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Abstrakt 
Ett teknikskifte mot Internet of Things (IoT) kan medföra förändringar både för företag och 

konsumenter i form av förändrade arbetsroller, nya sätt att producera innehåll och nya sätt att 

ta del av innehållet. Fokus i denna rapport har legat på vad detta innebär för tekniska skribenter. 

För att belysa detta problem har en undersökning utförts på ett fallföretag som specialiserar sig 

på att producera teknisk dokumentation och som börjat kolla närmre på IoT. Undersökningen 

ledde fram till slutsatsen att rollen som teknisk skribent inom en IoT-kontext kommer se 

annorlunda ut gentemot en teknisk skribent som skriver traditionellt. För att skriva teknisk 

dokumentation för IoT ställs högre krav på teknisk kompetens i form av grundläggande 

programmeringskunskap och ett objektorienterat tankesätt. 

 

Nyckelord: Internet of Things, teknikinformatör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
A technology change towards the Internet of Things (IoT) can lead to changes for both 

businesses and consumers in the form of changing work roles, new ways of producing content 

and new ways to share content. The focus of this report has been on what this means for 

technical writers. To highlight this problem, an investigation has been conducted at a case 

company specializing in producing technical documentation and which has begun to look closer 

at IoT. The investigation led to the conclusion that the role of technical writer within an IoT-

context looks different from a technical writer who writes traditionally. To write technical 

documentation for IoT, higher demands are placed on technical competence in the form of basic 

programming skills and object-oriented thinking. 

 

Keywords: Internet of Things, technical writer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Detta examensarbete är tänkt som ett slutligt moment för vår utbildning på 

systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Syftet med kursen är att producera en studie på kandidatnivå där våra samlade kunskaper 

från programmet är tänkta att redovisas i ett slutligt examinationsmoment.  

 

Vi skulle vilja tacka de respondenter från fallföretaget som ställt upp med tid och engagemang 

på intervjuer och samtal som studien baserade sig på. Vidare skulle vi vilja ge Sigma 

Technology Solutions i Växjö ett stort tack då vi har fått möjligheten att göra examensarbetet, 

intervjuer och andra kringliggande uppgifter där. Ett tack till vår handledare Niclas Eberhagen, 

lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Slutligen vill vi tacka examinator Birgitta Fagerström- 

Kareld samt Susanne Näsström. 
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1 Introduktion 

Tekniska skribenter kommer i framtiden att behöva besitta ett större set av allt mer komplexa 

färdigheter. Detta ställer frågan vilka färdigheter som tekniska skribenter behöver ta till sig för 

att anpassa sig till den nya tekniken, Internet of Things, som kommer att benämnas i uppsatsen 

som IoT. Enligt en undersökning gjord av Connie Giordano (2015) anser aktörer att IoT 

kommer att förändra spelreglerna för skapande av innehåll och hantering av information. I 

undersökningen framgår det att skapare av innehåll måste bli en integrerad del av 

produktutvecklingen. 

 

I takt med den allt mer ökade digitaliseringen av vår värld så har det under senare år lett till att 

utveckling inom olika områden tagit fart. Den nya tekniken tillåter oss att åstadkomma och göra 

saker vi enbart för något decennium sedan ansåg vara omöjligt eller galet. Sedan ett par år 

tillbaka har begreppet IoT, som en teknisk term, kommit att myntas. IoT beskrivs som en teknik, 

vilken kan användas för att utveckla och optimera verksamheter på alla tänkbara sätt. För ett 

företag som tänker sig att investera i tekniken IoT måste det vara tydligt vilket värde tekniken 

kan komma att ge företaget, samt hur detta ska ske (Wedin, 2015). 

 

IoT kommer att i framtiden vara något av en datamaskin. Med detta menas det att företag 

kommer att behöva tänka om hur de samlar och analyserar information - beslutsfattare kommer 

inte bara behöva lära och anpassa sig till nya former av dataintelligens, men även mängden och 

typen av information som produceras av IoT kommer också att introducera nya eller 

expanderade roller för människor inom IT-branschen. För de som arbetar med IT kommer IoT 

att förändra sättet att arbeta genom att spara tid och resurser (Sara Angeles, 2013). 

 

“Företag kommer att behöva börja med att använda IoT-data som en del av sin planering för 

att fortsätta vara konkurrenskraftiga och erbjuda innovativa nya tjänster och varor” - Mary 

J. Cronin. 

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer beröra hur rollen för tekniska skribenter kan komma att påverkas när 

företag som producerar teknisk dokumentation och annan information riktad mot andra företag 

eller slutanvändare går mot ett teknikskifte likt ett sådant som skedde när internet kom. Nu är 

det inte internet som är tekniken i fråga utan IoT som ligger i fokus. På samma sätt som Internet 

ansluter datorer, ansluter IoT de flesta produkter, maskiner och människor. Detta koncept har 

nyligen förverkligats genom ny teknik inom sensoranordningar, datalagring och 

analysutrustning samt beslutsverktyg (Bo & Young, 2017).  

 

Termen IoT myntades för första gången av Kevin Ashton år 1999 inom ramen för Supply Chain 

Management. Ashton hade för avsikt att visa om alla objekt och människor i det vardagliga 

livet var utrustade med identifierare, så skulle datorer kunna hantera och lagra dem (Ashton, 

2009). Men under det senaste decenniet, har definitionen blivit mer omfattande och täcker ett 

brett spektrum av tillämpningar inom sjukvården, verktyg, transport, etc. Även om definitionen 

av "saker" har förändrats medan tekniken utvecklats, är det huvudsakliga målet fortfarande att 

en dator ska kunna “känna av” informationen utan hjälp av mänsklig intervention. IoT kan idag 

definieras som internätverket av fysiska enheter, fordon (även kallade "anslutna enheter" och 

"smarta enheter"), byggnader och andra föremål inbäddade med elektronik, programvara, 
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sensorer, ställdon och nätverksanslutning som gör det möjligt för dessa objekt att samla in och 

utbyta data (Brown, 2016). 

 

Varje "sak" inom IoT, i Sverige även kallat “sakernas internet”, är unikt identifierbar och med 

kunskapen om sin omgivning kan vi även identifiera vem som använder den, hur enheten 

används och var användaren möter problem. Detta gör det möjligt för oss att förse användaren 

med rätt information vid rätt tillfälle. Teknisk kommunikation i en tid präglad av sakernas 

internet är inte en enkelriktad gata, vilket betyder att uppkopplade enheter inte bara utbyter 

information åt ena hållet, utan med IoT, kommunicera och utbyta data fram och tillbaka, de 

kommer att “prata” med varandra och då ge information baserad på kontext. Eftersom allt är 

anslutet, finns det många sätt att integrera återkopplingssystem för att hjälpa oss att optimera 

dokumentation och annan information. Även om varje "sak" i sakernas internet är unikt 

identifierbar, måste informationen för produkten också vara adresserbar. Varje produktvariant 

består av olika informationsmoduler som kan kombineras på många sätt. För att hantera 

inkommande informationsöverbelastning, måste data klassificeras och struktureras. 

Traditionell dokumentbaserande skrift blir mindre vanligt och kommer så småningom att 

försvinna helt och hållet. Det ersätts av ämnesbaserat skrivande på exempelvis XML-editorer 

eller andra - hittills okända - tekniker (Hoffmann, 2015). 

 

IoT är ett relativt nytt fenomen, begreppet myntades som tidigare nämnts 1999, men det är först 

på senare år man börjat se dess betydelse och användningsområden. Eftersom IoT är en 

företeelse som växer väldigt fort, är det svårt att skapa internationella standarder då detta ofta 

tar många år. Aktörer som Intel menar på att största chansen att lyckas är genom Open Source 

för att på så vis öka interoperabiliteten mellan företag (Intel Free Press, 2015). På grund av 

detta, och för att det inte ger någon vidare nytta för forskningsvärlden att ta fram standarder 

som kanske endast passar en handfull företag, har valet fallit på att undersöka hur en specifik 

arbetsroll kan komma att förändras i samband med ett teknikskifte mot IoT. 

 

År 2016 vart mer än 5,5 miljoner anslutna enheter tillagda varje dag och IoT är på god väg att 

involvera mer än 20,8 miljarder enheter över hela världen vid år 2020 (Weber, 2016). Det är en 

marknad som växer väldigt fort och det kan medföra att de som inte hoppat på tåget i tid, står 

kvar vid perrongen. Många företagare inom IT kan därför känna en press att hänga med utan 

att ta tiden att utvärdera om de har rätt förutsättningar eller hur ett tekniksprång som detta kan 

påverka verksamheten och dess anställda. 

 

Syftet med den här uppsatsen avser att utreda hur teknikskiftet till IoT kan komma att förändra 

rollen för de som idag arbetar som tekniska skribenter. I takt med att IoT växer sig allt större 

och blir en mer uppenbar teknik för företag att investera i så kommer den nya tekniken att kräva 

förändringar i arbetsstruktur och roller för de som utför arbetet. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Införandet av nya tekniker i en verksamhet kan medföra att vissa inom den existerande 

arbetskraften blir föråldrade i sin yrkesroll. Tillsammans med utvecklingen och mottagandet av 

ny teknik kommer nya sätt att organisera arbetsplatsen. Detta är på grund av att den nya tekniken 

kräver nya sätt att organisera arbetsplatsen för att fungera effektivt (Rønningen, 2007). 

 

Varför behöver behovet för arbetare av olika åldrar skilja sig som ett resultat av teknologisk 

förändring och organisatorisk förändring? Äldre arbetare är mer erfarna och kan vara mer 
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kunniga. På grund av deras extra erfarenhet, skulle de kunna vara bättre lämpade att använda 

den nya tekniken och hantera nya arbetsplatspraktiseringar om förändringarna är i fördel för de 

mer kunniga och erfarna. Däremot kan ny teknologi och arbetsplatsförändringar också vara 

skadliga för äldre arbetare. Aubert et al. (2006) ger två orsaker till detta. 1. Om dessa 

förändringar gör kunskaperna hos de erfarna föråldrade, kan deras produktivitet falla under 

nivån av yngre arbetare då de erfarnas kunskaper är mindre lämpade för den nya teknologin 

och de nya organisatoriska strukturerna. 2. Äldre arbetstagare kan vara missgynnade av 

anpassningsbehoven hos nya tekniska och organisatoriska innovationer. 

 

Tidigare forskning inom området för IoT visar på att tekniken kan komma att förändra 

spelreglerna för hur vi i framtiden kommer att bruka webben och dess innehåll. Att kunna 

använda IoT för att samla in data för att mäta och utbyta information i realtid har visat sig att 

mycket väl kunna vara vårt nästa steg in i Web 3.0, som kan komma att innebära stora 

innovationer inom arbetsmarknad liksom välfärd. (Gubbi et al. 2013). 

 

Forskning visar på att IoT innehar miljarder av enheter (såsom kameror, sensorer, RFID, smarta 

telefoner och olika accessoarer), som ägs av olika organisationer och människor som använder 

dessa för egna intressen. Dessa enheter kan skapa en samling enorma mängder med information 

som behövs för att lösa problem relaterade till internet som hittills har varit för svåra att 

tillvarata och fånga in tidigare. Denna enorma mängd data kan ge funktionalitet som måste bli 

tillvaratagen för att skapa smarta tjänster och produkter som belönar företagande, industrin och 

samhället. Detta fungerar genom att vi hittar de IoT-enheter som kan ge oss de data vi behöver 

och integrera IoT-enheterna med deras data för att sedan analysera integrerade data för vald 

enhet (Georgakopoulos, Jayaraman, 2016). 

 

I en studie var syftet att försöka utforma och utveckla ett ramverk för utveckling av 

affärsmodeller skräddarsydda för att vara kompatibla med IoT. Det visade sig att den viktigaste 

komponenten för utveckling av affärsmodeller för IoT är värdet som kunden upplever, i studien 

benämnd ”värdeblocket”. Värdeblocket innehar flera olika aspekter kring värdeskapande för 

kunden där en majoritet av de tillfrågande företagen ansåg att prestanda var det viktigaste. 

Prestanda beskrivs här som något som får arbetet gjort, möjlighet att kontinuerligt få 

uppdateringar och att det skulle vara komfortabelt. I ovan nämnda block fanns det även 

komponenter som inte ansågs vara av lika stor vikt, dessa var tillgänglighet, reduktion av 

kostnader, reduktion av risker, kundanpassning, design, pris och innovation. Studien påvisar 

även att företagen anser att partnerskapsstrukturerna för affärsmodeller som berör IoT är av 

större komplexitet än tidigare och mer traditionella affärsmodeller (Dijkmana, Gaulier, Wang 

och Kheir, 2015). 

 

IoT-system involverar ett antal intressanta dimensioner som utmanar existerande synsätt på hur 

användare ser på dessa. Olsson, Bosch & Katumba (2016) har i sin uppsats fokuserat på två 

stycken av de många dimensionerna som gör IoT-system intressanta från ett 

användarperspektiv: (1) IoT-användargränssnittet och (2) IoT-ekosystemet. Författarna har 

utvecklat en modell i vilken de definierar dessa två dimensioner och utforskar hur de påverkar 

användarinteraktion och användarvärden av IoT-system.  

 

Författarna har kommit fram till att (1) företag övergår mot heterogena ekosystem för att 

förbättra systemautomation och autonomi, (2) företag övergår mot dynamiska 

användargränssnitt för att förbättra systemträffsäkerhet och optimering, och (3) företag förutser 

framtida IoT-system som allt mer autonoma system för vilka behoven av användarinteraktion 

kommer sjunka över tid. 
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Malmros, Niklas; VD för Sigma Technology Solutions AB. 2017. Personlig kommunikation 10 februari. 

 

 

Baserat på tekniktrender och litteraturgenomgång identifierar en artikel av Lee, I & Lee, K 

(2015) tre kategorier av IoT för företagsapplikationer: (1) övervakning och kontroll, (2) big 

data och affärsanalys, och (3) informationsutbyte och samarbete. Författarna beskriver att 

förståelse för hur dessa tre kategorier av IoT kan öka kundnyttan i en organisation är en 

förutsättning för en framgångsrik IoT-adoption. Artikeln diskuterar dessa tre IoT-kategorier, 

tillsammans med en illustration av de faktiska IoT-applikationer som utvecklats för att öka 

kundnyttan. De kommer bland annat fram till att objekt ("saker") förlitar sig på programvara 

för att kommunicera effektivt med varandra och för att leverera förbättrad funktionalitet och 

anslutningsmöjligheter. Författarna beskriver att programvara bör utvecklas med IoT's 

interoperabilitet, konnektivitet, integritet och säkerhetskrav i åtanke. Fokus för 

mjukvaruutveckling förskjuts till användarorienterade, distribuerad intelligens och maskin-till-

maskin och maskin-till-människa-samarbete (Lee, I & Lee, K, 2015). 

 

Information behövs inte bara av människor, men även av maskiner i smarta fabriker. Detta är 

anledningen till att tekniska skribenter förändras till informationsansvariga. De måste se till att 

de kan ge rätt information vid rätt tidpunkt för människa eller maskin. I allt snabbare 

underhållscykler kommer en servicetekniker behöva rätt information vid rätt tidpunkt i händelse 

av skada i syfte att reparera skador på maskinen. Både människa och maskin kommer att kräva 

modulär och strukturerad teknisk dokumentation. På kort sikt är detta verkligen inte en lätt 

uppgift, men ansträngningen lönar sig på lång sikt. Sakernas Internet ger därför en möjlighet 

att presentera hela företagets informationshantering (Hoffmann, 2015). 

 

Hart-Davidsson (2001) skriver att fokus för teknikinformatörer kommer att bli en mer “all-

round”-medvetenhet om teknik, mer så än att skriva för teknik. Vidare menar författaren att det 

är ett problem att fler tekniska skribenter inte ser sig själva som huvudsakliga spelare i designen 

av de system som understödjer Single-Source-författarskap. I korthet menar författaren att det 

blir problematiskt när rollen för teknikinformatörer förändras, medan de som kallar sig själva 

teknikinformatörer inte förändras alls. 

 

Andra beskriver även att Single Sourcing, XML och andra former av multimedia har förändrat 

tekniska skribenters arbetsprocesser och arbetsuppgifter i grunden. Bortom kraven för 

traditionella färdigheter i skrift, editering och design, menar vissa att tekniska skribenter nu 

även behöver spela nya, uppdaterade och förädlade roller inom professionella miljöer. Dessa 

roller skulle då behöva inkludera färdigheter i att organisera, skapa och hantera information 

(Ford & Mott, 2007). 

 

1.3 Problemformulering 

Idag blir IoT-aspekten allt viktigare för företag som arbetar med information. IoT kan komma 

att förändra spelreglerna för hur vi i framtiden kommer bruka webben och dess innehåll. Att 

använda IoT kan väntas vara nästa steg in i Web 3.0. De som vill ligga i teknisk framkant bör 

ta hänsyn till detta fenomen då stora möjligheter växer fram (Jayavardhana et al. 2013). 

Problemet är således att det idag inte finns något universellt och tydligt tillvägagångssätt för 

vilka förutsättningar som krävs för att ta del av IoT:s fördelar när det kommer till att producera 

innehåll som uppfyller dessa fördelar med IoT, i den meningen att innehåll ska vara anpassat 

för händelsebaserad data1. Det praktiska problemet hänger ihop med det teoretiska problemet 

då det i nuläget saknas forskning kring hur innehåll bör produceras i en IoT-kontext samt hur 

detta påverkar de tekniska skribenter som producerar mer traditionellt innehåll. 
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Hoffman (2015) har sagt att information inte bara behövs av människor, men även av maskiner 

i smarta fabriker. Gubbi et al. (2013) belyser att vikten av att kunna använda IoT för att samla 

in data för att mäta och utbyta information i realtid har visat sig mycket väl kunna vara vårt 

nästa steg in i Web 3.0, som kan komma att innebära stora innovationer inom arbetsmarknad 

liksom välfärd. Det som tidigare forskning inte belyst är hur övergången ska gå till och vilka 

problem det kan skapa för företagen. 

 

Uppsatsen kommer använda sig av ett fallföretag för insamling av majoriteten av empirin. 

Företaget i fråga är ett svenskt företag med stort fokus på att producera teknisk dokumentation 

och annat innehåll för sina kunder. Företaget är mitt uppe i att anpassa sin verksamhet mot en 

IoT-baserad marknad. De har sett ett behov av att undersöka den tekniske skribentens roll och 

vilka åtgärder som behöver tas för att anpassa den arbetsrollen mot en IoT-baserad verklighet. 

 

Det här arbetets uppdrag blir att teoretiskt och praktiskt undersöka hur den tekniska skribentens 

roll kommer att påverkas vid ett teknikskifte mot IoT och vad denna påverkan innebär för de 

som just nu arbetar med eller mot teknisk information. I dagens läge tar man inte hänsyn till 

nya, innovativa sätt att strukturera och visa information. Ett exempel i kontexten för IoT är att 

alla maskiner är uppkopplade dygnet runt och mäter samt utbyter information mellan varandra. 

Dessa mätningar kan tala om för användaren, människa eller system, hur maskinen mår och 

vilka fel som finns och hur man då åtgärdar detta. Det är här som teknikinformationens roll 

kommer in. Teknikinformationen i denna kontext kommer att behöva förändras och ”taggas” 

upp på ett specifikt sätt, för att korrekt information ska visas vid rätt tidpunkt beroende av ett 

visst tillstånd. Till exempel att ett antal sensorer mäter funktioner i maskinen och visar 

avvikande data som indikerar på att en viss del kommer gå sönder snart, då kan detta specifika 

fall skickas ut till en servicetekniker och denne kan då byta ut delen precis innan den går sönder, 

vilket förenklar serviceteknikerns jobb samtidigt som maskinens “run-time” förbättras. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Ett teknikskifte mot IoT medför förändringar både för företag och konsumenter i form av 

förändrade arbetsroller, nya sätt att producera innehåll och nya sätt att ta del av innehållet. Fokus 

i denna rapport kommer ligga på vad detta innebär för tekniska skribenter. 

 

Syftet med studien är att undersöka olika aspekter av den roll som tekniska skribenter har samt 

hur denna roll skulle kunna påverkas vid ett teknikskifte mot IoT. Viktiga aspekter att 

undersöka är eventuella kunskapsluckor som den tekniske skribenten kan ha gällande hur 

information ska skrivas för att kunna tolkas och förstås av både människor och system. Det kan 

exempelvis röra sig om hur man taggar informationen eller hur man strukturerar informationen 

för att kunna visas på olika enheter. För att lyckas med uppdraget kommer vi att utföra en 

undersökning på fallföretaget för att identifiera faktorer som teknikskiftet mot IoT innebär för 

de som arbetar med teknisk dokumentation. 

 

Frågeställning: 

Hur kan en teknisk skribents roll påverkas när informationen som produceras går från att 

vara riktad mot människor till att vara riktad mot både människor och system? 
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1.5 Avgränsning 

Denna studie fokuserar på den tekniske skribentens roll inom ramen för IoT samt hur denna roll 

kan komma att påverkas. Vid en större studie hade omfånget kunna inkludera en hel 

organisations skifte mot IoT där det hade varit intressant att undersöka och utreda hur strategier, 

processer, produkter, arbetsroller med mera kan komma att påverkas, och hur de påverkas. För 

denna studie och dess specifika mål, har valet fallit på att kolla mer ingående på en av dessa 

aspekter, närmare bestämt arbetsroll. Arbetsrollen begränsas till tekniska skribenter eftersom 

det finns en stark koppling mellan denna roll och IoT då en stor del av innehållet som återfinns 

i IoT-produkter kommer produceras av tekniska skribenter. 
 

1.5.1 Fallföretag 

Fallföretaget där undersökningen primärt kommer ta plats är Sigma Technology Solutions AB 

i Växjö. Företaget sysslar med både konsultverksamhet och utveckling av egna produkter inom 

informationshantering. 

 

Idag använder fallföretaget en plattform för informationshantering och 

informationsstrukturering, åt sig själv och åt sina kunder. Arbetet med utformning och 

funktionalitet till plattformen har inneburit att man vägt in tekniska skribenter i 

utvecklingsarbetet då dessa är de primära användarna av systemet, samt att de utgör en 

nyckelroll för den nya rollen som ett teknikskifte mot IoT kommer att innebära. Företaget har 

uttryckt en önskan att utforska den tekniske skribentens roll när det kommer till sakernas 

internet. 

 

1.6 Målgrupp 

Studien är tänk att i stora drag ha två åtskilda målgrupper, dessa är: inomvetenskaplig målgrupp 

och utomvetenskaplig målgrupp. 

 

Inomvetenskaplig målgrupp 

Den inomvetenskapliga målgruppen innefattar generellt studenter och forskare inom informatik 

och teknik som har ett intresse av hur IoT kan användas av företag för att skapa ett potentiellt 

paradigmskifte över hur moderna företag använder och arbetar med information för att skapa 

mervärde åt konsumenten. 

 

Utomvetenskaplig målgrupp 

Den utomvetenskapliga målgruppen består främst av studiens fallföretag då resultatet 

förhoppningsvis kan leda till en medvetenhet för hur företaget kan gå tillväga för att få bättre 

förutsättningar för ett inträde i IoT. Vidare vänder sig studien också till andra företag av 

producerande karaktär som är intresserade av hur man kan nyttja IoT och dess fördelar för att 

få ett konkurrensmässigt övertag. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 - Introduktion. Introduktionen beskriver bakgrunden till studien utifrån studiens valda 

ämnesområde. Vidare tar kapitlet upp tidigare forskning, problemformulering, syfte och 

frågeställning, avgränsningar och målgrupp för studien.  
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Kapitel 2 - Bakgrund och teori. I bakgrund och teori beskriver den teoretiska referensramen för 

studien. 

 

Kapitel 3 - Metod. Metodkapitlet kommer att beskriva val av metod, datainsamling, 

vetenskaplig ansats, urval, genomförande, analys, tillförlitlighet och etiska överväganden.  

 

Kapitel 4 - Resultat. Resultatkapitlet kommer att behandla insamlad empiri som baseras på 

studiens teoretiska ramverk. Vidare kommer resultatkapitlet att ha ett praktiskt kapitel där en 

fallstudie redovisas. 

 

Kapitel 5 - Diskussion. Här redovisas en djupgående analys av den empiri som samlats in, 

utifrån det teoretiska ramverket samt diskussionen för studien. 

 

Kapitel 6 - Avslutning. I det sista kapitlet, avslutning, redovisas studiens slutsats och ger förslag 

till fortsatt forskning.  
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2 Teori 

I Detta kapitel presenteras allmän teoretisk bakgrund kring undersökningsområdet IoT och 

teknikinformation, teori som använts för att skapa underlag för undersökningen samt teori som 

använts för analys av empirin. 

 

2.1 Topic-baserat skrivande 

Ordet “topic” används i många olika avseenden, men för tekniska skribenter refererar topic till 

en mindre oberoende del av information av ett enskilt objekt (Baker, 2013). 
 

2.1.1 building-block topics 

“Ett topic är för ett dokument vad en subatomisk partikel (exempelvis en elektron) är för 

materia. Det är den basala komponenten i ett dokument. Varje topic kan och måste stå ensam” 

- Andrew Brooke (Baker, 2013). 

 

Ett sådant här topic är en komponent av en bok på samma sätt som en kolatom är en del av en 

hamburgare eller en bromskloss en del av en bil. Ett byggblock måste existera separat, men det 

måste inte fungera enskilt. De är just byggblock och där av inte fullständiga enheter. Författare 

använder byggblockstopics för att samla ihop större enheter av innehåll. Läsare ska sällan se 

dessa byggblockstopics isolerade. Därför ska ett byggblockstopic precist passa in i den kontext 

det placeras inom (Baker, 2013). 

 

2.1.2 Every page is page one topics (EPPO-topics) 

Dessa topics kan beskrivas som presenterbara topics som är ämnade att fungera enskilt, utan 

beroendet av en hierarkisk struktur. EPPO-topics fungerar lika bra oavsett hur läsaren kommer 

till dem. Ett topic kan läsas i sin helhet och enskilt, en artikel kan läsas enskilt. Den är 

nödvändigtvis inte en del av en större helhet. Den står för sig själv, genom att den fungerar 

separat (Baker, 2013). 

 

Ett EPPO-topic är designat att etablera dess egen kontext och att fungera självständigt. Detta 

menar inte att EPPO-topics inte kan tillhöra kollektioner, men de kollektionerna ska tendera att 

vara organiserade från botten upp hellre än från toppen till botten. En kollektion av EPPO-

topics kan ses som en låda av leksaksbilar. Varje bil är en självständig leksak av sitt slag. En 

kan addera en ny bil till lådan eller ta bort en, men du har fortfarande en låda med bilar. Och 

alla de individuella bilarna fungerar fortfarande utmärkt (Baker, 2013). 

 

Detta innebär inte nödvändigtvis att ett topic måste vara en del av ett botten-upp kollektion för 

att vara en EPPO-topic. Detta eftersom att topicet är självständigt nog att fungera som 

förstasida, ett topic kan fortsätta vara en EPPO-topic även om det är inkluderat i ett hierarkiskt 

hjälpsystem eller behandlat som ett byggblockstopic i en bok. Det är inte sällsynt att hitta 

hjälpsystem idag som är en mix av EPPO-topics, hierarkiskt beroende av presentabla topics, 

och även byggblockstopics presenterade självständigt (Baker, 2013). 

 

2.1.3 Karaktäristika av EPPO-topics 

Enligt Baker (2013) finns det ett antal karaktäristika för EPPO-topics. Ett axplock av dessa 

beskriver han som: 
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· Self-contained: Ett EPPO-topic är komplett. Det har inget föregående topic och inget 

efter. Däremot så förlitar sig topicet på hela informationsmiljön i vilken det är lokaliserat 

i för att understödja och tillföra information. 

 

· Specific and limited purpose: Ett EPPO-topic har ett specifikt och väldefinierat syfte. 

Detta är relaterat till syftet av den person som ska läsa det, men det är inte samma sak. 

Ett topic måste vara behjälpligt till många läsare, och är avsatt att understödja ett 

community, inte en individ. 

 

· Establish context: Läsare kan komma till ett EPPO-topic från var som helst. Ett EPPO-

topic måste etablera dess kontext i den verkliga världen så att läsare vet vart de är och 

vad de ska förvänta sig. 

 

· Assume the reader are qualified: Ett EPPO-topic antar att läsaren är kvalificerad att 

färdigställa det specifika och limiterade syftet av ett topic. Läsare som inte är 

kvalificerade kan läsa andra topics för att få informationen de behöver. 

 

· Stay on one level: Böcker tenderar att förändra sin nivå av abstraktion och 

detaljrikedom under händelseförloppet. Men läsare av informationsförmedling föredrar 

att välja för de själva om de ska gå in på detalj eller helhet. Ett EPPO-topic stannar på 

en och samma nivå och tillåter läsare att ändra nivåer när de så önskar, genom att byta 

topics. 

 

· Link richly: Ett EPPO-topic är ämnat att understödja effektiv informationsförmedling. 

Därför länkar det rikligt jämsides linjerna av subjektsläktskap för att hjälpa läsaren följa 

spåret av information. 

 

2.2 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) hänvisar till fysiska och virtuella objekt som har unika identiteter och 

är anslutna till Internet för att underlätta intelligenta applikationer som gör energi, logistik, 

industriell kontroll, detaljhandel, jordbruk och många andra områden "smartare". Sakernas 

Internet är en ny revolution av Internet som snabbt drivs framåt av framsteg i sensornätverk, 

mobila enheter, trådlös kommunikation, nätverk och molnteknik. Experter förutspår att år 2020 

kommer det finnas totalt 50 miljarder enheter/saker som är anslutna till Internet (Bahga & 

Madiesetti, 2014). 

 

Termen Internet of Things myntades av Kevin Ashton 1999. Före begreppet myntades så 

handlade merparten av data på internet om saker som finns i den riktiga världen, exempelvis en 

bil eller sensorer för termometrar vars data samlades och sparades av människor. Eftersom att 

människor har begränsat med tid så är korrekt och automatiserad data eftersträvat. Genom att 

koppla ihop saker som har sensorer till ett nätverk likt internet, så skulle denna typ av 

datainsamling och datalagring kunna automatiseras. Internetuppkopplade saker kan exempelvis 

notifiera användare när något behöver bli utbytt eller reparerat. De kan tillåta användare att 

spåra och räkna nästan allting, om datorerna visste allting som fanns att veta om sakerna. Detta 

skulle resultera i reducerat spill, förlust och kostnader i de avseendena (Ashton, K, 2009). 
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Små bitar, löst kopplade 

Även om du bygger alla komponenter i din tjänst, är det mer logiskt att inte koppla dem alltför 

tätt tillsammans. Internet blomstrade inte för att det nätt och jämnt styrs från en central plats, 

utan eftersom det inte gör det; Det är en samling av tjänster och maskiner som följer grundsatsen 

av små bitar, löst ihopkopplade. 

 

Vad detta innebär för arkitekter av en tjänst är att varje del bör utformas för att göra en sak bra 

och inte lita för mycket på tät integration med de separata komponenterna det använder. Sträva 

också efter att göra komponenterna mer generaliserade så att de kan tjäna andra system som 

kräver en liknande funktion. Det kommer att hjälpa dig, och andra, att återanvända och ge nytt 

syfte åt komponenter för att bygga nya funktioner man inte kunnat förutspå när det ursprungliga 

systemet togs i drift (McEwen & Cassimally, 2014). 

 

2.3 Informationsstrukturering med IOT 

En riklig mängd information skapas och levereras över elektroniska medier. Användare riskerar 

att bli överväldigade av informationsflödet, och de saknar lämpliga verktyg för att hjälpa dem 

att hantera situationen. Informationsfiltrering (IF) är en av metoderna som snabbt utvecklas för 

att hantera stora informationsflöden. Syftet med IF är att endast utsätta användare för 

information som är relevant för dem. De olika systemen använder olika metoder, begrepp och 

tekniker från olika forskningsområden som: informationssökning, artificiell intelligens, eller 

beteendevetenskap (Hanani, Shapira & Shoval, 2001). 

 

Wang & Yang (2011) menar att informationsstrukturering med utvecklandet av IoT innebär att 

en arkitektur över sakernas internet är tvådelad, innehållande två olika huvudområden. 

Författarna lyfter fram några forskare som har fokuserat sig på modeller som kombinerar 

visualiseringssystem samt system baserat på Electronic Product Code (EPC) och RFID, medan 

andra har arbetat med sensornätverk och föreslagit ett source-location 

integritetsskyddsprotokoll i trådlösa sensornätverk som använder sig av källan (source) i 

sensornätverket. Informationen som återfinnes inom IoT skiljer sig från sin ursprungliga avsikt 

då den största egenskapen är enhetskaraktäristika. All information som går att hitta kan och bör 

överensstämmas med enhetsinformation för uppkopplade enheter.  

 

Om sensorer eller informationssamlingsanordningar bara behandlas som noder av IoT kommer 

det att leda till att systemarkitekturen är otydlig och problemet med att behandla massiva 

datamängder blir svårare (Wang & Yang, 2011). 

 

2.4 Kommunikation mellan uppkopplade enheter 

Representational state transfer (REST) eller RESTful-webbtjänster är ett sätt att ge 

kompatibilitet mellan datorsystem på Internet. REST-kompatibla webbtjänster tillåter 

begärandesystem att komma åt och manipulera textrepresentationer av webbresurser med hjälp 

av en enhetlig och fördefinierad uppsättning tillståndslösa operationer. Andra former av 

webbtjänster finns, som exponerar sina egna godtyckliga uppsättningar av operationer såsom 

WSDL och SOAP (World Wide Web Consortium, 2004). "Webbresurser" definierades först på 

World Wide Web som dokument eller filer som identifierats av sina webbadresser, men idag 

har de en mycket mer allmän och abstrakt definition som omfattar varje sak eller enhet som kan 

identifieras, namnges, adresseras eller hanteras på vilket sätt som helst, på webben. I en 

RESTful webbtjänst kommer begäran till en resurs URI vilket framkallar ett svar som kan vara 
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i XML, HTML, JSON eller något annat definierat format. Svaret kan bekräfta att en del 

ändringar har gjorts för den lagrade resursen, och det kan ge hypertextlänkar till andra resurser 

eller samlingar av relaterade resurser. Användande av HTTP, som är vanligast, är de typer av 

operationer som finns fördefinierade av HTTP-verben GET, POST, PUT, DELETE och så 

vidare. Genom att använda ett tillståndslöst protokoll och standardoperationer strävar REST-

system efter snabb prestanda, pålitlighet och förmågan att växa, genom att återanvända 

komponenter som kan hanteras och uppdateras utan att påverka systemet som helhet, även när 

den körs (Mehta, 2014). 

 

Software defined networks (SDN) är en arkitektonisk strategi som optimerar och förenklar 

nätverksamheten genom att närmare binda interaktion (d.v.s., anskaffning, 

meddelandehantering och alarmerande) bland applikationer, nätverkstjänster och anordningar, 

oavsett om de är verkliga eller virtualiserade. Det uppnås ofta genom att använda en logiskt 

centraliserad nätverksstyrningpunkt - som ofta realiseras som en SDN-controller, som sedan 

dirigerar, förmedlar och underlättar kommunikationen mellan applikationer som vill interagera 

med nätverkselement och nätverkar element för att förmedla information till dessa 

applikationer. Styrenheten utsätter och abstraherar sedan nätverksfunktioner och operationer 

via modern, applikationsvänlig och dubbelriktad programmatiska gränssnitt (Nadeau & Gray, 

2013). 

 

2.5 Teknikinformation 

Teknikinformation är information om ett ämne, en produkt eller en process som har med teknik 

att göra. Ofta är teknikinformationen framtagen för en specifik målgrupp och en särskild 

anledning. Teknikinformationen skall sedan presenteras i olika format via olika medier för 

målgruppen. Teknikinformation som följer med en produkt är i de flesta fall praktiskt inriktad: 

Den visar hur produkten är tänkt att användas och teknikinformationens huvuduppgift är därför 

inte att sälja produkten. Skillnaden mellan information avsedd för marknadsföring, som är tänkt 

att göra intryck, skall teknikinformationen vara en källa till trygghet. Teknikinformationen skall 

således försöka att vara förutsägbar, bekväm och lätt att använda (Ask, 2012). 

 

2.5.1 Tre huvudkategorier av teknikinformation 

Det finns tre olika huvudkategorier av teknikinformationsdokument som Ask (2012) tar upp: 

· Assistans åt slutanvändare 

· Traditionell teknisk dokumentation 

· Marknadsföring 

 

Slutanvändarassistans 

Slutanvändarassistans är den sortens information som hjälper en slutanvändare, en konsument, 

att förstå hur ett tekniskt ämne, produkt eller process fungerar. Det vanligaste exemplet på 

assistans åt slutanvändare är användarmanualer. Användarmanualen har i uppgift att beskriva 

för användarna hur de kan lösa uppgifter för olika tekniska produkter. 

 

Traditionell teknisk dokumentation 

Målet med traditionell teknisk dokumentation är att kommunicera med en specifik målgrupp, 

vanligtvis på en arbetsplats. Exempel på sådan dokumentation kan vara serviceguider och 

reparationsmanualer. 
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Marknadsföring 

Teknikinformation som marknadsföring kan ta sig form av produktkataloger, broschyrer och 

white papers. 

 

2.6 IoT-information 

Den teorin vi beskriver här kommer användas för att utforma ett exempel på hur ett dokument 

kan skrivas för att kunna läsas av både människa och system. Syftet med detta är att använda 

det dokumentet i intervjuer med tekniska skribenter för att diskutera hur deras arbetsroll kan 

förändras. 

 

2.6.1 Maskinell läsbarhet för data och dokument 

Det är faktiskt inte så svårt att göra data läsbart för maskiner. Korrekt webbdesign skiljer redan 

innehåll från presentation. Ta det ett steg längre och separera relevanta data från innehåll som 

bara är där för sammanhang - såsom rubriker eller kommentarer. Skapa sedan ett Web API för 

att leverera data - samma API kommer att användas av din webbplats front-end och alla 

maskiner som behöver data utan presentationslagret.  

 

Utan detta presentationslager och sammanhang finns det naturligtvis en risk att data blir svåra 

att förstå (se figur 1). Det är där metadata är viktigt (se figur 2). Att vara tydlig med vad data 

representerar, och göra den tillgänglig i ett maskinläsbart format. De anslutna föremålen 

kommer att ha samma möjlighet att få tillgång till data som människor, och dessa data kommer 

att skapa mycket mer värde (Montcheuil, 2015).  

 

 
Figur 1: Exempel på data som kan skickas från en “sak”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2: Exempel på data som skickas från en sak tillsammans med metadata (metadata ska ligga i en 

enskild fil) 
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2.6.2 Semantisk interoperabilitet 

Semantisk interoperabilitet är förmågan av datorsystem att utbyta data med entydig, delad 

mening. Semantisk interoperabilitet är ett krav för att möjliggöra maskinberäkningsbar logik, 

slutledning, ny kunskap, och dataunion mellan informationssystem. För att uppnå semantisk 

interoperabilitet beskriver Heflin & Hendler (2000) att systemen måste kunna utbyta data på ett 

sådant sätt att den exakta innebörden av data är lätt tillgängliga och själva datan kan översättas 

av varje system in i en bild som systemet förstår. 

 

Semantisk interoperabilitet är därför inte bara begränsad med förpackningen av data (syntax), 

men även den samtidiga sändningen av innebörden med data (semantik). Detta uppnås genom 

att lägga till data om data (metadata), som förbinder varje dataelement till ett kontrollerat, delat 

ordförråd. Innebörden av data överförs med själva uppgifterna i ett självbeskrivande 

"informationspaket" som är oberoende av informationssystem. Det är denna gemensamma 

vokabulär, och dess tillhörande länkar till en ontologi, som utgör grunden och förmågan av 

maskintolkning, slutledning och logik. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs den vetenskapliga ansatsen till uppsatsen samt hur tillvägagångssättet 

för insamlingen av empirin gick till.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Jacobsen (2002) beskriver den induktiva ansatsen som att forskarna går “från empiri till teori” 

och att det ideala scenariot innebär forskare som nästan helt utan förväntningar går ut i 

verkligheten, samlar in all relevant information och sedan systematiserar de data som insamlats. 

Med denna utgångspunkt är målet att ingenting ska begränsa vilken information som samlas in 

av forskarna. Däremot kommer alltid människans, vare sig undersökningsobjektet eller 

forskaren, prägla informationen med sina egna tolkningar och verklighetsbeskrivningen blir 

aldrig helt objektiv. 

 

Denna uppsats utgick från en induktiv ansats men i praktiken haft en ansats som närmast kan 

beskrivas som en blandning av deduktiv och induktiv eftersom de verktyg (Bilagor 1-4) som 

använts vid intervjuerna är skapade utifrån teorin. Då undersökningens syfte var att redogöra 

för hur några av de förändringar som kan komma att ske i den tekniske skribentens roll i en 

IoT-baserad verklighet på ett visst företag, innebär detta att slutsatserna av empirin inte 

nödvändigtvis är sanna för alla tekniska skribenter. Däremot kan det framkomma en sannolik 

slutsats från de empiriska erfarenheterna som är applicerbar för tekniska skribenter på andra 

företag utöver fallföretaget som verkar i samma bransch och rör sig mot ett teknikskifte till IoT. 

 

Jacobsen (2002) lyfter fram att kvalitativa och kvantitativa ansatser inte skiljer sig särskilt från 

varandra, rent principiellt. Båda ansatserna är metoder för att samla in empiri och den ena 

lämpar sig bättre än den andra beroende på sammanhang. Författaren uttrycker att det är 

viktigare att göra ett pragmatiskt val utifrån den givna problemställningen. 

 

Utifrån den problemställningen som presenteras i detta arbete kan vi se att undersökningen är 

av kvalitativ karaktär, då den syftar till att djupgående beskriva hur ett enskilt fenomens 

(arbetsroll) kvaliteter (arbetssätt, attityd, kunskapskrav o.s.v.) och karaktäristika kan förändras 

när omvärlden som fenomenet befinner sig i skiftar till något nytt, i detta fall ett teknikskifte 

som för tekniska skribenter kan innebära ett nytt sätt att producera information. 

 

3.2 Datainsamling 

Undersökningen genomfördes genom ett par datainsamlingsmetoder. Undersökningen har haft 

sin utgångspunkt i en fallstudie med intervjuer och dokumentstudier där intervjuerna varit den 

mest huvudsakliga datainsamlingsmetoden. En fallstudie innebär att undersökningen skall 

fokusera på en särskild och avgränsad undersökningsenhet (Jacobsen, 2002), som i denna 

undersöknings fall är ett konsultföretag som sysslar med systemutveckling och 

informationshantering. Informella intervjuer användes i fallstudien eftersom vi avsåg att 

djupgående undersöka hur den tekniska skribenten arbetar för att kunna se vilka förändringar 

som kan ske, och vilka förändrade attityder det innebär för brukarna när de genomgår ett 

teknikskifte mot IoT. 

 

Informella intervjuer innebär att öppna frågor ställs till den intervjuperson som valts ut och som 

denne ges möjlighet att få svara fritt på frågorna. Dessa intervjuer möjliggör för att ställa 
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följdfrågor som en metod att få fram ytterligare behövlig information (Rosengren & Arvidson, 

2001). För att ge mer substans till intervjuerna har vi konstruerat en modell, (se Bilaga 1), som 

beskriver hur teknisk dokumentation kan användas i en IoT-miljö använts som startpunkt i 

intervjuerna. Vi beskrev då modellen för respondenterna i syfte att lyfta fram problemområdet 

på ett enkelt och överskådligt sätt samt starta en diskussion kring modellen. Utöver detta 

konstruerade vi även ett tekniskt skrivet dokument. Vårt egenkonstruerade dokument gjordes 

sedan om till att passa in i den IoT-kontext som modellen visar, detta för att specifikt visa hur 

skillnader mellan det nuvarande sättet den tekniske skribenten jobbar på och hur det kan se ut 

inom IoT (Se Bilaga 4). Metoden ansågs vara ändamålsenlig för undersökningen, då personlig 

kontakt med de tillfrågade intervjuobjekten gav oss möjlighet att personligt och känslomässigt 

analysera deras svar och reaktioner, vilket är en bra grund för en korrekt tolkning av svaren. 

 

För undersökningen valdes enkäter bort som datainsamlingsmetod. Enkäter valdes bort då 

studien fokuserar mer på kvalitativ data än kvantitativ, samt att det fanns goda möjligheter till 

att föra löpande intervjuer med de personer som ansågs lämpliga. 

 

3.2.1 Urval 

Då vår undersökning var ämnad att vara av kvalitativ karaktär är det således viktigt att urvalet 

styrs utifrån problemställningen. I den kvalitativa metoden finns det olika kriterier för hur man 

genomför urval av respondenter. Detta då olika respondenter kan komma att ge olika 

information inom området, vilket påverkar undersökningens resultat (Jacobsen, 2002). 

 

Enligt Creswell (2013) är det bättre om en kvalitativ undersökning riktar sig mot färre 

respondenter, ungefär fyra till fem stycken. Detta menar Jacobsen (2002) också vara en bra 

regel att gå efter då både intervju och efterarbete är väldigt tidskrävande. För vår undersökning 

intervjuades totalt fem personer. 

 

Vid användandet av en fallstudie bör det finnas runt fyra till fem respondenter som är villiga att 

delta (Creswell, 2013). För denna undersökning valdes fem respondenter ut, för att få en 

gedigen spridning och representation för de avdelningarna som var av relevans för studien. 

Motivet för detta val var att försöka representera fallföretaget inom de områden som 

undersökningen avser att studera, teknikinformation samt utveckling, vilket bidrog till 

mervärde från olika delar och olika personer i verksamheten. Valet av respondenter till 

fallstudien diskuterades med fallföretaget innan intervjuerna tog plats. De respondenter som 

valdes var tre stycken teknikinformatörer med olika bakgrund, en systemutvecklare med 

erfarenhet av teknisk dokumentation samt företagets VD. 

 

3.2.2 Genomförande 

För att identifiera de tekniska skillnaderna och sättet att strukturera upp information mellan det 

traditionella sättet att producera teknisk dokumentation och hur det kan göras för en IoT-miljö 

togs ett dokument skrivet på ett traditionellt sätt (se Bilaga 3) och skrevs om för att även kunna 

tolkas av ett system. Det första steget att anpassa ett dokument för IoT är att separera innehåll 

från presentation, detta behövdes dock inte göras manuellt eftersom teknisk dokumentation på 

fallföretaget skrivs i en XML-editor där just detta redan görs med hjälp av markdown-språk 

eller HTML. Det som görs sen är att ta steget längre och separera relevant data från innehåll. 

För att enklare åstadkomma detta delades dokumentet in i mindre dokument kallade “topics”, 

fördelen med topics är att de bara innehåller ett ämne. Tanken är att varje scenario som kan 

inträffa för exempelvis en maskin har ett dokument, eller topic, som beskriver en åtgärd. 

Därefter valdes ett scenario ut från det tidigare dokumentet som berör en bruksanvisning för 
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skötsel av ett brandskyddssystem till en industriell torktumlare, detta scenario lyftes ut och 

delades upp i flera topics (se Bilaga 4). För att simulera att det är en “sak” som triggar scenariot 

har exempelkod tagits fram skrivet i JSON-format (se Bilaga 2). 

 

Vi gjorde dessa dokumentstudier för att identifiera tekniska skillnader som kan uppkomma, ta 

fram ett exempel på tillvägagångssätt för företaget i fråga och för att se vilka kunskaper som 

kan komma att krävas av tekniska skribenter inom en IoT-miljö. De två olika dokumenten 

nyttjades sedan i intervjuerna för att visa och förklara för intervjuobjekten hur sättet att 

producera information som de gör i nuläget skiljer sig från hur information kan produceras som 

ska kunna tolkas och förstås av både människor och maskiner. Detta gjordes för att skapa en 

diskussion kring den tekniske skribentens arbetsroll, förändringar som kan ske, hur dessa kan 

bemötas, vilka kunskaper som kan behöva införskaffas för att anpassa sig till en förändrad roll 

och så vidare. 

 

3.3 Analys 

Jacobsen (2002) beskriver analysprocessen av kvalitativa data genom tre olika ting: 

 

a) Beskrivning: Att på ett så grundligt och detaljerat sätt beskriva de data som samlats in, 

detta har gjorts i denna uppsats genom att renskriva de intervjuer som har genomförts. 

 

b) Systematisering och kategorisering: Att sålla och förenkla den oöverskådliga 

informationen, detta görs för att få en bättre överblick av empirin. I denna uppsats 

gjordes detta genom att knyta respondenternas svar till olika kategorier och ämnen, 

kategorierna och ämnena skapas utifrån de data som återfinns i intervjusvaren. 

 

c) Kombination: Att tolka data och leta efter meningar samt att försöka generalisera de 

data som samlats in med hjälp av den teori och tidigare forskning som uppsatsen bygger 

på. I denna uppsats har samband identifierats genom att koppla samman de olika typerna 

av information som kommit ur den insamlade empirin. Det rör sig om olika 

ämnen/fenomen (IoT, topic-baserat skrivande o.s.v.), om undersökningsenheten 

(tekniska skribenter) och om kontexten som all data har samlats in i (producering av 

innehåll för IoT). 

 

3.4 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) menar att äkthet och trovärdigheten i en uppsats fungerar att använda 

istället för de mer traditionella begreppen reliabilitet och validitet. Författarna menar att dessa 

begrepp bedöms utifrån ett antal olika delkriterier. Angående trovärdighet menar författarna att 

studien utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering kan granskas på ett 

bra sätt. Att bedöma äkthet menar författarna kan göras utifrån om studien ger en rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

 

3.4.1 Äkthet 

Studiens äkthet har kontrollerats genom att studien skall förmedla en rättvis och klar bild av det 

som studien är sagd att studera och undersöka. Vidare har studien haft för avsikt att hela tiden 

försöka förmedla en så rättvis och sanningsenlig bild av fallföretaget som möjligt, genom att 

urvalet av intervjuobjekt valts ut med omsorg för att försöka representera hela yrkesrollen som 
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teknikinformatör. Alla som medverkade vid intervjuerna, respondenterna, har alla fått 

möjligheter att förändra och komma med efterjusteringar. 

 

3.4.2 Trovärdighet 

För att studien ska kunna uppnå trovärdighet har fokus legat på att resultaten skall vara 

tillförlitliga och korrekta. Detta har kontrollerats genom att vi aldrig ändrat i de svar som 

respondenterna gett oss. Vidare ska studien vara utformad och gjord på ett sätt som kan anses 

vara korrekt och objektivt. Jacobsen (2002) skriver att det är viktigt att forskaren som gör 

studien är objektiv och korrekt. Detta menar Jacobsen leder till ökad trovärdighet, vilket i övrigt 

leder till att resultatet även blir mer pålitligt. Det går aldrig att vara helt objektiv och detta har 

tagits i beaktning när intervjuerna utförts för att veta vilka vinklingar vi för med i 

undersökningen, exempelvis påverkas utformningen av frågorna i de respektive intervjuerna av 

det som presenterats i tidigare forskning och teorin. Inte för att detta gjorts medvetet utan att 

för att letandet av relevant tidigare forskning och teori påverkat den kunskap vi innehar kring 

ämnet i studien. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Angående etiska aspekter gällande vår undersökning har vi uppfyllt de etiska kraven som 

vetenskapsrådet lägger fram. Dessa innefattar: informerat samtycke, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Alla dessa etiska krav har framförts och beskrivits för alla inblandade intervjupersoner i studien. 

Vidare har alla medverkande själva fått avgöra om de ville delta och fått gedigen information 

om hur deras information kommer att användas och brukas i studien. Alla respondenter fick 

självklart avgöra om de inte ville medverka med namn eller sekretess. De fick också om de 

ville, dra tillbaka sin medverkan under studiens gång.  
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4 Resultat 

I kapitlet för resultat kommer vi att redovisa studiens insamlade empiri som har framtagits från 

de intervjuer som gjorts på fallföretaget. Analysen är fördelad mellan resultat- och 

diskussionskapitlet där beskrivning, systematisering och kategorisering (se Tabell 1) genomförs 

i resultatkapitlet medan kombination genomförs i diskussionskapitlet. Analysen genomförs på 

empirin för att nyansera de samband, likheter och skillnader som finns i datamaterialet. 
 
Tabell 1: Tabellen visar kategoristrukturen för resultatkapitlet tillsammans med definitioner för varje rubrik. 

Kategorier Definition 

1) IoT-modellen Data om individuella reaktioner och diskussioner kring IoT-

modellen som återfinnes i Bilaga 1. Fokus ligger på hur 

respondenterna resonerar kring kopplingen mellan den tekniske 

skribenten och IoT. Presenteras i en tabell för att isolera de 

direkta reaktionerna från diskussionerna. 

2) Tillvägagångssätt för 

teknisk dokumentation 

Data som handlar om hur de tekniska skribenterna som 

intervjuats går tillväga för att producera teknisk dokumentation 

idag.  

3) Övergång till topic-

baserat skrivande 

Data som antingen handlar om hur en teknisk skribent gått över 

från traditionellt skrivande till topic-baserat eller hur en teknisk 

skribent tror att en sådan övergång skulle påverka dennes 

arbetsroll. 

4) Händelsebaserad 

information 

Data som handlar om hur den tekniske skribenten skulle förhålla 

sig till att skriva topics/dokument som ska kopplas till en 

produkts (eller “saks”) tillstånd när något fel inträffat eller är på 

väg att inträffa. 

5) Vem som skapar 

innehåll i en IoT-

kontext 

Data som handlar om hur respondenterna tror att själva skapandet 

av innehåll inom IoT kommer se ut (vem skapar det, vem tar 

hand om det etc.) 

6) Det nya 

tillvägagångssättet 

Data som handlar om hur respondenterna ser på framtiden och 

hur de kan behöva anpassa sitt arbetssätt för IoT. 
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4.1 IoT-modellen 

Under intervjuerna användes IoT-modellen (Bilaga 1) i ett experimentellt syfte där 

intervjuobjekten först blev presenterade modellen och fick reagera på den, sedan startades en 

diskussion kring modellen och kring kopplingen mellan teknikinformatören och IoT (se Tabell 

2). 

 

Respondent 1 (R1): Teknikinformatör med 13 års erfarenhet, 10 år som konsult. 

Respondent 2 (R2): Teknikinformatör med 25 års erfarenhet. 

Respondent 3 (R3): Systemutvecklare med 24 års erfarenhet. 

Respondent 4 (R4): Teknikinformatör med 5 år av erfarenhet. 

Respondent 5 (R5): 15 års erfarenhet som VD för ett företag med verksamhet inom 

informationshantering. 

 
Tabell 2: Tabellen innehåller direkta reaktioner på och diskussioner kring IoT-modellen i Bilaga 1 under 

respektive intervju. 

Respondent Direkt reaktion på kopplingen mellan teknikinformatör och IoT 

R1 “Om jag är den tekniske skribenten där så skriver jag ju topics som sparas i 

dokumenthanteringssystemets databas och sen utifrån det så plockar kunden 

ut den information han behöver. Och sen är det kopplat till IoT på något 

sett?”  

R2 “Jag har ju börjat snudda lite på detta och mycket av min roll har blivit mer 

administration av systemet för att lägga till taggar och attribut för att hitta 

information, Istället för att producera.” 

R3 “Den tekniska skribenten behöver ha en känsla för, hur vi delar ner i topics, 

hur djupt vi går ner i indelningen. Om något händer så måste det topicet gälla 

för den produkten. Det beror på vilken användaren är, vilken produkt det rör 

sig om etcetera.” 

R4 “I och med att vi skriver topics har vi ju gått ett steg i rätt riktning men det 

jag tänker på är att man nog blir mer den som hanterar information. Det blir 

mer att göra information möjlig för IoT.” 

R5 “Hur man skriver topics för IoT kommer bero på kompetensnivå på 

mottagaren. Det är svårt att veta när man skriver i vilket sammanhang den 

kommer ha, när den filtreras fram. Man ska tänka att man skapar resurser 

för nätet som andra kan åberopa.” 

Diskussion med R1:   

En diskussion kring modellen uppstår och vi försöker tydliggöra kopplingen mellan IoT och 

teknikinformatören. För att skriva topics mot IoT tror R1 att det främst beror på vad 

“saken” är för något, om det är en tekniskt avancerad produkt eller om man är insatt i 

produkten eller ej. R1 säger att den tekniske skribenten blir mer en kravställare för att ta 

fram relevanta topics om händelser som behöver pushas ut till en användare och att detta 

kan behöva göras i samråd med en expert på produkten. Angående modellens utformning 

kommenterar R1: 
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“Om vi kollar på modellen hade jag nästan velat ha en pil som går tillbaka från 

användaren till den tekniske skribenten. För om användaren säger att det här inte blev rätt 

eller tillräckligt så hamnar ju det på den tekniske skribenten.” – Respondent 1 

Diskussion med R2:  

R2 säger att skrivandet blir en mindre del men att det har större verkan och effekt att få 

fram rätt information direkt istället för att få fram för mycket information. Diskussionen 

letar sig in på metadata och taggning av händelsebaserade topics. R2 ser inga större 

problem med att lära sig detta eftersom denne redan applicerar dessa tekniker i dagsläget, 

däremot ser R2 att förhållningssättet att skriva topics kommer förändras om de ska baseras 

på händelser.  

Diskussion med R3: 

Vi börjar diskutera kring huruvida den tekniske skribenten kommer behöva tyda och tolka 

data som kommer från “saker” i IoT. R3 tar upp hur det ser ut just nu hos en kund där 

statisk data strömmar in. Där är det en teknisk skribent som går genom data och utifrån 

egen expertis skriva topics beroende på de data som kommit in. R3 menar att denna expertis 

måste fångas in och skrivas ner i regelverk om någon form av automation ska uppnås. 

Diskussion med R4:  

Vi pratar om att de uppkopplade maskinerna och produkterna måste kunna mäta när 

händelser kan inträffa under produktens livstid och vem som kommer att ansvara för att ta 

reda på vilka händelser som kan inträffa. R4 menar att det kommer falla på den tekniska 

skribenten, vilken kommer bli mer lik en logistiker för detta, men att det bör finnas en 

expert som kan verka i symbios med den tekniska skribenten för att berätta vad som kan ske 

och vad som behöver göras om så sker. R4 betonar vikten av att den tekniska skribenten är 

den som lotsar vidare information till rätt aktör, med fokus på hur användare tänker. 

 

Angående yrkesrollen i den nya kontexten påpekar R4 att rollen som teknikinformatör 

kommer bli mer synliggjord. 

 

“Oavsett organisation är den rollen ganska osynlig just nu. Väldigt många tänker inte på 

att någon måste ta hand om innehållet och göra det användbart.” – Respondent 4 

Diskussion med R5 

R5 betonar att det till en början kommer börja med att en teknisk skribent försöker förutse 

vilken händelse som kan inträffa och utgår därifrån, men poängterar även att det är 

beroende av kontext. R5 menar att med utgångspunkt i modellen, så kommer ett nytt 

förhållningssätt till användargenererad information krävas. Detta innebär att skriva topics 

med information som kan komma att beblandas med information skrivet av andra. Slutligen 

menar R5 att aspekten för visualisering kommer bli allt mer central för en teknisk skribent. 
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4.2 Tillvägagångssätt för teknisk dokumentation 

De tekniska skribenterna som intervjuats har fått svara på hur de jobbar med teknisk 

dokumentation idag för att detta senare ska kunna jämföras med hur det kan se ut inom IoT. R1 

svarade att denne först går till en expert på produkten som dokumentationen ska handla om för 

att få en överblick över hur produkten är tänkt att fungera för att sedan gå in på en detaljnivå. 

R1 tar tillvara på informationen och skriver ner den i korta ordalag på ett så enkelt sätt som 

möjligt. R2 beskriver sitt tillvägagångssätt när denne ska producera teknisk dokumentation och 

lyfter fram att det är viktigt att komma med tidigt i utvecklingen av produkten. Sedan kollar R2 

om det redan finns någon liknande produkt att utgå från och gör sedan en bedömning om 

informationen ska vara topicbaserad eller skrivas i en digital katalogform. Sedan blir det en 

process med inblandade konstruktörer, mjukvaruaktörer och andra inblandade aktörer för att 

hitta rätt innehåll i topics, vad som ska beskrivas, vad som inte ska beskrivas, vad som är viktigt 

att ta fram och så vidare. Tillvägagångssättet som R4 har idag gällande producering av teknisk 

dokumentation beskrivs enligt denne att det är väldigt baserat på vilken kunden är och att det 

handlar mycket om att jaga nyckelpersoner. Först och främst identifieras vad användarna 

behöver för information och sedan letas personerna som sitter på den informationen upp. 

Dokumentationen är huvudsakligen topic-baserad och R4 beskriver skillnaden mellan 

traditionella dokument och topic-baserade som att topic-baserat skrivande har ett större 

användarfokus och ett mer helikopterperspektiv eftersom det ska fungera i fler kontexter än 

traditionella dokument. 

 

4.3 Övergång till topic-baserat skrivande 

Övergången mot topic-baserat skrivande för teknisk dokumentation är att IoT kommer att 

drabba de allra flesta teknikföretag inom en snar framtid. Kan man då försöka se detta som en 

möjlighet istället för ett måste, eller ett problem, tror R5 att det finns stora fördelar. Den 

huvudsakliga anledningen till att branschen behöver genomgå denna förändring anser R5 vara 

av två anledningar. Dels är branschen en potentiell kund samt att det är rent nödvändigt att haka 

på utvecklingen eftersom man annars halkar efter på den globala utvecklingen. Detta hade fått 

förödande konsekvenser ur ett konkurrensmässigt perspektiv.  

 

För att övergå från traditionellt skrivande till ett topic-baserat skrivande föreslå R1 att det 

behövs ett helt annat tankesätt. Detta tankesätt menar personen går ut på att man för en specifik 

situation endast behöver specifik information om just den situationen.  

“Om du ska byta däck på bilen behöver du inte hela bruksanvisningen” - Respondent 1. 

 

Att arbeta topic-baserat innebär att en teknikinformatör delar upp en användarmanual i delar, 

så kallade, informationspaket. Dessa informationspaket utgör i sin tur grunden för att en 

slutanvändare ska kunna få riktig och specifik information om något i en viss kontext. Dessa 

topics kan sedan ses som byggstenar, vilka man sedan sammansätter och kan återanvända för 

en eller flera produkter. När man gör denna övergången så svarar R2 att det är extremt viktigt 

att ha i åtanke att det är för en ny målgrupp man skriver informationen.  

 

För att kunna skriva teknisk dokumentation i en IoT-kontext krävs det att dokumenten, eller 

topics, taggas upp. Att skriva taggar till topics innebär också ett samband till olika tillstånd för 

“sakerna” som är uppkopplade. Här svarar R1 och R3 att de i nuläget skulle klara av att göra 

detta, men då både R2 och R4 inte kan göra detta just nu, visar det på att det idag råder 

kunskapsbrist på kompetenser viktiga i framtiden. Alla respondenter som svarar är överens om 

att hela yrkesrollen kommer att förändras i framtiden. I takt med att traditionell teknisk 
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dokumentation övergår i topic-baserad dokumentation, ställer detta nya krav på den tekniska 

skribenten. R1, R3, R4 och R5 poängterar alla att den framtida rollen kommer skifta karaktär. 

Detta menar de innebär att tekniska skribenter i framtiden kommer behöva en större teknisk 

kunskap, tänka mer objektorienterat samt ett mer övergripande fokus, då de tror att skrivandet 

inte kommer vara det primära, möjligen en liten del mer programmeringskunskaper. 

 

Kontentan av datainsamlingen blir således att övergången mot IoT och topic-baserat skrivande 

kommer kräva större kunskaper hos den tekniska skribenten, främst tekniska. Vidare behöver 

denne ha ett mer objektorienterat tänkande för att kunna hantera den nya strukturen väl. Detta 

är en nödvändig möjlighet för företag inom branschen att fortsätta vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Slutligen kommer det ställa stora krav på organisationen, dess arbetskraft, 

kompetens, teknik och tillvägagångssätt. 

 

4.4 Händelsebaserad information 

En stor skillnad med IoT gällande informationshantering är att rätt information ska pushas ut 

till användaren vid rätt tidpunkt, till skillnad från dagsläget där användaren själv får leta upp 

informationen.  

 

R4 ser inte att de topics denne skriver idag kan appliceras i en IoT-miljö, däremot tycker 

personen att det är ett steg i rätt riktning eftersom topics inte är så isolerade som traditionella 

dokument utan ett topic kan användas i flera olika sammanhang. När det kommer till vem som 

ska ansvara för att ta reda på vilka händelser som kan inträffa för en produkt och vilken 

information som behövs för dessa så tror R4 att den tekniske skribenten blir logistiker för detta, 

man tar reda på vilka händelser som kan inträffa genom att prata med experter på produkten 

och ta vara på den informationen och lotsa vidare den till rätt aktör. R2 anser att denne skulle 

behöva ändra sitt sätt att skriva topics eftersom sättet de skriver idag inte är händelsebaserat 

och för att de inte skriver särskilt mycket information som riktar sig till reparation eller service 

av deras produkter. R1 tror att man blir ännu mindre teknisk skribent vid händelsebaserad 

information eftersom informationen ska vara så kortfattad som möjligt och mer som en 

moderator. R1 säger även att det blir en större utmaning än nu, eftersom det är händelsebaserat 

och man vill ha ett topic till en händelse så blir det en utmaning att få med all relevant 

information till det dokumentet. I ett bokformat kan information som saknas i ett kapitel 

återfinnas i ett annat kapitel, det går inte med topics där allt relevant måste finnas med.  

 

R3, som är systemutvecklare, säger att det kommer bli helt nya utmaningar med 

händelsebaserade topics då dessa kommer behöva hanteras automatiskt av programvaran och 

att det då är viktigt att klargöra explicit vilka data ett topic ska kopplas till och om ett topic har 

någon relation till andra topics.  

 

“Att ha koll på när topics ska användas sitter ofta i den tekniske skribentens huvud idag, men 

det måste ner i ett regelverk.” – Respondent 3 

 

4.5 Vem som skapar innehåll i en IoT-kontext 

R5 tror att mycket av den information som kommer finnas i IoT blir skapad av användare och 

att detta blir något som de tekniska skribenterna behöver förhålla sig till. R3 tror att innehållet 

kommer skapas av både användare och tekniska skribenter, att den initiala informationen för en 
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produkt skapas av den tekniske skribenten och att användare successivt bygger på 

informationen.  

 

R1 får redan nu förhålla sig till alternativa svar på lösningar som användare lämnat. R1 får sålla 

bort svar som inte är relevanta och ta vidare alternativa lösningar till en expert på produkten för 

att säkerställa att dessa är okej. R2 som i viss mån börjat närma sig innehåll anpassat för IoT i 

och med användande av taggar och metadata för att göra sina topics mer sökbara beskriver att 

fokus på skrivandet av information minskat och att man ofta tar den information som skickas 

med produkten, delar upp den, skriver om den om det behövs och paketerar den i topics som 

ges attribut och taggar. R2 påpekar att administrering och analys av information tagit över själva 

skrivandet. Så som R4 tänker kring IoT kommer vi få någon form av information overload. Ju 

mer saker som blir uppkopplade desto mer användarskapat innehåll kommer det bli, någon 

måste ju paketera och bestämma hur den ska distribueras. R4 tror att den tekniske skribenten 

blir mer en säkerställare av informationen, att den är riktig och når ut till rätt personer. 

 

4.6 Det nya tillvägagångssättet 

R1 resonerar att teknikinformatörer kommer att komma i fokus då flödet av information blir 

enormt. Detta kommer då förutsätta att teknikinformatörer tar del av informationen, hittar och 

förmedlar den information som är relevant för sammanhanget, vilket skulle innebära helt nya 

arbetsuppgifter för teknikinformatörer. R5 menar att teknikinformatörer i framtiden kommer få 

ett nytt förhållningssätt till användargenererad information. Den tekniska skribentens 

arbetsuppgifter kommer gå mer mot att skriva topics och att dennes information blandas med 

andras information. Vidare poängterar R5 att visualisering av information kommer bli allt mer 

centralt.  

 

För att detta ska bli en realitet behövs nya ramverk och standarder i branschen. R3 menar att 

dessa kommer att skapas av den tekniska skribenten, i samråd med en utvecklare. Grundidén 

för varför man vill göra detta är enligt R3 för att företag vill kunna återanvända information. 

Olika, enskilda topics skulle då kunna återanvändas på flera olika produkter och sättas ihop, 

istället för att skriva en helt ny manual som man gör idag. R5 menar att det kommer vara upp 

till teknikinformatören att både skriva teknikinformation, samt att få bygga de nya regelverken 

och affärsreglerna som behövs på de olika företagen. R5 poängterar att rollen för 

teknikinformatören skiftar form och kommer bli mer lik det en business analyst är idag. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att gå igenom analysfasens sista steg, kombination, och 

jämföras utifrån den teori och tidigare forskning som studien bygger på. Det kommer även 

diskuteras kring resultatet och reflekteras över de metoder som använts för att genomföra 

studien. 

 

5.1 IoT-modellen 

R1 menar att den tekniske skribenten blir en kravställare för att ta fram relevanta, 

händelsebaserade, topics som ska fungera i en IoT-kontext. R2 säger att skrivandet blir en 

mindre del och att dennes roll blivit mer lik en systemadministratör och att fokus ligger på att 

ge taggar och attribut till dokumenten. R3 säger att den tekniske skribenten behöver veta hur 

man delar ner information i topics, hur man kopplar topics till specifika händelser och hur de 

kan behöva tolka och tyda data som kommer in från IoT. R4 tror att den tekniske skribenten 

blir mer som en logistiker inom IoT och tar reda på vilken information som ska nå vilken aktör. 

R5 pratar om att den tekniske skribenten till en början kommer behöva förutse vilka händelser 

som kan inträffa för en produkt och att man kommer behöva ett nytt förhållningssätt till 

användargenererad information.  

 

Det finns ett samband här mellan de olika respondenterna att de tror att själva skrivandet blir 

en mindre del av yrkesrollen och att fokus kommer ligga på att ta reda på vilken information 

som är relevant i ett specifikt samband som även är beroende på mottagaren. Det framgår tydligt 

att yrkesrollen tros bli mer analytisk och kravinriktad. 

 

Detta går att jämföra med tidigare forskning där Hoffmann (2015) menar på att tekniska 

skribenter, i en IoT-kontext, förvandlas till informationsansvariga, Hart-Davidsson (2001) 

skriver att fokus för teknikinformatörer blir en mer all around-medvetenhet om teknik istället 

för att skriva för teknik och Mott & Ford (2007) beskriver att tekniska skribenters roll skulle 

behöva inkludera färdigheter i att organisera, skapa och hantera information. Det finns ett 

likställande tänk hos intervjuobjekten där man ser att yrkesrollen blir mer teknikorienterad och 

att hantering av information blir viktigare än producering av information. 

 

5.2 Tillvägagångssätt för teknisk dokumentation 

Det nuvarande tillvägagångssättet för att skriva teknisk dokumentation handlar för de flesta 

respondenter i nuläget om både traditionellt skriven dokumentation, såväl som topic-baserat. 

Den traditionella dokumentationen handlar om att dokumentationen skall kommunicera med en 

specifik målgrupp, vanligtvis en arbetsplats eller slutanvändare. Ett vanligt exempel på detta är 

servicemanualer och reparationsmanualer, precis som Ask (2012) förespråkar.  

 

Vidare har fallföretaget insett vikten av att gå mot topic-baserat skrivande. Både R1, R3 och R5 

poängterar att en viss övergång mot topic-baserat skrivande redan sker och har skett i 

fallföretaget. R5 poängterar vikten av att övergången mot topic-baserat skrivande är extremt 

viktigt för att alla företag som producerar teknisk dokumentation för att även i framtiden vara 

konkurrenskraftiga i branschen. Kontentan är att trots en övergång mot topic-baserat skrivande, 

finns en klar korrelation mellan företagets nuvarande arbete med teknisk dokumentation och 

traditionell teknisk dokumentation som presenteras i teorin.  
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5.3 Övergång till topic-baserat skrivande 

Att övergå till helt topic-baserat skrivande menar R5 är något som är nödvändigt, personen ser 

klart stora fördelar med att lämna traditionellt skriven dokumentation till topic-baserad 

dokumentations fördel, eftersom man ser en helt ny marknad växa fram i dess spår. Att skriva 

dokumentation som är specifik, för en specifik händelse, tror R1 är nödvändigt då information 

om produkter i framtiden kommer finnas i överflöd. Slutanvändaren vill inte ödsla tid på att leta 

upp stora manualer i sin smarta telefon, användaren vill ha rätt och riktig information som ger 

svar på precis det problem som denne har, i dennes specifika situation. 

 

R2 betonar vikten av att ha i åtanke att man skriver information för en ny målgrupp, 

informationen kommer att behöva presenteras på olika sätt beroende av de uppkopplade 

enheterna. Att skriva denna dokumentation för en IoT-kontext krävs det att dokumenten, eller 

topics, taggas upp. Här är hälften av respondenterna säkra på att de besitter de tekniska 

kunskaperna för att kunna göra detta, medans andra halvan svarar att de inte kan, eller skulle 

behöva hjälp. Mott & Ford (2007) skriver att olika tekniker som XML och single sourcing har 

förändrat tekniska skribenters arbetsuppgifter och arbetsprocesser. Bortom traditionella 

arbetsuppgifter förväntas skribenterna nu anta nya, mer tekniska roller för att kunna organisera, 

skapa och hantera information för nya målgrupper. Angående de nya tekniska kunskaperna som 

kommer att efterfrågas i takt med att arbetsrollen förändras instämmer Hart-Davidsson (2001) 

att det blir ett problem när yrkesrollen förändras, men inte de som infinner sig i den. Författaren 

menar, likt R2 att fokus för teknikinformatörer kommer bli en mer omgående medvetenhet 

kring teknik, mer så än att skriva för och om teknik. 

 

Nästan alla respondenter poängterar att övergången mot topic-baserat skrivande kommer 

påverka rollen som teknikinformatör eller teknisk skribent, den kommer skifta karaktär. I 

framtiden kommer en teknisk skribent att tänka mer objektorienterat, ha ett större tekniskt tänk 

och ett mer övergripande fokus. Detta synsätt på förändrade arbetsroller för tekniska skribenter 

är i linje med vad andra sakkunniga inom området har sagt om hur rollen påverkas och förändras 

av att skriva information för maskiner och teknik, däribland (Sara, Angeles, 2013), (Hoffman, 

2015) och (Hart-Davidsson, 2001).  

 

5.4 Händelsebaserad information 

Med tanke på att uppkopplade produkter inom IoT ständigt bevakas för ett system ska kunna 

reagera om fel inträffar kommer mycket av den information som florerar inom IoT att vara 

händelsebaserad. Kring detta tror R1 att det blir en större utmaning än nu eftersom det blir 

svårare att få med all relevant information i ett händelsebaserat topic på ett kortfattat sätt. R2 

som mer eller mindre helt gått över till topic-baserat skrivande med användning av taggar och 

metadata säger att denne skulle behöva ändra sitt sätt att skriva på eftersom denne i nuläget inte 

behöver ta hänsyn till händelsebaserad data. R3 ser utmaningar i att anpassa systemen för att 

automatiskt hantera topics beroende på händelser. R4 ser inte att de dokument denne producerar 

idag kan appliceras i en IoT-miljö men att man däremot befinner sig i rätt riktning.  

 

Samband mellan de tekniska skribenterna, alltså respondent 1,2 och 4, visar att det finns en 

insikt om att sättet information produceras på förändras i en IoT-kontext och att det kommer 

behöva genomgås förändringar i sättet man skriver. R3 däremot, som är systemutvecklare, ser 

större utmaningar i att automatisera informationshanteringen och att få ner expertis som sitter i 

de tekniska skribenternas huvuden i regelverk för systemet. 
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Likt McEwen & Cassimally’s (2014) syn på IoT, att “sakerna” ska göra en sak bra och inte ha 

någon stark koppling till någon annan sak kan samma synsätt appliceras på topic-baserat 

skrivande där ett topic hanterar ett ämne (Baker, 2013). De tekniska skribenterna som 

intervjuats visar förståelse för att information bör se annorlunda ut när produkter är 

uppkopplade till IoT, att den måste vara mer kortfattad och precis, att dokumenten måste ha 

kopplingar till indata från produkterna (“sakerna”) i form av taggar och metadata och att vissa 

dokument, eller topics, med fördel ska kunna appliceras på flera produkter där förhållandena är 

lika.  

 

5.5 Vem som skapar innehåll i en IoT-kontext 

Respondent 1, 3, 4 och 5 tror att en större del av innehållet kommer skapas av användare. Detta 

motiveras bland annat genom att användare själva kan komma med alternativa lösningar för att 

fixa en produkt eller att användare själva ansluter “saker” till IoT. R2 har istället börjat använda 

den informationen som skickas med produkterna och lägger större fokus på uppdelning och 

taggning av informationen.  

 

Olsson, Bosch & Katumbas (2016) forskning kring IoT-gränssnitt och IoT-ekosystem som 

kommit fram till att företag verksamma inom ämnet förutser att framtida IoT-system som allt 

mer autonoma för vilka behoven av användarinteraktion kommer sjunka över tid. Detta 

motsätter respondenternas syn på att användarinteraktionen ökar i form av mer användarskapat 

innehåll. Resultaten kan dock tolkas på olika sätt då totala mängden användare kan sjunka 

samtidigt som interaktion mellan system och användare ökar. 

 

5.6 Det nya tillvägagångssättet 

R1 tror att det kommer bli själva teknikinformatören som hamnar i fokus då informationsflödet 

blir allt större och rörigare. Att teknikinformatören hamnar i fokus förklarar R1 med att det då 

kommer förutsätta för teknikinformatörer att ta del av informationen, hittar och förmedlar den 

information som är relevant för sammanhanget. R5 menar att teknikinformatörer måste 

förändras i deras förhållningssätt gentemot användargenererad information, topic-baserat 

skrivande och visualisering av information.  

 

Det som R1 och R5 poängterar i intervjuerna stämmer överens med vad tidigare forskning inom 

området har påvisat. Det som Hanani, Shapira & Shoval (2001) kom fram till var att en väldigt 

stor mängd information kommer att skapas och levereras över elektroniska medier. Användare 

kommer att riskera att överväldigas av informationsflödet och sakna de verktyg som behövs för 

att navigera. Svaret på detta dilemma menar författarna är informationsfiltrering. Syftet med 

informationsfiltrering är att endast ge användare den information som är relevant för dem, i 

deras unika situation. Denna information måste på något vis ha förädlats och bearbetats av 

någon för att just “veta” när och var den passar, vilket mycket väl skulle kunna vara en teknisk 

skribents arbetsuppgifter. 

 

Slutligen påpekar R3 att en av den tekniska skribentens arbetsuppgifter kan komma att vara att 

arbeta fram olika ramverk och affärsregler/ modeller för informationshantering. Även här får 

R3 stöd för sitt påstående av Dijkmana, Gaulier, Wang och Kheir (2015). Dessa forskare menar 

att den viktigaste komponenten för utveckling av affärsmodeller för IoT är värdet som kunden 

upplever, vilket är grunden för en teknisk skribents yrkesroll. Slutligen kan det tilläggas att 

tekniska skribenter och/ eller teknikinformatörer med sin förändrade arbetsroll är de som 
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kommer göra web 3.0 möjlig. Jayavardhana et al. (2013) belyser vikten av att kunna använda 

IoT för att samla in data för kunna att mäta och utbyta information i realtid, här blir den tekniska 

skribenten en nyckelperson, den som navigerar i havet av information och vägleder andra. 

 

5.7 Resultatreflektion 

Syftet med studien var att undersöka olika aspekter av teknikinformatörens roll och hur denna 

kan komma att påverkas inom en IoT-kontext. Under studiens gång har vi sett att rollen som 

teknikinformatör kan variera kraftigt, från att skriva traditionell teknisk dokumentation i 

bokformat till att skriva topic-baserat, utföra kravanalyser och tagga upp topics för att underlätta 

informationsfiltrering etc. Att yrkesrollen är diversifierad och vissa personer gör mer 

avancerade uppgifter än andra medför även att vissa teknikinformatörer kommer ha det lättare 

att anpassa sig till IoT. Här har de tekniska skribenterna som redan skriver topic-baserat ett 

försprång eftersom att skriva topic-baserat kräver ett objektorienterat tankesätt. Då IoT också 

är uppbyggt på ett objektorienterat sätt där “saker” (objekt) kopplas ihop till noder (klasser) 

håller vi med om att det är en fördel om man kan tänka objektorienterat. Vi ser även att 

informationen som kommer existera inom IoT är topic-baserad och att de som redan skriver på 

detta vis kommit en bra bit på vägen. Däremot måste ett dokument inom IoT kunna kopplas till 

en “sak” när en specifik händelse inträffar och detta är något som är främmande för merparten 

av de som ingått i fallstudien. Intervjuobjekten med en bredare teknisk bakgrund hade det lättare 

att tolka informationspaket för en “sak” som återfinns i Bilaga 2, något som en teknisk skribent 

skulle behöva i en IoT-kontext för att skriva topics som kopplas mot denna data. Detta visar på 

att teknikinformatör som yrkesroll behöver mer teknisk kompetens i form av 

programmeringskunskap och liknande för att vara relevant i framtiden. Det behövs nästan en 

total omläggning av tillvägagångssättet som det mestadels ser ut idag. Det nya 

tillvägagångssättet innebär i praktiken att den tekniska skribenten enbart arbetar med topic-

baserad dokumentation så kallade informationspaket. Detta för att man inom IoT kommer att 

behöva specifik information, för ett specifikt problem i en specifik kontext. Dessa 

informationspaket skrivs av tekniska skribenter, men vad som blir ett topic, vad det ska innefatta 

och till vem det ska pushas ut till medför större utmaningar är idag för den tekniske skribenten. 

 

Angående modellen i Bilaga 1 hade den kunnat göras tydligare med mer utförliga och 

detaljerade bilder. Även om den skapade en bra diskussion med respondenterna så var delen 

som visade IoT svår att tyda och förstå. Modellen gav ändå mer substans till intervjuerna och 

tillsammans med de andra dokumenten i Bilaga 2,3 och 4 skapades intressanta frågor under 

själva intervjuerna som vi inte hade tänkt på innan. 

 

5.8 Metodreflektion 

Då vi utgick både från ett teoretiskt och praktiskt problem valde vi att för studien utföra en 

fallstudie. Fallstudien gjordes för att få en bredare inblick och djupare kunskap för IoT och den 

kringliggande kontexten för hur teknikinformatörers arbetsroller förändras eller påverkas när 

ett teknikskifte mot just IoT sker. Genom fallstudien kunde vi få en klar bild av nuläget i 

företaget samt få möjligheten att själva se vad ett sådant teknikskifte skulle innebära rent 

konkret i organisationen. Detta gjorde valet av en fallstudie mycket lämplig för vår studie. Med 

studiens frågeställning i åtanke valdes en kvalitativ ansats för att åstadkomma ett resultat. Valet 

av denna ansats berodde på att vi ville komma fram till en diskussion och ett lämpligt 

tillvägagångssätt för hur och med vad teknikinformatörer i framtiden kommer att arbeta med 

teknisk dokumentation i en kontext för IoT, det vill säga att skapa förståelse, vilket inte går att 
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mäta kvantitativt då en kvantitativ ansats hade gett oss ett mer generaliserbart resultat vilket 

inte hade gett något bra svar på vår frågeställning. 

 

För att genomföra fallstudien bedrev vi arbete med att intervjua personer anställda inom ett 

företag med fokus på teknikinformation. Bryman & Bell (2013) menar att det blir en utmaning 

med intervjuer eftersom att representativiteten kan påverkas om endast ett fåtal personer 

undersöks. Vid urvalet av respondenter för studien hade vi för avsikt att kunna få fram breda 

och generaliserbara svar. Vi gick därför senare till fallföretaget som sedan valde ut respondenter 

som de ansåg representera hela företaget och ge oss en så gedigen bild som möjligt. Något vi 

inte hade i åtanke vid detta var att företaget på så vis själva påverkade utfallet, vilket kan 

påverka studiens reliabilitet. Om vi för denna studie istället själva valt ut vilka respondenter vi 

ansåg vara lämpliga så finns möjligheten att svaren sett annorlunda ut än de gör. Vi tror ändå 

att det urvalet som gjordes gav oss en rättvis bild då företaget var medvetna om vårt bristfälliga 

kunnande i vilka som är lämpliga för intervjuer, vilket hade kunnat resultera i kanske sämre 

resultat än vad vi fick. Till en början ansåg vi att valet av forskningsstrategi skulle ha en induktiv 

inriktning. Vi kände att den induktiva inriktningen passade vår studie då vi likt Jacobsen (2002) 

ansåg att vi behövde gå från teori till empiri. Vi ville fokusera på att använda vår teori för att 

möjligen ta fram ett underlag för hur tekniska skribenter skulle kunna gå tillväga. Efter ett tag 

insåg vi dock att arbetet allt mer tog formen av en abduktiv studie då vi bland annat började 

göra dokumentstudier. Dokumentstudierna var underbyggda av vår teori och testades senare 

mot respondenterna som vi intervjuade och vi kunde därefter dra slutsatser. Detta övertygade 

oss då om att det faktiskt handlade mer om en abduktiv ansats än en induktiv ansats. 

 

För vår del har studiens slutsatser hela tiden varit att försöka påvisa ett sätt på hur man kan gå 

tillväga för att skapa information för både människa och maskin och vad som i sådana fall 

behövs hos den yrkesroll som skapar informationen. Då fokus just låg på ett tillvägagångssätt 

så innebär det att studiens slutsatser inte kan generaliseras till alla företag eller aktörer som 

bedriver verksamhet med att skriva teknisk information i en kontext för IoT. Värt att poängtera 

är dock att studiens fokus hela tiden har varit att redovisas så trovärdigt och tillförlitligt som 

det går genom att utförligt beskriva och visa tillvägagångssättet och redovisa vissa 

intervjufrågor och svar. Detta kan i sin tur leda till att även andra kan använda våra modeller 

och tillvägagångssätt som en grund eller vägledning i fortsättningen. Gällande äktheten för 

studien anser vi oss tillfredsställda då den eftersträvades genom att ha ett bra urval av 

respondenter som skulle täcka hela fallföretaget och ge en så helhetlig bild som möjligt. 

 

Eftersom vi utifrån teorin tog fram olika dokument innehållande modeller och antaganden 

kunde intervjufrågorna bli något ledande. Detta var vi medvetna om och tillät därför 

respondenterna att själva få komma med följdfrågor och få svara helt fritt. Detta angreppssätt 

tyckte vi var bäst för studien då vi var ute efter en djupgående diskussion där svaren inte skulle 

vara så entydiga. Om vi enhälligt hade hållit oss till strukturerade intervjuer av mer strikt 

karaktär tror vi det hade påverkat studien negativt, dels att respondenterna kanske missuppfattar 

frågorna samt att det hade förnekat oss som intervjuare att förklara våra modeller, dokument 

eller att bara ställa följdfrågor som kanske inte var tänkta att ställas från början. Vid ett sådant 

förhållningssätt tror vi att studiens resultat hade påverkats negativt och är därför nöjda med 

upplägget studien hade gällande intervjuerna. Jacobsen (2002) skriver att en respondent i sin 

egen arbetsmiljö förväntas känna sig tryggare och svara friare på de frågor som ställs. Därför 

valde vi att ha alla intervjuer på respondenternas egen arbetsplats i så stor utsträckning som 

möjligt.  
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6 Avslutning 

Syftet med studien har varit att undersöka olika aspekter av den roll som tekniska skribenter 

har samt hur denna roll skulle kunna påverkas vid ett teknikskifte mot IoT. Viktiga aspekter 

som undersökts är eventuella kunskapsluckor som den tekniske skribenten kan ha gällande hur 

information ska skrivas för att kunna tolkas och förstås av både människor och system. För att 

lyckas med uppdraget har en undersökning utförts på ett fallföretag för att identifiera faktorer 

som teknikskiftet mot IoT kan innebära för de som arbetar med teknisk dokumentation. 

 

Frågeställningen som undersökningen behandlat är: 

Hur kan en teknisk skribents roll påverkas när informationen som produceras går från att 

vara riktad mot människor till att vara riktad mot både människor och system? 

 

6.1 Slutsats 

Studien har kommit fram till att arbetsrollen som teknisk skribent kommer att påverkas inom 

en IoT-kontext. Eftersom IoT är objektorienterat, och i många fall händelsebaserat, kräver det 

att innehållet är dynamiskt och anpassningsbart. I denna kontext blir traditionellt skrivande så 

som i bokformat förlegat och det mer objektorienterade skrivsättet kommer att ta över, 

exempelvis topic-baserat skrivande. Detta medför att de som producerar innehållet, de tekniska 

skribenterna, behöver ha ett annat tankesätt och förhållande till hur innehåll ska se ut, när det 

behövs och i vilka sammanhang det ska existera inom. De kan komma att behöva läsa av och 

förstå data som skickas med uppkopplade “saker”, skapa topics och tagga upp dessa för att de 

ska kopplas till specifika händelser, hantera användarskapad information och agera 

moderatorer. För att lyckas med det nya arbetssättet och de tekniker det kräver behöver alla 

tekniska skribenter ha ett visst kunnande redan, helst innan denne tar sig an rollen. Studien kom 

fram till att en del inom fallföretaget som idag arbetar med teknisk dokumentation har en del 

tekniskt kunnande i bagaget, men att den behöver kompletteras vid ett inträde mot IoT. För att 

arbeta som teknisk skribent i en IoT-kontext med de nya arbetsuppgifterna som tillkommer kan 

det sägas att yrkesrollen kommer kräva en bredare teknisk grundutbildning än vad många har 

idag. Det har framgått i studien att den tekniska kompetensen som efterfrågas till en början bör 

innehålla objektorienterat tänkande och grundläggande programmeringskunskap. Detta ställer 

krav på både företag och universitet att tillhandahålla rätt utbildning för att höja yrkesrollen 

som teknisk skribent. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom detta är en kvalitativ studie gjord på ett specifikt företag blir det svårt att generalisera 

resultaten till att gälla för flera företag, och därför behövs fler studier kring 

informationsskapande för IoT. Det kan också vara intressant att kolla på andra aspekter än just 

tekniska skribenter och hur dessa skapar innehåll för IoT. Till exempel hur användarskapat 

innehåll kommer se ut, hur det ska tas om hand eller om automatiskt skapande av innehåll blir 

möjligt i framtiden genom artificiell intelligens och hur det påverkar marknaden för teknisk 

dokumentation. För att bygga vidare på forskningen från denna uppsats hade det varit intressant 

att ta fram ett ramverk för hur ett uppdaterat skrivprov för tekniska skribenter bör se ut och 

vilka krav det bör uppfylla. Om ett företag likt det fallföretag som förekommit i denna 

undersökning vill vara förberedda för ett steg in i IoT-marknaden är ett behov att ha anställda 

som har de förkunskaper som krävs. För tekniska skribenter handlar det om att kunna tänka 

objektorienterat och ha grundläggande kunskaper om programmering och systemutveckling. 
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Genom att uppdatera skrivproven kan företagen säkerställa att de anställer teknikinformatörer 

med rätt kompetens. 
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Bilaga 1 - Rik bild 

 

 
 

Modellen visar en problemöversikt då IoT blir en påverkande faktor för ett 

dokumenthanteringssystem där tekniska skribenter producerar information som på något vis är 

sammanlänkat med tillstånd hos “sakerna” i IoT. 
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Bilaga 2 - Exempelkod av en “sak” och dess värden i Internet of Things 
{ 

 "Operation": 1, 

 "Status": true, 

 "Data": [ 

   { 

     "ThingKey": "57f1fac7023bcbb374ff5dab-7-nwJeD1CD", 

     "Name": "IoTFactory_Thing_000020032F", 

     "Config": [ 

       { 

         "Name": "", 

         "Value": "", 

         "Description": "" 

       } 

     ], 

     "ReadonlyInfo": null, 

     "Ports": [ 

       { 

         "PortKey": "57f1fac7023bcbb374ff5dab-7-nwJeD1CD-9bedc64", 

         "Name": "ID", 

         "Description": null, 

         "Location": "sv03s", 

         "ioDirection": 3, 

         "Type": 6, 

         "Semantics": null, 

         "PortModelId": null, 

         "State": "000020031A", 

         "RevNum": 13440, 

         "ConfFlags": 0, 

         "LastUpdatedTimestamp": 1485512197757, 

         "Color": "#0000FF", 

         "Size": 18 

       }, 

       { 

         "PortKey": "57f1fac7023bcbb374ff5dab-7-nwJeD1CD-7d56b35", 

         "Name": "Humidity", 

         "Description": null, 

         "ioDirection": 3, 

         "Type": 2, 

         "Semantics": null, 

         "PortModelId": null, 

         "State": "13.2", 

         "RevNum": 13440, 

         "ConfFlags": 0, 

         "LastUpdatedTimestamp": 1485512197757, 

         "Color": "#0000FF", 

         "Size": 18 

       } 

     ], 

         "Type": "", 

         "BlockType": null, 

         "ConfFlags": 0, 

         "Removable": false, 

         "RESTUri": null, 

         "Hierarchy": null, 

         "UIHints": { 

         "IconURI": null, 

         "Description": null 

       } 

   } 

} 
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Bilaga 3 - Exempel på ett traditionellt tekniskt dokument 
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Bilaga 4 - Exempel på topic-baserat skrivande för IoT 

 

 
 
Vi utgår från dokumentet i bilaga 3 och lyfter ur brandskyddssystemet. I en IoT-kontext hade 

vi kunnat sätta ut en sensor i detta system som mäter luftfuktighet som varnar när den är på väg 

att bli för hög. En för hög halt kan resultera i kortslutning för systemet och maskinerna i den 

lokalen står stilla tills en tekniker anlänt för att lösa problemet. Målet här är att lösa problemet 

innan det inträffar och därmed gör vi om bruksanvisningen till små händelsebaserade topics 

som kan pushas ut när de behövs.  
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Dessa topics skrivs i ett format som går att visa för mottagaren, det kan vara XML, JSON, 

HTML o.s.v. Topics ges också olika taggar som kopplar dessa till de data som kommer in från 

“saken”, det kan röra sig om ID, enhetsmodell, plats, sensorvärden och mycket mer.  

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


