långa om inget speciellt intressant ämne dyker upp.   
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Stödfrågor för intervju 

 

• Har du använt produkten? 

o Om ja 

� Till vadå, hur mycket?  

� Vad tyckte du var bra/dåligt/intressant? 

� Provat några speciella funktioner? 

� Skulle vilja tipsa vän? 

o Om nej 

� Varför inte? 

� Vad hindrar dig från att använda den? 

• Använder du några andra tjänster på mobilen? 

o Betalningsfråga.  

� Stor betydelse? 

� Preferenser på betalningsmetod. 

� Vilka summor är du beredd att lägga ut på vad? 

• Använder du några karttjänster på nätet/mobil? 

o Nej  

� Varför?  

� Vad använder du istället? 

o Ja 

� Vad gör du med dem?  

� Fungerar de bra? (Uppfyller dina behov) 

� Vilka problem/situationer löser tjänsterna? 

� Använt många olika? Vad har fått eller skulle kunna få dig att byta? 

o Betalningsfråga.  

� Stor betydelse? 

� Preferenser på betalningsmetod. 

� Vilka summor är du beredd att lägga ut på vad? 

• Använder du några Community? 

o Vad fick dig att börja/fortsätta använda det?  

o Använt många olika? Vad har fått eller skulle kunna få dig att byta?  

o Första att byta? Vad krävs? 

o Betalningsfråga.  

� Stor betydelse? 

� Preferenser på betalningsmetod. 

� Vilka summor är du beredd att lägga ut på vad? 

• Tanken att kombinera karttjänst med community.  

o Dela med vänner? 

o Hur dela med sig och varför? 

o I vilket situation att dela med eller läsa dig av någon plats?  

� Fester, resor, turism, gruppaktiviteter 

o Mobiltelefon intressant i detta fall? 
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3.2 Precisering av konkurrensanalys 

3.2.1 Syfte 

Syftet med konkurrensanalysen är att finna och utvärdera hur konkurrenssituationen ser ut 
för tjänster där Meeps skulle kunna positioneras, för varje vald affärsmodell. 

3.2.2 Inriktning 

Detta är en beskrivande undersökning med syfte att kartlägga konkurrenssituationen hos de 
valda affärsmodellerna och dess nära kopplade marknader.  

3.2.3 Innehåll 

Modellen som används är Porters fem krafter.  Dessa krafter ska undersökas för var och en 
av de situationer som är aktuell för respektive affärsmodell.  Dessa krafter är: hot från nya 
aktörer, kundernas förhandlingskraft, substituerbara produkter, leverantörers 
förhandlingskraft och rivalitet på marknaden. 

3.2.4 Avgränsning 

I och med bredden på Porters modell, kommer fokus ligga på rivalitet på marknaden och 
substituerbara produkter varmed resterande krafter kommer att undersökas mer ytligt. 
Denna avgränsning görs av tidsekonomiska skäl. 

Vad gäller etablerade och potentiella konkurrenter kommer fokus ligga på medelstora och 
stora, gärna internationella och väletablerade företag samt företag på den lokala svenska 
marknaden undersökas.  

3.2.5 Ansats och metod 

Datainsamlingen består av att samla ihop information om existerande företag som är 
verksamma inom communities, karttjänster, kartdataproduktion och mobiltjänster. Utöver 
detta tillkommer artikelinsamling för att bilda en uppfattning av hur marknaden ser ut och 
hur den utvecklas. Att söka data på Internet kommer vara det huvudsakliga 
tillvägagångssättet, mycket på grund av tid- och kostnadseffektivitet. Kompletterande 
uppgifter som inte fås genom Internet kan insamlas genom att kontakta företag ur 
sekundärdata genom telefon eller e-post. Personliga intervjuer på plats är inte uteslutet. 

Med ovan nämnda datainsamling som grund utförs analysen av Porters fem krafter genom 
intelligenta resonemang. Dessutom presenteras en beskrivning av utmärkande händelser på 
marknaden för att ge en bild av de tendenser och trender som existerade. 

För att undersöka Porters första kraft, hot från nya aktörer, väljer vi att begränsa vår studie 
till att undersöka kostnaderna förknippade med att utveckla en likartad tjänst som Meeps för 
AM1 och AM3, och att bygga upp ett API/bibliotek för AM2. 

Den andra kraften, kundernas förhandlingskraft, undersöks genom att uppskatta switching 
costs för kunderna i respektive affärsmodell. I AM1 utgörs kunderna av slutanvändare, i 
AM2 av communities och i AM3 av operatörer. 
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Undersökningen av hot från substituerbara produkter genomförs genom att jämföra 
kundvärdet i respektive affärsmodell och att jämföra det med olika produkter som har detta 
gemensamt.  

Leverantörernas förhandlingskraft uppskattas genom att undersöka antalet existerande 
leverantörer. I samtliga affärsmodeller är innehållsleverantörer aktuella att använda, inte 
bara av kartor utan också av till exempel intressepunkter, video och musik.  

Den sista kraften, rivalitet på marknaden undersöks genom att titta på vilka de existerande 
aktörerna är. För AM1 utgörs aktörerna av olika slags communities, men för AM2 och AM3 
består aktörerna av leverantörer av API: er eller närliggande tekniska tjänster. 
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4 Betatest 

I detta kapitel kommer betatestet presenteras från planering och genomförande till analys och 

diskussion. Undersökningen har genomförts genom att tjänsten Meeps distribuerats genom ett antal 

kanaler och testanvändare har sedan intervjuats. Detta har utmynnat i upptäcker om hur användare 

ser på tjänsten i avseende av exempelvis funktionalitet och användarbeteende. Resultatet från 

betatestet kommer sedan tillsammans med konkurrensanalysen att ligga som beslutsunderlag för den 

slutgiltiga analysen och slutsats. 

4.1 Genomförande 

Den första delen av betatestet är att rekrytera personer att bli betatestare. Detta gjordes 
genom två av de tre planerade distributionskanalerna; dels bokbord på Ångström, samt en 
grupp på Facebook där bekanta och vänner bjöds in. 

Bokbordet var under knappt tre timmar uppe på Ångström korridor under en fredag 
eftermiddag mellan 14.00 till 16.30. Antalet personer i rörelse var uppskattningsvis 200 
personer varav ca 30 personer på något sätt sökte eller fick kontakt med oss och information 
om vad vi sysslade med. Till en början användes en rätt aggressiv rekryteringsmetod där vi 
aktivt sökte kontakt med de som gick förbi. Detta övergavs rätt snabbt då det rätt tydligt inte 
uppskattades och endast en person rekryterades. Därefter närmades endast de som stannade 
till och visade intresse. Detta fick mycket bättre gensvar och 15 stycken personer 
rekryterades där 14 av dessa valde att ställa upp som fullvärdig betatestare, och därmed 
även på en intervju. Övriga som inte valde att skriva upp sig hade antingen en för gammal 
telefon, eller var bara nyfikna på vad vi gjorde för examensarbete.  

Facebook har använts för att skapa en grupp med förhoppningen att enkelt kunna bjuda in 
nya användare att ta del av Meeps. Under två veckor skickades ca 100 inbjudningar till 
Facebook ut till bekanta och vänner. En vecka efter det att inbjudningarna skickats ut hade ca 
30 personer valt att tacka ja till inbjudan. Detta innebar endast att användarna var 
medlemmar i en grupp. För att därefter kunna ta del av tjänsten och eventuell bli betatestare, 
innehöll gruppen en beskrivning av examensarbetet, Meeps, och hur man får ned tjänsten till 
sin mobiltelefon. Tyvärr valde endast två gruppmedlemmar att även bli betatestare. 

Utöver planerat har ytterligare en rekryteringskanal använts genom vänner, familj och 
bekanta. Respondenterna har under ad hoc-förhållanden blivit presenterade för Meeps av 
någon medlem ur projektgruppen. Detta har medfört sju stycken intresserade betatestare. 
Tillsammans innebär det att totalt ca 20 respondenter har anmält intresse.  

Intervju av dessa bokades och genomfördes under två dagar. Tio personer kontaktades, tre 
av dessa valde vid kontakttillfälle att inte delta i en intervju. De respondenter som blev 
intervjuade tillhör samtliga gruppen som rekryterades vid Ångström bokbord. Genom att 
granska aktivitet av användarna uppskattades vilka som provat använda respektive vilka 
som av någon anledning inte lyckats få igång tjänsten, varav representanter kontaktades 
jämt fördelade från båda grupperna. Efter endast sju intervjuer uppmärksammades att ingen 
ny användbar information framkom under intervjuprocessen, som därmed avbröts. 
Avbrottet vid endast sju respondenter kan förklaras av att samtliga respondenter bekräftade 
de hypoteser som bildats under rekryteringen, exempelvis bristande syfte och 
användarvänlighet. 
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4.2 Resultat 

Rådata av intervjuerna har sammanställts i Appendix B, där data från varje respondent har 
bearbetats till en sammanfattning av intervjuerna. Samtliga intervjuer utom en har 
genomförts personligt ute hos respondenter eller på Ångström; den som inte gjordes på plats 
skedde över telefon.  

Användning av mobiltjänster i allmänhet hos respondenterna var blandad från att endast 
ringa och skicka SMS, till att även använda kalender, sporadiskt mms och surfa på internet. 
Majoriteten av respondenterna ringde endast samt skickade SMS. De som använde 
extratjänster hade en stor kostnadsmedvetenhet vilket innebar att tjänsterna brukades 
sparsamt. Nöjessurfning var exempelvis inte lika utbrett som att lösa små specifika 
uppgifter.  

Överlag var intresset att ställa upp på intervju svalt då respondenterna ansåg att de inte 
använt tjänsten tillräckligt för att kunna vara till någon nytta. Samstämmigt hos de som ställt 
upp på intervju var att de saknade syfte att faktiskt använda tjänsten. Man förstod inte varför 
man dels skulle skapa konto, logga in, lägga upp innehåll eller läsa andras innehåll. 
Dessutom uppdaterade inte tjänsten dess användare om vad som är nytt eller intressant att 
börja använda, vilket lämnade testaren hängandes utan instruktioner. En andra inloggning 
eller användningstillfälle lyser därför med sin frånvaro hos de flesta testarna.  

Tekniskt hade applikationen svårt att uppnå någon högre grad av täckning. Många 
besökares mobiler var för gamla eller hade andra tekniska begränsningar som gjorde det 
svårt att installera tjänsten. Även hos telefoner av väldigt liknande karaktär (Sony Ericsson 
K700 vs K750) uppstod problem där antingen den ena eller andra modellen fallerade. Detta 
medförde att flera intresserade personer aldrig fick möjlighet att testa tjänsten på sin egen 
telefon.   

Samtliga respondenter var bekanta och ofta användare av andra typer av tjänster eller 
communities såsom Facebook eller Eniro. Inom karttjänster användes hitta.se och Eniro ofta 
innan respondenten skulle ge sig iväg till en bestämd adress eller nytt område. Kartan från 
kartjänsterna användes ofta som en utskrift från webbsidan. Det fanns dock ett intresse av 
samma funktionalitet i mobiltelefonen, vilket till viss grad redan existerar hos de befintliga 
tjänsternas respektive mobilgränssnitt.  

Bland communities var Facebook och MySpace vanligt förekommande med blandad grad av 
aktivitet. Inte helt uppenbart för samtliga respondenter men likväl återkommande inslag var 
att tjänsten Meeps skulle kunna ligga under ett befintligt community och bidra med ett 
mervärde. Anledningen att använda dessa communities var primärt att hålla kontakt med 
gamla vänner och ”hantera” nya. 

Sammanfattningsvis var responsen något frågande. Få respondenter kunde ge ett svar vad 
Meeps egentligen handlade om, alltså vad tjänstens syfte bestod av. Samtliga respondenter 
ville ställa upp på intervju med intentionen att hjälpa författarna, även om de själva inte 
använt tjänsten ännu. Resultatet var entydigt respondenterna emellan med avseende på 
syfte, generell användning av mobiltelefonen samt tjänstens användningsområde. 
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4.3 Analys 

Denna analys skall delvis peka på generella uppfattningar av tjänsten Meeps som uppfattats 
från betatestet samt lysa på de skillnader samt likheter som identifierats mellan olika 
respondenter. Det innefattar exempelvis hur tjänsten mottagits och därefter hur mycket och 
till vad den använts. Fokus ligger på de egenskaper som skulle kunna användas som 
underlag för en slutgiltig rekommendation av affärsmodell utifrån beslutsproblemet och 
syftet med undersökningen. Men även omkringliggande erfarenheter som visar på mognad 
av marknaden i sin helhet som inte skiljer sig åt mellan olika affärsmodeller. Tjänsten som 
testats är en applikation som dels används i mobiltelefonen, men som även har potential att 
användas som webbapplikation. Tjänsten gränsar både till karttjänster och communities och 
därför kommer användning av tjänster inom dessa två områden behandlas initialt. 

4.3.1 Användningsbeteende av mobiltelefonen 

De flesta av respondenterna ansåg sig vara tekniskt i framkant och intresserade av teknik 
men använde ändå telefonen endast till att ringa och skicka SMS. De kringtjänster som ändå 
användes var som kalender och väckarklocka, samt begränsat till att surfa på internet och 
kolla e-post. Varför inte telefonen utnyttjades mer hade flera förklaringar. Dels var det 
krångligt att hantera och interagera med mobiltelefonen på grund av dess utformning med 
liten display, små knappar och att det tog lång tid att skriva texter. Den andra anledningen 
som kunde tydas kan tolkas som okunskap om vilka tjänster som finns. En respondent som 
ansåg sig van att använda mobila tjänster sa exempelvis att han använde en kartjänst på 
nätet och att det vore mycket användbart om detta även skulle funnits i mobiltelefonen. Det 
intressanta i detta var att den tjänsten faktiskt visst fanns att använda i mobiltelefonen men 
utan respondentens vetskap. En tjänst som uppenbarligen fanns men ändå inte fångats i 
radarn hos en, enligt egen utsago, van mobilanvändare kanske kan ge en indikation på att 
användare inte hunnit med i utvecklingen av mobiltjänster. Detta poängteras även i en 
undersökning av hur attityden skiljer sig från användandet på en specifik karttjänst (Tasch & 
Brakel, 2004). Även om tjänsten finns och fungerar, används den inte av olika anledningar 
såsom komplexitet och invanda substantiella beteenden. Eller som Sebastian Nyström, chef 
för teknisk strategi på Nokia, sa till Business Week angående Googles försök att lansera en 
standardiserad utvecklingsplattform för mobiltelefoner:  

Let's not underestimate the complexity of this industry. The problem is not to just develop a 

device but to get it out into the hands of consumers. 

Även om tekniken är mogen, finns det svårigheter att nå ut med de mobila tjänsterna därför 
att användarna inte är mogna för den specifika tjänsten. Ett förhållande som blev högaktuellt 
vad gäller Meeps.  

4.3.2 Adoptionsprocess av tjänsten Meeps 

I Figur 2 illustreras hur personer gått från att uppmärksammat (attention) Meeps, antingen 
genom att visa intresse genom bokbord eller att godkänna en inbjudan genom Facebook. 
Vidare illustreras huruvida de blivit fullvärdiga betatestare som godkänt kontakt för vidare 
intervju (interest), till att känna ett behov att använda tjänsten (desire) samt att faktiskt 
använda denna (action). Procentangivelserna visar på hur många som gör transitionen från 



att exempelvis ha uppmärksammat Meeps till att bli intresserade; 14 av ~60 gjorde denna 
övergång.   

                          

Figur 2: Modellen AIDA illustrera adoptionsprocessen av tjänsten Meeps
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djupare nivå.  

En annan återkommande tröskel var tekniken. Personer som verkade väldigt in
idén hindrades tyvärr inte allt för sällan av allt för gamla telefoner. Men även nya telefoner 
kunde visa sig omöjliga att installera få tjänsten att fungera på. Ett hinder som absolut skall 
fungera för att få ett genomslag som en kommersiell 
tjänsten var procentuellt sett lägre än vad
inneha.  

Ett fåtal uttryckte redan från start en undrar över syftet med tjänsten. Dessa fick ett svar om 
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eller valde att aktivt nyttja tjänsten. 
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projektgruppen skulle presenteras och förhoppningsvis klarna när testarna använde
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Det verkade krävas en mycket mer utvecklad tjänst för att tjänsten skulle kunna användas 
mellan vänner där man tipsade varandra. Eller som en respondent sa:  

För att jag ska tipsa en vän, ska tjänsten ha ett syfte och fungera nästintill perfekt. 

Flera använde även kartjänster såsom hitta.se eller Eniro. Det vanligaste förfarandet var att 
man skrev ut en karta med sin destination utritad, innan man begav sig hemifrån. Detta 
skedde ofta på sidornas webbplats genom en dator.  

Här såg flera respondenter möjligheten att en tjänst som Meeps skulle kunna användas. 
Däremot använde inte någon respondent hitta.se eller Eniros mobilinterface över huvud 
taget. Även det förstärker det som nämns i 4.3.1 ”Användningsbeteende av mobiltelefonen” 
och ”Location Based Community Services: New Services For a New Type of Web 
Communities” (Tasch & Brakel, 2004), att marknaden ännu inte är helt mogen att flytta ut till 
mobiltelefonen. 

4.3.4 Meeps position i förhållande till Communities och karttjänster 

Testarna såg aldrig syftet med att använda Meeps det självständiga utförande som användes 
i betatestet. Att däremot använda Meeps som ett extravärde till befintliga tjänster verkade 
mer intressant och bör analyseras mer. Där en stor del av värdet i exempelvis Facebook 
ligger i antal anslutna användare, saknar Meeps helt ett användarantal. Istället för att bygga 
en egen användarbas, vore en mycket intressant strategi att placera sig som leverantör till en 
tjänst med redan befintlig användarbas. 

Det som uppfattas som mest positivt med Meeps är att kunna dela med sig av punkter 
snabbt genom mobilen, även om användandet i betatestet sviker. Genom att koncentrera sig 
på det positiva, infinner sig tanken att erbjuda möjligheten att dela punkter emellan vänner 
som ett mervärde till tjänster som redan har ett syfte, såsom Facebook där användare håller 
kontakt med vänner eller hos karttjänster såsom Eniro.  

I fallet att positionera sig med en karttjänst, tyder resultatet på att tjänsten ändå inte skulle 
användas i den utsträckning som respondenterna tror eller uppskattar, då exempelvis Eniros 
egna mobiltjänst knappt använts av respondenterna. Kanske beror det på okunskap, men 
tydligt är att det funnits och fortfarande existerar en brist på intresse av dessa tjänster i 
mobiltelefonen. 

4.4 Slutsats 

• Tillräckligt moderna mobiltelefoner för att kunna använda Meeps, var mindre vanliga än 
tidigare trott. Utveckling av mobilapplikationen var problemfull på grund av 
portabilitetsproblem emellan olika telefonmärken och modeller. 

• Användandet av mobiltjänster utöver att ringa/ta emot samtal samt SMS, var mindre än 
förväntat. När Internet eller liknande onlinetjänster ändå användes, gjordes detta på ett 
kostnadsmedvetet sätt.  

• Betatestet var för generellt och inte tillräckligt användarvänligt. För att en tjänst skall 
spridas behövs både ett syfte och en väl fungerande tjänst. 

• Flera använder communities för att hitta och hålla kontakt med gamla vänner, samt hitta 
nya. Meeps upplevs inte som någon substituerande produkt för detta. 
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• Istället kunde tjänsten kunna levereras till befintliga communities för att addera 
mervärde till en befintlig kundbas. 

• Karttjänster användes hemifrån för att skriva ut en karta på papper. Möjligheten att ha 
samma tjänst i mobiltelefonen mottogs mycket positivt.  

• Däremot är det ofta stor skillnad på respons av en tjänst och användande av densamme. 
Det som låter bra på papperet används ändå inte av andra anledningar såsom att 
användargränssnittet är för krångligt i mobiltelefoner eller på grund av ovana. 

4.5 Diskussion 

Något av det mest slående genom hela betatestet är att tjänsten inte blivit använd i den 
utsträckningen som var tänkt från början. Den starkast bidragande orsaken har varit bristen 
på syfte med tjänsten. Tanken att hålla betatestet så generellt som möjlighet kan anses vara 
för öppet och att begära för mycket av betatestarna.  

Istället skulle idén kunnat levereras tillsammans med en mer specifik uppgift eller nischat 
användningsområde. Detta hade däremot motarbetat det generella syftet med betatestet, 
även om man kan spekulera i om användandet skulle höjts.  

Tydligt, och för projektgruppen överraskande, är hur användandet av mobiltelefoner såg ut 
hos vilka antagits vara tekniska personer. Tjänsterna som användes var grundläggande och 
ofta slutade det där. Att de flesta endast ringde och skickade SMS bland dessa tekniska 
människor, tyder på ett ointresse eller omognad för denna typ av tjänster idag.  Även val av 
telefonmodeller var fokuserat på grundläggande funktionalitet då många inte uppfyllde de 
krav denna typ av tjänst ställer på en mobiltelefon, exempelvis J2ME eller färgskärm. 

Fokuset på universitetsstudenter kan anses varit olyckligt, men ändå en nödvändighet för 
den info som inkommit. Uppskattningsvis har samtliga respondenter på något sätt kunnat 
identifiera sig med detta projekt, då det sker som examensarbete. Samma respons hade nog 
varit svår att få genom exempelvis yngre som inte upplevt samma band till projektgruppen.  

Antal respondenter, sju till antal, kan man diskutera om de bidrar som underlag för 
antaganden. Anledningen till att så förhållandevis få intervjuer genomfördes beror på bristen 
av användande av tjänsten, samt att responsen från samtliga var likartad, med några få 
nyansskillnader. Dessutom är betatestet inte bara baserat på de sju organiserat genomförda 
intervjuerna, utan även uppfattningar och diskussioner kring bokbordet på 
Ångströmlaboratoriet. Samtliga respondenter bekräftade många av de hypoteser som bildats 
av dels av användningsgrad av tjänsten under betatestet, samt dessa diskussioner i 
inledningsfasen av testet. Av detta kan man utgå från att input snarare kommer från de 30 
som vi fångade uppmärksamheten av än de sju intervjuer kom till skott.  

Sammanfattningsvis gav inte betatestet de resultat som var tänkt från början, men gav ändå 
en tydlig bild av hur attityder och faktiskt användande av mobiltjänster ser ut. Den tydliga 
signalen om brist på syfte står till grund för den slutgiltiga analysen och val av affärsmodell. 
Även om tjänsten skulle kunna kommersialiseras som en egen tjänst, har betatestet ökat 
intresset att hitta någon tjänsteleverantör där tjänsten Meeps kan leverera ett mervärde för 
någon annan leverantör. Denna kunskap användes under följande konkurrensanalys och 
den slutgiltiga analysen. 
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5 Konkurrensanalys 
I detta kapitel kommer konkurrensanalysen presenteras från planering och genomförande till analys 

och diskussion. Undersökningen har genomförts genom att samla in information om tjänster och 

händelser som på något intressant sätt skulle kunna påverkar en lansering av Meeps. Antingen som 

konkurrent, samarbetspartner, leverantör eller som kund. Resultat från konkurrensanalysen kommer 

sedan tillsammans med betatest ligga som beslutsunderlag för den slutgiltiga analysen och slutsats. 

5.1 Genomförande 

En artikelsökning efter mobiltjänster på internet och på branschrelaterade nyheter 
genomfördes. Den främsta källan till artiklar var IDG.se, som samlar nyheter från ett IDG:s 
alla svenska tidskrifter och gör dem sökbara. De artiklar som på ett träffsäkert sätt speglar 
händelserna inom branschen, som har särskild dignitet eller på annat sätt kan kopplas till 
konkurrensanalysen har analyserats och återfinns i referenslistan. 

För att undersöka konkurrenssituationen genomfördes en sökning på internet med sökord så 
som kartor, mobila tjänster, communities och mobiloperatörer under ett par dagar. När listan 
av företag innefattade 25-30 företag från olika branscher, som på ett eller annat sätt anknyter 
till affärsmodellerna, avslutades insamlingen av sekundärdata och kategoriseringsarbetet 
inleddes. Det gick ut på att, baserat på deras existerande produkter och nuvarande 
kompetens, placera företagen i kategorierna: söktjänster, community utan kartor, community 
med kartor, navigering, tekniska plattformar, kartleverantörer och operatörer. Väl 
kategoriserade kopplades företagen eller företagsgrupperingarna till de olika 
affärsmodellerna som konkurrenter, kunder, leverantörer eller partners. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Artikelinsamling 

GeoSentric är ett företag aktivt inom lokaliseringstjänster och sociala nätverksteknik som 
nyligen tagit in 13,1 miljoner USD i en finansieringsrunda av sitt nystartade kartcommunity 
Gypsii. (Business Wire, 2007) I en rapport framtagen för Gypsii presenteras en överblick av 
marknaden för mobila communities samt karttjänster. (Lennon, 2007) Här kan utläsas att 
antalet aktiva användare av mobila nätverkssajter uppskattas under 2007 att uppgå till 14 
miljoner och det väntas stiga till 600 miljoner till år 2012. Vidare presenteras att denna 
marknad är värd 3,45 mdr USD. Marknaden för lokaliseringstjänster uppskattas uppgå till 
1,5 mdr USD under 2007. Att det är ungdomar 13-17 år följt av 18–24-åringar som är de mest 
aktiva och drivande framgår också av rapporten. Detta stärks också i en rapport framtagen 
av Telia, ”Telia Trendspaning 2007” (Telia, 2007), och undersökarna här drar även slutsatsen 
att alla människor ser modern teknik idag som en självklarhet. Rapporten är baserad från 
svar från 10000 av Telias kunder och kan summeras bland annat till att fler och fler 
mobilanvändare använder och vill använda fler funktioner i sina mobiler. Dessutom visar 
den att 70 % av Telias företagskunder kommer att ha karttjänster i sina mobiltelefoner inom 
två år.  

Det finns flera aktörer som anser att GPS och mobil är en het kombination. Super Local 
Media är en aktör som använder mobilens unika id för att kunna koppla innehavarens 
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position med bilder som den lägger upp. (Ekholm, 2007) Förutom ett mobilinterface finns det 
ett webbinterface till communityt.  

Coca-Cola har under året startat ett mobilcommunity, Sprite Yard, som ska utgöra en ny 
marknadsföringskanal för företaget. (Wass, 2007) Att låta en del funktionalitet i communityt 
vara åtkomligt endast om användaren slår in en kod som återfinns på Coca-Colas produkter, 
är ett sätt för företaget att utnyttja communityt i försäljningssyfte. Ett annat storföretag som 
startat community är Nokia med sitt Mosh. 

Google är en aktör som är känd för sin närvaro på internet framför allt inom söktjänster och 
annonsering men som nu också tagit steget in i mobilvärlden på flera sätt. Till exempel finns 
nu Google Maps, en karttjänst som erbjuder liknande funktionalitet som Eniro och hitta.se, i 
mobiltelefonen. Det skall även tilläggas att tjänsten finns på i en svensk version. (Markander, 
2007) Dessutom har Google utvecklat Adsense vilket är ett verktyg för att förenkla 
annonsering i mobiler, på samma sätt som annonsering sker på nätet. (Larsson, 2007) Vidare 
har Google varit i uppköpstagen och tagit över fjorton bolag det senaste året. Av dem är fyra 
stycken kopplade till foton och video, två är kopplade till reklam, två är kopplade till 
communities och en är kopplad till kartor. Resterande företag är internetrelaterade. (Grape, 
2007) (Wallström, Google köper finska Jaiku, 2007) (Wallström, Google köper Zingku, 2007) 

En stor problematik för många tjänsteutvecklare är att en populär plattform för att utveckla 
applikationer, J2ME, inte alltid fungerar som det är tänkt på alla mobiltelefoner. Bland 
problemen nämns standardisering, varierande skärmstorlekar, resurskrävande och för dåligt 
tillträde till operativsystemet. Effekten av dessa brister är att applikationer utvecklade i J2ME 
sällan blir klara för drift och att många överger J2ME och utvecklar för andra plattformar 
även om inte dessa stöds av lika många telefoner. (Danielsson, 2007) Exempel på 
konkurrerande tekniska plattformat är Symbian OS, UIQ, OS X och Windows Mobile, men 
dessa plattformar riktar sig främst till mer avancerade mobiltelefoner. 

Bristen på en standardiserad och fungerande plattform är förmodligen en av anledningarna 
till att många nya sätt att utveckla mobilapplikationer börjar dyka upp. Open Hanset 
Alliance, bestående av Google och 33 andra bolag, har väckt stor uppmärksamhet med sin 
lansering av Android, en öppen mobilplattform med helt nya möjligheter för utvecklare att 
skapa applikationer i mobiltelefoner. I alliansen återfinns några av världens största 
tillverkare och operatörer, där bland Broadcom, China mobile, T-mobile, Intel, LG, Motorola, 
Samsung, HTC och Sprint Nextel. Telefoner med stöd för denna nya tekniska plattform är 
tänkta att släppas under andra halvåret 2008. (Jeppsson, 2007). Det har även diskuterats om 
morgondagens mobilapplikationer skall använda Ajax, vilket är den teknik som många av 
dagens webbapplikationer använder. Ytterligare en plattform tillkommer när Apple i 
februari 2008 släpper sitt utvecklingspaket (SDK) iPhone (Engström, 2007). 

Om och i så fall när en standardiserad plattform för mobilutveckling kommer att vara 
etablerad återstår att se. Även om Open Handset Alliance har många starka aktörer är det 
långt ifrån säkert att de kommer att lyckas. ”De tekniska svårigheterna ska inte underskattas. 
Det har tagit Microsoft fem år att få ordning på sin plattform, som nu har en andel på 10 
procent”, säger Martin Garner, analytiker på Ovum (Ahlbom, 2007). 
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Priskriget mellan mobiloperatörerna har lett till ett unikt prisfall på mobiltelefoni. I en 
rapport från Greenwich Consulting framgår nu att operatörerna saknar den innovationskraft 
som krävs för att skapa spännande tjänster och att de därför nu behöver investera pengar i 
sin egen innovationskraft samt ett starkare samarbete med medieindustrin. Detta kan ske 
såväl genom uppköp som genom partnerskap. På den svenska marknaden läggs allt för 
mycket pengar på marknadsföring där fokus ligger på lägre priser, anser Magnus Rehle och 
Paul Moonga. Operatören Tre utgör ett undantag i och med att de profilerar sig mer på 
mobiltjänster. (Zirn, 2007) Med Tres satsning på X-series levererar de telefoner och 
abonnemang utrustade med många populära nättjänster i mobilt format såsom Windows 
Live Messenger, Skype, Yahoo Go och Google. 

Under konferensen Mobile Future talade Telenor Sveriges VD, Johan Lindgren, om hur han 
ser på Telenors roll vid etablering av nya mobila tjänster samt deras nya satsning Mobilstart. 
Med Mobilstart vill Telenor ge tjänsteleverantörer möjlighet att nå ut till mobilanvändarna 
genom deras tekniska plattform i utbyte mot en tredjedel av SMS-intäkterna. Han betonar att 
Telenor vill vara en "Connectivity provider" och inte själva vill utveckla tjänsterna. Med 
detta menas att de vill koncentrera sig på att bygga infrastruktur. (Nordling, 2007) 

Även Telia är medveten om den förändring som pågår och arbetar med att leverera fler 
innehållstjänster och därmed differentiera sina erbjudanden till kunderna. Indra Åsander, 
ansvarig på Telia för mobila innehållstjänster på Europamarknaden, säger att telekom är 
inne i den största omvandlingen sedan Graham Bells dagar. (Lotsson, 2007) 
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5.2.2 Undersökta företag 

En lista över de insamlade företagen eller varumärken kan ses i Appendix A. En indelning 
över kategorierna syns här. Notera att ett företag kan finnas med i flera kategorier. 

Söktjänster: 

• Eniro 
• hitta.se 
• Maporama 
• Map24 
• Google Maps 
• MapQuest 

Community utan kartor:  

• Lunarstorm 
• Myspace 
• Facebook 
• Playahead 
• Mosh 
• Dodgeball.com 
• Jaiku 
• Zingku 
• Wap.com  

 

Community med kartor: 

• Qiro 
• Gypsii 
• Google maps 
• Gmaps 
• Plazes 
• Panoramio 

Navigering:  

• Navteq 
• Wayfinder 
• Telmap 

 
 
 

Tekniska plattformar:  

• Map24 
• MapQuest 
• Google Maps 
• Shozu 
• Handywalk 
• Idevio 
• Kenet Works 
• Karthotellet.com 

 
 

Kartleverantörer:  

• Lantmäteriet 
• Starcus 
• Tele Atlas 
• T-kartor 
• NavTeq 
• Karthotellet.com 

Operatörer:  

• Telia 
• Halebop 
• Tele2 
• Optimal Telecom 
• Parlino 
• Tango mini 
• Tre 
• Telenor 
• Glocalnet 
• Djuice 

5.3 Analys 

5.3.1 Analys av artikelinsamling 

Artikelinsamlingen är en deskriptiv undersökning och en del av syftet med den är att 
beskriva hur marknaden för mobiltjänster, karttjänster och communities ser ut, samt hur 
dessa är sammanlänkade. Det allmänna intrycket är att mobiltjänstemarknaden är full av 
aktivitet, och de artiklar som presenterats i resultatdelen bara är ett urval av allt som hittats.  

En intressant iakttagelse är hur operatörer mer och mer går mot att leverera tjänster, med Tre 
i framkant. Efter Telenors uttalande om att företaget vill vara connectivity provider, om det 
nu gäller alla operatörer är osagt, verkar det som om de själva inte vill utveckla tjänsterna 
utan bara vara mellanhand och som sådan ta ut avgifter. Det betyder att en aktör som Meeps 
behöver ha en färdigutvecklad produkt innan operatörerna, eller åtminstone Telenor, är 
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intresserade av att samarbeta. Av Greenwich Consultings rapport framgår det dock att 
operatörerna är alltför konservativa och behöver investera i innovationskraft för att kunna 
leverera tjänster som konsumenterna vill ha, och därigenom säkra framtida intäkter. Om 
operatörerna tar till sig detta skulle det kunna innebära en större villighet att ingå 
samarbeten med aktörer med outvecklade produkter, kanske redan på idéstadiet. Kanske 
blir operatörerna tvungna att ingå dessa tidiga samarbeten om det inte finns tillräckligt med 
väl utvecklade alternativa tjänster. En möjlighet är att Tre tack vare sin satsning på tjänster 
attraherar kunder från övriga operatörer, vilket i sin tur tvingar de andra operatörerna att i 
större utsträckning ta en aktiv roll i utvecklingen av konkurrerande tjänster. Ett sådant 
scenario skulle vara gynnsamt för Meeps som teknisk leverantör. 

En annan iakttagelse är tekniken och framför allt dess omognadsgrad. I artiklarna nämns sex 
operativsystem till mobiltelefoner, med varierande stöd för tredjepartsapplikationer. 
Dessutom finns Suns J2ME som är en operativsystemoberoende teknik för 
applikationsutveckling, men nackdelarna är att stödet för den varierar mellan olika 
telefonmärken och modeller vilket gör den de facto beroende. Som om detta inte vore nog 
finns även ytterligare tekniker för att utveckla applikationer, vilket ytterligare förstärker vår 
observation att det idag inte finns en väl fungerande standardiserad teknik för 
applikationsutveckling för mobiltelefoner. I doktrinen beskrivs en period där olika tekniker 
slåss om att få en dominerande roll som fluidfasen, vars avslut inträffar i och med 
utkristalliseringen av en dominant design. (Schilling, 2006, s. 57) Innan dess att en dominant 
design finns tillgänglig innebär det en stor risk att investera i en teknik som kan komma visa 
sig oanvändbar inom några år och att som liten nystartad aktör satsa allt på en teknik kan 
visa sig ödesdigert. Ett möjligt tillvägagångssätt är därför att skjuta upp exploateringen av 
Meeps i väntan på att tekniken konvergerar och att låta de stora resursstarka aktörerna stå 
för den fighten.  En liten aktör har ändå svårt att påverka utfallet av dominerande design, 
och valet av fel teknikplattform kan få stora konsekvenser. 

Coca-Cola och Nokia är exempel på två storföretag som nyligen startat communities för att 
använda dem som marknadsföringskanal. En stor del av motivet till agerandet är troligtvis 
att de vill stärka lojaliteten hos sina kunder. Dels genom att ge dem den service som ett 
community utgör, vilket är ett sätt att skapa goodwill, samt att exponera användarna för 
företagens varumärken genom reklam. Om det kommer bli en trend bland storföretag att 
skapa egna skräddarsydda communities, så öppnar det sig en mycket intressant 
kundkategori för tekniska leverantörer. Kunderna är kapitalstarka och sannolikt också 
krävande, vilket skulle kunna bli en bra fostrande kund för exempelvis Meeps (Malmström, 
2001, s. 257). Huruvida storbolag, liknande Coca-Cola och Nokia, är villiga att lägga 
utvecklingen på underleverantörer eller om de föredrar att göra den in-house är dock okänt. 
Om de villiga att lägga utvecklingen på tredje part så utgör storbolagen en intressant 
potentiell första kund vid en eventuell market entry. 

Slutligen bör de aktörer inom branschen för mobila kart- och mobilcommunities 
kommenteras. Vid inledningen av projektet fanns ingen kännedom om produkter liknande 
Meeps. Den undersökning som genomförts visar dock på motsatsen; ett flertal aktörer som 
kopplar ihop kartor med communities i mobiltelefonen har identifierats. Även en svensk 
aktör, SuperLocal, existerar och har en öppen version av sitt community som man kan gå 
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med i idag. Vidare har det Nederländska communityt Gypsii tagit in 13 miljoner USD i en 
finansieringsrunda, vilket tyder på att det finns en förväntan på att communityt kommer 
kunna generera stora intäkter. 

Även Google är en mycket intressant aktör som fram tills nu hållit sig från mobilmarknaden 
men i och med Google Maps och lanseringen av Android i kombination med uppköp av ett 
flertal mobilbaserade communities så blir företaget en aktör att räkna med. Google har varit 
mycket framgångsrika i sina tidigare affärsaktiviteter och uppbackat av en bred kompetens 
och stora resurser så är det sannolikt att företaget i en eller annan form kommer leverera 
communitytjänster. För mindre aktörer på samma marknad finns förmodligen bara två 
alternativ: att hoppas på att bli uppköpt eller att nischa in sig och på så sätt undvika Google 
som konkurrent. 

5.3.2 Konkurrensanalys för affärsmodell 1 

Affärsmodellerna i sin nuvarande form är tämligen onyanserade, och under undersökningen 
av konkurrerande företag växte en mer finkornig bild fram innehållandes olika 
affärssegment. Affärsmodell 1, AM1, som syftar till att bygga upp ett eget community kan 
differentieras till följande tre segment: 

• community där fokus ligger i att stimulera interaktion mellan användare, det vill säga ett 
mer traditionellt community. 

• community med fokus delat mellan kartfunktioner och interaktion mellan användare. 
• community med fokus på kartfunktioner. 

I affärsområdet community med fokus på interaktion mellan användare är konkurrenter 
främst aktörer utan kartor så som Lunarstorm, MySpace, Facebook, Playahead och Mosh och 
till viss del communities med kartor men som ändå har fokus på interaktion mellan 
användare. Värdet i tjänsten för dessa användare ligger just i möjligheten att interagera med 
andra människor och att träffa nya eller gamla kompisar. Det är kombinationen av att 
ständigt vara uppkopplad och det mänskliga kontaktbehovet som lagt grunden för detta. 
(Enskog, Hansson, & Hörnberg, 2007).  

Kärnvärdet i communities med fokus på kartor ligger istället i att kunna visa var man själv 
är eller har varit respektive se var ens kompisar befinner sig eller har befunnit sig, eller att 
kunna markera ut platser som man vill dela med sig till andra. Värdet ligger också i att 
kunna hitta platser som lagts till av andra användare vilket känns mer personligt än 
intressepunkter tillagda av företag. I det här segmentet återfinns konkurrenter så som 
Google Maps, Panoramio och Plazes. Värdet hos den här sortens community ligger dock 
relativt nära det som söktjänster som Eniro och hitta.se levererar; nämligen att hitta en 
geografisk plats, med skillnaden att dessa intressepunkter är tillagda av företag. Detta gör att 
även dessa aktörer får anses vara konkurrenter.  

Det tredje affärssegmentet inom AM1 är communities med fokus delat mellan kartor och 
interaktion. Här utgör kartdelen en extra dimension till den traditionella community-delen, 
vilket än mer ska stimulera användningen av communityt. Detta område verkar vara det 
minst exploaterade då endast två aktörer på marknaden har kunnat identifieras: Qiro och 
Gypsii.  
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Inom samtliga nämnda affärssegment är Google verksam dels genom Google Maps men 
också genom de många uppköp som företaget gjort under de senaste åren. Företaget har all 
kompetens för att utveckla ytterligare nischade communities och begränsas egentligen inte 
av något. I och med uppköpen pekar det åt att Google kommer att satsa på communities, 
vilket gör att det är en allvarlig aktör att räkna med. Frågan är då om vad som är mest 
lukrativt: att konkurrera med Google och hoppas på att bli uppköpt eller att hålla sig utanför 
deras väg? 

Vår undersökning ger indikationer på att antalet traditionella communities är mycket större 
än communities med fokus på kartor där bland annat aktörer som Panoramio och Plazes 
befinner sig. Endast två aktörer kan anses fokusera på både interaktion mellan användare 
och kartor; Qiro och Gypsii. Antalet aktörer är en bidragande faktor till en hög rivalitet på 
marknaden för communities där fokus ligger på enbart karttjänsten eller interaktionen 
mellan användarna. För samtliga inriktningar finns det dock aktörer som investerat stora 
summor pengar, vilket bidrar till stora exit-barriärer och därmed stor rivalitet på den 
existerande marknaden.  

Nya aktörer finns det ständigt gott om bland communities och kostnaderna för den tekniska 
utvecklingen varierar stort. Typexemplet är dock ett community där den tekniska höjden och 
investeringarna i teknikutveckling är låg. Det finns dock exempel på mer avancerade 
tekniska plattformar kring vilket communities byggs upp, exempelvis Skype, Joost och 
YouTube. Communities med kartor bör ha högre utvecklingskostnader än communities utan 
kartor i och med den utökade funktionaliteten. När det kommer till marknadsföring sprids 
dessa community-relaterade tjänster ofta med någon form av viral marknadsföring och 
sällan med hjälp av en enorm marknadsföringsbudget. En entry-barriär för samtliga nya 
aktörer är dock att man måste lyckas hitta sin första trogna användarskara som sprider 
produkten vidare, så kallade evangelister i detta sammanhang. (Dahlgren, 2006) 

Leverantörer till kartcommunities som avses i AM1 är kartleverantörer så som lantmäteriet, 
Tele Atlas, Starcus, NavTeq, karthotellet.com eller T-kartor men även leverantörer av 
tekniska lösningar som kan användas i ett community. Givna exempel på dessa är Shozu, 
Handywalk, Idevio och Kenet Works.  Kartleverantörer finns det mycket gott om, men det är 
endast ett fåtal aktörer som faktiskt samlar in och producerar kartdata. Vår förhandlingskraft 
gentemot de återförsäljare som finns kan tänkas bli begränsat av de priser som återförsäljare 
av kartdata har från sina leverantörer. Dessutom kan kartorna behöva anpassas för det 
tekniska systemet varför köparens switching costs ökar.  

För att kunna prata om substituerbara produkter krävs en förståelse för vilket problem 
produkten levererar till kunden. Kärnvärdet i communities med fokus på interaktion är just 
att kunna kommunicera med andra människor. Communities är ett verktyg som underlättar 
detta genom den enkelhet med vilket kommunikationen kan ske. Med ett dubbelklick kan en 
användare träffa en människa som den annars skulle behöva träffa fysiskt för att kunna prata 
med. Andra substituerbarheter är kommunikation över telefon, via msn-klienter eller e-post. 
Fördelen som communities har över dessa är dock enkelheten och snabbheten och att 
användaren har möjlighet att spara alla sina kontakter i en lista som är åtkomlig över 
internet. Dessutom finns möjligheten att träffa nya människor i ett community, vilket i stort 
sett saknas i de andra fallen. En nackdel med communities och andra it-baserade tjänster är 
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dock de dimensioner, såsom kroppsråk och tonläge, i en konversation som försvinner då den 
inte förs i verkligheten. Den största styrkan dessa substituerbara produkter har över 
communities är att de är vedertagna och att människor är vana vid att använda dem – något 
som ofta kan vara svårt att bryta.  

I ett kartfokuserat community ligger kundnyttan i att kunna hitta platser och att kunna 
sprida platser till andra användare. Häri finns också ett visst värde i interaktionen med 
andra personer men den är inte central. Detta gör att den här sortens communities ligger 
nära den som finns hos söktjänster som Eniro och hitta.se varför dessa är substitut såväl som 
fysiska kartor. Switching costs anses därför vara relativt litet. 

I ett community med fokus delat mellan kartor och interaktion är kundnyttan summan av 
kundnyttorna i de andra produktsegmenten. Den största nyttan ligger i interaktionen där 
kartfunktionen adderar en ytterligare dimension till denna. Substitut till den här sortens 
community är svårare att ange, men det skulle kunna vara både traditionella communities 
och söktjänster, beroende på användarens preferenser. Den stora fördelen är dock att nyttan 
ligger samlad i en tjänst varmed värdet ökar för användaren och att ett substitut för hela 
produkten är svår att finna. 

Ett stort antal existerande communities som konkurrerar om användarna innebär att 
användarnas förhandlingskraft på denna marknad ökar. När en användare väl är rekryterad 
och blivit en trogen användare av ett community minskar dock denna förhandlingskraft 
eftersom användaren samlar mycket information och förhoppningsvis sina vänner i detta 
communityt, vilket leder till stora switching costs. När fokuset för communityt går mer mot 
kartor minskar switching costs för att för rena söktjänster vara mycket liten. 

5.3.3 Konkurrensanalys för affärsmodell 2 

AM2 innebär att Meeps levererar teknik för mobila karttjänster till ett befintligt community. 
Ett sätt att göra detta är att vi levererar ett lättanvänt generellt API till våra kunder som de 
kan använda för att implementera vår tjänst i sitt befintliga system. Ett annat 
tillvägagångssätt är att vi gör skräddarsydda lösningar till varje kund där vi gör det tekniska 
arbetet med att anpassa tjänsten till deras system. 

Att leverera ett API för att arbeta med kartor på internet är något som bland annat Google 
och en rad andra stora aktörer gör i dagsläget. Dessa satsningar från stora aktörer bidrar till 
att rivaliteten på den existerande marknaden för ett generellt kart-API på webben är mycket 
stor. Vad gäller API för kartor på mobiltelefoner har vi inte sett några bidrag från några stora 
aktörer. 

Att leverera en skräddarsydd lösning för ett befintligt community innebär att vi måste 
genomföra mycket utvecklingsarbete för varje ny kund. Det som skiljer oss från andra 
företag som erbjuder mjukvaruutveckling blir då vår positionering, vår tekniska plattform 
och kunskapskapital vi byggt upp i tidigare uppdrag. Vi har sett exempel på ett annat 
företag, Kenet Works, som inriktar sig mot att leverera en teknisk plattform för att ta 
communities till mobiltelefonen, men i dagsläget erbjuder de ingen karttjänst i denna 
plattform. Vi har även sett exempel på ett företag som levererar en skräddarsydd 
kartapplikation för mobiltelefoner, Handywalk, men detta företag är inte inriktad på 
communities, användargenererat innehåll eller interaktion mellan användarna. Den 
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existerande rivaliteten ser med andra ord lägre ut om vi väljer att leverera en skräddarsydd 
lösning än om vi försöker sälja ett generellt API.  

Den tekniska höjden för företagets idé är inte särskilt hög, vilket leder till låga entry-barriers 
och ett ökat hot från nya aktörer. Tendensen är att många av de etablerade internationella 
karttjänsterna väljer att erbjuda API för att integrera deras kartor i sina egna tjänster. Dessa 
API: er är främst avsedda för webb men i och med att många av tjänsterna blir mobila kan 
det även tänkas att API: er för detta kommer att lanseras. Divergensen bland mobilmjukvara 
är dock ett problem. För en teknisk leverantör gäller det att välja den mjukvara att bygga sin 
plattform på som kommer att dominera i framtiden. Det finns ett stort mått av risk i detta. 
Att idag satsa på en teknologi som kommer visa sig vara uråldrig om några få år kan bli dyrt 
och det ligger därför stor vikt i att prognostisera och välja den teknik som mest sannolikt 
kommer att bli ledande. 

Den tekniska barriären för utvecklare av mjukvara i allmänhet, och mobilutvecklare i 
synnerhet, är inte hög när det kommer till att skapa skräddarsydda tjänster för communities. 
Det rör sig om vanlig mjukvaruutveckling och därmed finns ett hot om dessa aktörer 
konkurrerar om våra kunder.  

Kraften från leverantörer i denna affärsmodell liknar situationen i AM1. 

Vad gäller substituerbara produkter finns det en möjlighet att communities väljer att 
utveckla allt detta själva utan att använda Meeps API. Ett sådant utvecklingsarbete kräver 
kompetens inom mobilutveckling vilket minskar sannolikheten för att ett webbaserat 
community skull åta sig det, ty de har förmodligen bara kompetens inom webbutveckling. 
Hotet från substituerbara produkter är dock större i fallet då Meeps levererar skräddarsydda 
lösningar. I det här fallet kan communityt köpa in API från marknaden och sedan in-house 
utveckla det. Resurserna som krävs för detta är kompetens och kapital och 
tillvägagångssättet skulle ge ökad kontroll men samtidigt innebära ökade kostnader och 
längre leveranstid.  Dessutom skulle det innebära ett minskat fokus på kärnverksamheten.  

Kundernas förhandlingskraft för affärsmodell 2 minskas av att kunderna är många och att de 
inte är organiserade. Oavsett om vi levererar ett generellt API eller en skräddarsydd lösning 
är switching costs höga för våra kunder eftersom det krävs utvecklingsarbete med att 
implementera tjänsten med deras befintliga system. Till vår nackdel är dock att kunderna lätt 
kan integrera vertikalt och utveckla tjänsten själv, särskilt om det är ett stort community, 
eller storföretag så som Coca-cola och Nokia vi riktar oss mot. 

5.3.4 Konkurrensanalys för affärsmodell 3 

AM3 bygger på att Meeps utvecklar en mobil communityorienterad karttjänst tillsammans 
med en mobiloperatör, där Meeps skulle stå för det tekniska innehållet och operatören för 
kundbasen. Relationen skulle kunna vara antingen av kund-leverantörkaraktär eller i form 
av ett partnerskap. 

För operatören ligger värdet i att driva trafik genom sitt nät och på så sätt generera intäkter, 
men också för att stärka sitt varumärke och knyta sina kunder närmare sig. Att knyta 
kunderna närmare är i det här fallet ekvivalent med att öka kundens switching costs. Idag 
görs det av många operatörer bland annat genom att erbjuda musiktjänster, mobil-tv, voice 
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over IP (voip), ringsignaler och liknande. Värdet i tjänster som dessa ligger också i att öka 
datatrafiken och på så sätt utgör de substituerbara produkter till Meeps karttjänst. Andra 
substituerbara produkter värda att nämna är Telias FriendFinder som möjliggör lokalisering 
av ens kontakter, YouTube som är ett videodelninscommunity, Microsoft Live Messenger 
och voip-tjänsten Skype som möjliggör för billiga utlandssamtal. Det finns således en del 
alternativ för operatörerna varför hotet från dessa anses vara ganska stort, men intrycket är 
ändå att det finns plats för nya aktörer och produkter för att driva trafik genom mobilnäten.  

Hot från nya aktörer torde vara i samma storlek som för AM2 då båda affärsmodellerna 
syftar till att leverera skräddarsydd teknik.  Resonemanget som ges där stämmer därför till 
stor del in här; entry-barriärerna för ett mjukvaruutecklingsföretag är små och därför är hotet 
från nya aktörer stort. Grundstenen i dessa bolag är kompetens och krav på stora initiala 
investeringar finns inte. 

Hotet från leverantörers handelskraft är detsamma som i AM2. 

Hotet från kunders handlingskraft får anses vara relativt stort. Antalet operatörer är 
förhållandevis litet, och många av de mindre operatörerna som Parlino, Djuice och Glocalnet 
ägs av större aktörerna som Tele2 och TeliaSonera. Att antalet operatörer är litet stärker 
deras förhandlingskraft gentemot Meeps. Samtidigt är kundens switching costs stora då 
tjänsten kräver en hel del integrering i deras system.  

Oberoende av om Meeps blir leverantör eller partner med en operatör finns bland annat 
följande två vägar att gå: En möjlighet i AM3 är att Meeps blir exklusiv leverantör till en 
operatör, vilket inte är fallet i AM2. Det skulle innebära att Meeps binder upp sig till en 
operatör och därmed också begränsar sina potentiella intäktskällor rejält. Frågan är om en 
sådan lösning är lukrativ. 

Den andra möjligheten är att inte binda upp sig till en aktör men det kan i sin tur få följden 
att samarbetet inte blir så nära som det skulle kunnat bli. Vilken väg man väljer påverkar 
givetvis vilka aktörer som kommer utgöra konkurrenter, dock konkurrerar företagen om att 
leverera tjänster som driver trafik i operatörernas nät. Ett krav från dessa är dock att de har 
nischat in sig på att leverera till operatörer. Vilka som gjort detta är okänt varför det är svårt 
att ange hotet från existerande aktörer. Potentiella konkurrenter är dock leverantörer av 
substituerbara produkter och speciellt de som levererar karttjänster då det är en produkt 
som liknar Meeps. Att döma av antalet potentiella konkurrenter som anses vara stort till sitt 
antal, så får hotet från existerande aktörer anses vara ganska stort. 

5.4 Slutsats 

• Aktiviteten på den mobila tjänstemarknaden är mycket hög. 
• Telenor vill inte utveckla tjänster själva, utan vill istället leverera infrastrukturen som 

krävs för att erbjuda tjänsterna. 
• Operatörerna behöver erbjuda fler attraktiva tjänster för att attrahera nya och behålla 

gamla kunder, något som kan medföra ökad förhandlingskraft för utvecklingsföretag av 
mobila tjänster. 

• Det finns ingen dominerande design av teknisk plattform, vilket innebär en stor risk att 
välja fel teknik för nya aktörer. 
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• Det finns tendenser att storföretag alltmer startar communities som en ytterligare  
marknadsföringskanal. Detta skulle kunna utgöra en öppning för tekniska leverantörer. 

• Det existerar flera kartcommunities med snarlik kundnytta som Meeps ursprungligen 
var tänkt att leverera. Inget community har dock den sofistikerade mobillösning som 
Meeps är tänkt att ha och delvis har i betaversionen. 

• Google börjar ta sig in på mobila tjänstemarknaden genom ett flertal företagsuppköp och 
ett antal tekniska lösningar, däribland plattformen Android. Google har enorma resurser 
i ryggen och är en farlig konkurrent. 
 

 K1 K2 K3 K4 K5 Summa 

AM1 community, interaktion 5 4 3 4 5 21 

AM1 community, kartor 4 2 4 3 4 17 

AM1 community, kombination 4 2 4 3 2 15 

AM2 leverantör, API 3 1 4 3 5 16 

AM2 leverantör, skräddarsydd 3 3 4 3 1 14 

AM3 partner, operatör 3 5 4 4 4 20 

 
Tabell 1: En översikt av Porters fem krafter applicerat på berörda affärsmodeller. Skalan för hotet från 
respektive kraft sträcker sig från liten (1) till stor (5). Observera att underliggande konkurrensanalys har en 
kvalitativ ansats varför siffrorna i tabellen inte ska tolkas bokstavligt utan istället ska ge läsaren en förenklad 
översikt.  

K1 = Hot från nya aktörer 
K2 = Hot från substituerbara produkter 
K3 = Leverantörers förhandlingskraft 
K4 = Kunders förhandlingskraft 
K5 = Hot från rivalitet på den existerande marknaden 

5.5 Diskussion 

Vid inledningen av det här arbetet trodde projektgruppen att Meeps var unik som produkt, 
som möjliggjorde för användare att dela med sig av geografiska positioner via en 
mobiltelefon. Även om inga aktörer har påträffats på marknaden som erbjuder exakt denna 
funktionalitet har en liknande funktionalitet, och framför allt en liknande kundnytta 
identifierats. I och med detta har Meeps under projektets gång minskat i originalitet. I de 
flesta fall används tjänsterna genom en webbläsare, men en del har även haft stöd för 
åtkomst genom mobilen.  Förmodligen är det bara en tidsfråga innan steget ut till mobilen 
tas fullt ut. Ett exempel är GyPSii som under undersökningen som lanserade en mobil 
applikation i samarbete med Nokia (Larsson P. , 2007). 

Det är intressant att se telekombranschen då den befinner sig i en omvälvande period i 
skrivande stund. Det finns en hype kring hur datoranvändningen kommer skiftas mer och 
mer till mobilen och hur marknadsförare ska kunna använda mobilen för att nå ut med sina 
budskap. Operatörernas möjlighet att växa är hotad när fler aktörer tar sig in på marknaden 
för mobila tjänster och vilka mått operatörernas aktioner kommer ha för att få ett grepp på 
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den återstår att se. Vilken av Sveriges operatörer som blir framgångsrika kommer sannolikt 
bero på deras innovationsförmåga och förmåga att leverera efterfrågade funktioner. 

Modellen som använts i konkurrensanalysen är Porters fem krafter som tillsammans ska ge 
en uppfattning om rådande konkurrenssituation på en given marknad. I arbetet har tre olika 
affärsmodeller utvärderats och som under arbetets gång differentierats till sex affärssegment. 
En problematik med detta har varit omfånget på den efterfrågade informationen som krävts 
för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om affärsmodellerna. Fältarbetet som genomförts 
består av sekundärdatainsamling på Internet samt ett besök på mässan ”Mobile Future” i 
Kista den 8:e november.  

Siktet har varit inriktat på mobila tjänster och mobila tjänsteföretag med en koppling till 
community eller kartor. För teorimodellen krävs marknadsinformation för att uttala sig om 
kunder, leverantörer, och substituerbara produkter. I och med undersökningen fokuserat på 
existerande aktörer har det medfört att övriga krafter framför allt analyserats genom 
intelligenta resonemang och till mindre del på aktuell marknadsinformation. Detta har 
bidragit till en urvattning av rapporten. För undersökningens kvalité hade det möjligtvis 
varit bättre att enbart inkludera en eller två av Porters konkurrenskrafter. Fördelarna med 
detta vore möjligheten att fördjupa sig i de mest relevanta krafterna, med nackdelen att 
modellen blir ofullständig. 
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6 Val av mest lämplig affärsmodell 

Detta kapitel innehåller det slutgiltiga valet av affärsmodell för att kunna besvara projektet syfte: Att 

utvärdera och rekommendera en eller flera affärsmodeller för beställaren att använda som underlag vid 

en kommersialisering av den tekniska plattformen. Valet utförs med en abduktiv ansats över de 

slutsatser samt empiriska data som behandlats och presenterats under betatest och 

konkurrensanalysen. 

Meeps genomgick två olika undersökningar. Dels genomfördes ett betatest där tjänsten 
paketerades till ett generellt format med förhoppningen att testanvändare skulle kunna visa 
på specifika beteenden i användandet av tjänsten. Parallellt undersöktes och analyserades 
den konkurrenssituation som skulle uppstå vid en lansering av Meeps, för tre olika 
affärsmodeller. Med båda dessa undersökningar som grund genomförs det slutgiltiga valet 
mellan de tre affärsmodellerna. Detta kapitel fortlöper med motivering och resonemang 
kring valet av affärsmodell som ligger till grund för den slutgiltiga rekommendationen mot 
beställaren. Ett antal för och nackdelar från tidigare undersökningar framhävs för att 
förtydliga valet och sedan presenteras fler specifika analyser kring viktiga möjligheter och 
egenskaper kring den valda affärsmodellen. Samtliga nya resonemang och analyser berör 
endast den valda affärsmodellen, och analysen knyts därefter ihop i de två följande kapitlen 
Slutsats samt Diskussion. 

Nackdelarna med att starta ett eget community (AM1) är dels att de initiala resurser som 
krävs var större än för de övriga affärsmodellerna. Dessutom ställdes höga krav av ett syfte 
hos tjänsten, samt kompletterande tjänster som mer eller mindre förväntas av ett community 
med exempelvis enkel kommunikation mellan användare. Ett generellt community kring en 
Sverigekarta helt enkelt räcker inte. Den tekniska utveckling som genomfördes i 
kombination med artikelinsamlingen visar på problematik såsom portabilitetsproblem kring 
mjukvaruutveckling för mobiltelefoner. Detta gör denna typ av utveckling relativt riskfylld 
och kostsam. Samma problem gäller förvisso även för de andra affärsmodellerna med en 
viktig skillnad att Meeps i denna affärsmodell står utan den viktiga strategiska partnern. 

Vidare uppstår stora kostnader i samband med uppbyggnaden av en användarbas i form av 
marknadsföringsarbete mot slutanvändare, vilket i stort sett uteblir i de övriga två 
affärsmodellerna. En annan svaghet är beställarens brist av tidigare erfarenheter inom 
communitymarknaden. Slutligen krävs förståelse för konsumentmarknaden och förmågan 
att paketera och marknadsföra erbjudandet på ett attraktivt sätt. Konkurrensen på 
communitymarknaden är hög och flera communities levererar den kundnytta som Meeps är 
ämnad att leverera, vilket medför att värdet på Meeps points of difference urholkas. 
Dessutom är hotet från nya aktörer stort då exempelvis entry-barriärer för att skapa ett 
community är relativt lågt. Däremot kan tröskeln ses som högre om helheten kring att starta 
ett community inkluderas såsom marknadsföring samt uppbyggnad av användarbas.  

Fördelarna med AM1 är att den ekonomiska potentialen vid en framgång är större än i de 
övriga två affärsmodellerna då man inte delar vinst samt risk med någon medutvecklare. Ett 
möjligt tillvägagångssätt för affärsmodellen är att blåsa upp värdet på Meeps och sedan 
snabbt försöka sälja det. 
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En nackdel med att bli teknisk leverantör (AM2) är att den ekonomiska potentialen inte är 
lika stor som i AM1 samt att möjligheterna att snabbt bygga upp värde i bolaget för 
försäljning är mindre. Modellen kräver en första kund med vilken en teknisk plattform kan 
byggas upp. Detta är till nackdel om svårighet att hitta en sådan kund föreligger, men en 
fördel då avtalet parterna emellan kan utformas så att risken mellan dem delas.  

Konkurrensen kring att leverera ett generellt API är hög, med exempelvis Google som 
konkurrent. Däremot är möjligheterna att leverera skräddarsydda lösningar är större. 
Samma tekniska svårigheter existerar här som i AM1. 

Fördelarna med AM2 är den reducerade risken som följer vid samarbete och 
medutvecklande. Storleken på kundmarknaden är stor, sett till antalet communities, och 
konkurrensen mellan leverantörer av skräddarsydda lösningar är liten. Tendenser på att 
storbolag alltmer startar communities utgör nya marknadsmöjligheter. En annan fördel är 
dessutom att Meeps kan fokusera mer på tekniken och låta Meeps kunder stå för paketering 
av den slutgiltiga produkten som erbjuds till konsumenterna/slutanvändarna. En annan 
fördel med affärsmodellen är också att Meeps slipper bygga upp en egen användarbas och 
lägga energi på den sortens marknadsföring. 

Nackdelarna med att ingå samarbete med operatörer (AM3) är att kundmarknaden är 
tämligen begränsad med ett fåtal operatörer inom landet. Dessutom finns det tecken på att 
operatörerna inte är villiga att samarbeta med små aktörer utan helt eller nästan 
färdigutvecklade produkter. Om en operatör vill samarbeta finns dock möjligheten att 
aktören kräver exklusivitet vilket skulle medföra en gravt begränsad intäktskälla. Värdet i 
Meeps ur operatörens synvinkel ligger främst i att bygga upp goodwill samt att driva trafik i 
sitt nät. Detta värde finns det många substituerbara produkter till, inte minst inom video- 
och musiktjänster. 

Fördelarna med AM3 är att operatörerna är resursstarka och att de redan har en 
användarbas. Dessutom finns möjligheten att en hög konkurrens på mobiltjänstemarknaden 
tvingar operatörerna till att ingå tidiga samarbeten med små aktörer som Meeps. 

Slutsatsen är att AM2 är den affärsmodell som rekommenderas för beställaren där Meeps 
levererar mervärde till redan existerande communities utan sikte på att skapa något eget 
community. Det är den mest defensiva affärsmodellen men också den som har störst 
sannolikhet att lyckas med tanke på den kompetens och erfarenhet som finns inom 
beställarens företag, vilket är ett tekniskt mycket kunnigt företag. 

För att ytterligare förstärka denna slutsats har i undersökningens slutskede kontakt tagits 
med tre av Sveriges välkända communities: Playahead, Lunarstorm och Apberget. Endast en 
av dessa, Lunarstorm, var dock villiga att ställa upp på intervju. Från den telefonintervju 
som gjordes med Staffan Ekberg, affärsutvecklare på LunarWorks, framgick att företaget 
tidigare skött all teknisk utveckling själva men i och med ökad mognad av Web 2.0 funnit 
det mer intressant att samarbeta med tredjepartsleverantörer. De satsar även mycket på att 
nå användaren genom mobilen, även om han inte kunde gå in närmare på hur deras strategi 
var utformad. Lunarstorm har bland annat utvecklat en mobilklient i Java som de kommer 
släppa under Q4 2007. Karttjänster var inte centralt för Lunarstorm i dagsläget, men Staffan 
kunde se att detta skulle kunna bli aktuellt i framtiden. Intressant i sammanhanget är att 
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Lunarstorm har ett samarbete med Eniro i tidigare tjänster. Det viktigaste från intervjun var 
att inställningen till samarbete med tredjepartsleverantörer var positivt från deras sida, vilket 
är en nödvändighet för att AM2 skall fungera. (Ekberg, 2007) 

En mer omfattande undersökning av existerande communities vilja att samarbeta, alternativt 
köpa in en tjänst som Meeps, bör göras. För att tjänsten ska bli framgångsrik är det viktigt att 
den kommersialiseras genom ett demand-pull och inte technology-push. Om och när ett 
intresse bland existerande communities kunnat identifieras behöver den tekniska 
plattformen vidareutvecklas innan den bör säljas/integreras i en kunds system. Digniteten 
av en sådan vidareutveckling är svår att bedöma utan kännedom om kundens krav och 
förväntningar. Konstateras kan dock att minst en erfaren J2ME-utvecklare behövs i 
utvecklingslaget för att drastiskt minska utvecklingstiden och kostnader.  
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7 Slutsats 

Denna del presenterar dragna slutsatser utifrån syftet att ”utvärdera och rekommendera en eller flera 

affärsmodeller för beställaren att använda som underlag vid en kommersialisering av den tekniska 

plattformen”. Dessa slutsatser baseras på de två delstudierna betatest och konkurrensanalys samt det 

följande arbetet i kapitel 6.  

Den affärsmodell som författarna rekommenderar är att Meeps erbjuder anpassade 
karttjänster till existerande communities (AM2). Rekommendationen grundar sig dels på 
information från betatestet om att tjänsten inte är tillräckligt stark för att bära sig själv utan 
ett tydligt syfte, svårigheten att bygga en egen användarbas samt ett bättre gränssnitt. Då det 
saknas en väl fungerande standardiserad plattform för mobilapplikationer samt att 
marknaden aktuellt är volatil och att beställaren saknar tidigare erfarenhet av liknande 
tjänster, bedömer författarna att det ligger en mycket hög risk i att bygga upp ett eget 
community (AM1) utan partner med just denna typ av kompetens. Operatörerna har inte 
gett intryck av att kunna ge beställaren det stöd som krävs för att medutveckla ett 
framgångsrikt community, därför avskrivs även den affärsmodellen (AM3). 

Om beställaren väljer att gå vidare med tjänsten enligt den rekommenderade affärsmodellen 
bör kontakt tas med communities för att närmare undersöka deras situation och efterfrågan 
på en tjänst som Meeps. Det kan även vara intressant att undersöka om tjänsten kan komma 
till nytta i andra sammanhang än communities, något som hamnade utanför ramen i denna 
undersökning.  
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8 Diskussion 

Diskussion om projektets arbetsgång och utfall. Vilka resultat blev som väntat respektive oväntat. 

Den grundläggande tanken bakom Meeps var från början att bygga upp ett eget community. 
När Entreprenörskolans projekt påbörjades var detta tanken och fokus låg på att hitta en 
målgrupp för communityt och analysera deras behov och önskemål. Utgångspunkten var i 
någon mening att tjänsten var unik och hade ett tekniskt försprång mot eventuellt 
konkurrerande tjänster. Det fanns en stor tilltro till tekniken och möjligheten att bygga upp 
ett community kring denna produkt. Det tekniska utvecklingsarbetet påbörjades innan 
någon direkt undersökning av marknaden genomfördes, varför det tyvärr inte fanns någon 
direkt koppling till vad en eventuell användare efterfrågar. Projektet gång kan således mer 
liknas vid technology-push än demand-pull, där det senare högst troligt hade varit mer 
önskvärt. 

Utvecklingsarbetet med tjänsten Meeps visade sig dock vara tidskrävande då många 
tekniska problem uppenbarade sig och behövde lösas. Den programversion som blev 
föremål för betatestet innehöll fortfarande många begränsningar, bland annat vad det gäller 
vilka telefoner tjänsten kan användas på samt brister i användargränssnitt. Dessa tekniska 
problem ledde till minskade förväntningar på tjänsten i och med att den är långt ifrån att 
utgöra grunden till ett fullständigt community. När betatestet sedan genomfördes lyste den 
förväntade positiva responsen med sin frånvaro. 

Efter betatestet var förhoppningarna att kunna identifiera ett antal potentiella målgrupper 
för att bygga ett community. Betatestet visade sig dock redan i ett tidigt stadium inte kunna 
leverera ett sådant resultat, varvid projektets syfte var tvunget att utvidgas. Från att enbart 
undersöka målgruppen för ett eventuellt community inriktades undersökningen på de tre 
affärsmodeller framtagna i samråd med beställaren. En affärsmodell var som tidigare att 
starta ett eget community, den andra var att bli en teknisk leverantör till existerande 
communities och den tredje att starta ett community i samarbete med en mobiloperatör. 
Fördelen med att bestämma ett antal affärsmodeller var att kunna arbeta vidare med 
projektet enligt den tidigare planen, utföra konkurrensanalys och försöka identifiera en 
marknadsmöjlighet. 

Med de nya affärsmodellerna till grund påbörjades konkurrensanalysen, något som med 
facit i hand borde påbörjats tidigare. Marknaden för mobiltjänster visade sig vara mycket 
tuff och näst intill i en hype just nu, inte minst vad beträffar karttjänster och communities. 
Flera andra aktörer med idéer liknande Meeps ursprungliga idé identifierades och kunde 
konstateras ligga längre fram dels tekniskt men även i form av påbörjade samarbeten. För ett 
litet bolag vars kärnverksamhet ligger utanför mobiltjänstemarknaden torde det för 
beställaren vara riskfyllt att ge sig in på denna marknad med en tjänst som Meeps. 
Konkurrensanalysen var från början tänkt att spela en mindre roll i undersökningen men 
visade sig bli centralt när det kom till val av affärsmodell. Mycket tid hade sparats med en 
insikt om marknaden tidigare och projektet skulle förmodligen fått en annan riktning. 

Detta spårbyte är däremot något karaktäristiskt med just en explorativ undersökning. Den 
ursprungliga tanken kring Meeps har övergivits och har allt eftersom fått ersättas med nya 
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potentiella möjligheter. Detta skifte kunde inte förutses innan projektet utan får anses vara 
en del av undersökningens resultat och har bättrat författarnas insikt om hur en 
marknadsundersökning genomförs. Även om författarna fortfarande tror på idén kring 
Meeps, har undersökningen utmynnat i att marknaden är mer utvecklad och innehåller fler 
aktörer än vad som inledningsvis förväntades. Detta gör konkurrensen tuffare vilket i sin tur 
kräver att Meeps hittar sin nisch där den kan lanseras och leverera störst kundnytta, vilket 
ligger helt i linje med strategin från Moores Crossing the Chasm. Undersökningen statuerar 
som exempel på svårigheten med att nå ut med en generell produkt mot en bred och 
ospecificerad marknad. 

8.1 Fortsatt arbete 

Det vore intressant att istället för att ha utgått från de tre affärsmodellerna breddat projektet 
ytterligare, och inte begränsat Meeps till communities. Att kunna placera ut punkter på en 
karta är en högst generell applikation; kanske finns det bättre och mindre konkurrensutsatta 
marknader där Meeps skulle kunna leverera värde? Till exempel skulle man kunna tänka sig 
kommuner och städer i Sverige som vill sprida information om lokala sevärdheter till 
nyanlända turister. I det fallet skulle Meeps kunna utgöra ett smidigt redskap att lägga till 
platser för kommunen, och ett smidigt redskap för turisterna att hitta sevärdheterna. Ett 
annat exempel är smittskyddsmyndigheter i Sverige och andra länder som har behov av att 
kunna märka ut och informera om smittkällor. Återigen är Meeps att redskap som skulle 
kunna utgör ett medel för detta. 

Det går att lista ytterligare intressanta och möjliga användningsområden. Poängen är att 
Meeps framtid kanske inte är på en marknad som upptas av internationella storbolag, där 
alla slåss om privatpersoners gunst. Istället vore det mer passligt att Meeps exploateras på en 
mindre marknad där konkurrensen är mindre och också potentialen mindre, men med ett 
större kundvärde. På en sådan marknad är kraven på att applikation ska vara perfekt lägre 
och möjligheten att samarbeta med potentiella kunder större i och med det allt större 
kundvärdet. Att börja med att gå in på en sådan mer nischad marknad, bli marknadsledande 
på den och sedan gå vidare till nästa rekommenderas av Moore (Moore, 2006) i bowling pin-
strategin. I Meeps fall känns den också logisk med tanke på den låga tekniska höjden hos 
applikationen, de små resurserna och den begränsade kompetensen inom mobilutveckling 
för det beställande bolaget. 

Med den kunskap författarna har i denna undersöknings slutskede vore en ny undersökning 
intressant. Denna borde ha syftet att hitta ett användningsområde för den tekniska 
plattformen Meeps och inte vara begränsat inom ramen av ett community. Istället för att 
fråga privatpersoner skulle det vara intressant att undersöka vad företag och myndigheter 
skulle kunna se för värde i Meeps och istället fokusera på affärsutveckling. I ett sådant 
projekt vore det fördelaktigt att undersöka marknaden före eventuell utveckling av tjänsten 
för att kunna anpassa den efter kundens situation och önskemål. 

I praktiken skulle en sådan undersökning innebära att ringa runt till aktörer man kan tänka 
sig har intresse av en applikation som Meeps. Några exempel att starta med skulle kunna 
vara turistbyråer, stadswebbplatser såsom www.uppsala.com och www.alltomstockholm.se, 
communities utan karttjänster och operatörer. I praktiken skulle företag som ser värde i den 
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befintliga tekniska plattformen bli medutvecklande kunder och arbetet bakom betaversionen 
återanvänds och vidareutvecklas med ett nydefinerat syfte och mål. 

Avslutningsvis har författarna en stor tilltro till idén som Meeps bygger på. En fortsatt 
undersökning kan mycket väl resultera i att Meeps lyckas hitta och leverera värde i en 
nischad och väl definierad målmarknad. Den viktigaste insikten att ta med i det fortsatta 
arbetet i Meeps är att applikationsområdena är många, och den rätta nischen finns där ute – 
det gäller bara att finna den. 
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Appendix A  
Detta appendix innehåller en lista på de företag som på ett eller annat sätt förekommer i de analyser 

som genomförts.  

A.1 Eniro.se 

Verksamhet: Utvecklar och underhåller webbplatsen www.eniro.se samt ett antal andra 
webbplatser. Företaget är även innehållsleverantör till bland annat svenska Google Maps. 

Intressant produkt: Sökmotorn www.eniro.se där besökare kan söka på bland annat webb, 
företag och privatpersoner samt visa resultatet på en karta. Användare kan skriva 
kommentarer om vissa företag i sökresultaten. Eniro.se har även mobiltjänster.  

Storlek: En av de ledande aktörerna i Sverige inom sin bransch. 

Hemsida: www.eniro.se  

A.2 Hitta.se 

Verksamhet: Utvecklar och underhåller webbplatsen www.hitta.se. 

Intressant produkt: Sökmotorn www.hitta.se där besökare kan söka på bland annat webb, 
företag och privatpersoner samt visa resultatet på en karta. Hitta.se har även mobiltjänster. 

Storlek: En av de ledande aktörerna i Sverige inom sin bransch. 

Hemsida: www.hitta.se  

A.3 Maporama 

Verksamhet: Utvecklar och underhåller webbplatsen www.maporama.com. 

Intressant produkt: Karttjänsten www.maporma.com där användaren kan söka adresser i 
hela världen samt få vägbeskrivningar mellan adresser. Har även mobilapplikationer för 
navigering och positionering med GPS samt API:er för webb. 

Storlek: Väletablerade 

Hemsida: www.maporama.com  

A.4 Map 24 

Verksamhet: Erbjuder mjukvara och API för integrering av kartfunktioner på webb såväl 
som klient. Vänder sig både till företag och till konsumenter.  

Intressant produkt: Integrerbara kartfunktioner till webb, API för utveckling av 
kartfunktioner inklusive positionering, tracking och routning, mobilinterface för 
karthantering, positionssökning, även gratismobilklient med kartor och POI:ar. 

Storlek: Internationell aktör med huvudkontor i Tyskland 

Hemsida: www.map24.com  
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A.5 Google 

Verksamhet: Målsättning att organisera och göra tillgänglig all världens information. 
Vänder sig till privatpersoner såväl som företag. 

Intressant produkt: Sökmotor, karttjänst på webb och mobil inklusive platssök, routning, 
dynamiska POI:ar, community, ordbehandlare, webbaserad mejlklient. 

Storlek: Enorm. 

Hemsida: www.google.com  

A.6 MapQuest 

Verksamhet: Dotterbolag till AOL som är verksam inom lokaliseringstjänster. Vänder sig till 
både företag och konsumenter. 

Intressant produkt: Webb och mobila karttjänster inklusive routning, POI:ar, navigering, 
finn kortaste vägen. 

Storlek: Största kartsajten i USA. 

Hemsida: www.mapquest.com  

A.7 Lunarstorm 

Verksamhet: Ett traditionellt ungdomscommunity som drivs av Lunarstorm Holding AB.  

Intressant produkt: Annonsering och varumärkesundersökningar för företag. Community 
till konsumenter. Har ett wapinterface. 

Storlek: 70 % av svenska 15–20-åringar är medlemmar. 

Hemsida: www.lunarstorm.se  

A.8 myspace 

Verksamhet: Ett traditionellt webbcommunity. Inget mobilt. 

Intressant produkt: Ett community. Har just ingått ett avtal med Skype genom vilka de 
kommer kunna erbjuda voip (voice over ip). 

Storlek: Internationellt. En av världens största communityn. 

Hemsida: www.myspace.com  

A.9 Facebook 

Verksamhet: Driver communityt facebook. 

Intressant produkt: Facebook community på webben och i mobilen. 

Storlek: 50 miljoner användare 

Hemsida: www.facebook.com  
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A.10 Playahead 

Verksamhet: Driver ungdomscommunityt playahead. Det är tekniskt uppbyggt av Kenet 
Works. 

Intressant produkt: Ett webb- och mobilcommunity. Det mesta är kostnadsfritt men finns 
även kostnadsbelagde premiumtjänster.  

Storlek: Internationellt aktör. Cirka 2 miljoner användare 

Hemsida: www.playahead.com  

A.11 Nokia mosh  

Verksamhet: Nokia är världens största mobiltelefonproducent. Är också verksam inom 
multimedia och företagslösningar inom säkerhet och mjukvara.  

Intressant produkt: Mosh är ett nystartat community som påminner om facebook. Har 
mobilinterface. 

Storlek: 51000 användare i communityt. 

Hemsida: www.mosh.nokia.com  

A.12 dodgeball.com 

Verksamhet: Ägs av Google. Driver ett community. 

Intressant produkt: Ett webb- och mobilt community. Skickar SMS med information om ens 
kompisars position. 

Storlek: Finns endast i USA. 

Hemsida: www.dodgeball.com  

A.13 Jaiku 

Verksamhet: Nyligen uppköpt av Google. 

Intressant produkt: Webb- och mobilcommunity med stöd för positionering av kompisar. 
Dock inga kartor. 

Storlek: Okänd 

Hemsida: www.jaiku.com  

A.14 Zingku 

Verksamhet: Nyligen köpt av Google. 

Intressant produkt: Webb- och mobilcommunity. Många mobila funktioner som bland annat 
omröstning bland sina vänner,  

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.zingku.com  
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A.15 Wap.com 

Verksamhet: Driver mobilcommunity. Ger ett oseriöst intryck. 

Intressant produkt: Mobilbaserat community. 

Storlek: Liten. 

Hemsida: www.wap.com  

A.16 Qiro 

Verksamhet: Driver ett mobilcommunity. 

Intressant produkt: Ett mobilbaserat kartcommunity där man kan träffa sina vänner och 
kommunicera genom text och kartor. 

Storlek: Finns i Tyskland. 

Hemsida: www.myqiro.de  

A.17 Gypsii 

Verksamhet: GeoSentric är bolaget som driver ett webb- och mobilcommunity, Gypsii. Drog 
nyligen in $13 miljoner i riskkapital. GeoSentric är verksam inom lokaliseringstjänster på 
webb och mobil. 

Intressant produkt: Ett mobil- och webbcommunity med integrerade kartor som kan 
användas för att kommunicera platser och lägga till POI:ar.  

Storlek: Okänd.  

Hemsida: www.gypsii.com   

A.18 Gmaps 

Verksamhet: Ett projekt under creative commons license. 

Intressant produkt: En mobil kartklient som kan visa kartor från Google, Yahoo maps och 
msn. Ger möjlighet att se vänners position. Stödjer GPS. Kostnadsfri.  

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.mgmaps.com  

A.19 Plazes 

Verksamhet: Plazes AG driver communityt Plazes som sätter kartorna i fokus. 

Intressant produkt: Ett community med kartan i fokus. Här kan man visa var man befinner 
sig för sina kompisar och andra platser. Kan få positioner på vänner via SMS. 

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.plazes.com  
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A.20 Panoramio 

Verksamhet: Driver en webbaserad karttjänst. Ägs av Google. 

Intressant produkt: Ett community med fokus på kartor och bilder. Som användare har man 
möjlighet att ta foton och koppla dem till geografiska punkter på en karta varefter andra kan 
se och kommentera dem. 

Storlek: > 1miljon användare. 

Hemsida: www.panoramio.com  

A.21 Navteq  

Verksamhet: Upprätthåller en digital kartdatabas. 

Intressant produkt: POI:ar. Digitala kartor.  

Storlek: En stor internationell aktör med kontor i 30 länder. 

Hemsida: www.navteq.com  

A.22 Wayfinder 

Verksamhet: Ett företag med fokus på navigering och positionering. Utvecklar och säljer 
navigeringsutrustning. 

Intressant produkt: Bilnavigator. Mobilt kartatlas med statiska POI:ar. De flesta produkter är 
prisbelagda. Ett fåtal är gratis. Möjlighet att dela POI:ar genom SMS eller e-post. 

Storlek: Medelstort. Börsvärde 223 miljoner kr. 

Hemsida: www.wayfinder.com  

A.23 Telmap 

Verksamhet: Utveckling och försäljning av mobilnavigatorer och API. 

Intressant produkt: Mobilnavigator och API.  

Storlek: Stora.  

Hemsida: www.telmap.com  

A.24 Shozu 

Verksamhet: Driver en webbsida.  

Intressant produkt: Mash-up tjänst som levererar data (bilder, video) från sajter som 
Facebook, flickr och Youtube till mobilenheter. 

Storlek: Medelstort. 

Hemsida: www.shozu.com  

A.25 Handywalk 

Verksamhet: Brandar kartapplikationer.  
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Intressant produkt: Skräddarsyr kartapplikationer till mobil respektive webb i sina kunders 
varumärken. 

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.handywalk.com  

A.26 Idevio 

Verksamhet: Utvecklar och säljer API för karttjänster. 

Intressant produkt: Vektorbaserad kartdata tillsammans med API till webb och mobil som 
komprimeras och överförs med patenterad teknologi. Kartorna komprimeras med 90-95% av 
ursprunglig storlek. Routingtjänst. 

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.idevio.com  

A.27 Kenet Works 

Verksamhet: Bygger mobilinterface. Jobbar helst ihop med mobiloperatörer. 

Intressant produkt: Bygger mobilinterface till communities.  

Storlek: Okänd. Ägs av Yahoo. 

Hemsida: www.kenetworks.se      

A.28 Lantmäteriet 

Verksamhet: Försörjer med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation, ansvarar 
för de geodetiska rikssystemen, fastställa ortsnamn med mera. 

Intressant produkt: Levererar kartor. 

Storlek: Stor. 

Hemsida: www.lantmateriet.se  

A.29 Starcus 

Verksamhet: Utvecklar och säljer kartlösningar till webb, telekom och affärsanalys. 

Intressant produkt: Kartinterface till webb. Levererar kartor och routning. 

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.starcus.se  

A.30 Tele Atlas 

Verksamhet: Innehar kart- och POIdatabas. 

Intressant produkt: Kartor och POI:ar. 

Storlek: Stora. €265 miljoner i omsättning 2006. 

Hemsida: www.teleatlas.com 
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A.31 T-kartor 

Verksamhet: Producerar och administrerar kartor. 

Intressant produkt: Genom karthotellet.com levererar t-kartor kartinterface till webben. 

Storlek: Okänd. 

Hemsida: www.t-kartor.se  

A.32 Teliasonera 

Verksamhet: Mobil kommunikation, fast telefoni, datakommunikation och bredband. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Jättestor. 30,2 miljoner abonnenter + 65,9 miljoner abonnenter i intressebolag 

Hemsida: www.teliasonera.se  

A.33 Telia 

Verksamhet: Mobil, fast telefoni, internet, tv. 

Intressant produkt: Mobil operatör. Sveriges bästa mobiltäckning. 

Storlek: Stor. Dotterbolag till TeliaSonera. 

Hemsida: www.telia.se  

A.34 Halebop 

Verksamhet: Mobiloperatör inriktad på ungdomssegmentet. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Liten. Ingår i TeliaSonerakoncernen. 

Hemsida: www.halebop.se  

A.35 Tele2 

Verksamhet: Verksam inom fast telefoni, bredband, tv. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Jättestor. 

Hemsida: www.tele2.se  

A.36 Optimal Telecom 

Verksamhet: Mobil telefoni, fast telefoni, internet. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Okänd. Dotterbolag till Tele2.  

Hemsida: www.optimaltelecom.se  



A-8 

A.37 Parlino 

Verksamhet: Mobil tjänsteleverantör. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Marknadsförs av Optimal Telecom, ett bolag inom Tele2-koncernen. 

Hemsida: www.parlino.se  

A.38 Tango mini 

Verksamhet: Mobil tjänsteleverantör. 

Intressant produkt: Kontantkort. 

Storlek: Dotterbolag till Tele2. 

Hemsida: www.tangomini.se  

A.39 3 

Verksamhet: Mobil operatör. Levererar 3G och mobilt bredband. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: 15, 9 miljoner kunder. Världsledande inom 3G. 

Hemsida: www.tre.se  

A.40 Telenor 

Verksamhet: Mobil telefoni, fast telefoni, datakommunikation till privatpersoner och företag.  

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: 105 miljoner användare. 

Hemsida: www.telenor.se  

A.41 Glocalnet 

Verksamhet: Mobil telefoni, fast telefoni, bredband. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Dotterbolag till Telenor. 

Hemsida: www.glocalnet.se  

A.42 Djuice 

Verksamhet: Mobil telefoni. 

Intressant produkt: Mobil operatör. 

Storlek: Dotterbolag till Telenor. 

Hemsida: www.djuice.se  
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Appendix B  
Detta appendix innehåller ett sammandrag av samtliga intervjuer med betatestare som genomförts. 

Respondenterna nämns ej vid namn och sammanfattningen består av de uppfattningar som 

intervjuaren anser ha störst vikt. Respondenten refereras som R.   

B.1 Respondent 1 

R är en van mobilanvändare som inte är speciellt priskänslig och skickar många sms, mms, 
använder internet i mobilen och diverse andra tjänster såsom kalendern för att hålla koll på 
möten etc. R har installerat Meeps och försökt bilda sig en uppfattning om tjänsten, utan att 
för den delen skapat konto eller lagt till eget material. R använder tjänster såsom hitta.se eller 
Eniro för att få reda på positioner vilka skrivs ut och används i pappersformat, vilket funkar 
helt OK. Möjligheten att koppla egna punkter till tjänsten skulle kunna kombineras med 
befintligt tjänster såsom resedagboken. R såg hellre att tjänsten var ett extra värde hos 
tjänster som Facebook eller Eniro, än att man var tvungen att bli medlem i ytterligare ett. 
Dessutom såg R ett värde i att koppla samman tjänsten med mobiltelefonens egna data 
såsom telefonboken och kalendern, där kontakternas hemadress eller inbokade mötens 
position kan taggas och bli åtkomligt från mobilens egna OS. Ett eget varumärke skulle även 
kunna försvåra distribution med funktionen tipsa vän. Att byta ifrån Eniro eller liknande var 
inte aktuellt så länge det gäller samma funktion. Tjänster som turistguide eller att söka 
exempelvis närmaste Thairestaurang var intressant, även om det inte är Meeps nisch. För att 
R ska tipsa sina vänner krävs att denna tycker om tjänsten själv och att den fungerar näst 
intill felfritt. Dessutom tror R att det kan vara svårt att helt konkurrera ut det webbaserade 
gränssnittet för många interageranden såsom bloggning eller längre texter. Där är inte 
mobiltelefonen mogen nog, då det är alldeles för jobbigt att skriva och läsa på små skärmar 
och tangentbord. Att ladda upp bilder och annan media tror R skulle fungera. R hade även 
problem med det mobilbaserade användargränssnittet där vissa funktioner inte förklarades 
tillräckligt, vilket kan anses vara en teknikalitet. 

B.2 Respondent 2 

Respondenten har använt Meeps vi ett flertal tillfällen, dock så har den ofta kraschat. 
Respondenten saknar grundläggande funktionalitet som lägg till/ta bort/redigera meep. Vill 
kunna ta bort om man lagt in ett event. Tipsade ingen vän, tänkte inte på det. Gillar att 
kunna dela med sig platser så som restauranger. Vill kunna använda den för vägvisning.  

Använder mobilens basfunktioner, inga applikationer. Tycker att det är jobbigt med så liten 
skärm. Tycker att det verkar osäkert att betala med mobilen.  

Använder eniro på webben och skriver ut karta med vägbeskrivning.  Respondenten tycker 
att vägvalen ibland är osmarta. Lättare att se med satellitbilder. Kan tänka sig betala för att 
använda det i mobilen. Vill kunna välja mellan att betala fasta månadskostnader och per 
tillfälle. Respondenten gillar att ladda ner Meeps till mobilen, snarare än att använda det 
genom webbrowsern.  

Respondenten har varit med i flera communities. Bland annat Facebook, mySpace, 
Lunarstorm och Helgonet. Orsaken till att respondenten gått med i communities är att 
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kompisar har tipsat om det. Respondenten har dock använt det för att prata med nya 
människor. Facebook används dock för att hålla kontakt med redan existerande vänner. 
Respondenten gick ur Lunarstorm när klientelet blivit för ungt. Helgonet var bra för att det 
varit nischat på musik. Att betala för tjänster i communities har respondenten aldrig 
utnyttjat. Skulle kunna tänka sig att ringa genom communities. Tycker att det skulle vara 
mycket enklare att använda en karttjänst som Meeps genom webben i ett community.   

B.3 Respondent 3  

Respondent tre har testat tjänsten men behöver ett syfte för att använda den mer, exempelvis 
spara tid genom att effektivisera sökande efter nya platser. För att spara tid behöver då 
tjänsten förbättras och bli mer användarvänlig.  Det behövs också någon som driver tjänster 
och ser till att det kommer innehåll, just nu händer inte så mycket nytt där.  

Ett scenario som diskuterades var när man kommer ny till en stad och behöver hitta ett bra 
ställe att äta på. Då skulle det vara bra att via sin mobiltelefon snabbt och enkelt kunna se 
vad andra tipsar om och läsa deras kommentarer. Det är inte alltid man vill söka och få upp 
alla restauranger i en stad, det kan vara värdefullt att de är ditlagda av andra användare. En 
problematik kring dynamiskt innehåll är hur man ska veta att andra användare är 
likasinnade och att de gillar samma mat som en själv?  

Det är svårt att veta kostnaderna för att använda tjänsten idag, respondenten vet ej hur 
mycket datatrafiken kostar. Upplever sig själv som ”nojjig” angående kostnader för 
datatrafik. Kan tänka sig att betala för tjänsten om det finns ett syfte med den. Det skall vara 
enkelt att betala och kostnaden bör komma direkt på mobilräkningen. Att betala i förskott 
skulle kunna vara intressant för att hålla koll på sina kostnader på ett enkelt sätt. Reklam är 
ett bra sätt att finansiera denna tjänst. 

Respondenten använder Eniro.se några gånger i månaden, endast på webb. Har funnits 
tillfälle då mobil version kunde kommit till pass men inte använt någon mobil version. 
Tycker att det är bra att Meeps går att använda i mobilen, bra att kunna kolla från buss eller 
tåg.  

Är medlem på flera communities men har gått över till att använda mest Facebook eftersom 
det är där flest vänner finns. Tror att LinkedIn kommer att bli viktigare i framtiden med mer 
professionella kontakter. Jogg.se är exempel på en annan bra karttjänst/community på 
Internet. 

För att rekommendera till vän måste det finnas ett syfte och innehåll, tjänsten måste också 
fungera tekniskt nära perfekt. Känner ett visst ansvar när man bjuder in en kompis. 

B.4 Respondent 4 

Respondentens har inte lyckats installera Meeps på grund av att vi inte har stöd för 
Windows Mobile. Använder telefonen även till andra ändamål än ringa och sms. Kalendern 
är viktig, även surfa för att få reda på saker. Inte nöjessurfning i samma grad som på dator. 
Liten skärm är största anledningen. Betalar ej för data-trafik eftersom han endast använder 
den när han har WLAN. 
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Är ny i staden och använder Eniro/Hitta.se för att hitta till platser. Söker endast på adresser 
eller namn på platser, inte efter branscher som exempelvis restauranger. Tycker 
användargenererat innehåll skulle kunna vara ett bra komplement till det innehåll som 
redan finns där. 

Har inget emot reklam för att finansiera tjänster, men det skall inte vara störande. Facebook 
och Google är exempel på platser där reklam inte stör. 

Är medlem i flera communities men är nu endast aktiv i Facebook eftersom det är det som 
flest personer använder. Skulle kunna tänka sig att sprida tjänsten till en vän om den 
fungerar tekniskt. Inte så roligt att vara en ensam Meeps-användare. 

B.5 Respondent 5  

Respondenten har inte haft tid att prova installera och köra Meeps. Använder telefonens 
basfunktioner, ringa, sms, mms, kalender, alarm. Har inte installerat GPRS-inställningar, 
vilket krävs för Meeps. Använder webplatserna hitta.xse och Google Earth. Respondenten 
använder Hitta.se främst för att se vart olika platser finns på karta, hämta vägbeskrivningar 
samt slå upp telefonnummer, inte så mycket för att utforska nytt. 

Respondenten är medlem i Facebook men inga andra communities. Använde Facebook 
främst till att hålla kontakt med vänner och dela med sig av foton. Är aktiv på diverse forum, 
bland annat F-sektionens forum.  

Angående Meeps tror han att det är bra att ha en mobilklient eftersom den alltid är 
tillgänglig, det vore dock bra att även ha möjlighet att komma åt det via nätet. Möjligheten 
att lägga in tidsbestämda Meeps, event, där man kan bjuda in personer är en funktion som 
skulle kunna vara bra. För att bjuda in fler personer krävs först och främst att han själv 
tycker den fungerar bra. 

B.6 Respondent 6 

Respondenten har ej använt Meeps. Kunde installera men glömde sedan bort den. Kände 
inget behov av att använda den.  

Anser sig vara teknisk. Använder sin mobil till att ringa och SMSa. Har allt annat på datorn. 
Är van vid att använda datorn och känner inget behov av att använda mobilen till internet. 
Dessutom finns det en kunskapsbarriär som är svår att ta sig över. Respondenten tycker att 
det bör vara lättare att använda mobilens funktioner, och att det ska finnas mer information 
om hur man gör. Tror att studenter är en dålig målgrupp för en tjänst som Meeps då det 
kostar pengar och man behöver en någorlunda bra telefon.  

Respondenten använder eniro på nätet till att söka efter adresser, men bara då han/hon 
måste någonstans, ej till att leta efter restauranger och dylikt. Sådan information får han från 
kompisar. Respondenten kan tänka sig att använda en karttjänst till att söka ”lösa” platser 
om han/hon var ensam i en ny stad. Respondenten föreslår att målgruppen för Meeps bör 
vara affärsmän med bra telefoner som ofta är på resande fot och sökande efter nya platser att 
besöka. Respondenten vill ej själv betala för mobiltjänster, men kan tänka sig använda dem 
om någon annan betalar.  
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Respondenten har skaffat facebook för att hålla reda på existerande kompisar, ej för att hitta 
nya. Tycker att det vore intressant att integrera en karta i communityt för att markera ut 
events och dylikt. Orolig att det ska sprida sig till utomstående dock. Respondenten ser det 
som en kompletterande funktionalitet. Skulle kunna ersätta eniro i den här specifika 
tillämpningen.  

Respondenten tror att studenter är en dålig målgrupp då de rör sig på samma plats och att 
man bör rikta in sig på mer rörliga personer. 

B.7 Respondent 7 

Respondenten lyckades ej testa Meeps på grund av avsaknaden av java i mobilen. 
Respondenten kunde dock se poängen med att placera ut platser som nationer, mötesplatser, 
adresser. En annan idé var att ge deltagare i en stor konferens applikationen genom vilken 
den ansvarige skulle kunna lotsa massan mellan olika platser.  

Respondenten använder endast mobilens basala funktioner som at ringa och SMSa. Förklarar 
det dels med den teknikbarriär som finns och dels med att det finns lite information om 
mobiltjänster.  Använder ibland vädertjänster genom webbrowsern. Kan tänka sig betala för 
det 15-30 kr/mån. I så fall en fix månadskostnad då det skulle användas frekvent. Skulle vilja 
ha en snabbare browser för att kolla lektionsschema och surfa. Skulle inte vilja skicka 
bankinformation via mobilen, men mindre betalningar för buss och dylikt går bra. 

Respondenten använder en fysisk karta för att hitta rätt i kombination med eniro. Vill kunna 
få information om Intressepunkter, exvis menu eller inriktning för en restaurang men inte för 
mycket då det tar för lång tid att ladda och är jobbigt att läsa. Skulle vilja ha en mobiltjänst 
och kan tänka sig betala per användningstillfälle. Tycker det är viktigt med 
filtreringsfunktioner av intressepunkter så att man får det man söker. Bra med rankning och 
tror mer på Intressepunkter utmärkta av privatpersoner än företag.  

Är med i facebook efter att ha blivit tipsad av en kompis och använder det idag till att hålla 
reda på sina vänner och att hitta gamla kompisar. Tycker det är obehagligt att dela bilder och 
annan information tillgänglig på internet. Vill kunna begränsa till ens kompisar. Chattade 
som yngre men inte längre. Anser att människor inte är helt ärliga. Gillar inte att träffa nya 
människor över chat/community då man inte får hela bilden. Tycker dock att det är 
användbart för att hålla reda på existerande vänner. 

Ser en poäng med integration av community och kartor, men endast för att sprida och ta till 
sig information om händelser, inte att träffa nya människor. Kan tänka sig att betala för att 
hitta informationen. Respondenten nämner koncerter och seminarier som information att 
betala för.  



Entreprenörskolan i Uppsala har utvecklats och drivs av Centrum för entreprenörskap och 
företagsutveckling (CEF) och är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och SLU 

 

Bilaga 2 

 

 

 

Fördjupningsrapport 

 
 

Teknisk fördjupning inom design och portabilitetsproblem 
inom nätverkskommunikation för mobilapplikation kring 

intressepunkter. 
 

 

 

av 

Daniel Nibon 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsrapport utarbetad inom ramen för Entreprenörskolan i Uppsala 

och på uppdrag av företaget Mobile Arts AB 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Innehåll 

1 Inledning 3 

1.1 Bakgrund 3 

1.2 Syfte 4 

1.3 Disposition 4 

2 Problemformulering 5 

2.1 Specificering av kommunikationsproblem 6 

2.2 Undersökningsmängd bland telefonmärken 6 

3 Använd metodik 7 

3.1 Avgränsning av telefonmärken 7 

3.2 Kommunikationsproblem och lösningar 7 

3.3 Utvecklingsmiljö 8 

4 Avgränsning av telefonmärken 9 

4.1 Populära märken 9 

4.1.1 Global mobiltelefonförsäljning 9 

4.1.2 Mobiltelefonförsäljning i Sverige 10 

4.1.3 Mobilanvändning Ryssland 11 

4.2 Val av telefonmärken 12 

5 Design och alternativa lösningar 13 

5.1 Protokoll i transportlagret 13 

5.2 Protokoll och dataväg på applikationsnivå 13 

5.2.1 Sockets 14 

5.2.2 HyperText Transfer Protocol (Http) 14 

5.3 Användarvänlig kommunikation 15 

5.4 Design av klientapplikationens kommunikation 15 

6 Implementation 17 

6.1 Översikt 17 

6.2 Programbeskrivning 18 

7 Analys 22 

8 Sammanfattning 24 

9 Referenser 25 

 



3 

 

Entreprenörskolan i Uppsala 

2007-12-19 

1 Inledning 

Detta dokument beskriver den tekniska fördjupning som är en del av Daniel Nibons 

examensarbete vid Entreprenörskolan tillsammans med Mobile Arts AB. Arbetet går dels ut 

på att identifiera och lösa portabilitetsproblem för en Java-applikation avsedd att användas 

av ett marknadsmässig stort antal olika typer av mobiltelefoner. Arbetet fokuserar på 

hantering av nätverkskommunikation och kringliggande funktionalitet såsom 

användarinteraktion under pågående nätverkstrafik, samt utbyggbar design av 

applikationens nätverkgränssnitt och funktionalitet. Applikationen som behandlas i denna 

rapport agerar klient i en klient- servermiljö som utgör tjänsten som helhet. 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget har Mobile Arts en prototyp av den produkt man i 

framtiden vill kunna lansera. Denna prototyp utvecklades under 

hösten 2006 i en projektkurs på datavetenskapliga programmet 

vid Uppsala Universitet. (Tano, Nibon, & al., 2007) Prototypen 

ligger till grund för den skarpa version som denna rapport 

behandlas, och som fanns tillgänglig för ett betatest som 

genomfördes under hösten 2007.  

Under den tidigare projektkursen identifierades en rad 

portabilitetsproblem mellan olika mobiltelefonmodeller. 

Exempelvis kunde applikationen inte installeras eller köras i en 

mängd märken (Samsung, Motorola, …) medan det fungerade väl 

i Sony-Ericsson och Nokia. Däremot fanns skillnader i 

funktionalitet även mellan de fungerande märkena såsom 

behandling av display och datakommunikation i den klient- 

servermiljö som applikationen används i. Många problem hade 

lösningar med brister med avseende på design och utbyggbarhet. 

Samtidigt nedprioriterades vissa problem och andra felkällor 

identifierades aldrig. Vissa lösningar gjordes så att prototypen 

endast skulle fungera fullt ut på de modeller som prototypen 

kunde demonstreras på, och är därför inte applicerbara i det 

generella fallet.  

Den tekniska fördjupningen tar vid där projektet avslutades. Målet är att identifiera den 

underliggande orsaken till de mest allvarliga portabilitetsproblem som applikationen måste 

hantera samt att finna en lösning som fungerar för definierad mängd av de mest populära 

mobiltelefonmärkena.   

Figur 1: Applikationen där 5 
kartbilder á 64x64 pixlar är 
hämtade och hopklistrade på 
skärmen, samtidigt som fler 
bilder, som representeras av 
ett rutmönster, håller på och 
hämtas 
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1.2 Syfte 
Applikationen som arbetet grundas på är avsett att användas i en potentiell framtida 

kommersiell tjänst. Därför är det viktigt att den kan köras på en mängd olika telefoner för att 

vara användbar, nå ut till så många tänkbara användare, samt en så bred marknad som 

möjligt. För att uppnå detta behövs en förståelse dels vilka telefoner som används och vilka 

problem dess olika modeller och märken medför. När de potentiella problemen är 

identifierade ska olika alternativ till lösningar tas fram för att därefter välja någon lösning 

som implementeras som verifikation.  

Då det inte är praktiskt genomförbart i detta projekt att undersöka samtliga telefoner, 

kommer ett fåtal märken och modeller med störst marknadsandel att väljas ut som 

undersökningsobjekt. Resultatet ska vara att applikationen med dess 

kommunikationsgränssnitt ska vara körbar på dessa märken och någon representerande 

modell från varje märke, samt designad för att så enkelt som möjligt kunna byggas ut och 

anpassas för ytterligare telefoner. Även kringliggande faktorer såsom val av protokoll på 

olika nivåer i nätverket samt eventuella externa hinder för kommunikation ska undersökas.  

1.3 Disposition  
I kapitel 2 presenteras de problem som rapporten behandlar i samband med den tekniska 

fördjupningen. Kapitel 3 tar upp de metoder och källor som användes för att identifiera 

problem och hitta alternativa lösningar. Därefter presenterar kapitel 4 arbetet med att 

begränsa den mängd telefonmärken som ska användas under projektet. 

Detta följs av kapitel 5 och arbetsgången kring hur problemen har bearbetats, en lösning 

valts ut samt implementerats. Lösningar presenteras i form av psuedokod och översiktlig 

design i kapitel 6, samt med kod där det underlättar. Därefter hålls en analys och 

sammanfattning av arbetet samt vilka slutsatser som dragits kopplat från arbetet. 
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2 Problemformulering 

Applikationen, som är en klient i ett klient- serversystem, kommer kräva 

datakommunikation med en server för att skicka och ta emot data. Informationen som 

överförs är till stor del kartdata i form av bilder, men även texter. De noder som denna 

fördjupning koncentrerar sig på är klienten Online Mobiltelefonanvändare och dess 

kommunikation med servern POI-server. Övriga noder ligger utanför projektets område.  

 
Figur 2: En översikt av hur system som applikationen agerar inom, ser ut. 

Användaren ska ha möjlighet att navigera över en karta som ska hämtas genom den server 

som kommer finnas i det kompletta systemet. Kartan ska kunna delas upp i bitar ”tiles” för 

att klistras ihop i realtid på skärmen, vilket exemplifieras i figur 1. Detta för att ha 

möjligheten att kontinuerligt kunna hämta hem nya kartdelar utan att störa användaren och 

dess interaktion med applikationen. Interaktionen kan anses vedertagen då den används på 

alla större webbtjänster i dagsläget såsom Google Maps (Google Maps, 2007) eller Hitta 

(Hitta.se, 2007). Denna hämtning av kartor behöver därför ske osynkroniserat med den 

pågående användarinteraktionen, vilket ställer krav på att nätverkskommunikation och 

karthantering sker oberoende av varandra.  

Utöver att skicka och ta emot data osynkroniserat som med kartbitar, ska även texter och 

annan data överföras som kräver bekräftelse av den andra parten, server eller klienten, för 

att användaren ska kunna fortsätta. Som exempel kan användaren ladda upp en ny 

intressepunkt till servern från sin mobiltelefon. För att användaren ska kunna fortsätta att 

använda applikationen måste klienten motta en bekräftelse att intressepunkten är sparad hos 

servern. Har överföringen avbrutits av någon anledning ska användaren själv få avgöra om 

denna vill försöka igen eller avbryta. 

Applikationen som avses är byggd i en bantad version av Java som kallas J2ME (Java 2Micro 

Edition). Tanken bakom Java och J2ME är att erbjuda en identisk miljö oberoende av vilken 

plattform java-programmet körs på, genom att använda en virtuell maskin JVM (Java Virtual 

Machine). Javauttrycket ”write-once-run-everywhere” som innebär att en java-applikation sk 

kunna köras i samtliga miljöer som kör en JVM, stämmer tyvärr inte alltid in med J2ME 

(Jørstad, 2004). Problemet att olika telefoner exekverar samma applikation på olika sätt kallas 

portabilitetsproblem. Detta ligger i bakgrunden när en lämplig kommunikationsmetod väljs, 

där ett krav och avgränsning är att denna implementeras för J2ME.  
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2.1 Specificering av kommunikationsproblem 
Med nätverkskommunikation i detta projekt avses den funktionalitet som överför data till 

och från en bestämd server inom systemet över ett egen-definierat protokoll. Ingen hänsyn 

till vilken typ av data som kommer skickas, eller effektiviteten av informationens utformning 

tas. Endast de olika karaktärerna av hur de olika typerna av data ska hanteras behandlas, och 

presenteras nedan. Nätverkskommunikation skall uppfylla nedanstående krav. 

1. Intern design för att tillgodose tjänstens behov av kommunikation med avseende på 

trådning och hur användning av kommunikationskanalen mot servern ser ut. Denna 

ska generellt stödja olika behandlingar av data, vara utbyggbar samt konfigurerbar. 

2. Möjligheten att använda socket- eller http-anrop ser olika ut för olika enheter och en 

användarvänlig metod skall användas beroende på mobiltelefon. Detta ska även 

kunna ändras av användaren i telefonen  

3. Inte kräva användaren på kontinuerligt godkännande för extern 

nätverkskommunikation för varje sänt meddelande. J2ME innehåller ett antal 

säkerhetsnivåer för olika ageranden från applikationer, såsom nätverkstrafik eller 

åtkomst till filsystemet. Om detta inte är möjligt att gå runt på någon modell ska 

antalet godkännanden hållas till ett minimum. 

4. Olika portar mellan applikationen och tjänstens server är tillgängliga beroende på: 

a. Enhetsspecifikationer där vissa enheter spärrat trafik på vissa vanliga portar. 

Problemformuleringar från forum har visat på att sockets inte alltid kan 

användas för att ansluta till port 80 som exempel, på grund av begränsningar i 

telefonen. 

b. Operatörer och deras vilja att släppa igenom eller stänga trafik genom deras 

nätverk på olika portar.  

c. Biblioteksanvändning av antingen sockets eller hypertext transfer protocol 

(http), vilka både stöds av de flesta telefoner. 

5. Olika metoder för hämtning av behandling av svar behöver implementeras, där viss 

hantering ska kunna ske transparent för användaren, medan annan kräver 

användarvänlig interaktion såsom laddningsskärm eller liknande kontinuerlig 

informationsuppdatering för användaren.  

2.2 Undersökningsmängd bland telefonmärken 
Det är inte genomförbart att ta hänsyn till samtliga telefonmärken eller modeller av mobiler 

på marknaden och därför måste ett urval genomföras tidigare av vilka märken som ska 

användas i projektet. Urvalet baseras på märkets popularitet samt tillgång av telefoner. Valet 

att differentiera urvalet på märke och inte specifika modeller är en ren avgränsningsfråga. 

Modeller som varit tillgängliga under projektet har premierats. Ett antagande om likhet 

mellan märkesspecifika modeller har genomförts även om märkesinterna avvikelser 

förekommer. Modeller emellan liknande serier såsom SE K700, K710 och K750 liknar 

exempelvis varandra.   
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3 Använd metodik 

Undersökningen genomfördes genom datainsamling dels av tidigare verkliga tester men 

även från utvecklarforum kring de olika märkena. Slutgiltiga metoder och lösningar 

baserades på tidigare lösningar, konventioner samt liknande kända fall och dess lösningar. 

3.1 Avgränsning av telefonmärken 
Inhämtning av information genomfördes genom tidigare inblandade utvecklare, 

utvecklarforum, internet i allmänhet, tillgänglig eller tillgänglig Java-litteratur samt tidigare 

erfarenhet från projektet under hösten 2006. Sammanställning av samtliga problem och 

möjliga lösningar presenteras i detta dokument, där dessa även prioriteras i hur allvarligt 

behovet av lösning är för applikationen.  

3.2 Kommunikationsproblem och lösningar 
När man bygger J2ME-applikationer är ett av de största problemen att få samma applikation 

och dess nätverkshantering att fungera så bra som möjligt på så många olika mobilenheter 

som möjligt. För att identifiera problem som är aktuella för denna applikation har insamling 

av data skett från tre olika källor: 

• Litteratur om J2ME-utveckling där några av de vanligaste problemen kring 

portabilitet och nätverkskommunikation presenteras. Detta omfattar både tryckt 

litteratur, instruerande onlinekurser av professionella J2ME-utvecklare samt till viss 

del diverse utvecklarforum inom J2ME.  

• Tidigare projekt som utvecklat en prototyp av samma tjänst. Källan står för en 

kunskap som mer specifikt pekar ut uppkomna fel samt lösningar. Dessa lösningar 

kan dock inte antas vara godkända i det generella fallet utan ska endast användas 

som input för potentiella lösningar för detta arbete. 

• Intervju med J2ME-utvecklare Magnus Bladh, som även bidragit med undervisning 

och stöd i samband med tidigare projekt som resulterade i en prototyp. Dennes 

kunskap om vad som kan komma att krävas av applikationen samt tidigare 

erfarenhet kring mobilutveckling och J2ME, är tänkt att resultera i en identifikation 

av potentiella problem speciellt för denna applikation samt förslag till lösningar. 
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3.3 Utvecklingsmiljö 
J2ME har använts tillsammans med biblioteken CLDC 1.1 och MIDP 2.0 (Sun Microsystems, 

2007), vilket är en konfigurator och en profil anpassad för mobiltelefoner. Dessutom har 

utvecklingsverktyget J2ME Polish (J2ME Polish, 2007) underlättat portabilitetsarbetet genom 

att erbjuda möjlighet att specificera olika kompileringsparametrar för olika 

målenheter/mobiltelefoner, som hanteras av Polish pre-processor. Som IDE (Integrated 

Development Enviroment) har Eclipse (Eclipse, 2007) använts, bland annat på grund av dess 

stöd för J2ME Polish. Nedanstående märkesspecifika SDKs (Software Development Kit) har 

använts.  

• J2ME - Sun Java Wireless Toolkit 2.5.1 (Sun Microsystems, 2007) 

• J2ME Polish 2.0 RC4 (J2ME Polish, 2007) 

• Eclipse 3.2.2 (Eclipse, 2007) 

• SDK 

o Java SE Development Kit (JDK) 6 Update 2 (Sun Microsystems, 2007) 

o Sony Ericsson SDK 2.2.5a (Sony Ericsson, 2007) 

o Nokia Series 40 Platform SDKs (Nokia, 2007) 

o Nokia Series 60 Platform SDKs (Nokia, 2007) 

o Motorola J2ME SDK v6.4 for Motorola OS Products (MotoDev, 2007) 

o Samsung Java SDK 1.0.2 (Samsung mobile, 2007) 
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4 Avgränsning av telefonmärken 

4.1 Populära märken 
I detta stadium som är något av en förstudie inom projektet har försäljning och 

användardata samlats in från Sverige, globalt samt Ryssland. Vissa av källorna kan inte 

anses representera någon vidare generell bredd men har ändå använts då de kan ge en 

uppfattning kring intresse samt trender.  Målet är att sikta in sig på de största märkena 

baserat på marknadsandel idag samt trender. En viss hänsyn bör också tas till vilken 

geografisk position en undersökning är gjord då olika märken kan antas ha väldigt olika 

spridning mellan olika länder.  

Vid varje datakälla har märken delats in i antingen kandidater eller representerade. De som 

rankas som kandidater är placerade tillräckligt högt för att anses vara väl värd att ta hänsyn 

till vid val av märken att gå vidare med. De som placeras som representerade är märken som 

syns i statistiken, men mest i bakgrunden av övriga dominerande märken. Desto viktigare 

blir de representerade om de rankas som kandidater vid analys av ytterligare källor.  

4.1.1 Global mobiltelefonförsäljning  

För att få reda på vilka märken som är mest populära globalt kan vi titta på globala 

försäljningssiffror. Enligt tabell 1 är de största modellerna globalt sett Nokia, Motorola, 

Samsung, Sony Ericsson samt LG. Sammanlagt står dessa fem märken för cirka 75 % av den 

totala mängden mobiltelefoner i världen.  

 

Tabell 1: Globala försäljningssiffror och marknadsandelar från IDC.   

Företag Leveranser 2006  Marknadsandel 2006 Leveranser 2005 Marknadsandel 2005 

Nokia 347 500 000 34.1% 264 900 000 31.8% 

Motorola 217 400 000 21.3% 146 000 000 17.5% 

Samsung 118 000 000 11.6% 102 800 000 12.3% 

Sony Ericsson 74 800 000 7.3% 51 100 000 6.1% 

LG Electronics 64 400 000 6.3% 54 900 000 6.6% 

Övriga 197 800 000 19.4% 213 100 000 25.6% 

Total 1 019 900 000 100 % 832 800 000 100 % 

Källa: IDC @ http://di.se/Index/Nyheter/2007/01/29/219252.htm?src=xlink 

Kandidater: Nokia, Motorola, Samsung. 

Representanter: Sony Ericsson, LG Electronics. 
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4.1.2 Mobiltelefonförsäljning i Sverige 

GEAB ”The Phone House” släpper varje månad en tiotopplista där de tio mest sålda 

modellerna för den gångna månaden presenteras. Även om företaget endast står för 13 % av 

den totala försäljningen i Sverige (Pressrelease - The Phone House, 2007-06-07), ger det en 

fingervisning om vilka märken som är populära.  

Tabell 2: Sammanställning av tiotopplistor mellan december 2006 och maj 2007 sammanställt vilka 

märken som finns representerade på respektive lista. 

Märke Dec 06 Jan 07 Feb 07 Mars 07 April 07 Maj 07 

Sony Ericsson 6 6 6 5 5 6 

Nokia 2 3 3 4 4 4 

Samsung 1 1 1 1 1  

Motorola 1      

Källa: The Phone House Pressreleaser (December 2006 – Juni 2007). 

(http://www.phonehouse.se/Template/Template1.aspx?id=169376) 

De överlägset mest populära märkena som sålts de senaste sex månaderna är tydligt Sony 

Ericsson samt Nokia. Dessa två representanter står för mellan 80 – 100 % av GEABs 

toppsäljare de senaste sex månaderna. Därför är dessa väldigt intressanta att välja som 

målmärken.  

Jämfört med den globala försäljningen i tabell 1 hittar vi samma märken i topp även i GEABs 

försäljningsstatistik, även om inbördes rangordning är annorlunda.  

Kandidater: Nokia, Sony Ericsson. 

Representanter: Motorola, Samsung. 
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4.1.3 Mobilanvändning Ryssland 

Då den färdiga applikationen potentiellt skulle kunna lanseras i Moskva kommer denna 

undersökning även innehålla en källa från Ryssland. Statistiken är baserad på 

användarintresse kring olika mobiltelefoner på en av de mest populära ryska mobilsidorna, 

www.mforum.ru.  Det betyder nödvändigtvis inte att användarnas intresse har en direkt 

relation till försäljning och användningsomfattning, men kan användas för att få någon slags 

uppfattning om vilka märken som verkar intressanta. 

Källorna visar tydligt Nokia och Sony Ericsson i täten där flera av deras modeller finns 

representerade i flera olika klasser.  

Källa: http://www.mforum.ru/news/article/043959.htm (May 2007) 

Samma statistik fyra tidigare månader: 

1. http://www.mforum.ru/news/article/043180.htm (april 2007) 

2. http://www.mforum.ru/news/article/041876.htm (mars 2007) 

3. http://www.mforum.ru/news/article/040104.htm (februari 2007) 

4. http://www.mforum.ru/analit/pubs/038691.htm (december 2006) 

Kandidater: Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson. 

Representanter: LG Electronics, NEC, Pantech, Siemens, BenQ. 
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4.2 Val av telefonmärken 
Ingen hänsyn till tekniska problem eller liknande har tagits i detta stadium av projektet. De 

valda modellerna är Nokia, Sony Ericsson, Motorola samt Samsung med följande 

motivering. 

• Nokia  

Med en överlägsen global marknadsandel och starkt representerad i samtliga källor, 

är Nokia en given kandidat att fokusera på i detta projekt. 

• Sony Ericsson 

Även Sony Ericsson är en stark kandidat i samtliga källor, även om den globala 

marknadsandelen är något lägre än vad den GEAB och ryska källan vittnar om. 

Däremot pekar märken globalt starkast uppåt med den högsta procentuella tillväxten 

av de sex presenterade märkena.  

• Motorola 

Med den nästa största globala marknadsandel och god tillväxt under 2006, är 

Motorola värd att ta hänsyn till i projektet. Försäljningen kan anses bristfällig i den 

svenska källan men vägs upp av den globala försäljningen. 

• Samsung 

Samsung finns representerad i samtliga källor och innehar dessutom tredjeplatsen 

med sin globala marknadsandel. Även om populariteten är rätt låg enligt den 

svenska källan, ligger den tillräckligt högt globalt samt enligt den ryska källan för att 

ta hänsyn till och inkludera projektet.  

• LG Electronics 

LG är någorlunda starkt representerad globalt med en femteplacering strax efter 

Sony Ericsson och därmed intressant. Däremot finns LG inte representerad i någon 

av de andra källorna. Detta kan antyda att märket inte är allt för starkt i de 

geografiska områden som projektet är inriktat mot och det kan därför vara motiverat 

att inte inkludera LG.  

• NEC, Pantech, Siemens, BenQ 

NEC, Pantech, Siemens och BenQ är endast svagt representerade med en modell 

vardera i den ryska källan mforum.ru. Ingen av märkena dyker upp som kandidater i 

någon av den använda källorna och kommer därför inte att inkluderas i detta projekt.  
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5 Design och alternativa lösningar 

5.1 Protokoll i transportlagret 
J2ME tillsammans med CLCD 1.1 samt MIDP 2.0 erbjuder gränssnitt från javaapplikationen 

mot telefonen den körs på för TCP/IP samt UDP/IP (Sun MicroSystem JSR118, 2007). Ett 

första val är därför att välja vilken av de möjliga metoderna som passar applikationen bäst.  

UDP kan anses vara den snabbare av de två metoderna då den saknar säkerheten att 

meddelandet faktiskt kommer fram, kommer fram i rätt ordning, eller att mottagaren ens 

finns. UDP saknar även funktioner som congestion control och flow control. (Kurose & Ross, 

2005)  

TCP erbjuder i kontrast just denna säkerhet och har även inbyggda funktioner för att säkert 

och någorlunda effektivt leverera data i rätt ordning mellan noder. Prestandan i sin tur blir 

lidande på grund av den extra kommunikation som sker i början av varje session samt den 

kontinuerliga kontrollen av paketens ordning.  (Kurose & Ross, 2005) 

Många av de paket som för tillfället skickas i applikationen är av väldigt liten storlek vad 

gäller både begäran och svar från klienten till servern. I detta fall UDP kunna anses vara 

effektivt då de nödvändiga extra funktionerna enkelt skulle kunna implementeras mer 

effektivt på applikationsnivå. Så länge storleken på begäran eller svar överstiger MTU 

(Maximum transmission unit) blir exempelvis taggning av svars-id och pakets ordning 

trivialt. Dessa kontroller skulle däremot bli mer avancerade vid överföring av kartbilder som 

inte allt för sällan överstiger MTU, vilken som standard brukar vara 1500 bytes på grund av 

Ethernets begränsnings av storlek på frames.  (Kurose & Ross, 2005)  

I denna tekniska fördjupning har endast en metod implementerats, som inte gör skillnad på 

vilken typ av data som ska överföras. Därför har valet fallit på att använda TCP för samtliga 

överföringar mellan klienten och servern. Under potentiella förbättringar skulle detta högst 

troligt kunna optimeras genom att istället använda UDP och på applikationsnivå kontrollera 

data som tas emot.  

Den stora vinsten man får genom att välja TCP är att man är säker på att samtliga paket 

kommer fram i rätt ordning, samt att man får hanteringen och uppdelning av paket gratis av 

medföljande bibliotek i J2ME MIDP 2.0. Nackdelen är dock den extra overhead som följer 

med, vilka högst troligt skulle kunna lösas mer effektivt speciellt för detta system på 

applikationsnivå. 

5.2 Protokoll och dataväg på applikationsnivå 
För TCP erbjuder MIDP 2.0 på två olika protokoll, socket och http. Med både följer en rad för 

och nackdelar i sig, vilket blir ännu mer komplicerat när olika telefonmodeller hanterar 

protokollen och de relaterade J2ME-bibliotek olika. Även mobiloperatörer influerar valet av 

protokoll på grund av spärrar av trafik på vissa portar. 
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5.2.1 Sockets 

Sockets erbjuder kommunikation mellan två noder genom antingen TCP (Transmission 

Control Protocol) eller UDP (User Datagram Protocol) med minimal overhead. Det enda som 

behövs för att koppla samman noder i ett nätverk är en mottagaradress samt portnummer. 

Därefter specificeras tjänstens protokoll exakt efter dess behov utan onödig extrainformation.  

5.2.2 HyperText Transfer Protocol (Http) 

HyperText Transfer Protocol, eller Http, är ett protokoll som är vedertaget för att hämta 

exempelvis webbsidor idag över internet. Det innehåller ett huvud för vad som ska hämtas 

eller skickas, vart paketet och data ska, vilken datatyp paketets data är av, dess storlek och 

en rad optionella taggar. Protokollet är textbaserat vilket innebär att huvudet alltid är läsbart 

med fördelen av att vara lättförståeligt men med nackdelen av att vara storleksmässigt 

ineffektivt för den aktuella applikationen. Jämfört med sockets erbjuder inte Http protokollet 

några egentliga fördelar som inte kan lösas enkelt och mer effektivt på applikationsnivå. Det 

kan däremot vara en nödvändighet att denna trafik sker mot serverns port 80 på grund av 

begränsningar i antingen telefonen eller mobiloperatören. Telefonen kan i vissa fall endast 

tillåta J2MEs http-bibliotek att kommunicera med en server på port 80.   
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5.3 Användarvänlig kommunikation 
Tjänsten ställer krav på några olika sätt att hantera förfrågningar till servern samt eventuella 

svar. Applikationen måste därför tillåta att meddelanden skickas med eller utan 

användarens vetskap. Dessutom ska applikationen kunna vänta på svar, strunta i när eller 

om svar inkommer samt hantera omsändning av meddelanden om så behövs. Nedan 

beskrivs de olika situationer som applikationen skall hantera.  

1. Användaren skickar ett meddelande och väntar på svar för att 

gå vidare i applikationen. Under den väntan ska användaren 

underrättas och uppdateras om att något faktiskt händer i 

applikationen. En stilla skärm utan livstecken är alltså inte en 

möjlighet. Servern hanterar meddelandet och beroende på 

serverns svar skall användaren kunna ta ett eget beslut om att 

antingen vid framgångsrikt svar fortsätta använda 

applikationen, prova igen vid fel, ändra något i en eventuell 

felaktig data eller gå vidare utan att meddelandet skickas 

framgångsrikt. Detta kan vara exempelvis en uppladdning av 

data eller sökning som kräver ett resultat som svar. 

2. Användaren skickar ett meddelande och bryr sig därefter inte 

om det. Servern hanterar meddelandet och svarar därefter. Vid 

framgångsrikt svar hanterar applikationen svaret transparant 

från användaren. Om något går fel kan applikationen själv välja 

att försöka igen eller exempelvis kassera meddelandet helt. Ett 

exempel av denna typ är karthanteringen där kartbitar hämtas 

hem och klistras ihop av applikationen. Under tiden som 

kartbitar kontinuerligt efterfrågas och tas emot, ska användaren 

kunna använda applikationen utan problem. Exempel ses i 

Figur 1 på sid 3. 

Vid punkt 1 ovan där användaren väntar på svar, ska dessa meddelanden prioriteras framför 

meddelanden av typen i punkt 2. Om användaren laddar upp en kommentar och måste få 

bekräftelse att denna är sparad, skall detta meddelande skickas före eventuella förfrågningar 

efter kartbitar som kan finnas kvar. Detta för att undvika onödig väntan vilket försämrar 

användarupplevelsen. 

Mobiltelefoner kräver ofta godkännande av användaren då nätverkstrafik ska användas. På 

vissa telefoner går det att tillåta programmet att starta nya uppkopplingar för alla framtida 

socket eller Http-kopplingar och på andra finns inte möjligheten att stänga av detta 

godkännande alls. Därför bör dessa försöka hållas till ett minimum. På de modeller som 

problemet är känt bör endast en uppkoppling behöva skapas och användas tills programmet 

stängs ner eller uppkopplingssessionen bryts.  

5.4 Design av klientapplikationens kommunikation 
En kommunikationsklass Communicator, som ansvarar för att meddelanden skickas och tas 

emot korrekt designades. Communicator erbjuder möjligheten att låta övriga delar av 

Figur 3: Applikationen där 
användaren laddar upp en 
ny POI och väntar på 
bekräftelse. Faller under 
punkt 1. 
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applikationen Application skicka meddelanden snabbt, utan att behöva vänta på att 

Communicator avslutar sitt nuvarande arbete. Därför infördes en kö 

MessageToSendQueue starkt kopplat till Communicator som lyssnar efter nya 

meddelanden redo att sändas. Dessa meddelanden är skapade av någon övrig funktion i 

applikationen. På samma sätt används en kö för svar  ResponseQueue där Communicator 

adderar nya svar, eller passande felmeddelande, för övriga funktioner att hämta sina 

respektive svar från. 

 

 

För att detta ska kunna ske utan att störa användarupplevelsen, med vilket menas att 

användaren antingen kan använda applikationen eller att någon form av rörligt meddelande 

presenteras, krävs att all kommunikation sker i en eller flera egna trådar skiljt från 

huvudtråden (Knudsen, 2002). Detta kräver i sin tur synkronisering på de båda köerna vilket 

kan skapa en viss tidsåtgång om många parter vill komma åt samma kö samtidigt. Därför 

ska samtliga block som hanterar det synkroniserade köerna hållas så korta och snabba som 

möjligt för att tiden för denna åtkomst inte vara av sådan betydelse att det stör 

applikationen. Det är nödvändigt att sända meddelanden kan kopplas samman med 

inkomna svar och det bör därför finnas någon slags identifierare som följer med 

meddelandet genom Application, MessageToSendQueue, Communicator, 

ResponseQueue och tillbaka till Application. Meddelandet innehåller också en 

prioritetsnivå så att det högst prioriterade meddelandet sänds framför lägre prioriterade 

meddelanden enligt 5.3 punkt 3. 

För att uppfylla 5.3 punkt 1 och punkt 2 skulle ansvaret att kontrollera ResponseQueue 

efter nya inkomna svar, ligga helt på Application.  

Communicator ska stödja både socket och Http-connection. Vilken av dessa metoder som 

ska användas kan antingen bestämmas vid kompileringstillfället beroende på märke och 

modell som binären byggs för, genom ett användargränssnitt i applikationen eller båda. När 

en koppling med servern skapats skall den hållas öppen tills programmet avslutas eller 

kopplingen bryts av något fel. I det fallet ska en ny koppling skapas och fortsätta 

kommunikationen.   

  



17 

 

6 Implementation 

6.1 Översikt 
Implementation består i grunden av en class Communicator vars uppgift är att interagera 

med övriga delar av applikationen genom två objekt MessageToSendQueue och 

ResponseQueue. För att komma åt dessa två privata objekt tillhandahåller Communicator 

två metoder AddToSendQueue och GetResponse. Den första av dessa adderar ett 

meddelande som ska sändas till MessageToSendQueue, för Communicatorns run-

funktion att hämta och därefter sända. Communicator.run kommer därefter lägga ett svar 

eller felmeddelande i objektet ResponseQueue. GetResponse låter därefter Applikationen 

hämta sett eventuellt inkommet svar på meddelandet genom att kontrollera 

ResponseQueue.  

För att anroparen av AddToSendQueue ska kunna identifera vilket svar som ska efterfrågas 

genom GetResponse, tillhandahåller Communicator en subklass MessagePackage. 

Denna klass är en wrapper kring meddelandet men innehåller även extradata som 

identifierare och prioritetsnivå på meddelandet.  

 

 
Figur 4: En förenklad UML-beskrivning av berörda klasser till lösningen. 

 

Lösningen i helhet omfattas av klassen Communicator och underklassen 

MessagePackage. Notera att diagram över datastrukturen (Figur 4: En förenklad UML-

beskrivning av berörda klasser till lösningen.) inte innehåller samtliga metoder eller 

variabler, utan endast ett urval. Totalt består lösningen av ca 1000 rader kod inklusive 

kommentarer. Även uppbyggnad av paket och hantering av svarspaket ingår. Parsning av 

svarsdata är däremot inte inkluderat utan ansvaret ligger på den del applikationen som 

skickade meddelandet. Protokollet som används är ett egendefinerat byte-orienterat 

protokoll med fördelen är att storleken hålls minimal (huvudet är mellan 10 och 30 bytes 

beroende på vilken säkerhetsnivå som används). 
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6.2 Programbeskrivning 
Detta avsnitt skall beskriva applikationen från start med avseende på kommunikationsdelen 

och därefter följa ett meddelande från att det skapas tills det tas emot av applikationen igen. 

Olika delar kommer presenteras med utdrag från kod. Olika alternativa lösningar kan 

presenteras där de valt bort av olika anledningar, däribland för att uppfylla kraven enligt 

kapitel 5. Kodstycken kan komma att förenklas och eventuellt presenteras mer som 

psuedokod för att minska dess storlek. 

Communicator comm startas från applikationens initieringsfas genom att skapa en instans 

enligt singleton pattern. Därefter anropas dess startfunktion som startar ett givet antal trådar 

av run-metoden. Antal trådar bestäms vid kompileringstillfället för att uppfylla 5.3 punkt 4. 

De telefoner där man endast behöver godkänna nätverkstrafik en gång, eller kan ställa in att 

alltid tillåta nätverkstrafik, kan med fördel starta två eller fler trådar. Detta för att jämna ut 

bandbreddanvändningen under de tidpunkter som arbete pågår med andra meddelanden 

antingen på klienten eller på servern.  

 

 

public void start( ) { 

  int numberOfThreads = NUM_CONNECTION_THREAD;  

  for(int i=0 ; i<numberOfThreads ; i++) { 

    new Thread( this ).start(); 

  } // end for 

} // end start 

 

Kod 1: Initiering av ett antal trådar för kommunikation med servern. 

Dessa trådar arbetar oberoende från varandra men är alla helt identiska. Deras uppgift är att 

vänta på att MessageToSendQueue fylls på med meddelanden från Applikationen. När det 

finns något att skicka, tas meddelandet bort från MessageToSendQueue och skickas 

därefter till servern för att ta emot ett svar som läggs till ResponseQueue. Eftersom köerna 

är synkroniserade, kan inte två olika trådar störa varandra mer än att de behöver vänta till 

någon annan tråd eller någon övrig del av applikationen, släpper kön. 
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public void run(){ 

 // Open the connection... 

 while( !quit ){ 

  o = null; 

  synchronized( messageToSendQueue ){ 

   if( messageToSendQueue.size() > 0 ){ 

    o = getPackageToSend(); 

   } else { 

    try { messageToSendQueue.wait(); } 

    catch( InterruptedException e ){ } 

   } // end if 

  } // end synchronized queue 

   

  if( o != null ){ // if something need to be sent 

   reply = sendSocketPkt( o.data, // connectionObject . . . ); 

   if ( reply!=null ) { // If the transmission was a success 

    reply = parseResponse( reply ); 

    o.data = reply;     

    synchronized ( midlet.responseQueue ) { 

     midlet.mailbox.addElement( o ); // Add new response and notify   

     midlet.mailbox.notify(); 

    } // end synchronized mailbox 

   } else { // If the transmission didn't succeed 

    o.data = null; 

    synchronized ( midlet.responseQueue ) { 

     midlet.mailbox.addElement( o ); 

     midlet.mailbox.notify(); 

    } // end synchronized queue 

   } // end if sendSocketPkt() 

 } 

 // Closes the connection and terminates... 

} 

 

Kod 2: Run-metoden i Communicator körs som en egen tråd. 

Vilket meddelande som skickas först bestäms enligt dess prioritetsordning. När 

meddelandet ska sändas anropas sendSocketPkt, eller motsvarande sendHttpPkt. Då 

varje koppling med servern skapas i Communicator.run, behöver dessa skickas med till 

sendSocketPkt.  

 

private byte[] sendSocketPkt( byte[] package_to_send, // ConnectionObjects . . . ){ 

 try { 

  sendLength = package_to_send.length(); 

  os.write( sendLength ); // Total length for server to receive 

  os.write( package_to_send ); // Write data on stream 

  totalLength = in.readInt(); // Read the length of the response 

  reply = new byte[totalLength]; // Allocate memory for response 

  // Read the response from socket into reply in one chunk 

  in.readFully(reply, 0, totalLength);  

 } 

 catch (Exception e) { } 

 return reply; 

} 

 

Kod 3: Funktion som skickar ett paket över en socket-koppling med servern, väntar på svar och returnerar 
svaret. 
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Hela meddelandet läses in i en stöt och placeras i svarsbufferten reply. Felmeddelanden 

från klientsidan eller överföringen i helhet representeras genom att sätta svaret som null. 

Alla felmeddelanden skickade från servern är definierade genom systemets protokoll och är 

alltid skiljt från null.  

Som exempel visas några händelser genom ett användardiagram över tiden i Figur 5 sid. 21. 

Applikationen innebär någon annan funktion i programmet i den klient som använder 

Communicator för att kommunicera med servern. Communicator är singleton-instansen 

av klassen med samma namn. Communicator.run är en av de trådar som körs genom just 

Communicator.run i Communicator och servern är motparten i denna klient-server 

kommunikation. Innan diagrammet börjar är det förutsatt att samtliga klasser är initierade, 

samtliga trådar kör och nätverksnoderna är öppna för kommunikation.  

(1) En av Communicator.run frågar Communicator meddelandekö om det finns 

något meddelande att skicka. I detta fall finns inte det och Communicator.run 

ställer sig i ett vänteläge på kön, där den väntar på att någon ska meddela att det 

finns ett nytt meddelande i kön.  

(2) Någon del i applikationen (exempelvis behövs det en ny kartbild från servern) 

bygger ett meddelande som med hjälp av byggmetoder i Communicator, lägger till 

ett nytt meddelandepaket i den utgående kön och meddelar samtliga trådar som 

väntar på att få komma åt samma kö. Bygg-metoden svarar den anropande metoden 

med en identifierare som ska användas för att hämta svaret från ResponseQueue.  

(3) I och med att en bygg-metod för meddelande adderat ett nytt meddelande att skicka, 

kommer någon Communicator.run att återigen kolla om det finns något 

meddelande att skicka. Denna gång finns det ett meddelande som väljs ut för 

sändning.  

(4) Applikationen frågar efter ett tag om svaret har kommit. 

Communicator.GetResponse hittar ännu inget meddelande med rätt identifierare 

och returnerar helt enkelt null. Applikationen fortsätter med något annat under 

tiden om behovet av svar är enligt 5.3 punkt 2. Om svaret däremot krävs för att 

användaren ska kunna fortsätta, i stil med 5.3 punkt 1, kan även applikationen sätta 

sig i vänteläge på ResponseQueue. Detta för att så fort nästa meddelande läggs till 

inkommande kön, kontrollera om det är rätt identifierare och hämta svaret. 

(5) Communicator.run -tråden skickar här iväg meddelandet över nätverk genom den 

befintliga socket eller http-kopplingen som finns med servern. Servern hanterar 

meddelandet och skickar lämpligt svar. Skulle något fel ske på servern, returnerar 

denna en lämplig felkod. Denna kommer Communicator och Communicator.run -

tråden se som en helt valid respons och returneras till svarstråden enligt (6). Skulle 

något fel ske med själva uppkopplingen kommer Communicator.run-tråden och 

Communicator returnera null till ResponseQueue. Detta kan sedan hämtas av 

applikationen och hanteras. 

(6) Meddelandet adderas utan att se till dess innehåll till ResponseQueue, och metoder 

som väntar på objektet notifieras. 
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(7) Som i (4) frågar applikationen igen efter ett svar med samma identifierare. Denna 

gång hittar GetResponse ett meddelande med rätt identifierar, som plockas bort ur 

kön och returnerar svaret till applikationen.  

 

 
Figur 5: Flöde där någon övrig del av applikationen bygger ett meddelande som ska skickas, det skickas och 
tas till slut emot av den del av applikationen som skapade meddelandet. 
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7 Analys 

Som helhet fungerar kommunikationen väl för de flesta mobiltelefoner och emulatorer den 

testats på. Den uppfyller de krav som fanns på olika sätt att kommunicera genom sitt 

användande av köer och identifierbara meddelandepaket. En skillnad från tidigare prototyp 

är exempelvis att sockets numera hålls öppna för att slippa overheaden av att skapa nya vid 

varje request-reply. Dessutom förbättrade öppna sockets användarupplevelsen ytterligare på 

de telefoner som kräver godkännande vid varje nätverkskoppling. Hur detta skulle fungera i 

tuffare förhållanden med sämre förbindelser som till exempel svagare GPS/GPRS-

uppkoppling, är dock oklart. Men enligt M Bladh är detta den mest använda metoden vilket 

indikerar att problemet kanske inte är så allvarligt. Det potentiella problemet har dessutom 

aldrig visat sig under applikationens utveckling och bör kunna åtgärdas genom att helt 

enkelt öppna en ny koppling för de som fallerat, med ett fördefinerat maxantal av försök.  

Möjligheten att bättre utnyttja bandbredden med två eller fler parallella kopplingar, har 

fungerat väl. Vid de första försöken noterades en ordentlig ökad användarupplevelse med 

två trådar istället för en. Eftersom varje tråd delade på den totala bandbredden, halveras 

varje tråds bandbredd med varje ny parallell kommunikation. Vid allt för stort antal trådar 

märktes bland annat därför en försämring av upplevelsen. Det kan dels bero på att 

prioritetsordningen fick mindre betydelse eftersom MessageToSendQueue aldrig innehöll 

mer än 1-2 meddelanden samtidigt, vilket innebar att de viktiga meddelanden ändå fick 

vänta tills någon tråd som höll på att sända för tillfället, skulle hämta nästa. En annan 

anledning var att om en kartbit skulle hämtas, valde Communcator.run-tråden den 

kartbild som användare befann sig närmast på kartan (se Figur 1 sid. 3).  

Även om en socket hålls öppen, baseras hela kommunikationen på TCP/IP. Detta innebär 

visserligen en säkerhet som beskrivs i 5.1, men även en viss overhead i och med TCP 

pakethantering. Exempelvis garanterar TCP att paket kommer i rätt ordning eller är 

korrekta. Detta skulle möjligtvis kunna implementeras mer effektivt och specifikt i 

applikationen. En möjlighet att slippa de extra round-trips som TCP innebär vore att 

använda UDP och J2ME:s datagram-bibliotek. Detta skulle förmodligen snabba upp 

kommunikationen ytterligare och förbättra användarupplevelsen. Hur mycket är dock 

osäkert då storleken på meddelanden i systemet ofta är små och borde rymmas inom TCP:s 

fönsterstorlek. Detta skulle innebära endast en extra sändning från klienten till servern per 

meddelande. Dessutom är det inte känt hur ”datagram-sessions” reagerar i mobila miljöer. 

Även om socket-anrop används av applikationen i dess nuvarande version, har 

framgångsrika tester gjorts mellan klient och server genom http-biblioteket. Att ändra i 

metod i klienten är trivialt och är kopplat till ett enkelt formulär där användaren själv kan 

välja. Däremot upptäcktes att vissa telefonmodeller inte hanterar J2MEs http-bibliotek helt 

felfritt. På vissa telefoner gav odeterministiska användandet av http ifrån sig fel vid 

kommunikation med servern. Sökningar på utvecklarforum för framförallt Nokia (Nokia, 

2007) och Sony Ericsson (Sony Ericsson, 2007) visade att http-biblioteket fungerade väldigt 

olika på olika modeller och ofta med många olika begränsningar såsom antal 

uppkopplingar, hur länge de kan eller inte kan hållas öppna eller vilka portar som får 

användas.  
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Communicator har designats modulbaserat där tanken är att den ska fungera utan 

beroenden på övriga systemet. Detta har fungerat med två undantag.  

1. Metoder för att bygga paket har legat i Communicator. Detta gör att om man helt 

ska byta applikation måste metoder i klassen Communicator modifieras. Dessa bör 

istället flyttas utanför modulen och endast de nödvändiga funktionerna för att 

hantera köerna och inbördes krav på meddelandens utformning finnas kvar.  

2. Det andra undantaget är när Communicator.run väljer meddelande som ska hämta 

kartbitar. Funktionen att välja den kartbit som ligger närmast mitten på användarens 

mobilskärm, är placerad i just Communicator.run när nästa meddelande väljs. 

Anledningen är att övriga applikationen ska kunna skicka sina meddelanden till 

Communicator och sedan gå vidare. Dessutom är det alltid osäkert vid vilken 

tidpunkt nästa kartbild ska hämtas. Om användaren dessutom uppdaterar sin 

position kontinuerligt genom att navigera, måste den aktuella positionen fångas 

direkt när nästa karta ska hämtas, inte när applikationen faktiskt frågar efter 

kartbiten.  

Angående portabilitetsproblemen på olika modeller kring nätverkstrafik har valet av öppna 

sockets visat sig framgångsrikt på de modeller som provats. Tyvärr har det inte funnits 

tillgång till telefoner av märke Motorola eller Samsung under fördjupningens period. Dessa 

kommer dock att testas efter detta arbetes slut.  

Den generella kommunikationslösningen bör underlätta eller förhoppningsvis eliminera de 

flesta eventuella portabilitetsproblem som kan tänkas dyka upp. För dessa märken har 

däremot applikationen testats framgångsrikt i respektive emulator (se kap. 3.3 sid. 8) 

kontinuerligt under hela arbetets gång. Kontinuerliga tester har framgångsrikt utförts live på 

Sony Ericsson W810i och avslutande tester, lika framgångsrikt med avseende på 

kommunikation, på Nokia 5140i. Ingenting pekar på att liknande funktionalitet inte skulle 

kunna fås genom minimal eller ingen ändring i programmet på övriga två otestade valda 

märken.  

Vad gäller operatörers möjlighet att släppa igenom trafik har detta endast testats på Telia och 

Comviq här i Sverige. Däremot tillåter kommunikationsmodulen som nämnt tidigare att 

man byter mellan olika kommunikationsvägar, vilket bör kunna täcka in ett fall där det 

fungerar för varje kombination av telefonmodell och operatör.  

 
  



24 

 

8 Sammanfattning 

Under hösten 2006 utvecklades vid det datavetenskapliga programmet en prototyp för en 

J2ME-applikation för en karttjänst i mobiltelefoner. Vissa problem med 

nätverkskommunikationen mellan bland annat olika mobiltelefoners märken och modeller, 

samt mobila nätverk upptäcktes. Denna tekniska fördjupning är tänkt att ta vid där projektet 

avslutades om man beaktar dessa problem, och fokuserar på tjänstens klientsida. Samtidigt 

ska nya potentiella problem identifieras, lösas och verifieras på en avgränsad mängd 

mobiltelefoner.  

Applikationens användningsområde satte krav på vad kommunikationen skulle uppfylla, 

däribland möjlighet att köra på många olika telefoner med minimal skillnad i applikationens 

utformning däremellan. Även användarvänlighet i form av snabbhet, användarens 

upplevelse med applikationen samt intern design beaktades. 

Som lösning valdes ett byte-orienterat protokoll över TCP/IP, framför HTTP eller UDP. 

Anledningen var att hålla overheaden minimal men samtidigt utnyttja den extra kontroll av 

data som TCP erbjuder över det snabbare men mer okontrollerade UDP. Med HTTP 

medföljde även ytterligare portabilitetsproblem då olika telefoner hanterade J2MEs HTTP-

bibliotek väldigt olika. UDP skulle kunna vara ett mer effektivt sätt att kommunicera över 

vilket kan vara värt att undersöka vid fortsatt utveckling.  

I applikationens interna design skapades en modulbaserad Communicator. Denna hade 

interaktion med andra delar av applikationen genom en kö för utgående meddelanden och 

en inkommande. Detta gav den kontroll av meddelandeflöde kontra användarvänlighet som 

krävdes. Meddelanden kunde skickas, tas emot och behandlas i bakgrunden utan 

användarens interagerande. Samtidigt kunde applikationen visa en rörlig skärm tills ett 

korrekt svarsmeddelande skickats tillbaka från server och användaren kunde skickas vidare 

i applikationen. Vissa funktioner bryter dock modulens ortogonalitet, vilket bör åtgärdas i 

eventuellt framtida arbete. 

Applikationen har genom tester visat sig fungera i samtliga valda märkens emulatorer samt i 

de två märken där telefoner har funnits tillgängliga (Sony Ericsson och Nokia). Den generella 

designen bör också inbjuda för ytterligare märken och modeller att fungera med liten eller 

ingen modifiering av applikationens kommunikationsgränssnitt. Detta är något som bör 

testas mer vid fortsatt utveckling.  
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