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Sammanfattning 
I slutet av år 2005 blev en ny applikation utvecklad. Applikationen hade en 
innovativ potential att marknadsföras internationellt vilket ledde till att en 
patentansökan lämnades in och företaget Mobisma AB grundades. Den 
tekniska lösningen uppfyllde kraven för en patentansökan och hade nyhet, 
uppfinningshöjd och en industriell användbarhet. Avsikten med den här 
uppfinningen var att styra användarens frånvarustatus i en telefonväxel från 
sin mobiltelefon. Vid den här tidpunkten årsskiftet 2005/2006 var det unikt 
med applikationer för en mobiltelefon. Många företag i telekombranschen 
visade intresse av lösningen i sina system. Företaget Mobisma är idag  
silverpartners med Panasonic World Wide.  

Denna rapport beskriver den genomförda utvecklingsprocessen med tonvikt 
på entreprenörskap och patent. Två områden som är viktiga att känna till för 
ingenjörer med denna typ av ambitioner. Den historia och erfarenhet som 
beskrivs kan vara värd att känna till. 

Abstract 
At the end of 2005 a new application was developed. The new application had 
an innovational potential to be markets international, which later led to a 
patent application and the business Mobisma AB was invented. The technical 
solutions meet the requirements for a patent application and it got novelty, 
inventive and an industrial application. The intent of this invention was to 
guide the user from commodity status in to a telephone exchange from their 
cell phones.  At the year end of 2005/2006 it was unique with this type of 
applications for a cell phone. There were plenty of telecommunications 
industry businesses that showed interest in the solution of their system.   
The business Mobisma is today silver partners with Panasonic World Wide. 

This report describes the completed development with an emphasis on 
entrepreneurship and patents. Two very important areas that are important 
for an engineer to know about of this sorts of ambitions. This history and its 
experiences that are described are very important to know about. 
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Termer och begrepp 
 
Aktör  Företag, konkurrenter och andra intressenter som finns på marknaden 
Anknytningsnummer Ett s.k. kortnummer som användaren har i sin företagsväxel 
Affärscoach  En affärscoach hjälper ett företag att skapa en affärsmodell t.ex. 
Affärsmodell  Tillvägagångssättet att genomföra affärsiden 
API  Application Programming Interface 
 
Certifikat  Skapa betrodda certifikat för tredje-partsutvecklare 
Contact List  Kontaktlistan i en mobiltelefon 
  
DTMF  Dual-tone multi-frequency 
 
EULA  End User License Agreement, villkors godkännande av en produkt 
 
Frånvarukoder I vårt fall, en teckensträng som sätter en hänvisning i växelsystemet 
Frånvarustatus Det status som telefonisten ser på sin skärm. T.ex. på lunch osv.  
 
GPRS  General Packet Radio Service 
GSM modem  Ett modem som Innehåller ett SIM kort för att ta emot textsträngar 
GUI  Graphical user interface 
GSM  Global System for Mobile communication 
 
Hänvisning  Är det status som är satt i växelsystemet, frånvarukoder 
 
IMEI   International Mobile Equipment Identifier 
Invändelsetid  En tidfrist på 9 kalendermånader 
Industriell användbarhet Uppfinningen utgör en lösning till något tekniskt problem 
Innovation  Ny skapande t.ex. förbättring av en produkt eller en ny produkt  
 
JAD  Joint Application Development 
J2ME   java Micro edition 
 
Konferenssamtal En grupp personer kan koppla upp sig samtidigt i företagsväxeln 
 
Mobil växel  Flyttar ut växelns funktioner i mobiltelefonen  
Marknadsplaster Alla de olika nerladdningsplatserna för iOS, Android osv. 
 
Nyckelperson  Är oftast en person med djupa kunskaper om systemet i företaget 
Nyhet  Uppfinningen innehåller en nyhet för sin specifika lösning 
Närvaru status se ovan hänvisning 
 
PCT  Internationell patent ansökan 
Patentsökning Söker efter liknande lösningar i PRVs databas 
Patentkrav  De krav som finns med i beskrivningen i patentbeskrivningen  
Patent Pending Innan patentet blivit godkänt, har lösningen fått ett patentnummer 
Patentnummer Kan användas i PRVs databas vid sökning efter specifikt patent 
PRV  Patent och registreringsverket 
Permissions  (säkerhetsfrågor)  
Plattformsoberoende Ett datorprogram, fungerar oberoende av plattformen 
Prefix  I vårt fall, den teckensträng som skickas vid uppringning genom växeln 
 



Examensarbete   Termer och begrepp: 

Entreprenörskap och programutveckling  2013-03-14 

 

 5 

SMS  Short Messaging Service 
Säkerhetsfrågor Uppstår när vissa funktioner i mobiltelefonen ska användas 
Status attribut De olika teckensträngar som skapas för att sätta status i växeln  
Starta-eget-bidrag Arbetsförmedlingen kan bevilja ett bidrag vid företagsstart 
Strategi  Att systematiskt plangöra en plan 
Session  Tillfällig uppkoppling mot nätet t.ex.   
Svarsgrupper  Finns olika svarsgrupper i en företagsväxel som support, sälj osv. 
Snabbguide  En guide som visar de viktigaste funktionerna 
 
Uppfinningshöjd Visar om ett patent har tillräckligt med en teknisk nyhet 
 
Växeloberoende I vårt fall, företagsväxeln kan tolka DTFM signaler eller teckensträngar 
WMA   Wireless message access, trådlös kommunikation   
White paper  En djupare manual där alla funktioner står med 
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1 Information. 
I den första delen i den här rapporten så ges information, som  
beskriver bakgrunden till företagstarten. Från idé till produkt och företag. 
 

1.1 Entreprenörskap och programutveckling 
Bakgrunden till att företaget Sweden-Software grundades.  
Ett namnbyte gjordes under år 2007 till Mobisma AB. 1 

Under åren 2001 – 2005 var jag Peter Albertsson, student vid KTHs  
utbildningsprogram Datateknik 120 poäng med inriktning  
programvaruutveckling. Under senare delen av år 2005, så påbörjade jag  
mitt examensarbete på ett telekomföretag i Stockholms-området.  

Examensarbetets uppgift var att utveckla en applikation för mobiltelefoner med  
utvecklings språket J2ME java Micro edition. Att från sin mobiltelefon kunna  
ställa om sitt närvaru status, trådlöst i ett växelsystem.  

Applikationen visade sig ha innovativ potential och hade även  
uppfinningshöjd, för att söka både nationellt och internationellt patent.  
Det nystartade företaget Sweden-Software fick snabbt samarbetspartners i  
telekombranschen, både distributörer och deras återförsäljare anslöt sig  
vartefter kontakterna knöts samman. 

Den här examensrapporten, kommer att redogöra för min erfarenhet av  
entreprenörskap och programutveckling. Från ide, patentansökan,  
patentprocessen, riskkapitalister fram till en leveransklar och färdig produkt. 

 

                                                       
1 Mobisma AB, s. 30. 
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1.2 Övergripande syfte 
Det största syftet under den första tiden var att försöka få företaget att överleva. 
Efter företagsstarten januari 2006. Så behövdes viktiga kontakter i  
telekombranschen. Dessutom så ville vi behålla affärsiden inom företaget. 

Om man låter externa företag s.k. samarbetspartner komma med från början så 
kan de lätt försöka ta över grundsyftet från det nystartade företaget och därmed 
ta över hela affärsiden. Alltså så behövdes ett strategiskt tänk och kapital för att 
överleva. Företaget behövde i det här skedet följande: 
 

• Investerare 

• En hållbar marknadsplan 

• Kontakter 

• Eventuellt resurser för vidareutveckling 
 

Om en tillverkare, distributörer eller andra typer av företag visar ett stort intresse 
för en innovativ ny produkt. Om det sedan inte finns några kända underlag för en 
trovärdig marknadsundersökning. Så är det heller inte lätt att få de nya  
samarbetspartners att investera i projektform.  

Därför var vi tvungna att få in eget kapital i företaget. 

Efter lite undersökning så visades det sig att den nyutvecklade produkten  
verkligen hade potential att nå ut globalt det vill säga alltså utanför Sveriges 
gränser World Wide.  
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1.2.1  Underlätta användning av funktioner i moderna telefonväxlar  
 

Innan den här applikationen fanns, så fick användaren av t.ex. LG - Nortel  
växelsystem. 1 Mata in koder för att ställa sitt närvaru status i växelsystemet.  

Dessa koder matades in i ett SMS som användaren sedan skickade in via GSM 
nätet, genom sina operatörer för mobiltelefoner.  

Koderna uppfattades som krångliga av sina användare. 

Se nedan: Koder kombinationer för närvaru status.  

Frånvarukoder: anknytning  växelkod  tid/datum 

Lunch tillbaka kl:  102   01   1500 

Semester tillbaka den 102  02  1600 

Tillbaka klockan 102  03  1530 

Tillbaka den  102  04  0225 

Ute  102  05 

Osv. 

Obs. för andra fabrikat än för LG växelsystem kan tecknen 0 – 9, * och # förekomma. 

Genom att ha applikationen installerad på sin mobiltelefon, så underlättas sättet 
att ställa sin närvaru status i växeln på ett enkelt och smidigt sätt. Istället för att 
använda sig av krångliga koder, som dessutom inte gick att komma ihåg. I alla fall 
inte flera olika närvaru status. 

Senare delen av första året, år 2006, så kunde applikationen även skicka DTMF 
signaler in i växelsystem för att ställa närvaru status. Vilket gjorde att  
applikationen nu kunde arbeta i princip med vilket växelsystem som helst som 
kommunicerade med DTMF signaler eller med SMS. J2ME är plattformsoberoende 
vilket gjorde applikationen unik i sitt slag.  

 

                                                       
1 Licencia AB, s. 30. 
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1.2.2 Konkreta och verifierbara mål för företaget 

De konkreta verifierbara mål som uppfyllts under år 2006. Var följande att företa-
get nu fick hjälp av Teknikdalen1 att skapa en affärsmodell och en  
marknadsplan. 

Viktiga kontakter hade också skapats i telekombranschen.  
Ett 50-tal återförsäljare hade anslutit sig till företaget, för att kunna köpa och  
leverera applikationen till sina kunder. Distributören för LG Nortel företags växlar, 
Licencia var en etablerad kontakt, både tekniska och affärsmässiga kontakter. 

Företaget hade också fått in kapital genom Teknikdalen, Almi2 och  
en investerare. 

Att marknaden fanns var ett faktum för ett verifierbart mål som uppfyllts. 
 

1.2.3 Produktmål år 2006 

De produktmål som uppfyllts under år 2006, var att applikationen är 
plattformsoberoende. Innehåller fler metoder för att skicka DTMF signaler eller 
kan skicka SMS, för att sätta frånvarustatus för en användare i företagväxeln.  
En ringfunktion är implementerad för att skapa samtal genom en företagsväxel 
med hjälp av DTMF signaler.  

Viss problematik med produktmålet det första inledande året 2006 förekom.  

- Genom att sända DTMF signaler för att ställa statusattribut. 

o Från applikationen. 

 Säkerhetsfrågor. 

- Sända SMS med teckensträngar för tolkning, för att ställa status attributen. 

o Från applikationen. 

 Säkerhetsfrågor. 

Vissa säkerhetsfrågor kunde kringgås med att köpa certifikat av VeriSign 3för J2ME. 
Med certifikatet kunde SMS-hänvisningens säkerhetsfråga elimineras. Men för 
DTMF signaleringen så kvarstod säkerhetsfrågorna. Det här ställde naturligtvis till 
problem för användarvänligheten för användarna.  

                                                       
1 Teknikdalen, s. 30. 

2 ALMI, s. 30. 

3 Verisign, s.31. 
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1.3 Teori 
I den här delen av kapitlet ges en teoretisk beskrivning av växelsystem och en  
beskrivning av en patentansökan. 

 

1.3.1 Telefonväxlar 

En s.k företagsväxel(telefonväxel) finns i olika uppsättningar, för olika  
funktionaliteter, beroende på hur företaget ser ut.  

För att applikationen ska fungera, mot ett växelsystem så måste företagsväxeln 
kunna tolka DTMF signaler, i olika sifferkombinationer 0 – 9, # och * eller  
inskickade SMS där koder med en viss teckenkombination kan tolkas.  
För att sätta närvaru status i växelsystemet. 

Gemensamt för båda typerna av uppsättningarna, av att tolka kod eller tecken  
kombinationer, är att företagsväxlarna kan ställa närvaru status på sina anställda. 
För att ha en bättre kontroll på vart alla befinner sig inom företaget.  

Genom att när status attributet är satt, så kan de anställda eller telefonisten på 
företaget, se på sin skärm och på ett grafiskt vis se helheten vart anställda  
befinner sig i realtid. På så sätt kan telefonisten delegera och koppla samtal efter  
närvaru statuset som är satt i växelsystemet. 

Generellt sätt så kan applikation utföra allt från att öppna dörrar till att ställa 
närvaru status, så länge företagsväxeln kan tolka olika kod eller tecken  
kombinationerna. 
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1.3.2 Patentansökan i praktiken 

En patentansökan för SMS – hänvisningen skrevs med hjälp av en 
patentingenjör, vid namn Per Reiner, från företaget LO-Lundqvist Patentbyrå AB 1 
i Karlstad. I första hand så ansökte företaget patent I Sverige men på sikt var det 
aktuellt att söka s.k. PCT ansökan för Europa och USA.  

Ett patent måste ha en uppfinningshöjd, för att ansökan ska antas för en  
undersökning. Genom en generell databas görs en patentsökning. Med syfte att 
hitta liknande lösningar, som sedan hämtas hem för att granskas. Om det finns 
liknande lösningar, kan PRV2 begära att man ska granska de patent, lösningar som 
liknar den lösning som det gäller. Det PRV vill är att hitta skillnaden, den tekniska 
uppfinningshöjden mot de befintliga redan godkända patenten. Sedan gäller det 
att bevisa motsatsen av sin egna tekniska lösning, att visa skillnaden för att få 
igenom den egna patentansökan. 

 

Så här kan ett scenario för patentansökan se ut: 

- En lösning med en eventuell uppfinningshöjd är konstaterad. 

- En patentsökning görs i en gemensam databas world wide. 

- Beslut fattas om att gå vidare med patent ansökan. 

- Dokumentations arbete startar tillsammans med en patentingenjör. 

o Den tekniska lösningen ska vara så dokumenterad att en fackman 
ska kunna använda den tekniska beskrivningen. 

- Patentansökan skickas in till PRV i avvaktan för svar från en handläggare. 

- PRV handläggaren återkommer med ett svar, han kanske har hittat 5 andra 
liknande patent och behöver få dem granskade och behöver veta om han 
ska gå vidare i ansökan. 

o Notera att dessa patent behöver inte endast vara svenska utan även 
utländska. Det beror på att uppfinningen ska ha sådan  
uppfinningshöjd att lösningen inte får vara känd sedan tidigare. 

- Uppfinnaren och patentingenjören får nu dessa 5 olika patent  
skickade till sig från PRVs handläggare för granskning.  

                                                       
1 LO-Lundqvist Patentbyrå, s.31. 

2 PRV, s.31. 
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- Uppfinnaren granskar och ser om det finns någon skillnad,  
mot sin lösning, gentemot de andra 5 patenten.  

- PRV1 handläggaren granskar skillnaden och ger utslag om att  
uppfinningshöjden är tillräcklig för att gå vidare i ansökan. 

- Handläggaren från PRV ger utslag om att patentet kommer att godkännas i  
Sverige med en invändelse tid som påbörjas och pågår i 9 månader.  

o Under 9 månader kan vilket företag som helst hävda att  
patentansökan är underkänd eftersom de hade lösningen innan. 

- Efter invändelse tiden så meddelar PRV handläggaren att patentet vunnit 
laga kraft i Sverige. 

PCT ansökan: 

- PCT ansökan gjordes i vårt fall samtidigt som när vi sökte Svenska patentet. 
Man har på sig upp till 36 månader efter det att PCT ansökan lämnats in, att 
gå vidare med sin ansökan inom EU.  

  

1.3.3 Patentansökan 

Ett patent ska innehålla en nyhet, med en potential uppfinningshöjd, alltså en 

lösning som skiljer sig från andra tidigare kända lösningar och med liknande 

uppfinningshöjder. Patentet ska även innehålla industriell användbarhet. 

 

Under bilaga A Patentansökan visas den patentansökan som gjordes för att ställa 

ett närvaru status i ett växelsystem, med tekniken  

WMA (wireless message access).  

 

 Förfarande för att ställa attribut i ett system 

 

förfarande för att ställa attribut i ett system i den här delen av patentet så beskrivs 

hela den tekniska lösningen i patentansökan. Ansökan innehåller en detaljerad och 

noggrann teknisk beskrivning.  

 

 

                                                       
1 PRV, s.31.  
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Patentkraven hämtas ur den här delen och det är väldigt viktigt att man är med 
patentingenjören hela vägen och läser noggrant igenom allting. Så att man får med 
alla tekniska viktiga punkter. Ett misstag kan stå företaget dyrt, om man missar att 
täcka in sitt specifika tekniska område. 

 Patentkrav 

Patentkravet är den viktigaste delen, relaterat ihop med att den första delen, i 

patentansökan (förfarande för att ställa attribut i ett system). 

I del nr1. I patentkravet beskriver patentingenjören de viktigaste punkterna och 

visar inom parantes vilken sida som han avser, från första delen. Han beskriver 

sedan de viktigaste stegen genom hela lösningen som uppfyller patentkraven. 

I del nr2. I patentkravet, beskriver patentingenjören det första patentkravet och 

beskriver att applikationen bildar ett Sms-meddelande i form av en textsträng och 

hur applikationen använder ett specifikt anknytningsnummer i det privata  

telefonnätet med den skapade textsträngen. 

I del nr3. I patentkravet, beskriver patentingenjören det andra patentkravet och 

beskriver hur applikationen som är installerad i mobiltelefonen, hur den använder 

databasen i applikationen och skickar textsträngar till en SMS-server, som i det här 

fallet är ett s.k GSM modem. 

 Sammandrag  

Sammandraget är den del av patentet, där man med kort beskrivning kan läsa 

vad patentet egentligen handlar om. Det är det här stycket man brukar börja läsa 

om man söker efter exempelvis liknande patent. Så att man i det stora hela kan 

läsa igenom snabbt för att jämföra med andra patent. Illustrationer av den 

tekniska lösningen visas också i bilder och figurer. 

 

1.3.4 Entreprenörskap 

I januari år 2006 grundade jag företaget Sweden-Software 1 och sökte samtidigt 
starta-eget-bidrag genom arbetsförmedlingen 2i Norrtälje. Under våren fick jag 
coaching från KTHs jurist Douglas Reincke och Mikael Hult som är affärcoach  
och som även har hand om innovations produkter. Jag fick både juridisk coaching 

                                                       
1 Mobisma AB, s.31. 

2 Arbetsförmedlingen, s.31. 
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och affärsmässig coaching. För att veta hur jag skulle gå vidare med mitt  
nystartade företag. 

I juni samma år så kontaktade jag min barndomsvän Jim Isaksson som hade haft 
ett eget It-bolag. Men som nu flyttat till dalarna med sin fru och barn. Tillsammans 
började vi ringa runt till olika telekomföretag i Sverige. Vi kom i kontakt med 
Licencia1 i Solna som är distributörer för LG Nortels växelsystem i Sverige och 
Balticum.  

Licencia visade ett stort intresse av att få in lösningen i sitt växelsystem.  
Vi startade ett samarbete med dem och i augusti så kunde första applikationen 
installeras och användas mot Licencia och deras växelsystem.  

Kontakter är väldigt viktigt för ett nystartat företag, Jims svåger Steen Petersen  
är VD på ett it-bolag i Stockholm. Honom träffade vi ibland för lite strategifrågor 
han rekommenderade oss att träffa Bo Lindström. Som äger flera It-bolag i Sverige. 
Som nu också visade ett stort intresse för vårt företag och affärside. 

Bo Lindström kom nu in som företagets investerare. Vi var nu tre engagerade 
personer i företaget. En utvecklare, investerare och en säljare med teknisk bak-
grund.  

Vi kontaktade till att börja med KTHs egna coaching STING 2i Kista men de hade ett 
begränsat antal platser. Vi tog då kontakt med motsvarigheten till STING som är 
Teknikdalen 3i Borlänge som visade ett stort intresse för den här lösningen och såg 
kundnyttan med lösningen.  

Teknikdalen hjälpte oss med affärscoaching, strategi och att skapa en  
affärsmodell. Företaget som nu var ett aktiebolag fick också lån från Almi 4som är 
statlig verksamhet. 

Sweden-Software gick med ett företagsprogram som Teknikdalen använder sig av 
som hjälper företag med rätt strategi och hjälper till att skapa en affärsmodell.  

Flera möten med Teknikdalen i Borlänge följde nu under hösten. Vi började se 
potentialen av den affärsmodell som växte fram.

                                                       
1 Licencia AB, s.31. 

2 STING, s.31. 

3 Teknikdalen, s.31. 

4 ALMI, s.31. 
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2 Metod 
I den här delen av rapporten beskrivs den metod eller utförande. Som har används 
för att genomföra arbetet, allt från produktidé, prototyp och patentbeskrivning  

2.1.1 Entreprenör 

Som personlighet så måste man vara en envis person, för att starta ett företag 
speciellt inom programutveckling. Det är många faser som måste drivas igenom 
innan en försäljning av en nyutvecklad produkt kan börja. 

Allt från att utveckla en stabil produkt, kan som i vårt fall påverka andra tekniska 
detaljer, som exempelvis nerladdning av programmet som är beroende av olika 
operatörer i Sverige och utomlands. Den biten är delvis över nu eftersom det nya 
inom mobilvärlden är de olika marknadsplasterna som användaren laddar ner 
programmet ifrån. Men fortfarande så är det en operatörs nätverk som  
applikationen laddas ner igenom.  

Man måste även se till att ligga före i tiden för att kunna konkurera med sina 
konkurrenter. Programutveckling och en ständig vidareutveckling,  
uppdateringar påverkar också supportärenden.  

Det som är viktigt i ett företag är den inre strukturen med regler. Förr eller senare 
så ökar personalen i antal personer. Det måste då finnas personer som tar ansvar i 
företaget. 

 

2.1.2 Produktidé 

Affärsiden var att ta fram en produkt för att förenkla för användaren att kunna 
sätta status i växeln från sin mobiltelefon på ett enkelt sätt.  

Det går att utföra instruktionen manuellt genom att trycka in olika siffer  
kombinationer som här t.ex. för *23*1# anges som strax tillbaka. Det är enklare att 
från mobiltelefonen öppna programmet och sedan klicka på attributet  Strax 
Tillbaka. För att på så sätt slippa komma ihåg alla tecken kombinationer.  
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2.1.3 Prototyputveckling 

För att utveckla en prototyp av en applikation, så måste kunskapen om tekniken 
som ska användas studeras in och tester slutföras för att senare avgöra om att 
tekniken verkligen fungerar och att det är fullt möjligt att utveckla en komplett 
skarp applikation, alltså från idé till prototyp till skarp applikation. 

I den mobila världen år 2006 så var inte mobiltelefoner så utvecklade som i dagens 
s.k. Smartphones. Utvecklingen var under den här tidiga delen på labbnivå. Ingen 
hade konkreta svar på vad som fungerade eller inte fungerade.  

Det finns fortfarande år 2012 frågor om vad som fungerar att utveckla eller inte. 
Men det är en rejäl skillnad mot år 2006 och år 2012. 

 

2.1.4 Samarbetsparter 

Vi började bearbeta olika distributörer och ibland återförsäljaren direkt. Genom att 
vi bokade möten, med dem och visade upp vår applikation.  

Det första året så hade vi bland annat möten med AxCom 1 i Kista och Licencia 2 
i Solna. I princip alla ville vara med. Men eftersom vi var så få engagerade i 
företaget ännu så fick vi gå sakta men säkert framåt. Exempelvis genom Licencia i 
Solna så kom vi på så sätt åt hela deras återförsäljarkedja. Som var just då ca 70 
stycken olika företag runt om i Sverige från Norrland ner till Skåne. 

Genom Licencia och deras återförsäljare fick vi respons om vilka förändringar av 
applikationen som önskades eller förbättringar som de ville ha.  

Vi kände att det var dags att ta kontakt med någon som kunde leda oss rätt på 
vägen. Så vi tog kontakt med STING 3i Kista som arbetar med att hjälpa nystartade 
företag. Men de ställer också krav på att det ska finnas potential med affärsiden 
man presenterar för dem. Vi kom inte med den här gången. Vi valde då att söka in 
till Teknikdalen 4i Borlänge och där kom vi med på en gång.  

 

                                                       
1 AxCom AB, s.31. 

2 Licencia AB, s.31. 

3 STING, s.31. 

4 Teknikdalen, s.31. 
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2.1.5 Teknikdalen 

Vi blev antagna vid stiftelsen Teknikdalen 1 i Borlänge, bl.a. för att min  
kompanjon Jim Isaksson bodde i dalarna i Rättvik. Därmed kunde vi lämna våra 
försöka att komma in vid, STING 2 i Kista och gå vidare i vår process att  
vidareutveckla affärsiden och företaget. 

Affärsiden hade den potential som Teknikdalen kräver.  Vi fick presentera  
affärsiden för dem och visa att den innehåller potential att nå ut internationellt 
på marknaden. Vi bevisade också genom våra möten med Teknikdalen, att det 
fanns tillräckligt med drivkraft och vilja att nå ut. Med de personer som är med i 
företaget.  

Vi fick starta företaget i stadiet som kallas för ”Business start”. Där en strategi ska 
byggas upp. Vi fick en härledning om hur vi skulle gå vidare, i det kontaktnät med 
Licencias återförsäljare exempelvis. 

Hur vi skulle hantera samarbetet med Licencia osv. vi fick veta de fallgropar vi 
skulle undvika på vägen. Exempelvis att ”låsa in sig” med en enda  
samarbetspartner är inte så bra eftersom det finns många intressenter på  
marknaden. Att låsa in sig menar jag med följande, exempelvis så ville Licencia 
köpa programmet exklusivt, alltså att hyra hela rättigheterna till licenser i två år  
framöver. Då skulle vi låsa in oss utan att kunna sälja licenser till andra företag. 

Vi arbetade i tät kontakt med Teknikdalen i Borlänge med deras affärcoacher. Vi 
hade ofta möten med Teknikdalen och telefonsamtal med affärcoacherna. För att 
få råd och tips. Representanter från ALMI 3var med på många av våra möten. ALMI 
kan låna ut pengar och gå in och investera i intressanta företagsidéer.  

Vi fick lån av ALMI som samarbetar med Teknikdalen för att finansiera  
vidareutvecklingen av företaget. Vi var först tvungna att bevisa av den utformade 
och genomarbetade affärsmodellen, att den kommer genererar affärer och 
försäljning. Innan ALMI gick med på att investera och låna ut pengar till företaget. 

Genom Teknikdalen och deras nätverk av kontakter fick vi även hjälp med att 
finansiera patentansökan. Vi inledde ett samarbete med patentbyrån  
L. O Lundqvist i Karlstad 4 och deras, patentingenjör Per Reiner. Tillsammans  
skrev vi det första svenska patentet som finns med i den här rapporten.  

                                                       
1 Teknikdalen, s.31. 

2 STING, s.31. 

3 ALMI, s.31.  

4 LO-Lundqvist Patentbyrå, s.31. 
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2.2 Patentansökans process 
En patentansökan gjordes redan under första året(år 2006)  
 

Se Bilaga A Patentansökan  eller läs en beskrivning av de olika delarna i  
patentansökan här: Patentansökan (kapitel 1.3.3) 
 

2.2.1 PRV handläggare och motivering 

Efter en tid så kom PRVs 1 patentgranskare och handläggare med ett utslag att det 
fanns fem stycken liknande lösningar och noterar. För att gå vidare i patentärendet 
så måste vi återkomma med en motivering vad som skiljer sig i patent ansökan 
mot de befintliga patent som redan finns. Alltså vilken är uppfinningshöjden? 

Här nedan visar jag min motivering, för att överbevisa patentgranskaren vad som 
skiljer sig i den teknik jag använder i min tekniska lösning. 

Inledning: 

Det här dokumentet ges kommentarer med anledning av PRV utslag av  
Software Sweden AB patentansökan.  

Patentnummer: PATENT_US2002_01326382 av det patent som är skriven i USA ges 
kommentarer och beskrivning vad som inte liknar Software - Sweden AB3 lösning. 

Motivering av krav punkt 1 - 10: 

Hela PATENT_US2002_0132638 beskriver en telefonväxel för programmeringsbara 
mobiltelefoner, röstyrning och intrigration med Microsoft Outlook.  

[0005] Citat “Voice communication is a touchstone”,  ”voice messaging system”.  

Punkt [0024]: 

Under denna punkt beskriver patentförfattaren en programmeringsbar mobiltelefon som 
kan programmeras parallellt med grundläggande röst kommunikationen med en växel som 
innehåller språket PBX.  

MBX servern och den programmeringsbara mobiltelefonen använder ett dataprotokoll för 
att synkronisera ett gränssnitt för att skapa en ’session’ för att kunna signalera in data till 
servern från mobiltelefonen.  

                                                                                                                                                        

  

1 PRV, s.31. 

2 US Patent, s.31. 

3 Mobisma AB, s.31. 
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Punkt [0045]: 

Citerar “Full GUI Integration with Native Contact List…. Intregrated with the native contact 
list, e.g.., Microsoft Outlook” 

Punkt [0046]: 

Citerar ”Call Filtering settings”. Detta står i slutet av beskrivningen under punkt 0046. 
Växeln ställer om hur personen ska ställas i växeln efter att ’call filtrering settings’ se punkt 
[0045] som menas här att man kontrollerar(filtrerar) ut personens status beroende på 
vilka uppgifter som hämtats från Microsoft Outlook.  

Punkt [0164]: 

Under den här punkten beskriver patentförfattaren att med en programmeringsbar 
mobiltelefon hur användaren av mobiltelefonen kan filtera inkommande samtal från den 
intrigerade Microsoft Outlooks kontaktlista osv.. 

Slutsats: 

PRV 1patentgranskare har inte förstått vår lösning och vår teknik då vi nu själv granskat 
och gått igenom de punkter som patentgranskaren hävdat att tekniken är redan känt. Det 
Amerikanska patentet beskriver en hel mobil lösning, ett växelsystem för mobiltelefoner, 
som använder sig av röstkommunikation, signalering programmeringsbara mobiltelefoner 
och intrigration av Microsoft Outlook för att filtrera.  

Vår lösning beskrivs nedan och skiljer sig totalt mot vad patentgranskaren hävdat. 

Sweden - Software AB 2 har en annan teknisk lösning: se nedan. 

MPS  WMA  SERVER  WMA-ATTRIBUT 

Egenskaper:  

Applikationen innehåller ett prefix, prefixet innehåller ett telefonnummer som går till 
servern som applikationen ska kommunicera med. Applikationen kan även innehålla 
anknytningsnummer beroende på servens API. 

n…..antal olika fabrikat av servrar, som innehåller API för att kommunicera med trådlös 
kommunikation, kan ta emot WMA-attribut. En del n….antal servrar har fördefinierade 
WMA-attribut. På så kan man sätta (hänvisa) användarens olika status i servern, eller sätta 
n….antal andra WMA-attribut för olika avseenden. 

                                                       
1 PRV, s.31. 

2 Mobisma AB, s.31. 
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Funktioner: 

Från applikationen  Trycker  Sänd  Servern tar emot WMA-attribut  Sätter status. 

Uppfinningshöjd: 

Grafisk vy. 

N…..antal WMA-attribut, ställer om status i växeln. 

Java-plattforms-oberoende, telefoner som har java-API. 

Kan använda teknikerna  GPRS, WMA, http-protokoll, IP-telefoni, WAP. 

 

2.2.2 PRV ger utslag 

Efter en tid så ger patentingenjören utslag från PRV och talar om att  
patentansökan med patentnummer: SE530495C21 blivit godkänd. 

Daterat den 2008-06-24  

2.2.3 Invändelsedatum 

Efter godkänd patentansökan så sätter PRV 2ut ett invändelsedatum. Vilket 
innebär att andra företag har chansen att hävda att de redan har en liknande 
lösning och kan häva patentansökan. Eller om parter inte är överens och det blir 
tvist startar en patentprocess med rättsliga åtgärder. 

2.2.4 Efter invändelsedatumet, vinner laga kraft 

Efter att invändelsedatumet gått ut meddelar PRV att patentansökan  
har vunnit laga kraft i Sverige. se kapitel 3, Patent 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
1 Svensk patent, s.31. 

2 PRV, s.31. 
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2.3 Investering  
En investerare har en viss strategi. De investerar ett mindre kapital beroende på 
händelseutvecklingen i ett företaget. Det som är viktigt att veta är hur en  
investerare tänker strategiskt. Företaget hade år 2006 två stycken delägare 
anställda plus omkostnader som hyra för lokal och andra stående utgifter som 
mobilabonnemang och löner osv.  

Strategin för en investerare kan se ut så här. 

Investeraren sätter in ett kapital som sträcker sig för två kvartal framåt i tiden, 
med avsikt för de löpande utgifter som företaget har under den tiden. 

Vid nästa tillfälle, när de två kvartalen framåt i tiden löpt ut, om det då inte 
kommit in pengar via försäljning. Så måste investeraren sätta in kapital igen  
för en tid framåt. 

Då kan investeraren välja att minska de andra delägarnas procentandelar i företa-
get. Om de andra delägarna inte har några pengar att investera med. 

Givetvis så minskar inte procentandelarena så mycket om det är viktiga personer 
som är delägare t.ex. nyckelpersonerna i ett företag.  

Man bör även skilja på att det är business det handlar om och inte en  
kompisrelation även om man är vän med investeraren. 

Det finns andra scenario med som att: 

Om företaget inte ger något resultat, ingen försäljning eller har ointressanta 
produkter som inte ger någon kundnytta. Så kan investeraren sluta att investera i 
företaget och resultatet blir förödande, utan kapital överlever inte ett företag. 

En investerare är intresserad av en hög avkastning av sitt investerade kapital. 
Det som måste finnas är: 

- Efterfrågan av produkten 

- Intressanta produkter 

- En kundstock 

- Intressanta samarbetspartners 

- Att tekniken håller i framtiden 
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3 Utveckling och Konstruktion 
Resultatet av produktidé till utförande, patent och företagstart.  

3.1 Produktmål och teknik 
Det resulterande produktmålen var uppnådda men det fanns fortfarande vissa 
begräsningar, som när användaren ska använda ring API ’et så ställs  
säkerhetfrågor i hela Nokia series 60 och Sony-ericssons mobiltelefonmodeller.  

Säkerhetfrågorna som ställs från programmet är följande 

”Vill du tillåta att ringa samtal? Ja bara den här gången, nej eller aldrig” 

De stora operatörerna som Tele2, Telenor osv. kan få tillåtelse av Nokia och  
Sony-Ericsson att signera bort säkerhetsfrågorna med deras egna certifikat. Men 
för tredjeparts utvecklare finns ingen policy att tillåta tredjeparts utvecklare att 
använda de här certifikaten.  

Om de skulle tillåta sin certifikathantering, så måste tredjeparts-utvecklaren  
påvisa att en stor volym av försäljning.     

För att skicka SMS från applikationen gick det att signera bort säkerhetsfrågan via 
VeriSign certifikat1. Frågan som uppstod när användaren skickar sitt status SMS, så 
kom följande fråga upp på skärmen,  

”Vill du tillåta att skicka SMS? Ja bara den här gången, nej eller aldrig”  

De här säkerhetsfrågorna påverkade vår försäljning eftersom användarvänligheten 
och enkelheten försvann delvis av de här frågorna. 

Men om vi bortser från säkerhetsfrågorna så fungerade applikationens  
instruktioner utmärkt.  

Ikoner blev implementerade, men något användarvänligt GUI fanns inte att få 
tillgång i det begränsade J2ME java-biblioteket.  

Men det här var bara början till något stort för produktmålet som i dagsläget är 
helt annorlunda, år 2012. 

                                                       
1 Verisign, s.31. 
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3.2 Produktmål 
Det förväntade produktmålet eller resultatet var att applikationen kunde både 
skicka hänvisningsattribut via SMS eller sända DTMF-signaler in till företags växlar. 
Vilket resulterade i två viktiga punkter. Applikationen var plattformsoberoende 
och växeloberoende. 

Om växeln kan kommunicera med DTMF-signaler så kan vi också ställa status för 
användarna i växeln. Som hänvisningar, logga in eller ur svarsgrupper, skapa 
konferens samtal och vidarekoppla samtal, ja i princip vilka attribut som helst som 
växeln kan göra med hjälp av DTMF-signaler kan styras från mobiltelefonen.  

Hundratals olika telefonmodeller kan nu också användas mot de olika  
växelsystemen. Eftersom J2ME är plattformsoberoende. 

Det förväntade produktmålet kan också ge problematik som vilken leveransmodell 
ska användas. Nätverk i olika länder hur fungerar det där? odramatiska  
installationer? Vilken affärmodell ska användas som prismodell, garantier EULA för 
att kringgå att stå för kostnader om mobiltelefonen går sönder vid installationen. 
Etc.   

Om vi når ut globalt fungerar nätverksuppkoppling likadant som här hemma i 
Sverige? Nej vissa operatörer i vissa länder måste användaren exempelvis be om 
tillåtelse att ladda ner program över deras nätverk. 

Produktmålets resultat behöver en strategimodell som tar hand om: 
• Plattformsoberoendet 
• Växeloberoendet 
• Leveransmodellen 
• Supporthantering 
• Nätverk i olika länder 
• En affärsmodell 
• Prismodell 
• Eula gällande garantier och skydd 
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3.3 Patent 
Ett patent ska innehålla en nyhet, med en potential uppfinningshöjd, alltså en 
lösning som skiljer sig från andra tidigare kända lösningar och med liknande 
uppfinningshöjder. Patentet ska även innehålla industriell användbarhet.  
 
Under kapitel 1, under 1.3.3 Patentansökan, beskrivs hur själva metoden för att 
utföra ansökan. En patent beskrivning ska vara konstruerad så att en fackman ska 
kunna utföra hela den tekniska lösningen, som det skrivna patentet uppvisar.  

Vi hade nu lämnat in patentansökan till PRV1 och skrev nu i alla licenser som 
levererades med ordet ”Patent Pending”. Vilket innebar att företaget nu hade ett 
bevis och att vi fått ett patentnummer som tillhörde vår patentansökan. Med detta 
kunde vi nu vara mer öppna i vidare förhandlingar med våra kommande samar-
betspartners, som distributörer och återförsäljare. I vidare diskussioner  
om samarbete osv.  

För tekniska lösningar i det här patentet se Bilaga A Patentansökan: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
1 PRV, s.31. 
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3.4 Kostnad och budget för utveckling och konstruktion 
Kostnaden för utveckling och konstruktion, fram till dess att patentansökan  
blev inskickad till PRV 1 för granskning. Vi fick bidrag genom teknikdalen att göra  
en patentansökan genom LO-Lundqvist Patentbyrå i Karlstad2. Övrigt så hade vi 
inte någon direkt budget från början utan vi försökte klara oss genom vårt  
kontaktnät. (se listan nedan, kostnader). 
 

 Lokalhyran var gratis eftersom vi arbetade hemifrån den första tiden. 

 Dator och utvecklingsverktyg fanns redan innan företagsstarten. 

 Vi installerade en kontorstelefon med ett faxnummer och telefonnummer. 

 Telefoni kostnaden för mobiltelefoner, vi använde s.k. kontantkort. 

 Företaget hade gratis coaching av teknikdalen 3 i Borlänge. 

 Vi fick låna alla olika telefonmodeller av Nokia och Sony Ericsson gratis. 

• För att utföra tester och installation av programmet. 

 Nokia och Sony Ericsson såg en merförsäljning genom oss. 

 Vi fick via Licencia 4 testköra mot deras växelsystem gratis. 

• Tillgång till Licencias support tekniker gratis. 

 Alla resor till möten runt om i Sverige, är självbekostade. 

 Vår hemsida låg på webbhotellet Crystone 5 server. 

 SMS Teknik 6 hjälpte oss med att leverera programmet via ett sms. 

Uppskattningsvis under den här processen så är kostnaden 50,000 SEK.  
Kostnaden för det svenska patentet från början till godkänt patent har kostat ca 
85,000 exklusive moms. Total kostnad under den här första tiden är ca 135,000 SEK 
exklusive moms. Men då ingår inga lönekostnader. Utan det här gäller bara 
kostnaden för utveckling och konstruktion. 

                                                       
1 PRV, s.31. 

2 LO-Lundqvist Patentbyrå, s.31. 

3 Teknikdalen, s.31. 

4 Licencia AB, s.31. 

5 Crystone, s.31. 

6 SMS Teknik, s.31. 



Examensarbete   Utveckling och Konstruktion: 

Entreprenörskap och programutveckling  2013-03-14 

 

 26 

3.5 Samarbetspartner 
När patentet nu var inlämnat kunde vi därmed börja förhandla på riktigt.  
Vi inledde ett samarbete med Licencia 1 i Solna. Där vi även fick kontakter i  
företaget för att kunna anpassa vår applikation gentemot deras växels API.  

Vi fick träffa Licencias ägare, VD och försäljningschef. För att komma fram till en 
affärsmodell och prisplan. Även en leveransmodell och supporthantering. De ville 
inte ta på sig supporthanteringen utan ville låta oss ta det ansvaret, eftersom de 
själva inte håller på med mobiltelefoni på det sättet. Som att installera program 
eller utföra felsökning. 

Under förhandlingarna så visade vi att vi lämnat in vårt patent och att vi skrev 
”Patent Pending” i våra licenser, som vi levererade eller kommer att leverera. 
Licencia i sin tur tog patentnumret för att säkerställa sig om att allt stämde som vi 
informerat dem om.  

 

3.6 Entreprenörskap 
Efter vårt inledande samarbete med Licencia 2 så fick vi ytterligare  
punkter att genomföra, innan vi kunde börja leverera våra program. 

Följande punkter genomfördes: 

- Leverans av programmen, se beskrivning under nästa punkt  
leveransmodell. 

- Supporthantering av återförsäljare till Licencia. 

o Öppettider för supporten. 

o Manualer som innehöll följande. 

 Snabbguide 

 S.k White paper 

- En mer avancerad hemsida skapades för att anpassas mer åt att ge  
bättre information för supporthanteringen, nerladdning och beställning av  
applikationen. 

- Språk i programmet 

o Krävdes bara svenska vid den här tidpunkten med samarbetet.  

                                                       
1 Licencia AB, s.31. 

2 Licencia AB, s.31. 



Examensarbete   Utveckling och Konstruktion: 

Entreprenörskap och programutveckling  2013-03-14 

 

 27 

- Test av program. 

o Leverans av applikationen 

o Installera applikationen i mobiltelefonen 

o Testa applikationen som är installerad i telefonen. 

o Vilka mobiltelefonmodeller som fungerade med programmet. 

 Vid den här tidpunkten av samarbetet så kunde  
programmet användas på Nokia S40, S60 och Sony Ericsson  
sortiment av mobiltelefon modeller. 

 

 

3.7 Leveransmodell 
En viktig del är leveransmodellen, att kunna leverera ut licenser till användare av  
applikationen. Lösningen blev att inleda ett samarbete med SMS Teknik 1 som är 
ett företag i södra delen av Sverige. Dom levererar exempelvis lösningar för att 
beställa biljetter på finlandsfärjor där bekräftelsen kommer via sms och en massa 
andra lösningar.  

Men för oss gick det hela till på följande sätt där SMS Teknik konfigurerade upp 
hela vår leveransmodell och vi la ut vårt program på en av Crystones webbhotell 2  
i Stockholm. Steget från order till leverans såg ut på följande sätt. 

Steg1: 
En återförsäljare(som är inlagd i systemet) loggade in på vår hemsida, under  
ÅF-Login. Lämnade sina specifika uppgifter i ett webbformulär, som sedan spara-
des i en databas. Det unika IMEI numret som varje mobiltelefon modell har, skrev 
återförsäljaren in i webbformuläret vid beställningen. Efter lagd order kom ett mail 
till oss på företaget.  

Steg2: 
vi tog hand om leveransen på följande sätt, vi öppnade ett program i arbetsdatorn 
som kunde leverera grupp SMS. Som SMS Tekniks hade utvecklat. Vi skickade först 
ett SMS som meddelade att inom några minuter kommer ett SMS levereras till er 
som innehåller en länk, klicka på länken för att installera programmet. Se till att 
din mobiltelefon är uppkopplad mot datorn eftersom leveransen av  

                                                       
1 SMS Teknik, s.31. 

2 Crystone, s.31. 
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applikationen laddas ner via internet. Eller om du vill kan du ladda ner  
applikationen genom din operatörs nätverk. 

Steg3: 
Användaren klickade på länken som gick till SMS Teknik, som i sin tur pekade på att 
programmet ligger på en server hos webbhotellet Crystone i Stockholm. I den JAD 
fil som skapades och som pekades ut, skrevs nu det unika IMEI nummer in och 
jämfördes med det IMEI nummer som telefonen hade för att tillåta  
installationen av programmet på telefonen. 

Steg4: 
Efter det att användaren klickat på länken startade installationen, där också ett 
certifikat från Verisign 1för J2ME applikationer kontrollerade att tid och datum 
stämde med nerladdningen.  Vi hade även programmerat in i koden så att det inte 
gick att backa tiden eller ställa fram tiden. 

3.8 Juridik  
Med hjälp av Swartlings 2 advokatbyrå skrev vi en så kallad EULA som ska  
garantera oss som företag att vi frånsäger oss eventuella fel som kan uppstå i 
mobiltelefoner vid användandet av applikationen som är installerad i  
mobiltelefonen. Eller på andra sätt kan ha förorsakat skada i telefonen.   
Återförsäljaren fick bocka i en ibockningsruta vid beställing av licenser. För att 
därmed säkerhetsställa Mobisma från det här ansvaret. 

Vi tog hjälp av Swartlings advokatbyrå vid olika tillfällen som t.ex. när vi skulle 
skriva kontrakt med en samarbetspartner. Kostnaden som Swartlings advokatbyrå 
debiterade, kunde variera, eftersom vi anlitade dem vid andra tillfällen genom att 
vi exempelvis upprättade samarbetsavtal etc. Swartlings advokatbyrå debiterar 
4000 kr per timme exklusive moms.  

 

 

 

                                                       
1 Verisign, s.31. 

2 Swartlings, s.31. 
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3.9 Affärsmodell 
Vi hade många möten i Borlänge med Teknikdalen 1 och deras affärscoacher och 
ibland var representanter med från ALMI 2 för att följa utvecklingen av företaget.  

En affärsmodell byggdes upp och innehöll följande: 

- En företagspresentation 

- En prismodell 

- Teknisk beskrivning på ett mer lättfattligt sätt, riktad mot säljare 

- Affärsstrategi hur vi ska diskutera med eventuella samarbetspartners 

- Hur vi måste ta juridisk hjälp för att tolka avtal. 

- Vilka aktörer finns på marknaden, eventuella konkurrenter 

- Vilka eller vilken aktörer på marknaden riktar sig vår försäljning till?  

- Förslag för material för reklam, broschyrer och nyhetsbrev 

 

3.10 Riskkapital och investerare 
I slutet av år 2006 så fick till sist ALMI 3 en bild av vår affärsmodell och kunde se att 
det fanns en potential att investera i vårt företag. Eftersom den affärmodell och 
gemensamt med patentansökan visade på en internationell marknad.  
ALMI beslutade därmed att investera i Mobisma AB4.  

Därmed kunde vi nu vidareutveckla affäriden ett tag framöver. ALMIs  
investerade pengar i företaget, ska redovisas och får inte gå till några löner för 
anställda. Utan deras investering handlar om företagets utveckling och  
vidareutveckling av programvaran.  

                                                       
1 Teknikdalen, s.31. 

2 ALMI, s.31. 

3 ALMI, s.31. 

4 Mobisma AB, s.31. 
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4 Diskussion 
Från att ha studerat i flera år i skolmiljö och till att driva sitt egna företag. Sedan 
att sitta i möten med ledare på stora telekombolag runt om i Sverige var inte så 
lätt uppgift från början.  

Men det är svårt att säga att man inte kände sig imponerad av att bli emot tagen i 
telekombranschen på ett sätt, som jag inte kommer att få uppleva igen.  
Allt pga. mitt examensarbete från Kungl. Tekniska Högskolan. Med ett nytt unikt  
plattformsoberoende program. Som de just i dagarna kallar för den mobila växeln. 
Det påfundet började jag att arbeta med redan i november 2005.  

Det har alltså gått 7 år nu sedan starten av företaget. Idag är vi silverpartners till 
Panasonic Global1, World Wide.  

För att lyckas måste du tro på din affäride och brinna för ditt företag och ha 
intresse av din aktuella teknik. Du måste vara envis. Räkna inte med att telefonen 
ska ringa hela tiden eller att mailboxen ska bli full på en gång. Det dröjer innan ett 
företag kommer igång och visar någon försäljning. 

Man måste se till att marknadsföra sitt företag och sin produkt ordentligt. Jag vill 
påstå att sälj och marknadsföring är de viktigaste för ett företags överlevnad. 
Givetvis är utvecklingen av applikationer lika viktigt, men någon måste trots allt 
sälja produkten. Produkten måste vara stabil och väl testad, för att  
orderstocken inte ska minska.  

 

 

                                                       
1 Panasonic, s.31. 
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 Bilaga A: Patentansökan 

4.1 Förfarande för att ställa attribut i ett system 
Förfarande för att ställa attribut i ett system 

Föreliggande uppfinning avser ett förfarande för att med 

en trådlös enhet ställa ett attribut i ett kontrollsy-

stem med hjälp av ett SMS-meddelande, vilken trådlös 

enhet är anordnad att kommunicera med kontrollsystemet 

genom ett trådlöst nätverk. 

 

US 2002/0132638 A1 beskriver ett system som tillåter en 

användare av en mobiltelefon att kommunicera med och 

kontrollera funktioner i ett privat telefonnät som styrs 

genom en icke-publik telefonväxel (PBX). Användaren 

kontrollerar det privata telefonnätet genom att styra en 

mobiltelefonkontrollenhet (MBX) via SMS-meddelanden. 

MBX-enheten styr i sin tur PBX-enheten. SMS-meddelandena 

skickas via en SMS-gateway, som översätter 

SMS-meddelandena till http-meddelanden, som i sin tur 

skickas via Internet och genom en router till 

MBX-enheten.  

 

Nackdelen med detta system är att det är relativt kom-

plext och sårbart. Om exempelvis routern inte fungerar 

kan inte mobiltelefonen kommunicera med MBX-enheten, och 

mobiltelefonen kan i det fallet inte användas för att 

ställa exempelvis tillgänglighetsattribut i det privata 

telefonnätet. I värsta fall kan instruktioner som skick-

as från mobiltelefonen helt gå förlorade. 
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Ändamålet med föreliggande uppfinning är att frambringa 

ett alternativt, enklare och säkrare sätt att ställa 

användarattribut i ett system, och då speciellt till-

gänglighetsattribut i ett privat telefonnätverk.  

Förfarandet enligt uppfinningen kännetecknas av stegen: 

- att en användare bringar en applikation i den trådlösa 

enheten att visa ett flertal olika, förutbestämda och 

för kontrollenheten specifika attribut i en grafisk vy 

på en bildskärm hos den trådlösa enheten,  

- att användaren väljer ett av attributen,  

- att applikationen bildar nämnda SMS-meddelande i form 

av en textsträng som innefattar det valda attributet, 

- att applikationen, via en SMSC-server i det trådlösa 

nätverket, skickar SMS-meddelandet från den trådlösa 

enheten till ett i applikationen inprogrammerat tele-

fonnummer, vilket telefonnummer går till en 

SMS-server, vilken SMS-server antingen är fristående 

från men i kommunikation med kontrollsystemet eller 

ingår som en integrerad del av kontrollsystemet, och 

- att kontrollsystemet tar emot SMS-meddelandet och 
ändrar attributet i enlighet med textsträngen. 

Uppfinningen kommer i det följande att beskrivas när-
mare med hänvisning till bifogade ritningar, där 

 

Fig. 1 visar ett system för att utföra förfarandet 

enligt uppfinningen, och 

Fig. 2 visar en mobiltelefon som kör en applikation 

enligt uppfinningen.  

Systemet innefattar en trådlös enhet 1 i form av en 

mobiltelefon. Mobiltelefonen 1 är anordnad att kommuni-
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cera med hjälp av ett trådlöst nätverk 2 i form av ett 

mobiltelefonnätverk som utnyttjar GSM (Global System for 

Mobile Communications). GSM-nätverket 2 innefattar en 

server 3 som fungerar som SMSC (Short Message Service 

Center). SMSC-servern 3 drivs av GSM-nätverkets 2 opera-

tör för att ta emot och vidarebefordra meddelanden av 

typen SMS (Short Message Service) som skickas av en 

mobiltelefon i GSM-nätverket till en annan mobiltelefon 

eller till en SMS-server. För att skicka SMS-meddelandet 

vidare använder SMSC-servern protokollet SMPP (Short 

Message Peer to Peer). En egenskap hos SMSC-servern är 

att den kan spara ett SMS-meddelande till dess att den 

mottagande enheten är redo att ta emot SMS-meddelandet.  

Systemet innefattar även en icke-publik telefonväxel 4, 

som även benämns PBX (Private Branch Exchange). En sådan 

telefonväxel används för att kontrollera telefontrafiken 

mellan ett flertal användare eller abonnenter A1-An i 

ett privat telefonnät och mellan det privata telefonnä-

tet och det allmänna telefonnätet. Det privata telefon-

nätet kan exempelvis vara det interna telefonnätet hos 

ett företag eller en myndighet. Telefonväxeln 4 kan vara 

en hårdvaruväxel eller en mjukvaruväxel.  

Systemet innefattar även ett datorbaserat kontroll-

system 5, som är anordnat att kommunicera med och kon-

trollera telefonväxeln 2. Kontrollsystemet 5 innefattar 

en eller ett flertal datorer eller servrar, som i sin 

tur innefattar applikationer i form av datorprogram för 

att övervaka och styra telefonväxeln 2. Sådana kontroll-

system 5 är kända i sig och olika tillverkare av tele-

fonväxlar har utvecklat sina egna system. Exempelvis kan 

vissa telefonväxlar av fabrikatet LG övervakas och 

styras av ett kontrollsystem som marknadsförs under 

namnet LICENSIA CT-SERVER, och vissa telefonväxlar av 
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märket SIEMENS kan övervakas och styras av ett kontroll-

system som marknadsförs under namnet TOTALVIEW.  

 

Kontrollsystemet 5 är konfigurerat så att det kan ta 

emot SMS-meddelanden från en SMS-server. SMS-servern kan 

vara en extern SMS-server 6, som är fristående från men 

i kommunikation med kontrollsystemet 5. SMS-servern kan 

alternativt vara en intern SMS-server 7, som ingår som 

en integrerad del i kontrollsystemet  

5. Ett kontrollsystem kan utföra en mängd olika funkt-

ioner, men inom ramen för denna utföringsform kommer 

endast kontrollsystemets funktion i samband med hänvis-

ningssignalering att beskrivas närmare. Med hänvisnings-

signalering avses här att kontrollsystemet meddelar en 

uppringande part den uppringda partens tillgänglighets-

status i det fall den uppringda parten inte svarar. 

Sådan tillgänglighetsstatus kan till exempel vara att 

den uppringda parten är sjuk eller upptagen till ett 

visst klockslag.  

 

I det följande kommer förfarandet enligt uppfinningen 

att beskrivas närmare, varvid mobiltelefonens 1 använ-

dare ställer om sin tillgänglighetsstatus i kontroll-

systemet 5.  

Mobiltelefonen 1 innefattar en applikation där använda-

ren i en grafisk vy 8 (se Fig. 2) på en bildskärm 9 hos 

mobiltelefonen 1 kan välja ett av ett flertal olika 

förutbestämda tillgänglighetsattribut. Applikationen är 

företrädesvis skrivet i programmeringsspråket J2ME 

(Java 2 Micro Edition), men andra programmeringsspråk 

kan alternativt användas. De på bildskärmen 9 visade 

tillgänglighetsattributen är specifika för kontrollsy-
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stemet 5, och applikationen är således specifikt utfor-

mad så att den endast visar sådana tillgänglighetsattri-

but som kontrollsystemet 5 tillhandahåller. Till varje 

tillgänglighetsattribut kopplar applikationen den speci-

fika kod som kontrollsystemet 5 associerar med just det 

tillgänglighetsattributet.  

Valet av vissa tillgänglighetsattribut, exempelvis 

”Lunch Tillbaka Klockan”, bringar applikationen att visa 

en ny vy (ej visad), där användaren ombes att mata in 

det klockslag då han eller hon åter väntas vara till-

gänglig.  

När användaren har valt ett tillgänglighetsattribut, 

exempelvis ”Lunch Tillbaka Klockan”, och alternativt 

även ett klockslag då användaren åter väntas vara till-

gänglig, exempelvis kl. 13:00, och sedan godkänt detta 

val, bildar applikationen automatiskt en textsträng som 

kan tolkas av kontrollsystemet 5 och som innefattar 

information till kontrollsystemet 5 att ändra använda-

rens tillgänglighetsattribut i enlighet med användarens 

val. För att knyta an till exemplet ovan, kan en sådan 

textsträng exempelvis vara ”01 220 1300”, där ”01” är 

den för kontrollsystemet 5 specifika koden för ”Lunch 

Tillbaka Klockan”, ”220” är användarens anknytningsnum-

mer i det privata telefonnätet och ”1300” är fyra siff-

ror som representerar klockslaget då användaren åter är 

tillgänglig. Det ska observeras att förutom koderna för 

tillgänglighetsattributen är även textsträngens uppbygg-

nad specifik för kontrollsystemet 5. I det här fallet är 

textsträngens uppbyggnad: tillgänglighetskod, mel-

lanslag, anknytningsnummer, mellanslag och, alternativt, 

fyra siffror som representerar klockslaget då användaren 

åter väntas vara tillgänglig. För andra kontrollsystem, 

exempelvis kontrollsystem från en annan tillverkare, kan 
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textsträngens uppbyggnad vara annorlunda. Företrädesvis 

hämtat applikationen mobiltelefonens 1 anknytningsnummer 

i det privata telefonnätet från en databas i mobil-

telefonen 1, i vilken databas detta nummer är inprogram-

merat. 

Då applikationen har bildat textsträngen, skickar appli-

kationen textsträngen såsom ett SMS-meddelande, via den 

operatörsspecifika SMSC-servern 3, till den SMS-server 

som är associerad med kontrollsystemet 5, vilken 

SMS-server kan vara den externa SMS-servern 6 eller den 

interna SMS-servern 7. Företrädesvis hämtat applikation-

en även SMS-serverns telefonnummer från ovannämnda 

databas i mobiltelefonen 1, i vilken databas detta 

telefonnummer är inprogrammerat. För att vidarebefordra 

SMS-meddelandet till SMS-servern använder SMCS-servern 

protokollet SMPP (Short Message Peer to Peer) och kommu-

nikationen mellan mobiltelefonen 1 och kontrollsyste-

met 5 är av typen ONE-WAY SMS. Eftersom SMSC-servern kan 

spara SMS-meddelandet till dess att SMS-servern 6 eller 

7 är redo att ta emot det, riskerar det skickade SMS-

meddelandet inte att gå förlorat, utan det kommer alltid 

fram till SMS-servern.  

När kontrollsystemet 5 har tagit emot textsträngen, 

tolkar kontrollenheten 5 informationen i textsträngen 

och använder denna information för att ställa om använ-

darens tillgänglighetsattribut i kontrollenheten 5. 

Kontrollenheten 5 kan sedan kommunicera med telefonväx-

eln 4 för att göra det ändrade tillgänglighetsattributet 

tillgängligt i det privata telefonnätet. 

Applikationen i mobiltelefonen 1 använder således kon-

trollsystemspecifika koder då textsträngarna bildas, och 

SMS-serverns telefonnummer och mobiltelefonens anknyt-

ningsnummer är inprogrammerade i applikationen. Appli-
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kationen är således anpassad till just det specifika 

kontrollsystem 5 som kontrollerar det privata telefonnät 

som mobiltelefonens 1 tillhör.  

Uppfinningen har ovan beskrivits utifrån en specifik 

utföringsform. Det inses emellertid att andra utförings-

former och varianter är möjliga inom uppfinningens ram. 

Exempelvis kan den trådlösa enheten i stället för en 

mobiltelefon vara en handdator, en PDA (Personal Digital 

Assistant) eller annan typ av bärbar enhet som kan 

kommunicera trådlöst genom tekniken WMA (Wireless Messa-

ging Application Program Interface), varvid kravet på 

kontrollenheten är att även den direkt eller indirekt 

ska kunna kommunicera med den trådlösa enheten genom 

tekniken WMA. Istället för tillgänglighetsattribut kan 

uppfinningen användas för att ställa om andra attribut 

eller parametrar i ett kontrollsystem för en telefon-

växel. Uppfinningen kan även användas inom andra teknik-

områden än  

telekommunikation, exempelvis för att ställa om stämpel-

klockor, där närvaroattribut ställs om istället för 

tillgänglighetsattribut, eller inom sjukvården för att 

ställa om hälsoattribut hos patienter. 
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4.2 Patentkrav 

2113SE T01   070711 

P A T E N T K R A V 

1. Förfarande för att med en trådlös enhet (1) ställa 

ett attribut i ett kontrollsystem (5) med hjälp av ett 

SMS-meddelande, vilken trådlös enhet (1) är anordnad att 

kommunicera med kontrollsystemet (5) genom ett trådlöst 

nätverk (2), kännetecknat av stegen: 

- att en användare bringar en applikation i den trådlösa 

enheten (1) att visa ett flertal olika, förutbestämda 

och för kontrollenheten (5) specifika attribut i en 

grafisk vy (8) på en bildskärm (9) hos den trådlösa 

enheten (1),  

- att användaren väljer ett av attributen,  

- att applikationen bildar nämnda SMS-meddelande i form 

av en textsträng som innefattar det valda attributet, 

- att applikationen, via en SMSC-server (3) i det tråd-

lösa nätverket (2), skickar SMS-meddelandet från den 

trådlösa enheten (1) till ett i applikationen inpro-

grammerat telefonnummer, vilket telefonnummer går till 

en SMS-server (6; 7), vilken SMS-server (6; 7) anting-

en är fristående från men i kommunikation med kon-

trollsystemet (5) eller ingår som en integrerad del av 

kontrollsystemet (5),  

- att kontrollsystemet (5) tar emot SMS-meddelandet och 

ändrar attributet i enlighet med textsträngen, och  

- att attributet är ett tillgänglighetsattribut i ett 

privat telefonnät, och att kontrollsystemet (5) kommu-

nicerar med och kontrollerar en icke-publik telefon-

växel (4), vilken telefonväxel (4) kontrollerar tele-
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fontrafiken mellan ett flertal användare eller abon-

nenter (A1-An) i det privat telefonnätet.  

 

2. Förfarande enligt krav 1, kännetecknat av att ovan-

nämnda steg där applikationen bildar nämnda 

SMS-meddelande i form av en textsträng även innefattar 

att ett i applikationen inprogrammerat och för använda-

ren specifikt anknytningsnummer i det privata telefonnä-

tet inkluderas i textsträngen.  

 

3. Förfarande enligt krav 2, kännetecknat av att appli-

kationen hämtar SMS-serverns (6; 7) telefonnummer och 

användarens anknytningsnummer i en databas i applikatio-

nen.  

 

4. Förfarande enligt något av kraven 1-3, kännetecknat 

av att den trådlösa enheten (1) är en mobiltelefon.    
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4.3 Sammandrag 

P2113SE KS1   080211 

S A M M A N D R A G 

 

Förfarande för att med en trådlös enhet (1) ställa ett 

attribut i ett kontrollsystem (5) med hjälp av ett 

SMS-meddelande, vilken trådlös enhet är anordnad att 

kommunicera med kontrollsystemet genom ett trådlöst 

nätverk. Enligt uppfinningen utförs stegen att en använ-

dare bringar en applikation i den trådlösa enheten att 

visa olika för kontrollenheten specifika attribut i en 

grafisk vy (8) på en bildskärm (9) hos den trådlösa 

enheten, att användaren väljer ett av attributen, att 

applikationen bildar nämnda SMS-meddelande i form av en 

textsträng som innefattar det valda attributet, att 

applikationen, via en SMSC-server (3) i det trådlösa 

nätverket, skickar SMS-meddelandet till ett i applikat-

ionen inprogrammerat telefonnummer, som går till en 

SMS-server (6; 7), som antingen är fristående från men i 

kommunikation med kontrollsystemet eller ingår som en 

integrerad del av kontrollsystemet, och att kontroll-

systemet tar emot SMS-meddelandet och ändrar attributet 

i enlighet med textsträngen.  
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P2113SE T01 070711 

 

 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 



Examensarbete   Bilaga A: Patentansökan: 

Entreprenörskap och programutveckling  2013-03-14 

 

 44 

 

 
 

 
 
 
 
 



Examensarbete   Bilaga B: Godkänt Patent: 

Entreprenörskap och programutveckling  2013-03-14 

 

 45 

Bilaga B: Godkänt Patent  
 

 


	Sammanfattning
	Abstract
	Termer och begrepp
	1 Information.
	1.1 Entreprenörskap och programutveckling
	1.2  Övergripande syfte
	1.2.1   Underlätta användning av funktioner i moderna telefonväxlar
	1.2.2  Konkreta och verifierbara mål för företaget
	1.2.3 Produktmål år 2006

	1.3  Teori
	1.3.1 Telefonväxlar
	1.3.2  Patentansökan i praktiken
	1.3.3 Patentansökan
	Förfarande för att ställa attribut i ett system
	Patentkrav
	Sammandrag

	1.3.4 Entreprenörskap


	2 Metod
	2.1.1 Entreprenör
	2.1.2 Produktidé
	2.1.3 Prototyputveckling
	2.1.4 Samarbetsparter
	2.1.5 Teknikdalen
	2.2 Patentansökans process
	2.2.1 PRV handläggare och motivering
	2.2.2 PRV ger utslag
	2.2.3 Invändelsedatum
	2.2.4 Efter invändelsedatumet, vinner laga kraft

	2.3 Investering

	3 Utveckling och Konstruktion
	3.1 Produktmål och teknik
	3.2 Produktmål
	3.3  Patent
	3.4 Kostnad och budget för utveckling och konstruktion
	3.5 Samarbetspartner
	3.6 Entreprenörskap
	3.7 Leveransmodell
	3.8 Juridik
	3.9 Affärsmodell
	3.10 Riskkapital och investerare

	4 Diskussion
	Källförteckning
	Bilaga A: Patentansökan
	4.1 Förfarande för att ställa attribut i ett system
	4.2 Patentkrav
	4.3 Sammandrag

	Bilaga B: Godkänt Patent

