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ABSTRACT 

The Digitalization has over the years made a huge impact of internet usage 

and information technology which in turn, have influenced and changed our 

daily lives. One of the latest trends within the digital development is called 

Internet of Things which has and is expected to grow and contribute to big 

changes in society. The purpose of this study is therefore to create an 

understanding for how internet-connected products may potentially generate 

customer value. The researcher´s have made their study on dishwashing 

machines to be able to see if there are any benefits of internet-connectivity 

that can generate customer value for the users of these products. The 

researcher’s used both participatory observations and unstructured interviews 

to collect the empirical material. One conclusion of this study is that there is 

a need of internet-connected products and that society is getting more and 

more influenced of IoT. The need of IoT is still not constant, the technology 

must be tailored to the needs of the customer. Another important thing that 

this study has shown is that internet-connectivity shouldn´t be used for the 

sake of connection but rather for creating benefits and customer value. IoT 

can generate customer value to end-users since they can get more control 

through better monitoring and information about their work. The study also 

shows a value in getting better feedback with IoT to the end users. There was 

also a customer value in linking devices to get information available to the 

area where the end users are operating. 
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SAMMANFATTNING 

Digitaliseringen har bidragit till stor utveckling av internetanvändningen och 

förändrat vår men även företagens vardag. En relativt nya och ökande 

teknologisk lösning kallat Internet of Things (IoT), förväntas erbjuda 

transformerade lösningar för verksamheter och privatpersoner. 

 

IoT innebär att människor, maskiner och fysiska objekt sammankopplas via 

internet. IoT gör att företag kan möta men även överträffa kundernas behov 

och förväntningar. En avancerad teknologisk lösning kan även genererar 

motsatt effekt på marknaden. Därför måste företag förstå om tekniken 

genererar i ett ökat kundvärde eller om den endast skyndar på en redan snabb 

och stressig vardag. Syftet med studien är därför att skapa förståelse för hur 

internetuppkopplade produkter kan generera kundvärde. När en produkt 

utvecklas är det väsentligt att förstå vad som skapar kundvärde och 

kundnöjdhet. Produktfunktioner är en del av produkten, och används för att 

differentiera sig på marknaden, skapa konkurrenskraft och skapa kundvärde. 

Genom IoT kan bland annat produkter styras och kontrolleras på distans, 

samtidigt som data och rörelsemönster kan registreras och analyseras. IoT 

kan sedermera användas för att underlätta vardagen och skapa ett kundvärde.  

 

Studien har baserat sig på en abduktiv metodologisk ansats. För att samla in 

empiriskt material har forskarna bedrivit deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer. Grounded theory har använts som analyssätt av det 

kvalitativa materialet.  

 

Utifrån studien har forskarna kommit fram till att det finns ett behov av 

internetuppkopplade produkter samt att samhället blir mer influerat av IoT. 

Däremot är IoT inte är ett konstant behov. Teknologin måste anpassas utefter 

kundernas behov för att inte skapa förvirring. Av studien visar det sig även 

att IoT kan generera ett kundvärde genom att slutanvändarna kan få större 

kontroll och information gällande deras arbete. Styrningen kan generera ett 

vagt kundvärde. Studien påvisar även ett värde i att få bättre återkoppling 

med hjälp av IoT. Det fanns även ett kundvärde i att sammankoppla enheter 

för att få information tillgänglig på ett enklare sätt.  

 

Nyckelord: Internet of Things, Digitalisering, Kundvärde, Behov. 
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1 INLEDNING 

______________________________________________________________ 

I följande inledningskapitel kommer studiens forskningsområde att klargöras 

genom en beskrivning och problematisering vilket mynnar ut i ett syfte med 

tillhörande frågeställningar.  

______________________________________________________________ 

 BAKGRUND 
 

Isaksson, Harjunkoski, och Sand (2017) beskriver att digitaliseringen 

utvecklat informationsteknologin (IT) och främst användningen av internet. 

På samma sätt som vårt vardagsliv förändrats av digitaliseringen, förväntas 

även den nuvarande industriella digitaliseringen ha en stor påverkan på alla 

aspekter av hur företag i tillverkningsindustrin bedriver sina verksamheter i 

framtiden. Gilan och Hammarberg (2016) påstår att det har skett och 

förväntas ske mer digital utveckling där funktioner såsom produktutveckling, 

kundkontakt, och samarbete med underleverantörer kommer att påverkas. 

 

Lasi, Fettke, Kemper, Felt och Hoffmann (2014) menar att framtidsutsikterna 

inom digitaliseringen har lett till spekulationer om en fjärde industriell 

revolution. Därav myntades begreppet Industri 4.0 vilket innefattar en stor 

utveckling av informationen som lagras i mjukvaror. Xu, Xu och Li (2018) 

anser att Industri 4.0 omfattar nuvarande trender av automatiserings 

teknologier i tillverkningsindustrin och möjliggör i huvudsak teknologier 

såsom cyber-fysiska system (CPS), Internet of Things (IoT) och 

molntjänster. Inom Industri 4.0 förväntas IoT erbjuda transformerade 

lösningar för verksamheter och industriella system för morgondagens digitala 

företag och dess erbjudande till kunden. Greengard (2015) beskriver att det 

finns flera olika definitioner av begreppet IoT. En av definitionerna handlar 

om att sammankoppla människor, maskiner och fysiska objekt via 

internetuppkoppling. Denna teknik möjliggör spårning av objekt samt 

användning av befintlig och ny data som kan generera fördelaktig 

information och kunskap. Människor, maskiner och fysiska objekt kan 

således kommunicera med varandra på anmärkningsvärda sätt genom 

internetuppkoppling.  
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En bättre internetuppkoppling kommer, enligt Isaksson et.al (2017), medföra 

en enklare informationstillgänglighet vilket kan resultera i att tidigare 

isolerade funktioner kommer bli integrerade på nya sätt. 

 

Xiangxuan (2017) poängterar att internetuppkopplingen bidragit och 

förväntas bidra till en stor utveckling av samhället. Internet ses som ett 

växande nätverk av hundra miljarder intelligenta enheter och system som 

bland annat skapat smartare hem, städer, industrier och bilar. Lee och Lee 

(2015) menar att tillväxten och intresset av teknologiska nätverk, 

molnbaserade lösningar, uppkopplade enheter samt system är något som 

anses spegla morgondagens teknologiska samhälle vilket gör det viktigt för 

företag att vara en del av denna utveckling. Cöster och Westelius (2016) 

hävdar att företag kan utveckla sina produkter i takt med- och med hjälp av 

den ökade digitalisering i samhället. Den ökade digitaliseringen kan ge 

produkten nya funktioner vilket ger slutanvändaren nya möjligheter att 

förbättra sin vardag. Digitaliseringen utvecklas ständigt vilket gör det möjligt 

för företag att överträffa kundens förväntningar genom att använda den 

senaste teknologin för att på så sätt skapa nya möjligheter och ökat 

kundvärde.  

 

Grönroos (2015) betonar vikten av kundvärde för att som företag vara 

konkurrenskraftig. Genom att skapa kundvärde kan företag både behålla 

befintliga kunder men även attrahera nya kunder. Baines, Fill och Page 

(2013) påstår att marknadsorientering handlar om att förstå kundernas 

nuvarande och framtida behov för att kunna agera utefter denna 

informationen. Det krävs att företag är kundorienterade för att förstå kundens 

behov. Kundorientering innebär att skapa ett överlägset värde genom att 

utveckla nya eller redan befintliga produkter och tjänster för att möta 

kundens behov. Cöster och Westelius (2016) hävdar att kundbehoven kan 

mötas med hjälp av IoT teknologi eftersom tekniken kan förse produkten 

med nya attribut som kan överträffa kundens förväntningar. 
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 PROBLEMDISKUSSION 
 

Isaksson, Harjunkoski och Sand (2017) poängterar att det har pågått en stor 

utveckling av internet de senaste 10-15 åren. Internet och även 

smartphoneapplikationer har förändrat nästan varje aspekt av våra vardagliga 

liv. Allt från vad det gäller bokning av resor, hantering av banktransaktioner, 

tv-tittande och kommunikation. Den drastiska förändringen på 

konsumentmarknaden har lett till att företag behöver följa den digitala 

utvecklingen för att bli mer konkurrenskraftiga. Isaksson och Harjunkoski 

och Sand (2017) samt Jansson (2016) menar att företag som bortser från den 

digitala utvecklingen kan tappa konkurrenskraft på marknaden.  

 

Digitaliseringskommissionen och Governo (2015) menar att IoT sätter krav 

på företag gällande teknikutveckling, förändrade affärsmodeller samt 

företagens anpassningsförmåga. Klarar företag inte att anpassa sig efter dessa 

krav kan det bli svårare att konkurrera på marknaden. 

 

Baines, Fill och Page (2013) menar att utvecklingen av internet och teknologi 

har påverkat flera produkter samt användningen av dessa. Utvecklingen har 

skapat möjligheter för företag att omdefiniera deras kärn- och faktiska 

produkter. Mullins och Walker (2013) hävdar däremot att ny 

produktutveckling och den senaste teknologin inte alltid garanterar framgång 

på marknaden. Den nya teknologin måste vara integrerad på ett sätt som 

tilltalar ett segment på marknaden med hänsyn till kundnytta och pris. Det är 

centralt för företag att fokusera på kunden och dess behov för att säkra att 

dess organisation kan bygga, samt behålla en stabil position på marknaden.  

 

Greengard (2015) samt Lindqvist och Neumann (2017) tar upp olika 

svårigheter med IoT vilket gör att företag behöver ha ett genomtänkt, kreativt 

och multidimensionellt förhållningssätt gentemot tekniken. Som företag kan 

det anses som kritiskt att förstå hur IoT påverkar slutanvändarna då dessa 

troligen kommer använda tekniken nästintill varje dag. Berg och Gustafsson 

(2016) beskriver att det är centralt och betydelsefullt för företag att samla 

information om hur kunderna använder digital teknik och dess möjligheter 

till uppkoppling. För att skapa bra kundvärde räcker det inte med ett prydligt 

chassi. Det krävs insamling och återkoppling från kunderna för att generera 

nya insikter kring hur produkterna som helhet kan justeras och förbättras. 
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Enligt Greengard (2015) samt Lindqvist och Neumann (2017) måste företag 

förstå om tekniken genererar i ett ökat kundvärde eller om det endast 

påskyndar en redan snabb vardag. Många risker uppkommer med IoT vilket 

gör att företag behöver ställa dessa gentemot det potentiella kundvärdet för 

att på så sätt se om IoT bör användas eller inte i en viss produkt. Berg och 

Gustafsson (2016) samt Deinoff (2012) poängterar att kunden och 

slutanvändarnas åsikter måste stå i centrum för att identifiera ifall det 

verkligen finns ett behov av IoT och därmed en möjlighet att påverka 

kundvärdet. Mullins och Walker (2013) poängterar att en teknologiskt 

avancerad produkt även kan resultera i motsatt effekt där kundvärdet 

försvinner om produkten är för avancerad och svår att använda. 

 SYFTE  
 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur internetuppkopplade 

produkter kan generera kundvärde.  

1.3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av följande 

frågeställningar; 

• Hur ser slutanvändande kunder på behovet av internetuppkopplade 

produkter? 

• På vilket sätt kan internetuppkopplade produkter generera 

kundvärde? 

 

 AVGRÄNSNING 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i IoT, som är en del av ett område kallat 

Industri 4.0, vilket kan uppfattas som brett. Industri 4.0 inkluderar flera olika 

teknologiska termer där en av dessa är IoT. Som tidigare nämnt finns det 

flera olika definitioner av begreppet IoT. Många av dem är relativt snarlika, 

men för att skapa en tydlighet genom studien valde vi att sammanfoga några 

av dessa och utgå från definitionen som lyder enligt följande:  

 

IoT innefattar en sammankoppling mellan två separata parter vilket 

möjliggör kommunikation sinsemellan via internetuppkoppling. 
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Vi valde att studera IoT eftersom det idag är ett aktuellt område som 

tillämpas på allt fler saker i samhället. Vi var därför intresserade av att 

studera ifall de människor som arbetar med tekniken tycker att det är 

användbart och fördelaktigt. Studien genomfördes med Wexiödisk som 

uppdragsgivare vilket resulterade i att vi studerade diskmaskiner. Vi hade 

dessutom tidigare samarbetat med Wexiödisk som givit oss god tillgång till 

information och kontakter vilket har resulterat i lyckosamma projekt. Denna 

studie fokuserar på hur slutanvändares kundvärde påverkas av IoT vilket 

därmed lett till en inriktning mot B2C marknaden. 

 UPPDRAGSGIVARE 
 

Denna studie baseras på förfrågan av Wexiödisk AB. Företaget tillverkar och 

säljer diskmaskiner anpassade för storkökslösningar. Dessa maskiner kan 

exempelvis hittas i restauranger, sjukhus och skolor. Företaget är beläget i 

Växjö, har cirka 180 anställda och omsätter ungefär 320 miljoner kronor. 

Wexiödisk är medvetna om utvecklingen där allt fler saker blir uppkopplade 

mot internet och vill därför förstå hur uppkoppling av diskmaskiner kan 

generera effektiviseringsmöjligheter bland slutanvändarna. Wexiödisk 

intresserar sig därför för om det finns några konkreta och fördelaktiga 

användningsområden med uppkopplade diskmaskiner för deras 

slutanvändare, vilket troligen även påverkar slutanvändarens kundvärde 

gentemot Wexiödisk. 
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 DISPOSITION 
För att underlätta för läsarna har vi valt att göra en sammanfattning kring 

hur uppsatsen är disponerad och vad varje kapitel innehåller.  
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2 TEORI 

______________________________________________________________ 

Teorikapitlet börjar med en beskrivning av en produkts beståndsdelar. 

Därefter följer en redogörelse för hur IoT kan används och varför. Sist 

kommer en redogörelse för kundvärde kopplat till digitalisering.  

______________________________________________________________ 

 EN PRODUKTS BESTÅNDSDELAR 
 

Kotler, Armstrong och Parment (2016) menar att en produkt kan vara vad 

som helst som är tillgängligt på en marknad för uppmärksamhet, byte eller 

konsumtion vilket kan tillfredsställa något som kunden vill ha eller behöver. 

En produkt kan vara både ett materiellt objekt såsom en bil eller ett 

immateriellt objekt likt ett event eller en specifik plats.  

 

Figur 2:1. Three levels of product (Kotler, Armstrong och Parment, 2016, s 

256). 

 

Kotler, Armstrong och Parment (2016) beskriver att en produkt kan förklaras 

genom tre nivåer vilket illustreras i figur 2.1 ovan. Varje nivå adderar ett 

extra kundvärde.  
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Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2016) kallas den första nivån 

kärnprodukten. Kärnprodukten handlar om kärnvärdet i produkten, vilket 

riktar sig mot det behov produkten faktiskt tillfredsställer. Baines, Fill och 

Page (2013) benämner ett exempel, där en bil förser en med möjligheter till 

smidig transport.  

 

Den andra nivån handlar enligt Kotler, Armstrong och Parment (2016) om 

hur en kärnvärdet blir en faktisk produkt. Axelsson och Agndal (2012) 

beskriver att den andra nivån ska forma produkten och göra dess egenskaper 

påtagliga. Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2016) utvecklas en fysisk 

produkt som inkluderar funktioner, design, kvalitet, märke samt förpackning. 

Baines, Fill och Page (2016) använder bilen som metafor igen och förklarar 

att denna finns i olika modeller, och med olika tillval som motorer, stolar och 

färger. 

 

Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2016) handlar den sista nivån om hur 

mervärde skapas till kunden och hur företaget kan skapa en förbättrad 

produkt. Den förbättrade produkten byggs runt tidigare aspekter som finns i 

kärnvärdet och den faktiska produkten. Enligt Kotler, Armstrong och 

Parment (2016) samt Baines, Fill och Page (2013) handlar detta om att skapa 

fler kringtjänster och fördelar som ger ett extra värde till konsumenten. Att 

erbjuda kunden en installation, garanti, kundsupport, leverans eller kredit är 

ett antal exempel som genererar extra värde till konsumenten. Axelsson och 

Agndal (2012) menar att delarna i den förbättrade produkten blir allt 

viktigare eftersom företagen måste anpassa skräddarsydda lösningar och 

erbjudanden till de allt mer krävande kunderna.  

 

Kotler, Armstrong och Parment (2016) beskriver att när en produkt utvecklas 

är det centralt att först identifiera kärnvärdet i produkten som tillfredsställer 

kundens behov. Företag bör därefter analysera förbättringsmöjligheter i den 

faktiska produkten för att på så sätt skapa ytterligare kundvärde och högsta 

möjliga kundnöjdhet. 
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 PRODUKTFUNKTION 
 

Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2016) erbjuds det ofta en rad olika 

funktioner i en produkt. Vissa företag har däremot en avskalad modell utan 

några funktioner, vilket brukar vara startpunkten för många produkter. 

Johannesson, Persson och Pettersson (2013) beskriver att om fler funktioner 

adderas till produkten skapas det en bättre produkt, eller en bättre version av 

produkten. Att lägga till mer funktioner till en produkt kan används som ett 

konkurrensverktyg eftersom företaget därigenom differentierar sig gentemot 

konkurrenterna. Att vara den första tillverkaren att introducera nya värdefulla 

funktioner till en produkt kan vara en av de bästa strategierna att konkurrera 

på.  

Att hitta nya värdefulla funktioner kan enligt Edvardsson, Gustafsson, 

Kristensson, Magnusson och Matthing (2010) uppnås genom att se till 

kundens tankar samt användningsnyttan av produkten.  

 

De Moraes (2016) beskriver att digitaliseringen samt IoT har, och kommer 

att förbättra aktiviteter som exempelvis hur produkter tillverkas, designas, 

servas men även hur kunder och partners används för att förbättra samarbetet 

i utvecklingsprocessen. Tidigare hade inte kunder tillgång till produkterna 

förrän de lanserades på marknaden och var därefter tvungna att vänta på att 

nästa produkt skulle lanseras för att få tillgång till nya funktionaliteter. 

Numera kan företagen via internet justera funktionaliteten av produkten till 

och med efter att den har lanserats på marknaden.  
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 INTERNET OF THINGS 
 

2.3.1 VAD INNEBÄR INTERNET OF THINGS? 

 

Wortmann och Flüchter (2015) hävdar att IoT har skapat ett stort intresse på 

senare tid. Allt fler företag har introducerat produkter och tjänster på 

marknaden som baseras på just IoT. Det sker dessutom företagsförvärv inom 

området vilket har skapat stora rubriker samtidigt som fler politiker erkänner 

IoT som en ny affärsmöjlighet. Termen IoT används frekvent i dagens 

samhälle vilket har skapat en bred mening av begreppet. Det finns således 

mängder av definitioner där vissa belyser vikten av saker som blir 

sammankopplade och andra fokuserar på internetrelaterade aspekter såsom 

internetprotokoll och nätverksteknologi. Cöster och Westelius (2016) 

benämner även definitioner som centrerar utmaningar i IoT relaterat till 

exempelvis lagring, sökning och organisering av stora mängder information. 

Det är därför centralt att redogöra vad begreppet omfattar och betyder. 

 

Organisationen Internet of Things Sverige (2017) samt Cöster och Westelius 

(2016) beskriver att IoT i stort sätt är ett samlingsbegrepp för utvecklingen 

av inbyggda sensorer i olika apparater vilket möjliggör en 

tvåvägskommunikation. IoT handlar dock om flera olika saker där en sida av 

fenomenet innebär att slutanvändarna vill kunna nå, granska eller styra saker 

på distans. En annan sida, innefattar att företag eller organisationer 

eftersträvar återkoppling från enheter och sensorer utspridda i verksamheten, 

hos kunder eller i samhället. Den sista delen av fenomenet innefattar 

sammankopplingen av saker och de datamängder sakerna genererar som 

därefter kan resultera i nya möjligheter.  
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2.3.2 VARFÖR INTERNET OF THINGS 

 

Storper och Scott (2009) beskriver att IoT kan ses som en kontext som 

uppstår i interaktion mellan internet och saker. Kontexten påverkas av 

varför- och hur en sammankoppling genomförs. IoT innebär att enskilda 

saker kopplas upp mot internet för att på så sätt styras och kontrolleras 

digitalt. Relationen mellan sakerna och internet beskrivs enligt Xiangxuans 

(2017) som relationen mellan lokalt och globalt samt fysiskt och digitalt. 

Med andra ord kan IoT definieras som en fysisk och lokal produkt som är 

uppkopplad mot internet vilket därmed gör den mer digital och global. Detta 

illustreras i figur 2.1 nedan. 

 

Figur 2.1. An illustration of the spatial characteristics of adopting IoT 

technologies (Xiangxuan, 2017, s.47). 

Xiangxuan (2017) menar att “why to connect” även kan definieras som 

relevans vilket handlar om att se varför de lokala sakerna egentligen bör 

kopplas upp mot det globala internet. Denna del handlar även om att förklara 

den underliggande anledningen till att koppla upp saker mot internet. IoT kan 

generera strategisk kunskap kopplat till det mänskliga arbetet. Användningen 

av IoT är i slutändan ämnad åt människan i form av att förse denne med 

användbar information om arbetet, istället för att ersätta människan i sitt 

arbete. En bil behöver exempelvis inte vara självkörande om det inte finns 

något värde i denna funktionen för användarna. Är relevansen hög bör 

produkten kopplas upp mot det globala internet. Är relevansen låg bör 

produkten däremot inte kopplas upp. Internet of Things Sverige (2017) 

skriver också om hur IoT är menat som ett komplement till befintlig 
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utrustning och arbete. IoT kan förse dessa med nya egenskaper vilket 

sedermera genererar i nya värdeskapande möjligheter. Xiangxuan (2017) 

skriver att förstå den vänstra delen av figur 2.1 ovan anses vara en viktig del 

för företag i skapandet av en sund affärsplan beståendes av IoT. 

 

“How to connect” kan översättas till uppkopplingsbarhet och handlar, enligt 

Xiangxuan (2017) om hur fysiska saker kopplas upp mot det digitala 

internetet. Att enbart argumentera för IoT räcker inte för en implementation 

utan det krävs även bevis på hur IoT möjliggör koordinering av aktiviteter på 

nya sätt. IoT möjliggör och förklarar interaktionen mellan saker, samt mellan 

saker och människor. IoT ses som en fysisk plattform av sådan 

kommunikation medan den digitala aspekten utgörs av den information som 

kan hämtas från chip, sensorer, datorer och andra funktioner som bidrar till 

uppkoppling. 

 

Enligt Xiangxuan (2017) kan kontexten, som illustreras i figur 2.1 ovan, 

definieras som anledningen till att implementera IoT. Detta sker när 

karaktärsdragen från relevans och uppkopplingsbarhet kommer samman. 

Sedermera är det viktigt att förstå att internet och saker alltid samspelar 

mellan varandra eftersom de inte kan klarar sig utan varandra. Det är först 

tillsammans som de kan skapa ett ökat värde för användarna 

2.3.3 STYRNING OCH KONTROLL 

 

Cöster och Westelius (2017) poängterar att styrning och kontroll möjliggörs 

genom trådlös uppkoppling i både enkla och avancerade apparater som 

innefattar inbyggda sensorer. De sensorer och kameror som numera finns 

inbyggda möjliggör en överblick. Saker runt omkring oss samt saker vi bär 

kan numera hämta och lämna data, vilket kan resultera i användbar och 

önskvärd information. Sensorerna och kamerorna möjliggör också detaljerad 

övervakning av tidigare ej skådade saker. Internet of Things (2017) beskriver 

en sensor som en apparat som läser av den fysiska omvärlden och omvandlar 

informationen till en signal. Signalen omvandlas i sin tur till information som 

är läsbar för människor och andra enheter. Dessa enheter är förberedda för att 

kunna uppfatta och kommunicera med sin omvärld vilket skapar 

situationsanpassade beteenden samtidigt som dessa medverkar till ett 

skapande av attraktiva, smarta och hjälpsamma miljöer, tjänster samt varor. 

Informationen kan även skickas vidare via ett nätverk till ett system för 

lagring. Cöster och Westelius (2016) poängterar att rörelsemönster och vanor 
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från individer samt kollektiv således kan beaktas och analyseras. 

Uppkopplade enheter är i sig inget nytt fenomen och har funnits under en 

längre tid fast i en mindre skala. Digitaliseringen har nu bidragit till en 

teknisk utveckling av uppkopplade enheter som tidigare inte funnits. 

 

Internet of Things Sverige (2017) beskriver sensorer som en viktig del för att 

kunna styra och kontrollera saker. På ett enkelt sätt kan en sensor innehålla 

funktioner som liknas vid människans fem sinnen; synen, hörseln, känseln, 

lukten och smaken. Våra fem sinnen gör det möjligt att läsa av vår omvärld 

och hjärnan omvandlar i sin tur informationen till en uppfattning om miljön 

runt omkring oss. Internet of Things Sverige (2017) och Deinoff (2012) 

poängterar att det finns flera olika användningsområden för sensorer som 

exempelvis mäter luftkvalitet, rörelser, vattenkvalitet, temperatur och 

hjärtfrekvens. Det krävs givetvis att sensorerna är placerade på relevanta 

ställen för att kunna dra nytta av dess funktion.  

 

Wortmann och Flüchter (2015) tar upp två exempel på hur IoT kan används 

för styrning och kontroll. Det första handlar om att förstärka en glödlampa 

med sensorer som känner av rörelser i omgivningen. Produkten kan därmed 

känna av mänsklig närvaro och därmed fylla funktionen som ett 

säkerhetssystem. Vid ett inbrott kan lampan exempelvis skicka en varning till 

ägaren. Det andra exemplet handlar om att använda IoT-teknik vid lagring av 

material. Att förse lådor med viktsensorer kan göra att lådan känner av när 

den behöver fyllas med nytt material och skickar därmed en signal med 

meddelande om att en påfyllnings behövs till en fysisk person. I moderna 

lager är det inte heller helt ovanligt att det sker en helt automatiserad 

påfyllning där IoT-funktioner sköter kontrollen och styrningen.  
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 TEKNIKENS UTVECKLING UR ETT 

SAMHÄLLSPERSPEKTIV 
 

Cöster och Westelius (2016) samt Isaksson et.al (2017) beskriver IoT som en 

av de stora trenderna i samhället. Detta eftersom antalet uppkopplade 

apparater förväntas passera antalet uppkopplade telefoner och datorer inom 

en snar framtid. Även De Moraes (2016) beskriver att trenden går mot 

enklare, snabbare, mindre och mer kostnadseffektiva lösningar via datorer, 

enheter och andra smarta objekt. Cöster och Westelius (2016) samt Isaksson 

et.al (2017) poängterar att IoT bidrar med ytterligare en aspekt i 

digitaliseringen där samhället förväntas få en allt mer uppkopplad vardag. 

Digitaliseringens utveckling leder till att de tekniskt kunniga får större 

möjligheter att påverka och undersöka verksamheter samt kommunikationen 

i samhället jämfört med de mindre tekniskt kunniga. Samtliga uppkopplade 

individer i samhället får även en möjlighet att hämta information och nå ut 

till en större grupp människor vilket tidigare endast var möjligt av 

väletablerade personer eller organisationer med mycket resurser. Cöster och 

Westelius (2016) samt Salo (2006) beskriver att digitaliseringen även lett till 

en ekonomisk utveckling. Wortmann och Flüchter (2015) menar att 

företagsförvärv genomförts tack vare ny teknik som lett till ekonomisk 

vinning. På så sätt kan en positiv ekonomisk utveckling ske för företaget som 

med hjälp av tekniken kan attrahera nya kunder eller kostnadseffektivisera 

verksamheten.  

 

Begg och Ward (2016) poängterar att när ett företag presterar bättre tenderar 

det ge ett ekonomiskt uppsving på nationell nivå. Ett bra ekonomiskt resultat 

för ett företag leder ofta till att verksamheten expanderar vilket leder till fler 

jobb, mindre arbetslöshet och mer pengar till staten och samhället. 

 

Cöster och Westelius (2016) samt Salo (2006) hävdar även att 

digitaliseringen har ökat spridning av demokratiska och kulturella värden. 

Cöster och Westelius (2016) beskriver hur att digitaliseringen möjliggjort 

kommunikation i nya kanaler till större målgrupper. Falasca, Dymek och 

Grandin (2018) beskriver hur partier använder tekniken för att nå ut med sina 

budskap till olika målgrupper. Ett exempel är hur sociala medier används för 

att ”sprida budskap”. Därefter får följarna göra jobbet genom att dela och 

kommentera innehållet vilket i sin tur leder till en spridning av budskapet och 

uttrycket ”digital political labour”.   
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Barber (2001) beskriver att den ökade tillgången av Internet har lett till 

fenomenet McWorld. Den ökade tillgången av internet gör att kulturer sprids 

över landsgränser och bildar en hybridkultur med influenser från olika håll. 

Däremot påpekas en nackdel med McWorld då det leder till att människor 

världen över äter samma mat, ser på samma serier och får samma materiella 

behov. 

 

De Moraes (2016) beskriver att de teknologiska fördelarna alltid kommer 

vara viktiga, IoT handlar dock egentligen om värdet som denna teknologi 

kan ge kunderna. IoT gör det möjligt för företagen att på ett bättre och mer 

innovativt sätt serva sina kunder. Medan uppkopplingen fortsätter att 

avancera kommer fokus numera ligga på att supportera kunderna från de 

smarta företagens perspektiv. Smarta företag kan ses som företag i framkant 

av teknologiska lösningar och användningen av dessa. De företag som 

kommer att lyckas bäst med IoT teknologin kommer i första hand fokusera 

på vad kunderna behöver och sedan på vilka möjligheter som finns med 

teknologin. Fokus bör enligt Edvardsson et.al (2010) ligga på att skapa 

kundanpassade lösningar, innovativa produktförbättringar och utvärdera samt 

förbättra kundservicen till nya nivåer. De Moraes (2016) menar att 

marknadsandelar i huvudsak inte kommer vinnas av det företag som kan 

erbjuda de mest avancerade teknologiska lösningarna utan det företaget som 

kan använda teknologin för att skapa den bästa möjliga upplevelsen för 

kunden genom att förbättra dennes vardag.  

 

 TEKNIKENS UTVECKLING UR ETT HUMANT 

PERSPEKTIV 
 

Enligt Greengard (2015) ställer ett stort antal människor sig positiva till 

digitalisering och att saker blir uppkopplade mot internet. Anledningen till 

detta är att människor känner sig säkrare och mer kontrollerade med att 

ständigt vara uppkopplad för att veta vad som händer men även för att kunna 

visa för andra vad som händer. Däremot lyfter både Castells (2010) och 

Greengard (2015) fram att det finns åsikter som påpekar att uppkopplingen 

lett till minskad koncentrationsförmåga. Tekniken har blivit ett störande 

moment då människor använder- eller uppmanas att använda denna istället 

för att fokusera på uppgiften. Tydliga exempel är när människor som 

spenderar arbetstid på Facebook och Twitter eller människor som sitter med 
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telefonen samtidigt som de kör bil. Med andra ord finns en oro att teknologin 

kommer utgöra en större risk då den försvårar den mänskliga 

koncentrationen. Ironiskt nog kan en lösning enligt Greengard (2015) vara en 

ännu större grad av uppkoppling där en hel automatisering utgör en 

“skyddsängel” för att reducera risker vid en minskad koncentrationsförmåga. 

Ett exempel som tas upp är att större delen av bilolyckor uppkommer då 

fokus ligger på uppkopplade apparater istället för vägen. En lösning skulle 

kunna vara att förse bilen med exempelvis sensorer och kameror som förser 

bilen med information om vad som sker och låter den agera utefter det.  

 

Castells (2010) påpekar att en total automatisering och uppkoppling kan leda 

till minskad kontroll. Ett exempel kan vara en självkörande bil. I den 

självkörande bilen finns det ingen mänsklig kontroll och därmed sätts 

människans liv i händerna på tekniken. Även Lindqvist och Neumann (2017) 

betonar vikten av att bestämma vilka produkter som är värda att 

implementera med IoT och vilka som leder till ökade risker och större fara 

för användaren. Integrationen av IoT måste leda till tydliga fördelar och stort 

förtroende för tekniken, vilket inte finns idag. IoT anses inte vara användbar 

förens den kan anses som pålitlig. Däremot menar Castells (2010) att detta är 

ett problem som finns i dagens samhälle men som anses minska i framtiden 

eftersom nya generationer växer upp med teknik som dem anser självklar att 

lita på.  

 

Enligt Salo (2006) väljer stora delar av befolkningen att frivilligt förse sig 

med enheter som kan dela dess elektroniska fotspår till både offentliga, 

ideella, privata och kommersiella aktörer. Sundström (2016) hävdar att IoT 

omger stora delar av vår vardag och kan därför generera mycket information 

från människor. Denna information kan därför erhållas även när människan 

inte surfar på internet och kan sedermera säga saker som inte handlar om 

internetnärvaron. IoT kan med andra ord ge information om varje sekund av 

vår vardag genom exempelvis en telefon. 
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 KUNDVÄRDE OCH DIGITALISERING 
 

Ljungberg och Larsson (2015) förklarar att kundvärde är något som formas 

av kundens behov, förväntningar och slutlig användningsnytta. Uppfylls 

behovet samtidigt som förväntningarna möts skapas ofta en 

användningsnytta vilket tenderar till att skapa ett ökat kundvärde. Enligt 

Kotler, Armstrong och Parment (2016) formar kunderna förväntningar om 

värde och nöjdhet från olika marknadserbjudanden vilket påverkar deras 

köpbeteende. En nöjd kund kommer troligtvis att köpa produkten igen och 

förmedla vidare sin uppfattning kring produkten till sin omgivning. En 

besviken kund byter oftast ut produkten till en konkurrents och nedvärderar 

gärna den tidigare produkten som inte uppnått förväntningarna. 

 

Baines, Fill och Page (2013) beskriver att differentiering är ett alternativ för 

att skapa kundvärde och kundnöjdhet. Genom att hitta något som 

konkurrenterna inte redan gör kan företaget locka nya kunder. Skapas ett 

högt värde kan också kunderna vara villiga att betala ett högt pris för 

produkten. Även Internet of Things Sverige (2017) betonar vikten av att som 

företag inte följa den generella utvecklingen utan istället hitta en nisch. Att 

skilja sig från konkurrenter gör att företaget kan profilera sig gentemot 

kunden för att skapa ett ökat värde till denne. Deinoff (2012) menar att 

företag måste produktutveckla, differentiera sig och bli mer moderna med 

syfte att skapa ett högre kundvärde.  

 

Sjögren och Österlund (2017) hävdar att digitalisering innefattar användning 

av ny teknologi i företagets produkter gentemot kunderna. Vanligtvis 

resulterar användningen av ny teknologi i ett ökat kundvärde. Ett ökat 

kundvärde kommer bland annat från att de funktionella fördelarna ökar, 

eftersom produkterna kan utföra mer och underlätta vardagen i större 

utsträckning än tidigare. Däremot är det viktigt att poängtera hur kundvärdet 

förändras beroende på vilken kundgrupp och marknad som studeras. I en 

marknad med låg mognadsnivå kommer troligen kundvärdet att minska då de 

sociala fördelarna minskar, med andra ord är marknaden eller situationen på 

marknaden inte redo för digitaliseringen. En låg mognadsnivå kan bero på att 

situationen består av äldre människor som oftast inte är lika mottagliga för 

digitaliseringen men det kan även bero på att miljön innefattar mycket 

manuella arbetsuppgifter. Att kunder saknar förmågan att hantera 

digitalisering kan även vara något som minskar kundvärdet. Lindqvist och 

Neumann (2017) menar hur ökningen av IoT nästintill tvingar ovilliga 



 

18(64) 

 

användare att köpa produkter med denna typ av teknik. Anledningen till detta 

är att marknaden töms på alternativ som saknar IoT teknik och därmed töms 

även kundens möjlighet att inte integrera med IoT. Sjögren och Österlund 

(2017) menar att när mognaden däremot ökar, eller i en mogen marknad, 

ökar generellt sätt alla fördelar och därmed även kundvärdet vid en IoT 

implementering. 

 

De Moraes (2016) poängterar att företag, innan digitaliseringen och IoT, 

producerade universallösningar. Därefter prövades dessa lösningar för att se 

om dem var relevanta för marknaden och dess kunder, trots att marknaden 

hade kunder med olika behov och önskemål. Nu möjliggör uppkopplingen i 

utrustningen en interaktion mellan ägarna av produkten som i sin tur kan 

generera specialanpassade lösningar till kunder där tekniken, funktionaliteten 

och användandet av produkten kan förbättras genom hela produktlivscykeln. 

En kundanpassad lösning är numera nästan ett krav bland dagens kunder. 

Grönroos (2015) poängterar att företag måste sträva efter att skapa mer 

kundvärde vilket i huvudsak handlar om kundens upplevelse i interaktion 

med företaget. När kunden får en bättre upplevelse av företaget eller 

produkten, skapas det värde för kunden. Att vara mer kundanpassad som 

företagare leder oftast till en bättre kundupplevelse vilket i sin tur leder till 

ett större kundvärde. Även Sundström (2016) menar att kundvärde kommer 

från interaktionen med företaget. Inom IoT anses den fysiska produkten bara 

vara en liten del av en lång relation mellan företag och kund. Anledningen är 

att kunden förväntas få sin produkt uppdaterad och kräver att tillverkaren 

löser eventuella buggar som kan uppstå med uppdateringarna. Därför blir det 

viktigt för företag att fokusera på kunden och tillfredsställa dessa behov på 

ett så enkelt sätt som möjligt för att minska risken att bli utbytt mot en 

konkurrent.  

 

De Moraes (2016) hävdar att varje kunds interaktion med en produkt är unik, 

vilket också leder till att kunderna förväntar sig en service som är speciellt 

anpassad för deras behov. Efterfrågan för personliga och meningsfulla 

interaktioner med varumärket leder till att smarta företag får röra sig bort 

från ett produktfokus och närmare ett servicefokus. Johannesson et.al (2010) 

samt De Moraes (2016) menar att om en organisation flyttar sitt fokus från 

sina produkter eller tjänster till “upplevelsen kunderna får med produkterna 

eller tjänsterna” kan det leda till bättre interaktioner med kunderna samt 

snabbare och mer exakt feedback om meningsfulla lösningar.  
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De Moraes (2016) beskriver att det har blivit allt mer klart att utmaningen 

gällande IoT inte längre handlar om tekniken utan snarare om att skapa sig 

en djup förståelse för vad som uppskattas bland kunder och vilka behov de 

har. Förstår ett företag det, kan kunskapen användas för att skapa en relevant 

affärsmodell som inkluderar IoT. Företag kan ibland tro att dem förstår deras 

kundbas tillräckligt bra för att skapa sig en idé om de huvudsakliga 

möjligheter som skapar en lyckosam affärsmodell, men så är inte alltid fallet. 

Grönroos (2015) poängterar att kunder inte köper varor eller tjänster utan 

snarare den service som resurserna kan ge dem och som skapar värde i 

kundens verksamhet, vilket är en förutsättning för att skapa mer kundvärde.  

 

De Moraes (2016) hävdar att IoT förändrat relationen mellan företag och 

kunder. IoT har lett till att företag behöver tänka igenom de huvudsakliga 

möjligheterna hos dess kunder ytterligare. Primärt handlar det om att skapa 

sig en bra förståelse för kundernas vardag för att på så sätt förstå de hinder 

dem ställs inför. Dessa hinder finns oftast inom områden där förbättring och 

innovation direkt kan ge en stor påverkan på kunderna. IoT kan lösa enkla 

problem som tidigare inte kunnat lösas på grund av att tekniken då inte 

funnits tillgänglig.  
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3 METOD  

______________________________________________________________ 

I kommande kapitel förklaras forskningsprocessen samtidigt som det förs en 

diskussion kring studiens trovärdighet och äkthet. 

______________________________________________________________ 

 FORSKNINGSANSATS 
 

Bryman och Bell (2013) beskriver abduktiv metod som en forskningsansats 

där forskarna växlar mellan teori och empiri. Empiriskt och teoretiskt 

material har samlats in allt eftersom då dessa påverkat varandras utformning. 

En kvalitativ forskning kan genomföras genom en abduktiv metod.  Den 

kvalitativa forskningen lägger stor vikt på mjuka värden och tolkning. Denna 

studie tar sin utgångspunkt i en abduktiv metod där forskningen setts som 

kvalitativ med fokus på mjuka värden och tolkning snarare än siffror. Under 

arbetets gång har vi varvat den teoretiska och empiriska materialinsamlingen. 

Vi samlade först in teoretiskt material för att skapa oss en grundförståelse för 

området. Därifrån samlade vi in empiriskt material som därefter användes för 

ytterligare teoriinsamling. Teorin blev således efterhand mer specificerad 

kring det studerade området och ledde till ytterligare empiriinsamling. Det 

insamlade materialet blev mer specificerat och gav oss därmed en tydligare 

bild av problematiken.  

 

 LITTERATURINSAMLING OCH KÄLLKRITIK 
 

Litteraturinsamling handlar, enligt Bryman och Bell (2013) om att använda 

och undersöka befintlig teori kring det studerade området för att därefter se 

vad som är mer eller mindre användbart för studien. För att öka 

trovärdigheten i det teoretiska material är det viktigt att som författare ha ett 

kritiskt förhållningssätt till källan och dess material.  

 

För att samla in teoretiskt material valde vi att använda Linnéuniversitetets 

databas OneSearch för att hitta källor i form av böcker och artiklar som var 

lämpliga för att skapa oss en förståelse för IoT, teknikens påverkan på 

samhället, en produkts beståndsdelar samt digitaliseringen och kundvärde. 

När vi genomförde sökningarna använde vi oss av en funktion som kallas för 
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“peer-reviewed”. Denna funktion används för att endast få fram granskat 

material vilket anses som pålitligt.  

 

Vi valde att genomföra sökningar på fraser som “Digitalisering”, “Internet of 

Things”, “Kundvärde”, “Förväntningar”, “Behov” och ”Kundnöjdhet” samt 

deras engelska motsvarigheter; ”Digitalization”, “Customer value” 

”Expectations”, “Needs” och ”Customer Satisfaction”. Utifrån dessa sökord 

vi flera användbara källor som Greengards (2015) bok The internet of things. 

Denna bok gav oss en bra förståelse för IoT och dess innebörd. En annan 

användbar bok var Cösters (2016) Digitalisering som gav oss insikter om 

digitaliseringen, dess framkomst, utveckling och påverkan. Kotler, 

Armstrong och Parments (2016) bok Principles of marketing gav oss 

förståelse för sambandet mellan kundnöjdhet och förväntningar. Utöver 

dessa källor har andra källor använts för att få andra perspektiv inom 

området. Ett par exempel på andra källor är Xiangxuans (2017) bok The 

Internet of things: projects- places- policies och Wortmann och Flüchters 

(2015) artikel Internet of Things: Technology and Value added. 

 

Vi har också använt modellen ”Three levels of product” av skribenterna 

Kotler, Armstrong och Parment. Vi är medvetna om att det är en bearbetning 

av Kotlers ursprungsmodell som kallas ”Five product levels”. Vi valde att 

använda den bearbeta modellen eftersom den skapade en mer överskådlig 

och tydlig bild kring hur produktnivåerna kan skapa kundvärde. Modellen 

”Five product levels” kan bland annat hittas i boken av Kotler och Keller 

(2011), ”A Framework for Marketing Management”.  

 

Vi genomförde även sökningar via Google för att samla in teoretiskt 

material. Teoretiskt material hämtat från Google är inte alltid granskat vilket 

gjorde att vi var tvungna att vara mer källkritiska gentemot dessa källor och 

dess innehåll. Detta genomfördes genom att studera andra källor som beskrev 

liknande saker för att på så sätt stärka trovärdigheten i materialet. Vi valde 

även att studera tidigare publikationer från utgivaren för att se vad dessa 

innefattat och om de granskats av en annan aktör. Genom att leta efter 

tidigare refereringar till sidan kunde vi även se indikationer på materialets 

pålitlighet eftersom fler refereringar oftast indikerar ett pålitligare innehåll. 

Ett annat sätt att testa pålitligheten gjordes genom att granska utgivarens 

förhållande till ämnet. Vi granskade exempelvis IoT Sverige (2017) vilket är 

en källa som hittades via Googles sökmotor. IoT Sverige är ett 

innovationsprogram som är en del av Vinnovas (Sveriges 
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innovationsmyndighet), Energimyndigheten och Formas (ett statligt 

forskningsråd för hållbar utveckling) gemensamma satsning på strategiska 

innovationsområden. IoT Sverige är en intresseorganisation som dagligen 

arbetar med IoT frågor vilket gjorde att vi ansåg dem som en specialist inom 

området och därmed som pålitlig källa. IoT Sverige genomför analyser, 

omvärldsbevakning, seminarier och möten med viktiga intressenter gällande 

IoT som kan ge viktiga synvinklar kring ämnet vi studerar.  

 

Sökningar på Google gav oss ett antal DIVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet) -uppsatser vilket är LiU:s publikationsdatabas för 

forskningspublikationer, uppsatser och examensarbeten. Alla DIVA-

uppsatser är inte granskade enligt “peer-rewied”. Däremot har dessa arbeten 

kontrollerats av en handledare, examinator och seminariegrupp vilket skapar 

ett pålitligt innehåll. Ett exempel på en använd DIVA-uppsats var Sörberg 

och Österlunds (2017) uppsats Digitaliseringens påverkan på 

värdeerbjudandet inom skogsbranschen utifrån ett kundperspektiv vilken gav 

oss en förklaring på digitaliseringens generella påverkan på kundvärde.  

 

De källor som är presenterade ovan är enbart några av de som vi valde att 

använda för att besvara studiens syfte. Samtliga källor har samlats in 

antingen via OneSearch eller Google samtidigt som innehållen har granskats 

för att anses som pålitliga. IoT är ett relativt nytt fenomen vilket gjorde att 

materialinsamlingen försvårades eftersom IoT:s koppling till kundvärde 

hittills har studerats i begränsad omfattning. Det fanns material om IoT och 

dess funktioner men mycket var för teknologiskt avancerat och komplext att 

förstå. Att det dessutom inte hade koppling mot kundvärde gjorde materialet 

mer irrelevant. Begränsningen i litteraturinsamlingen avspeglas i vår 

teorianvändning, exempelvis Xiangxuans (2017) beskrivning av “why and 

how to connect” eller De Moraes (2016) delar gällande digitaliseringen och 

kundvärde. 
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 EMPIRISK DATAINSAMLING 
 

Primärdata är något som Bryman och Bell (2013) beskriver som en 

datainsamling där forskarna själva samlar in det empiriska materialet. 

Triangulering är ett tillvägagångssätt där forskaren använder flera olika 

insamlingsmetoder för att samla in empiriskt material. Triangulering används 

för att stärka relevansen i det insamlade materialet samtidigt som risken för 

att missa relevant information minimeras.  

3.3.1 GROUNDED THEORY 

Bryman och Bell (2013) beskriver grounded theory som ett användbart 

analyssätt av kvalitativt material, vilket innebär att nyckelbegrepp tas ut från 

materialet för att sedan analyseras. 

 

Vi genomförde detta på ett eget sätt då vi tog ut egna nyckelbegrepp ur ett 

teoretiskt material för att ha som grund vid insamling av det empiriska 

materialet. Nyckelorden som användes var följande; “styrning”, “kontroll”,” 

trender”, “återkoppling”, “sammankoppling” och “datamängder”. 

Anledningen till vi genomförde denna metod var eftersom vi ville försäkra 

oss om att få ett relevant underlag. Därefter ställdes det empiriska och 

teoretiska materialet mot varandra för att skapa en kontext gällande ämnet. 

3.3.2 INTRODUKTION AV DISKMASKINER 

Diskmaskinerna lagrar mycket information och data som kan vara användbar 

för slutanvändarna om det identifieras en lösning där denna informationen 

kan bli tillgänglig. Vår studie baserades på att identifiera potentiella 

användningsområden av IoT och hur det påverkar kundvärde. Detta 

genomfördes genom att studera storköksdiskmaskiner vilket förutsatte att vi 

som forskare krävde en bättre förståelse för hur maskinerna fungerar samt 

vilka möjligheter som kan uppstå med hjälp av IoT. Vi valde därför att delta i 

en introduktionsutbildning på Wexiödisk där Markus Graf, R&D Engineer, 

förklarade maskinernas funktioner och potential. 
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3.3.3 DELTAGANDE OBSERVATION 

Bryman och Bell (2013) och Jacobsen et.al (2002) påstår att deltagande 

observationer är en typ av fältarbete vilket innefattar ett deltagande från 

forskarna i den miljö som studeras. Metoden innebär att forskarna deltar i de 

aktiviteter som förekommer och försöker på så vis förstå människors 

beteende i miljön.  

 

Vi valde denna metod eftersom att vi genom deltagande observationer skapar 

oss en förståelse för människors beteende gentemot storköksdiskmaskiner. 

På så sätt kunde vi förstå vad slutanvändarna tycker om dels produkten men 

även om den eventuella användningsnyttan av uppkopplingen. 

 

Våra deltagande observationer gick ut på att delta i diskningen under en 

sittning. Detta innebar en mindre genomgång av arbetsuppgifterna och 

därefter diskade vi tillsammans med personalen. Vi valde att ha två stycken 

som stod och diskade medan den tredje tog en övervakande roll vilket 

innebar att observera, småprata med anställda och föra anteckningar av det 

som skedde. För att få olika syner på arbetsuppgifterna turades vi om att föra 

anteckningar och diska. De deltagande observationerna skapade en vänlig 

atmosfär och vi fick en ökad förståelse för arbetet, diskmaskinerna samt 

användningsnyttan av uppkoppling. 

 

3.3.4 OSTRUKTURERADE INTERVJUER 

Bryman och Bell (2013) beskriver att ostrukturerade intervjuer syftar till att 

generera öppna svar från respondenterna. Vid ostrukturerade intervjuer är det 

viktigt att använda en lokal som respondenten känner sig bekväm i. Det är 

även viktigt att som intervjuare bära kläder som ger ett positivt och 

avslappnat intryck. Forskarna bör även vara informella gentemot 

respondenten för att få denna att känna sig bekväm i situationen. 

Respondenterna bör också informeras om studien och om vad som kommer 

att ske för att känna sig säkra, trygga och bekväma. Ejvegård (2009) menar 

att öppna frågor bör användas under intervjun eftersom dessa ger utrymme 

för respondenten att svara detaljerat och utveckla sina svar så mycket dem 

vill. 
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Vi genomförde ostrukturerade intervjuer på tre olika arbetsplatser. Vi 

använde nyckelorden som vi fick genom grounded theory när vi diskuterade 

med respondenterna. Vi valde däremot inte att ha något särskilt 

frågeformulär eller struktur för intervjuerna. Vid behov gick vi tillbaka till 

våra nyckelord, men annars lät vi respondenterna prata fritt utifrån egna 

tankar och synpunkter. Anledningen till att vi genomförde ostrukturerade 

intervjuer var på grund av att vi ville att respondenterna skulle få prata fritt. 

 

Intervjuerna genomfördes i vanligt förekommande miljöer för 

respondenterna. Intervjuerna genomfördes i diskrummet där vi ställde frågor 

och förde diskussioner samtidigt som vi arbetade tillsammans med 

respondenterna. Genom att bära likadana kläder som medarbetarna samtidigt 

som vi deltog i arbetsuppgifterna skapades en personlig jargong mellan oss 

och respondenten. Detta gav förutsättningar för respondenten att känna sig 

trygg i situationen och uttrycka sina tankar. Vi var rädda att respondenterna, i 

diskrummet, inte skulle ”våga” berätta vad den verkligen kände om 

Wexiödisks diskmaskiner vilket gjorde att vi tidigt berättade att vi inte 

representerar Wexiödisk. 

 

Det som beskrivits ovan avser intervjuerna med diskpersonalen som dagligen 

arbetar i diskrummet. För att skapa en djupare förståelse om maskinerna och 

dess användning valde vi även att ha en ”informell intervju” med närmaste 

chef. Denna bedrevs över en kopp kaffe där vi pratade allmänt om dagen 

men även om de nyckelord som vi utgått från tidigare med diskpersonalen. 

 

Under alla intervjuer försökte vi skapa en informell och lättsam atmosfär, 

vilket troligen formades av vår klädsel, deltagande, förhållande till 

Wexiödisk och informationen vi gav kring vad arbetet kommer handla om. 

Detta var något som vi tror gjorde respondenterna bekväma i att utveckla 

sina egna svar och säga det dem verkligen tyckte. Vi märkte att 

bekvämligheten, hos respondenten, stadigt ökade ju längre vi befann oss där. 

När vi skulle lämna fallföretagen blev vi inbjudna att komma tillbaka vid 

behov av ytterligare observationer eller intervjuer. Vi tolkade inbjudan som 

ett tecken på att det skapats en bekväm situation för respondenterna. Detta 

visar också på styrkan i att metodologiskt kombinera intervjuer och 

observationer samt att genomföra intervjuliknande, men mer informella, 

samtal. Vår tolkning är att vår närvaro skapade en förtrolighet med våra 

informanter som därmed gav oss en empiri som inte varit lika 

mångfacetterad och fyllig om vi enbart hade använt oss av intervjuer. 



 

26(64) 

 

3.3.5 URVAL OCH RELEVANS 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ett snöbollsurval är en form av 

urvalsmetod där forskaren tar kontakt med en eller flera människor som är 

intressanta för studien för att sedan få vidare information från denna kring 

personer som kan vara intressanta för studien.  

 

Snöbollsurvalet genomfördes genom att Magnus Titusson (VD på 

Wexiödisk) föreslog ett antal arbetsplatser där fältarbetet skulle kunna 

genomföras. Detta gjorde Magnus för att vi skulle komma i kontakt med 

kunder från olika kategorier som stötte på olika typer av situationer. Vi valde 

att studera tre av de arbetsplatser som Magnus föreslog. Valet av dessa 

grundar sig i att dem hade olika arbetsmiljöer och situationer där 

uppkoppling av diskmaskiner eventuellt kunnat användas på olika sätt för att 

digitalisera diskrummet. Resultatet av snöbollsurvalet blev Växjö lasarett, 

Restaurang VIDA Arena och Pär Lagerkvistskolan. På Växjö lasarett pratade 

vi bland annat med avdelningschef Stefan och medarbetaren Zlatan. På Pär 

Lagerkvistskolan pratade vi bland annat med kökschefen Anna och på 

Restaurang VIDA Arena pratade vi med kökschefen Jesper samt 

medarbetarna Jeffersson och Peter.  

 

Vi är medvetna om att användandet av ett snöbollsurval, gjort av 

uppdragsgivarens VD, kan medföra vissa risker. Det skulle kunna resultera i 

att företaget väljer ut fallföretag som passar dem bäst eller vinklar urvalet 

utefter deras intresse. Däremot anser vi att urvalet inte är något som har 

påverkat studien eller urvalet i negativ bemärkelse eftersom det ligger i 

Wexiödisks intresse att skapa sig en förståelse för hur internetuppkopplade 

produkter eventuellt kan generera kundvärde för att på så sätt bli mer 

konkurrenskraftiga. Ur vårt perspektiv spelade urvalet av fallföretag ingen 

roll eftersom vi inte strävar efter liknelser eller jämförelser mellan företagen i 

sig, det är istället miljöerna som är intressanta. Det vi eftersträvar är istället 

en generell förståelse utifrån dessa tre miljöer. 

 

De personer som intervjuades arbetade vardagligen med diskmaskinerna 

vilket gjorde deras synpunkter och åsikter pålitliga. Att använda ett urval 

baserat på rekommendationer kan innebära risker i form av uteblivet 

empiriskt material, som annars hade kunnat framkomma. Däremot ansåg vi 

att rekommendationerna inkluderade tre stora branscher inom användning av 

storköksdiskmaskiner vilket gjorde urvalet relevant samt övergripande för att 

samla in empiriskt material gällande kundvärde och IoT. Då vi ej undersökte 
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något kontroversiellt område där särskild information kan få en avgörande 

betydelse ansåg vi att rekommendationerna inte var vinklade till Wexiödisks 

fördel. Vi var även tydliga mot uppdragsgivaren att den framtagna 

forskningen är publik och tillgänglig för vem som helst. På så sätt skapades 

en distans mellan forskare och uppdragsgivare som gjorde att de egna 

åsikterna inte vinklades av relationen. 

 

Eftersom det genomfördes både ostrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer fick vi empiriskt material från två olika perspektiv som kan 

kompletteras för att gemensamt skapa en förståelse över situationen. Vi 

pratade dessutom med både kökschefer samt övrig diskpersonal vilket också 

gav oss olika perspektiv på situationen i diskrummet. 

 

Trianguleringen gav oss ytterligare dimensioner i det empiriska materialet 

eftersom vi även kunde se skillnader och likheter i materialet. Med hjälp av 

två olika metoder kunde vi därför identifiera ifall en respondent sa en sak 

men gjorde en annan. Risken att respondenterna sa en sak men gjorde en 

annan reducerades genom att vi följde dem, såg på dem i arbetet, deltog med 

dem i deras arbete samt pratade med de under tidens gång. Genom att 

trianguleringen kunde vi bekräfta att det som sades även stämmer i praktiken. 

Våra deltagande observationer på samtliga arbetsplatser gled lätt över till 

ostrukturerade intervjuer eftersom vi pratade med de anställda samtidigt som 

vi deltog i diskningen. Vi tror därför att respondenten svarade på ett mer 

instinktivt sätt, jämfört med om vi suttit i en formell intervju.  

 

Diskussionerna med personalen under observationen handlade om 

arbetsmoment som de för tillfället utförde i diskrummet. Detta gjorde att vi 

som forskare också fick en ökad förståelse för svaren samt vad respondenten 

menade. Uppstod det oklarheter kunde även respondenten förtydliga med 

hjälp av kroppsspråk, gester och illustrationer för att på så sätt minimera 

risken för missförstånd. Utöver förtydliganden via bland annat kroppsspråk 

fick vi även en ökad förståelse genom att se personalens praktiska arbete 

vilket inkluderar deras inställning gentemot arbetsuppgiften. 
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 TROVÄRDIGHET OCH ÄKTHET 
 

Bryman och Bell (2013) bryter ned trovärdighet i de fyra delarna; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att tillförlitlighet innebär att resultatet 

förmedlats till de respondenter som varit delaktiga i studien. Att förmedla 

resultatet gör det möjligt för deltagarna att ge synpunkter och kommentarer 

enligt Bryman och Bell (2013), samtidigt som de kan bekräfta att den 

informationen som samlats in stämmer överens med det som dem faktiskt 

sagt, vilket även kallas respondentvalidering. Utöver att förmedla resultatet 

ska studien förhålla sig till de regler som finns, det vill säga de etiska 

övervägandena. Inom svensk forskning finns det enligt Dalen (2015) fem 

etiska överväganden vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar. Kortfattat innefattar dessa krav att informera deltagarna om 

forskningens syfte, meddela respondenterna att deltagande alltid är frivilligt, 

att alla insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt samt att de endast ska 

användas i den utförda forskningen. Sista delen handlar om att vara tydlig 

och ärlig mot respondenten. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att överförbarhet innebär en kontroll om 

studien enbart förhåller sig till den studerade miljön eller om den kan 

generaliseras och därmed appliceras i andra miljöer. Därefter kommer 

pålitlighet vilket handlar om att säkerhetsställa att en vetenskaplig och tydlig 

forskningsprocess finns i studien. Sista delen handlar om möjligheten att 

konfirmera och styrka forskningen genom att som forskare agera i god tro. 

Detta innebär att forskaren inte avsiktligt får låta personliga värderingar eller 

val av specifik teoretisk inriktning influera samt påverka undersökningens 

material, utformning eller slutsatser. Dalen (2015) beskriver att äkthet 

handlar om att ge en trovärdig bild av respondenternas åsikter och tankar.  

 

Vi höll oss till de etiska övervägandena som finns inom svensk forskning. 

Dessa innebär att berätta om studien och dess syfte samt låta respondenterna 

frivilligt välja att vara delaktiga eller inte. Respondenterna blev även 

informerade om möjligheter att vara anonym. Vi valde att vara helt öppna 

med hur studien skulle genomföras samt hur resultatet skulle användas för att 

inte ge deltagarna någon vilseledande eller falsk information. 
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Vi anser att trovärdigheten i arbetet stärktes genom att meddela 

respondenterna resultatet från observationen och intervjuerna för att ge dem 

möjlighet att bekräfta att vi förstått situationen på rätt sätt. Överförbarheten 

täcks genom att vi enbart valde storköksdiskmaskiner som ett exempel för att 

studera kundvärde och IoT. Vi anser att arbetet är överförbart till viss del. 

Eftersom det är en fallstudie är generaliserbarheten ganska låg. Däremot 

behövs styrning, kontroll, återkoppling och sammankoppling i andra miljöer 

och industrier. Det finns dock industrispecifika faktorer som påverkar 

situationen. Pålitligheten beskrivs tidigare i metodkapitlet på ett tydligt och 

detaljerat sätt. Konfirmation och stärkning av forskningen har skett genom 

att vi inte har vinklat forskningen till någon parts fördel. Insamlingen av det 

empiriska materialet har påverkats av uppdragsgivaren vilket vi är medvetna 

om. Analysen av datan har däremot inte påverkats av uppdragsgivaren. 

Äktheten besvarades genom att vi samlade in empiriskt material från både 

chefer och medarbetare för att på så sätt få en trovärdig bild av situationen 

och diskmaskinerna. Det empiriska materialet samlades även in från tre olika 

branscher där diskmaskinerna används på olika sätt. På så sätt skapade vi oss 

ett bredare perspektiv eftersom tankarna, idéerna och synpunkterna skiljde 

sig mellan arbetsplatserna. 
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4 EMPIRI  

______________________________________________________________ 

I kommande kapitel presenteras nuläget gällande datainsamling hos 

Wexiödisk produkter. Efteråt redogörs det empiriska materialet som samlats 

in hos de tre fallföretagen genom deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer.  

______________________________________________________________ 

 NUVARANDE DATAINSAMLING I MASKINERNA 
 

Wexiödisks samtliga diskmaskiner innehåller ett styrsystem som inkluderar 

ett minneskort där det samlas information och data om maskinen. Varje 

diskmaskin består av en display där användaren kan starta eller pausa olika 

diskprogram. Om det uppstår ett fel i maskinen visar även displayen ett 

felmeddelande. Minneskortet kan även kopplas upp mot internet där främst 

servicetekniker men även användare kan, via sin dator, se en 

sammanställning av all data som maskinen har lagrat och mätt. 

Sammanställningen av datan visas då på en hemsida som öppnas upp när 

datorn och diskmaskinen kopplas samman. Genom att via en nätverkssladd 

koppla ihop en dator med diskmaskinen kan exempelvis en servicetekniker 

på ett mer övergripande sätt se sammanställd information om diskmaskinen. 

Det är vanligt att serviceteknikern genomför denna uppkopplingsprocess när 

den utför reparationer eller service. Nedan preciseras de olika kategorierna 

av data som lagras i maskinen och som finns tillgängliga via uppkoppling. 

 

Driftdata är data som visar hur många gånger diskmaskinen exempelvis har 

kört varje program. Det finns även data kring aktiv tid vilket beskriver hur 

länge varje del i diskmaskinen har varit aktiv. Styrsystemet kan därmed mäta 

aktiva timmar i motorer, pumpar, ventiler samt total aktiv tid för hela 

diskmaskinen. Här kan användaren tillsätta ett alarm med syftet att byta 

vattnet i maskinen efter x antal diskningar. 

 

Konfiguration av maskiner är en funktion i styrsystemet som bara 

servicepersonal kan använda genom en särskild inloggning. Här finns alla 

inställnings- och justeringsmöjligheter för diskmaskinen vilket exempelvis 

kan vara att ändra disktemperatur för en viss typ av program på grund av att 

godset kräver en högre temperatur. 
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Indikatorvärde samlar och sammanställer data i grafer för diskmaskinen. 

Indikatorvärdet visar även grafer kring temperaturen i maskinen samt el- och 

vattenförbrukning. I indikatorvärdet ser också användaren vilken status de 

olika delarna i diskmaskinen har. Om det exempelvis ramlar ner gods i 

maskinen och det blir driftstopp kommer indikationsvärdet visa vilken 

specifik del av maskinen som inte är okej. Informationen visas i en 

förklarande text på maskinens display. 

 

Temperaturer i diskmaskinerna och dess olika program kan avläsas. Dessa 

temperaturer kan komma från torkfunktionen, kemikalietvätter, 

spolningstvätter och olika typer av diskprogram. 

 

Eventlogg är en funktion där diskmaskinens aktiviteter i form av start, stopp 

samt eventuella felkoder visas med datum och tid. Detta är främst användbart 

för servicemannen som är ute och reparerar samt servar diskmaskinen. Det 

finns 70 stycken olika alarmkoder. Det går även att se illustrerade grafer för 

vilka felkoder som är vanligast. 

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) används för att se 

kritiska kontrollpunkter i diskmaskinen vilket exempelvis kan vara 

temperaturer i kemtanker och vid slutsköljning. Dessa kontrollpunkter funkar 

även som säkerhetskontroller då den visar att inga larm gått för exempelvis 

lågt-, eller inget vattenflöde i slutsköljningen. 

 

De flesta funktionerna är anpassade och används främst av servicepartners 

för servicenytta. Det kan exempelvis vara mått på hur länge pumparna gått 

vilket i sin tur indikerar när dessa bör bytas ur ett förebyggande syfte. Det 

finns även funktioner som kan vara lämpliga för slutanvändare. Däremot 

anses denna data och informationen vara för komplex vilket gör att 

slutanvändarna tenderar att inte bry sig om information gällande exempelvis 

HACCP eller temperaturer. Den framtida utformningen av 

storköksdiskmaskiner tenderar att bli allt mer uppkopplad och molnbaserad. 

Slutanvändarna ska på enkla sätt kunna se hur diskmaskinen fungerar och 

hur den bedrivs.  
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Däremot saknas kunskapen om den praktiska användningsnyttan för 

slutanvändarna. Med största sannolikhet kommer det uppstå nya behov bland 

slutanvändarna gällande IoT, men vad dessa behoven innefattar är svårare att 

säga. 

 

“Vi kan mäta allt, men vad efterfrågar egentligen slutanvändaren?” 

- Markus Graf (R&D Engineer, Wexiödisk, 2018-04-04). 

 

 DELTAGANDE OBSERVATIONER 
 

Något som observerades från samtliga deltagande observationer var att 

arbetsmiljön inkluderade mycket manuellt arbete i en fuktig miljö. Arbetet 

bestod mycket av att lägga disk tillrätta, fylla på backar samt fixa funktioner i 

maskinen, som exempelvis att tömma silen där matrester faller ner. 

 

Vi observerade en arbetsmiljö med hög volym och ett högt tempo. Volymen 

och tempot gjorde att personalen på Växjö lasarett eller Pär Lagerkvistskolan 

inte alltid hörde om exempelvis granulmaskinen slutade arbeta. Vi 

observerade även att det inte fanns någon koppling mellan diskmaskinen till 

en annan separat enhet. Det fanns inte heller någon funktion för återkoppling 

från maskinen exempelvis när disken var färdig eller liknande. Personalens 

arbete innebar att jobba parallellt med diskning från sittning, påfyllning av 

servis under sittningen samt förberedelser för nästa sittning. Ett beskrivande 

exempel observerades på Pär Lagerkvistskolan där personalen var tvungna 

att ha koll på tillgången av backar i diskrummet, backar för glas och tallrikar 

samt den vanliga disken. Detta kan vara kritiskt eftersom personen som står 

vid diskmaskinen måste ha koll på många olika arbetsuppgifter. Vi såg 

därmed att personen som stod vid disken ofta fick röra sig utanför 

diskmaskinens område för att se ifall det fanns tillräckligt med tallrikar i 

vagnarna, eller ifall det fanns tomma backar som behövdes fyllas på eller 

plockas. Detta gjorde det svårt för diskpersonalen på arbetsplatserna att hinna 

med alla arbetsuppgifter och samtidigt fixa felmeddelanden samt hålla koll 

på granuldisken. Vi uppfattade det som stressigt för personalen. 
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Vi observerade att det på Restaurang VIDA Arena alltid var minst en person 

som arbetar i diskrummet. Vi observerade även samma situation på Pär 

Lagerkvistskolan där det alltid var en person som skötte disken och servisen. 

Det observerades även att diskmaskinerna gick på relativt korta program på 

båda ställena. 

 

Utifrån samtliga arbetsplatser observerade vi betydelsen av snabbt veta vad 

som ska göras för att hitta eventuella fel i maskinen och få diskmaskinen att 

fungera snabbt igen. Detta förtydligades på Växjö lasarett där erfarenhet 

bland viss personal hade en betydande roll för att åtgärda många 

felmeddelanden. Det kunde även uppstå problematiska situationer om det 

inte fanns en person med tillräcklig erfarenhet på plats när det uppstod 

felmeddelande. 

 

” Det är livsfarligt om utrustningen ej funkar på kvällen”. 

- Zlatan Zahirovic (Växjö lasarett, 2018-04-17). 

 

Att erfarenhet är viktigt såg vi även på Restaurang VIDA Arena där 

Jeffersson med jämna mellanrum bytte vatten i tankarna. Han hade en direkt 

handlingsplan när vattnet rann över i matsilen på grund av att denna var 

igentäppt av matrester. Vi märkte att ingen notis uppkom när saker behövdes 

åtgärdas, såsom att tömma silen eller byta vatten. Vid fel på diskmaskinen 

uppkom felkoder men utan någon erfarenhet om vad som behöver göras blir 

denna situation kritisk eftersom tempot var högt på samtliga platser samtidigt 

som det inte fanns något utrymme för maskinen att vara stilla.   

 

Vi observerade ett intresse kring vårt närvarande och intresse för det 

studerade fenomenet. Många av de vi pratade med hade mycket att säga och 

kom gärna med egna förbättringsförslag som skulle kunna åstadkommas 

genom IoT teknologi. Vi observerade däremot en skillnad bland ledarna och 

medarbetarna då ledarna visade ett större intresse jämfört med medarbetarna.  
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 INTERVJUER 
 

4.3.1 TRENDER 

Anna, Stefan och Jesper berättar att det har skett en stor digital utveckling på 

många andra maskiner i köket till skillnad från diskmaskinerna. Samtliga 

fortsätter med att berätta att det är framförallt ugnarna och spisarna som 

utvecklats mycket. Leverantören till dessa maskiner är världsledande och det 

ligger långt fram vad gäller teknologisk utveckling. Stefan berättar att det 

finns vissa digitaliserade ugnar och kökstillbehör där produkterna kan styras 

via datorer och applikationer. Han fortsätter med att berätta att det inte finns 

samma utveckling gällande diskmaskiner och vet inte heller om det är 

möjligt på samma sätt. Anna berättar att hela deras ugn fungerar som en 

dator och att det går att göra alla möjliga ändringar. Hon berättar att det 

exempelvis går att sätta in en stek i ugnen och ställa in maskinen på ett 

specifikt klockslag för när den ska vara färdig. Anna berättar att det är 

väldigt smidigt och att det hade varit värdefullt att ha en liknande funktion på 

diskmaskiner. Hon beskriver det såsom att du hade kunnat sätta in disken när 

du går hem från jobbet och att den sedan är färdig när du kommer tillbaka 

dagen efter. Peter beskriver också att de har maskiner i köket såsom ugnar 

som sköter allt per automatik. Jesper berättar att det är så pass mycket saker i 

köket som blir automatiserade vilket gör att charmen för matlagning nästan 

försvinner lite. En kock vill gärna själv tillaga sitt kött istället för att 

maskinen ska göra det åt dem.  

 

4.3.2 NULÄGET KRING STYRNING OCH KONTROLL 

Peter, Stefan, och Anna menar att de styr och kontrollerar maskinen via 

kontrollpanelen och displayen som finns på deras maskiner. Samtliga tycker 

att det är smidigt att använda kontrollpanelen samtidigt som de berättar att 

den i stort sätt endast används för att sätta igång eller stänga av maskinen. 

Anna utvecklar resonemanget med att styrningen och kontrollen av deras 

nuvarande maskin från Wexiödisk är bättre än de diskmaskiner som Pär 

Lagerkvistskolan haft tidigare. Däremot upplever Anna ett problem som inte 

framkommit genom de andra intervjuerna. Problemet är att kontrollpanelen 

sitter ungefär en meter från arbetsytan eftersom de har en speciallösning med 

tunnelmaskinen där bandet cirkulerar. Detta leder till att Anna och övriga 

personalen har svårt att nå kontrollpanelen på ett smidigt sätt. Stefan menar 

på att det inte är nödvändigt att styra maskinen på något annat sätt än via 
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kontrollpanelen. Stefan berättar att maskinen styr sig själv i vissa lägen. Han 

berättar att tunnelmaskinen, som används mycket i köket, har sensorer 

inbyggda vilka känner av om det kommer in gods i maskinen. Om det inte 

kommer in något gods i maskinen så pausas diskprogrammet så att 

diskmaskinen inte ska köras halvfull. Stefan menar på att denna funktion är 

bra eftersom det leder till att maskinen sparar vatten och energi.  

 

4.3.3 TANKAR KRING STYRNING OCH KONTROLL PÅ DISTANS 

Varken Peter, Jesper eller Anna tror att personalen i köket hade haft större 

nytta utav att styra diskmaskinerna på distans. Dem anser att det inte var av 

större nytta eftersom personal alltid måste vara på plats vid diskmaskinen för 

att sätta in, plocka av samt sortera diskgodset. Stefan berättar däremot att de 

skulle användbart att kunna styra diskmaskinen via en applikation eller 

internet så att maskinen fyller på och värmer upp vattnet innan de kommer 

till jobbet eftersom det är en process som ofta tar lång tid. Stefan ser även en 

risk med digitaliseringen av maskinerna blir för “digitalt avancerat” för hans 

personal vilket eventuellt kan resultera i att de inte kan hantera maskinerna. 

Han tror att om cirka 15-20 år skulle det inte vara ett problem men mycket av 

hans nuvarande personal har inte intresset eller kunskapen till att hantera det. 

Att starta och stänga av diskmaskinerna på distans är dock inte nödvändigt 

eftersom det måste finnas personal som ställer in och sorterar diskgodset 

menar Stefan. Detta är något som Peter också belyser senare i intervjun. Han 

ser fördelen att det skulle vara smidigt att sätta igång maskinen innan de 

kommer till jobbet men att kökspersonalen har som rutin att sätta igång 

diskmaskinen redan innan disk-personalen är på plats innan sitt arbetspass. 

Detta gör att styrningen på distans inte skulle vara “revolutionerande” för 

dem. Peter poängterar istället att det är uppvärmningsprocessen som behöver 

bli snabbare och effektivare eftersom de ibland behöver byta och värma upp 

vattnet flera gånger under matchdagar då det är stressigt.  

 

Anna anser dock att det skulle kunna vara fördelaktigt att ha kontroll över 

maskinen på distans genom att få återkoppling om maskinens status i form av 

notiser och alarm. Anna berättar att Pär Lagerkvistskolan har två stycken 

diskmaskiner som står i två separata diskrum, personen som är ansvarig för 

disken rör sig då mellan dessa rum och köket.  
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Uppstår det ett fel i maskinen är det svårt för personen att uppfatta felen 

eftersom den personen som är ansvarig för disken ofta rör sig i övriga delar 

av köket. Anna menar på att det hade varit fördelaktigt att få denna 

information snabbt för att disken inte ska stanna när det är högt tryck i 

diskrummet. Om diskmaskinen skulle kunnat ge ifrån sig ljud eller skicka en 

notis om det blivit något fel hade personalen kunnat agera på felet snabbare. 

Hon berättar att det är väldigt hög ljudvolym i köken och att personalen 

egentligen inte hör mer än ljudet precis runt omkring sig. Hon beskriver 

därför att exempelvis en högtalare skulle placeras centralt i köket där alla kan 

höra ljudet som kommer från den. När någon av maskinerna då stannar kan 

hela personalstyrkan höra ljudet och maskinen kan kontrolleras på en gång. 

Anna beskriver att deras granul-diskmaskin som är placerad i ett separat rum 

har program som de kör mellan 3-6 minuter. Efter att personalen sätter på 

maskinen går de ofta till deras tunneldiskmaskin och diskar medans 

programmet på granul-diskmaskinen blir klart. Däremot har de inte koll på 

när programmet faktiskt blir klart eftersom det inte finns något alarm eller 

notis som påminner dem. Det enda som sker är att huven på maskinen går 

upp och det är inget personalen ser från det andra diskrummet. Detta leder till 

att personen fysiskt måste gå och titta ifall programmet är klart. Däremot ser 

Anna detta inte som något jättestort problem eftersom de ofta låter disken stå 

och torka i granulmaskinen efter att diskprogrammet är avslutat. Jesper, Peter 

och Stefan ser inte riktigt behovet av detta eftersom det alltid finns minst en 

person vid deras maskiner.  

 

Peter berättar dock att det hade varit fördelaktigt att kunna spåra godset i 

diskmaskinerna för att exempelvis kunna se var godset befinner sig när 

maskinen stannar.  

 

Peter beskriver även ett problem med att glas behövs diskas i en högre 

temperatur än övrigt gods i tunneldiskmaskinen. Detta gör att maskinen 

måste tömmas på gods, för att sedan kunna värma upp vattnet vilket leder till 

att stora mängder diskgods staplas vid in-plockningen till maskinen. 
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4.3.4 ANVÄNDBARA DATAMÄNGDER 

Anna, Stefan och Peter tycker det hade varit intressant att få mer data och 

information om driften kring maskinen. De tog upp att det dagligen hade 

varit relevant att se vatten- och elförbrukning. Anna beskriver att Pär 

Lagerkvistskolan har ett stort intresse och profilering för hållbarhet, och 

särskilt miljöaspekten. Däremot ser hon inte något direkt användningsområde 

för hur informationen skulle kunna användas i deras dagliga drift i 

diskrummet. Stefan ser däremot användningsmöjligheten i den dagliga 

driften genom att samla data kring vatten- och elförbrukning. Informationen 

skulle kunna användas för att skapa grafer och mätetal för att motivera 

personalen och skapa en “WOW-upplevelse”. Stefan menar att personalen 

skulle få en större förståelse för hur de kan påverka miljön och kostnaderna i 

verksamheten, samt att det kan bygga någon form av yrkesstolthet och 

intresse i att minska förbrukningen. Peter menar att el- och vattenförbrukning 

alltid är intressant och nyttigt eftersom maskinerna förbrukar mycket.  

 

Anna, Stefan, Peter och Jeffersson tar även upp att det hade varit värdefullt 

att kunna få driftdata kring hur mycket disk- och torkmedel som maskinen 

förbrukar. Samtliga respondenter berättar att diskmedlet är en stor kostnad i 

driften av diskmaskinerna. Stefan menar att det hade varit intressant att få en 

siffra på hur mycket maskinen förbrukar och därmed kunna beräkna 

kostnaderna mer exakt eftersom diskmaskinerna ibland kan dra mer 

diskmedel än nödvändigt. 

 

Anna berättar också att det finns information som hade varit fördelaktig för 

personalen om den fanns lagrad någonstans. Det har inte direkt att göra med 

driftdatan från diskmaskinen utan snarare underhållningen av diskmaskinen. 

Anna berättar att det är många som inte vet hur maskinen ska rengöras på ett 

korrekt sätt. Hon berättar att när Pär Lagerkvistskolan köpte maskinen fick 

dem en utbildning i hur den skulle rengöras. Denna utbildningen fick dock 

bara en person som sedan var tvungen att föra vidare denna kunskap till 

resterande kökspersonal. Anna berättar att skolan hade haft nytta av att ha 

denna informationen tillgänglig på ett smidigt sätt någonstans. Maskinen 

rengörs så pass ofta, cirka en gång i veckan vilket gör denna informationen 

viktig för skolan. 
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4.3.5 ÅTERKOPPLING 

Peter och Stefan lyfter fram samma problem gällande utbytet av vattnet i 

diskmaskinerna. Peter hade gärna velat ha en indikation på hur rent vattnet är 

i diskmaskinen eller hur skitig varje tank är i tunnelmaskinen. Ibland märker 

de att godset som kommer ut ur maskinen inte alltid är rent, detta ger dem då 

en indikation på att vattnet i en eller flera tankar behöver bytas ut. Peter 

menar att de hade varit fördelaktigt att se vilka tankar som är skitiga och 

vilka som inte är det. Om så var fallet, hade det räckt med att bara tömma 

den tanken som är skitig istället för att öppna upp, titta och byta alla. Ibland 

är inte tankar skitiga överhuvudtaget, utan det finns istället smuts som sitter 

fast i maskinen som fastnar på godset när det går igenom maskinen. Genom 

att se renligheten i vattnet hade det därmed kunnat minska antalet onödiga 

vattenbyten i tankarna. Stefan beskriver också att de måste byta vatten 

ungefär en gång om dagen. Han eller personalen får inte heller någon 

indikation från diskmaskinerna när vattnet behöver bytas eller är smutsigt. 

Stefan säger vidare att lukt även är en indikation på när vattnet behöver 

bytas. Ett tydligt exempel är vid fiskservering då denna doft lätt sätter sig i 

vattnet som därefter sprids till det kommande godset. Detta utgör en tydlig 

indikation på att vattnet är smutsigt och bör bytas enligt Stefan. Att byta 

vatten i rätt tid sparar också mycket av vattenförbrukningen och en 

indikation kring smutsigheten hade varit användbart menar Stefan.  

 

Anna, Stefan och Peter anser också att de får för lite information när det 

kommer ett felmeddelande på maskinen. Respondenterna tror att om de fått 

mer information om vad som faktiskt är fel skulle de kunnat åtgärda många 

problem själva utan att tillkalla tekniker. Anna berättar att de ibland kan vara 

frustrerande att inte få en tydlig bild om vad som hänt med diskmaskinen. 

Peter upplever också att det är begränsad information kring felmeddelandena. 

Ibland kan det vara något som fastnat eller ramlat ner i maskinen som utlöser 

ett larm på displayen.  

 

Anna tar upp en annan aspekt kring återkoppling. Hon menar att det hade 

varit intressant ifall maskinen kunde ge dem information kring hur många 

tallrikar som gått igenom diskmaskinen under dagen för att få reda på hur 

många personer som har ätit i skolköket. I dagsläget måste personalen räkna 

alla fulla gula backar, som är till för tallrikar, manuellt för att kunna föra 

denna statistik. Anna berättar att backarna som används för tallrikar även 

används för skärbrädor och andra föremål från köket. Detta gör att 

personalen måste räkna antalet tallrikar i backen manuellt. I intervjun med 
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Jesper kom det fram att Restaurang VIDA Arena istället räknade antalet 

genom att se antalet sålda måltider i kassan.  

 

Anna pratar även vidare kring ämnet hållbarhet i relation till återkoppling. 

Hon tycker det hade varit intressant att se hur många fulla respektive icke 

fulla backar de diskar per dag. Desto mer backar de diskar desto mer vatten 

och el förbrukar diskmaskinen. 

 

Anna berättade även att dem av misstag råkat diska gods utan torkmedel ett 

antal gånger. Hon beskriver att personalen själva måste hålla koll på om det 

finns tillräckligt med torkmedel i diskmaskinen och när det tar slut. Finns det 

inget torkmedel blir godset inte torrt vilket kan leda till att godset måste 

lufttorkas vilket kan resultera i stopp i diskflödet. Stoppet påverkar 

effektiviteten i diskrummet negativt eftersom gods samlas på hög.  

 

Stefan berättar även att han och personalen får information om maskinens 

status när en service genomförs. Då kan dem få information om hur många 

backar som har gått igenom maskinen och antal körda program. Detta är 

dock ingen information som dem får vardagligen men den kan vara 

användbar i vissa situationer. Stefan berättar också att det finns möjlighet att 

få tag i denna informationen via displayen, men det används näst intill aldrig.  

 

4.3.6 SAMMANKOPPLING 

Peter tror att det hade varit fördelaktigt och smidigt att koppla 

diskmaskinerna till en liten skärm som är uppsatt på väggen som visar hur 

rent vattnet är i disktankarna. Peter påpekar att en mobiltelefon absolut inte 

hade varit ett alternativ eftersom de inte får användas samt att det hade varit 

opraktiskt att plocka fram varje gång man måste kontrollera något. Stefan 

hade gärna velat att enkla grafer och siffror kring vatten- och elförbrukning 

visades på någon annan enhet i diskrummet så att personalen kan se det hela 

tiden. Stefan har samma åsikt som Peter gällande att mobil är ett dåligt 

alternativ. Stefan hade hellre sett en samlad enhet för att alla ska kunna se i 

diskrummet. Anna pratade istället om en sammankoppling mellan backar och 

en enhet där personalen hade kunnat få indikationer på när backarna håller på 

att bli tomma och behöver fyllas på. 
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5 ANALYS 

______________________________________________________________ 

I kommande kapitlet ställs den inhämtade empirin mot den teoretiska 

referensramen för att analysera behovet av internetuppkopplade produkter 

och hur det kan generera kundvärde.  

______________________________________________________________ 

 TRENDER  
 

Wortmann och Flüchter (2015), Cöster och Westelius (2016) samt Isaksson 

et.al (2017) poängterar att IoT blivit allt mer populärt på marknaden 

samtidigt som fler produkter lanseras med denna typ av teknologi för att 

skapa nya användningsmöjligheter och utökat värde för kunder. Detta är 

också något som respondenterna bekräftar när de berättar att många andra 

köksmaskiner uppdaterats och utvecklats med hjälp av uppkoppling mot 

internet. Respondenterna nämner köks-ugnen som exempel på en produkt 

som utvecklats i takt med digitaliseringen. Ugnarna fungerar numera nästan 

som en dator, där automatiseringen är imponerande, enligt respondenterna. 

Jesper berättar att digitaliseringens utveckling i köken även lett till en 

minskad charm av matlagningen, vilket givetvis är en negativ aspekt för en 

kock. Respondenterna hävdar att digitaliseringen har lett till en stor 

utveckling av matlagnings maskinerna vilket inte har skett i samma 

utsträckning gällande diskmaskinerna. Detta har också bidragit till att mer tid 

spenderats bland diskmaskinerna jämfört med övriga maskiner i köket. De 

Moraes (2016) poängterar att teknologin dock inte är allt, det handlar om hur 

teknologin kan ge värde för kunderna. Genom att fylla det teknologiska 

behov kan företaget generera fler fördelar gentemot användare vilket Sjögren 

och Österlund (2017) poängterar brukar leda till ett ökat kundvärde.  

 

Sjögren och Österlund (2017) beskriver däremot att kundvärdet påverkas av 

hur mogna slutanvändarna är i den digitaliserade miljön. En hög mognad 

genererar oftast ett högre kundvärde. Wortmann och Flüchter (2015) 

poängterar att det finns ett större samhällsintresse för IoT och dess 

möjligheter vilket även leder till att mognadsgraden ökar bland allt fler 

människor. Under observationerna och intervjuerna identifierades även en 

skillnad gällande den digitala mognadsgraden och den praktiska erfarenheten 

av teknik. Det största skillnaden var mellan den yngre- och den äldre 

generationen. Denna skillnad beror troligtvis på att den yngre generationen är 
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uppväxt med tekniskt moderna lösningar medan den äldre generationen har 

ett mer tveksamt förhållningssätt till att använda tekniska lösningar. Enligt 

Lindqvist och Neumann (2017) tvingas människor allt mer använda IoT-

teknik eftersom det finns i så pass många produkter. Däremot tror vi att en 

yngre person är mer positiv till nya tekniska lösningar och ser det som 

naturligt medan en äldre person tenderar till att vara lite mer negativ till nya 

tekniska lösningar. Detta är troligen grunden till skillnaden i den digitala 

mognadsgraden vilket även beror på den praktiska erfarenheten av att 

använda tekniska lösningar i allmänhet. Samtliga personer oavsett 

medarbetare eller ledare visade dock ett stort engagemang om 

utvecklingsmöjligheter för att göra diskrummet effektivare. De tog 

exempelvis upp möjligheten att kunna lämna disken på kvällen och därefter 

får den färdig till kommande morgon. En liknande funktion var uppskattad 

bland de ugnar som används i köket då en stek kunde sättas in på kvällen och 

vara färdig dagen därpå. Engagemanget kan förknippas med vad Castells 

(2010) skriver gällande inställning till IoT. I situationer där IoT ger större 

kontroll tenderar individen att ha en mer positiv inställning till en teknisk 

implementering jämfört med en situation där motsatsen sker. Detta 

poängteras av Salo (2006) som menar hur människor i större utsträckning 

väljer att vara uppkopplade med IoT via exempelvis en telefon. Dessa 

situationer tenderar att generera i ökad kontroll. Castells (2010) beskriver ett 

exempel på en situation med minskad kontroll vilket är självkörande bilar där 

den teknologiska utvecklingen leder till minskad kontroll i situationen och 

därmed en minskad entusiasm kring lösningen. Lindqvist och Neumann 

(2016) menar att det idag inte finns en hel tillit till IoT tekniken vilket gör att 

en implementering måste ses över i syfte att inte generera någon risk för 

människan. Castells (2010) menar att negativiteten och riskerna med IoT 

kommer minska i framtiden eftersom de nya generationerna kommer växa 

upp med - och större tillit till tekniken. Baserat på detta kan ett samband ses 

mellan kontroll och tillit där viljan av kontroll troligen påverkas av 

pålitligheten till tekniken, vilket är något som anses öka i framtiden. 

 

Ledarna var mer positiva än medarbetarna till att implementera tekniska 

lösningar för diskmaskiner trots att det inte skett någon större digital 

utveckling bland diskmaskiner. Skillnaden beror troligtvis på att de har skett 

digital utveckling på övriga maskiner i köket som bidragit till positiva 

effekter. En ledare har oftast en mer övergripande bild av en organisation 

vilket kan ha gjort att dem har sett hur tekniken bidragit till fördelar i andra 

delar av organisationen och därför varit intresserade av att implementera 
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effektiva tekniska lösningar inom sin del av organisationen. Cöster och 

Westelius (2016) beskriver att det framöver kommer att finnas mer 

uppkopplade produkter än icke uppkopplade produkter. Detta behöver 

nödvändigtvis inte betyda att uppkopplade produkter per automatik leder till 

positiva effekter. En implementering av IoT har stora möjligheter till att vara 

omtyckt om den skapar nya användningsområden eller användningsfördelar 

som stärker kundupplevelsen. En stärkt kundupplevelse leder enligt De 

Moraes (2016) till ökat kundvärde vilket Ljungberg och Larsson (2015) 

menar formas av kundens behov, förväntningar och användningsnytta. 

Kundvärde kan enligt Kotler, Armstrong och Parment (2016) leda till en 

större spridning av marknadserbjudandet vilket Grönroos (2015) poängterar 

kan leda till ökade marknadsandelar. Kotler, Armstrong och Parment (2016) 

skriver att kunden kommer förmedla värdet till sin omgivning vilket 

exempelvis kan göras genom mun-till-mun metoden.  

 

 STYRNING PÅ DISTANS 
 

Cöster & Westelius (2016) poängterar att IoT har möjliggjort en ny typ av 

styrning av enheter i vår omgivning genom uppkoppling. Detta möjliggör en 

styrning på distans genom inbyggda sensorer i olika enheter. Stefan, Peter 

och Jesper samt Anna ansåg att den nuvarande styrningen på maskinerna 

fungerade på ett smidigt sätt. För att styra diskmaskinerna används idag 

kontrollpanelen som egentligen inte alls är uppkopplad till internet utan är en 

fysisk panel på diskmaskinen. För att kunna starta och stänga av maskinen 

krävs det således att fysiskt vara på plats vid diskmaskinen vilket påvisar att 

det inte finns någon IoT lösning där maskinen exempelvis kan styras på 

distans. Detta uppmärksammades även under observationerna. Det således 

inte nödvändigt att kunna styra diskmaskinen på distans vilket Cöster & 

Westelius (2017) poängterar som en fördelaktig aspekt med IoT. På grund av 

arbetssättet i ett diskrum samt diskmaskinernas nuvarande funktioner krävs 

det ändå att personen som arbetar med maskinerna fysiskt är på plats för att 

lasta på och av disk för att undvika driftstopp. Även om det är tekniskt 

möjligt att styra en diskmaskin på distans är det dock inte användbart för 

slutanvändarna som arbetar med maskinerna eftersom maskinen kommer att 

stanna om det inte finns någon på plats som kan hantera flödet av gods.  
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Det finns flera olika aspekter av att styra och kontrollera en diskmaskin med 

hjälp av IoT. En aspekt avser start och stopp av maskinen vilket inte ansågs 

som något större problem bland något av de fallföretag som studerats. Anna 

ansåg dock att det var problematiskt för en viss del av personalen att starta 

och stoppa diskmaskinen via kontrollpanelen eftersom kontrollpanelen sitter 

cirka en meter från arbetsytan vilket gör det svårt att nå den. Detta är ett 

problem som hade kunnat lösas med hjälp av IoT. Wortmann & Flüchter 

(2015) samt Cöster & Westelius (2017) argumenterar för att IoT är en 

fördelaktig lösning eftersom det möjliggör en sammankoppling mellan 

enheter som därefter kan styras på distans med hjälp av en annan enhet. 

Diskmaskinen hade därför kunnat sammankopplas med en annan mindre 

separat enhet som personalen på Pär Lagerkvistskolan exempelvis hade 

kunnat bära på sig och på så sätt kunnat styra diskmaskinen. Dock är det inte 

ett generellt problem bland samtliga fallföretag utan endast på ett av dem tre 

som studerats. Stefan hävdar att det inte är nödvändigt eller användarvänligt 

att styra deras maskin med hjälp av IoT. Således är IoT inte nödvändigt i 

samtliga situationer utan enbart i vissa.  

 

Internet of Things Sverige (2017) beskriver att sensorer är en viktig del av 

IoT och att det används för att mäta samt uppfatta saker och ting i enhetens 

omvärld. Stefan poängterar att det redan finns inbyggda sensorer i vissa 

maskiner som känner av när det inte finns gods i maskinen vilket gör att den 

stannar per automatik och på så sätt styr sig själv, genom att känna av vissa 

mönster. Internet of Things Sverige (2017) poängterar att sensorer kan 

användas för flera olika användningsområden, och inte bara för att styra 

maskiner, som Stefan beskrivit ovan.   

 

Xiangxuan (2017) menar att redan befintliga produkter kan kopplas upp mot 

internet för att möjliggöra samt förklara särskilda interaktioner mellan saker 

samt mellan saker och människor. Cöster och Westelius (2017) beskriver att 

styrning och kontroll genomförs genom trådlös uppkoppling. Stefan 

poängterar att det skulle kunna vara nyttigt att kunna värma upp vattnet i 

diskmaskinerna innan de kommer till jobbet eftersom det är en process som 

ofta tar lång tid. Stefan ser däremot risken att flera medarbetare kan ha svårt 

att hantera tekniken eftersom de inte har kunskap inom teknik. Stefan tror 

däremot att tekniska lösningar i köket skulle passa bättre i framtiden när 

större delen av personalen består av den nya generationen som är uppväxta 

med teknologiska lösningar. Peter ser också fördelen med att kunna starta 

diskmaskinerna på distans, men poängterar dock att det inte hade 
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effektiviserat eller revolutionerat deras verksamhet. Sjölund och Österlund 

(2017) hävdar att implementering av ny teknologi ofta resulterar i ett högt 

kundvärde. På en marknad med en liten praktisk erfarenhet av teknik 

kommer troligtvis kundvärdet minska om det implementeras allt för radikala 

tekniska lösningar. Detta återspeglas även i respondenternas åsikter kring 

styrningen av diskmaskinerna.  

 

Xiangxuan (2017) beskriver att IoT bland annat används för att styra saker 

digitalt vilket samtliga fallföretag inte ser något större behov av på grund av 

situationen i diskrummet. Sjögren och Österlund (2017) poängterar att 

företag oftast använder nya teknologiska produkter för att skapa ett högre 

kundvärde. I denna diskussion hade inte en ny teknologisk lösning resulterat 

i ett ökat kundvärde eftersom det inte finns något större behov av att kunna 

styra diskmaskinerna på distans med hjälp av uppkoppling och IoT. De 

Moraes (2016) poängterar att teknik per automatik inte leder till ökat 

kundvärde utan att det handlar om värdet som teknologin kan ge kunderna. 

Detta kan liknas med Xiangxuans (2017) förklaring till “why to connect” 

vilket innebär att en uppkoppling inte bör göras om det inte finns någon nytta 

av det.  

 

 KONTROLL PÅ DISTANS 
 

Anna anser att det skulle vara fördelaktigt att kontrollera maskinen på distans 

genom återkoppling om maskinens status i form av alarm och notiser. Anna 

berättar att de har sina två diskmaskiner i separata rum där personen som 

diskar rör sig emellan. Det har uppstått tillfällen när maskinerna stannar på 

grund av fel. Diskpersonalen har då inte sett eller hört felet eftersom de 

befinner sig i ett annat rum. Det kan också vara så att personalen inte ser när 

diskmaskinen har kört klart sitt program i det andra diskrummet och när den 

är redo att sorteras och plockas ut. Anna anser därmed att det hade varit 

fördelaktigt att kunna få denna information snabbt eftersom det kan bli 

problematiskt när det är mycket att göra i diskrummet. Detta är något som 

Xiangxuan (2017) menar att IoT kan lösa genom att förse personen på 

arbetsplatsen med användbar information kring arbetet den utför. Anna 

poängterar även att notis eller ljud hade varit det bästa för dem. Under 

observationen märkte vi även att miljön hos de tre olika fallföretagen var 

väldigt högljudd vilket indikerar på att ljud kanske inte är det optimala för 

personalen. Under observationen på Pär Lagerkvistskola noterade vi även att 
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personalen rörde sig mycket mellan de två olika rummen diskmaskinerna var 

placerade i samt matsalen, för att kontrollera tillförseln av backar, tallrikar, 

bestick och glas. Wortmann och Flüchter (2015) nämner att IoT skulle kunna 

fungera som ett säkerhetssystem. Sensorer i diskmaskinen skulle därmed 

kunna fungera som ett säkerhetssystem genom att skicka notiser som varnar 

personalen om att det är något fel med diskmaskinen alternativt informera 

personalen om när disken är klar. Jesper, Peter och Stefan upplever inte 

samma behov som Anna eftersom dem alltid har personal stationerade vid 

diskmaskinerna.  

 

Peter upplever däremot ett behov av att spåra godset i diskmaskinen. Han 

beskriver att det hade varit fördelaktigt att se vart godset fastnar i maskinen. 

Detta observerades även hos samtliga fallföretag, där det var centralt att 

snabbt identifiera fel som uppstod i maskinen för att snabbt kunna starta 

igång diskprocessen igen. Enligt Cöster och Westelius (2017) kan denna typ 

av kontroll utföras med hjälp av sensorer och kameror i diskmaskinen som 

både kan känna av och ge en överblick om vart gods befinner sig. Detta 

skulle exempelvis kunna visas direkt på maskinen eller med hjälp av en 

extern sammankopplad enhet. Peter berättar även om ett annat problem vilket 

grundar sig i att glasen behöver diskas i en högre temperatur än övrigt gods 

för att det ska bli rent. Vid diskning av glas, behöver maskinen tömmas på 

gods för att sedan värma upp vattnet till en högre temperatur. Detta är 

problematiskt eftersom det skapar flaskhalsar vid inmatning av gods till 

maskinen eftersom vattnet måste värmas upp. Enligt Internet och Things 

Sverige (2017) och Deinoff (2012) kan sensorer även mäta temperaturer och 

ha sinnen likt synen. Skulle en sensor kunna skanna av godset, identifiera 

glas, och automatiskt justera temperaturen skulle IoT lösa Peters behov. 

Diskmaskinerna kan i nuläget redan mäta vattentemperaturen men 

ovanstående förslag på funktioner hade varit ett bra komplement som hade 

skapat ett högre kundvärde.   
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 ÅTERKOPPLING 
 

Wortmann & Flüchter (2015) samt Cöster & Westelius (2017) beskriver att 

IoT teknologin har möjliggjort kommunikation enheter sinsemellan. Detta 

innebär att det även finns en återkopplings-dimension av IoT där information 

från sensorer kan kommunicera med andra enheter. Genom inbyggda 

sensorer kan maskinerna som har studerats kommunicera med andra enheter 

och på ett sätt som är förståeligt för människor. Peter och Stefan beskriver att 

en återkoppling från maskinen hade underlättat deras arbetssätt. 

Diskpersonalen byter ofta vatten i diskmaskinen eftersom dem har problem 

med att identifiera smutsigheten i vattnet. Det går i dagsläget inte att se hur 

smutsigt vattnet är, vattnet byts därför när det känns som att det är dags eller 

när det uppstår en speciell doft. Detta är också något som vi observerade på 

Restaurang VIDA Arena där diskpersonalen bytte vatten i tankarna utan att 

få någon indikation på smutsigheten. Peter, Jefferson och Jesper hade en 

längre erfarenhet av att arbeta i diskrummet vilket gjorde att dem visste 

ungefär när det var dags. Vi observerade även att diskmaskinerna inte ger 

någon återkoppling när silarna i diskmaskinerna blir fulla med matrester. 

Detta va något som personalen själva får ha koll på.  

 

Det finns således ett behov av denna information för att effektivisera 

restaurangernas arbetssätt vilket hade sparat både tid och pengar. 

Slutanvändarna av diskmaskinerna är alltså i behov av att få denna 

informationen kommunicerad vilket enligt Deinoff (2012) hade kunnat 

genomföras med hjälp av sensorer i maskinen som kommunicerar med en 

separat enhet. Denna typ av återkoppling kan givetvis innefatta mer 

information än enbart smutsighetsnivån på vattnet i tankarna. 

 

En annan typ av återkoppling som också hade varit aktuell och som hade 

kunnat effektiviseras med hjälp av IoT teknologin är felmeddelandena som 

kommuniceras via kontrollpanelen. Samtliga fallföretag som studerats har 

poängterat att felmeddelanden som visas på kontrollpanelen är relativt vaga, 

svåra att förstå eller begränsade med information. I detta fall hade IoT 

teknologin kunna vara användbar för att kommunicera felmeddelandena på 

ett mer användarvänligt sätt till en separat enhet. Sjögren och Österlund 

(2017) menar på att tekniken kan leda till ett ökat kundvärde vilket troligtvis 

hade kunnat ske i detta fall. Genom att få informationen om felmeddelande i 

ett klarare, tydligare och mer omfattande format hade personalen kunnat 



 

47(64) 

 

åtgärda vissa fel i maskinen utan att behöva kalla på servicetekniker. Kotler, 

Armstrong och Parment (2016) poängterar även att en produkt fördelas in i 

olika delar där den så kallade “faktiska produkten” är en tillhörande funktion 

som adderar mervärde åt konsumenten. En ny teknisk lösning, vilket i detta 

fall hade kunnat vara en koppling mellan en separat enhet och en diskmaskin 

hade förenklat och öppnat upp ett nytt kommunikationsflöde mellan 

diskmaskinen och användaren. Detta stämmer väl överens med vad 

Xiangxuan (2017) beskriver som “how to connect” vilket är anledningen till 

att implementera IoT, det vill säga koordinera aktiviteter på ett nytt sätt. 

 

Anna beskriver att de har problem med att kontrollera och precisera antalet 

matgäster eftersom dem manuellt räknar antal diskade tallrikar, vilket 

givetvis påverkas av den mänskliga faktorn. Detta hade kunnat åtgärdas 

genom att ha en sensor i diskmaskinen, då dessa enligt Internet of Things 

Sverige (2017) kan användas för att kontrollera en arbetsuppgift och ge 

användbar information om denna. Sensorn hade behövt mäta antalet tallrikar, 

eller vikten på en back full med tallrikar. På så sätt hade denna information 

sedan kunnat skickas till en annan apparat via ett nätverk där informationen 

hade kunnat bli läsbar för personerna i diskrummet. Internet of Things (2017) 

samt Cöster och Westelius (2017) poängterar att sensorerna oftast används 

för att samla data som sedan omvandlas till information som förmedlas och 

kommuniceras via nätverk till andra enheter i ett format som är förståeligt för 

människor. Diskpersonalen hade då innan dagens slut kunnat avläsa antalet 

gäster via en annan enhet som diskmaskinen kommunicerat med. På så sätt 

hade processen att räkna antalet tallrikar eliminerats, ett arbetsmoment som 

redan sker i en stressig miljö. Xiangxuan (2017) beskriver att IoT inte ska 

ersätta människan utan endast förenkla för människorna vilket är precis vad 

lösningen som presenterats ovan skulle ha gjort. Likt vad Internet of Things 

Sverige (2017) påpekar hade IoT lösningen blivit ett komplement med 

möjlighet att generera nytt värde för användaren.  
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 ANVÄNDBARA DATAMÄNGDER 
 

Samtliga respondenter betonar vikten av att kunna se el- och 

vattenförbrukningen i diskmaskinerna. Detta önskemål, eller behov, kommer 

både från ett kostnadsperspektiv men även för att påvisa för både anställda 

och utomstående hur deras arbetsuppgifter i diskrummet bidrar till minskad 

påverkan på miljön. Det kan även används som underlag för ett förändrat 

arbetssätt i diskrummet vilket personalen kan tillmötesgå med en större 

förståelse. Ljungberg och Larsson (2015) poängterar att företag som 

uppfyller kunders behov samt möter deras förväntningar tenderar att skapa 

ett ökat kundvärde. Förbrukningsinformation kan även användas för att 

minska kostnader genom att arbeta annorlunda och mer effektivt vilket frigör 

utrymme i budgetering på annat. Av samma anledning fanns även önskemål 

att kunna se användningen av disk- och torkmedel då dessa är 

kostnadsdrivare inom diskningen. Från observationerna framkom det även ett 

behov av att kunna få förebyggande information om när serviceåtgärder 

behöver genomföras i diskmaskinen, då det minskar risken för oplanerade 

diskmaskinsstopp och därmed minskad påverkan på verksamheten. 

Diskmaskiner mäter och samlar mycket data från användningen av 

diskmaskinen, vilket blir tillgänglig via internetuppkoppling till en dator. 

Större delen av datan är lämpade åt servicepartners medan resterande del av 

datan kan anses för komplex för att använda. Att skapa funktioner som 

underlättar vardagen är något som Sjögren och Österlund (2017) menar 

resulterar i ökat kundvärde. Däremot sker ingen ökning om funktionerna inte 

kan hanteras av slutanvändaren. Edvardsson et. al (2010) poängterar att 

företag måste se till kunden och dennes tankar samt användningsnytta av 

produkten vid en produktutveckling. På så sätt kan företaget även skapa 

kundvärde. 

 

Den information som slutanvändarna idag har tillgång till anses vara för 

komplex att ta del av vilket gör den oanvändbar. Genom att förenkla och 

utveckla innehållet i dessa funktioner kan kundernas behov, som tidigare 

beskrivits, uppnås och därmed enligt Kotler, Armstrong och Parment (2015) 

öka upplevelsen samt kundvärdet. Genom att förenkla tillgängligheten av 

information blir arbetsplatsen inte lika påverkad av risken att inte ha rätt 

kompetens eller erfarenhet tillgänglig om något hade behövt åtgärdas. Detta 

kan göras genom att skicka information till en annan enhet som hela tiden 

finns tillhanda i diskrummet. 
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Vi observerade en fuktig arbetsplats som inkluderar mycket vatten och fukt 

vilket inte gör det aktuellt att koppla en fysisk sladd mellan dator och 

diskmaskin. Detta informationsutbyte behöver ske via internet för att varken 

skada elektroniken i datorn eller diskmaskinen. Edvardsson et. al (2010) 

påpekar att det bästa sättet för företag att tillsätta användbara funktioner är att 

se till slutanvändaren och dess idéer om produkten i fråga för att på så sätt 

försäkra dess relevans och användbarhet. På så sätt kan företag skapa 

funktionella fördelar vilket Sjögren och Österlund (2017) sammankopplar 

med ökat kundvärde. Kotler, Armstrong och Parment (2016) betonar 

ytterligare vikten av att se till kundens vilja och behov vid utveckling av en 

produkt. Denna utveckling bör främst ske i den faktiska produkten vilket 

tenderar till att öka kundnöjdhet och kundvärdet. Det finns olika delar i den 

faktiska produkten. Funktioner är en del av den faktiska produkten vilket IoT 

kan ses som. Utifrån detta kan det sägas att IoT, med kunden i fokus, är ett 

bra alternativ för att utveckla en produkt och skapa ett ökat kundvärde. 

 

Anna beskriver att det inte hade varit användbart att få en ljudsignal när 

maskinen ska kommunicera någonting eftersom det generellt är en hög 

ljudvolym i diskrummet vilket leder till att personalen enbart hör ljudet 

precis runt omkring dem. En ljudsignal blir således ohållbart eftersom den 

diskansvarige rör sig omkring på flera olika ytor i köket. I deras fall är det 

därför mer användarvänligt med en annan typ av signal. Pär 

Lagerkvistskolan har dock inte samma utformning av köket som Restaurang 

Vida Arena och Växjö lasarett där en ljudsignal eventuellt hade kunnat 

fungera eftersom att diskpersonalen inte är i lika stor rörelse på dessa platser. 

Oavsett utformning av kök så hade en signal i form av en notifikation, 

vibration eller liknande till en enhet som bärs av kökspersonalen varit mest 

användbar ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv, eftersom höga ljud då 

undviks bland personalen. 
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 SAMMANKOPPLING 
 

Internet of Things Sverige (2017) samt Cöster och Westelius (2016) menar 

att IoT teknologi innefattar sammankoppling av två olika saker för att 

kommunicera datamängder som därefter kan leda till nya möjligheter för 

företag men även för slutanvändarna. Under observationerna märkte vi att 

diskarna arbetade i ett högt tempo och samkörde flera maskiner, samtidigt 

som de hade ansvar för tillförseln av nya backar i restaurangen. Vissa diskare 

fick röra sig över stora ytor för att hålla koll på diskgodset vilket ansågs som 

stressigt. En sammankoppling mellan diskmaskin och enhet, samt backar 

(med ren disk) och enhet hade varit praktiskt för den anställde eftersom den 

hade kunnat fått större kontroll över sin arbetsyta och arbetsuppgifter. Detta 

hade kunnat genomföras med hjälp av Wortmann och Flüchters (2015) 

exempel som handlar om att förse ställ med viktsensorer som därefter skickar 

en signal om liten vikt och därmed att en påfyllning behövs. Xiangxuan 

(2017) nämner “why to connect” som innebär att det måste finnas en 

anledning till att koppla upp saker för att dem ska anses som användbara. 

Utifrån behoven som presenteras ovan finns det således en anledning att 

koppla upp och koppla ihop enheter med varandra. 

 

Peter påpekar att en separat sammankopplad enhet med diskmaskinen inte får 

vara en mobiltelefon eftersom det är förbjudet att bära i diskrummet 

samtidigt som en telefon är opraktiska att plocka fram vid en kontroll. 

Genom att koppla diskmaskinen mot en annan apparat skulle det kunna ge en 

indikation för användaren när saker och ting behöver åtgärdas. På så sätt blir 

diskaren inte lika låst till diskrummet som vi observerade att den var idag. 

Sammankopplingen genomförs med syfte att hjälpa slutanvändarna vilket 

även Xiangxuan (2017) beskriver att IoT ska förse användaren med 

information som kan användas i arbetet. Syftet med IoT är att komplettera 

människan och inte ersätta denne. Genom sammankoppling av flera saker 

kan även aktiviteter enligt Xiangxuan (2017) koordineras på nya sätt vilket 

skapar nya möjligheter och fördelar för användaren. Det hade därför varit 

användbart med en separat enhet där användaren kan se information om 

maskinen i ett enkelt format. Det hade även varit fördelaktigt om apparaten 

på ett enkelt sätt kunnat bäras av användaren samtidigt som den hela tiden 

var synlig.  
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Ett diskrum är dessutom en miljö där personalen utsätts för vattenstänk, det 

därför viktigt att enheten är vattentålig. En sådan typ av enhet hade skapat ett 

värde för kunden, eftersom kundvärde enligt Ljungberg och Larsson (2012) 

formas av behov, förväntningar och användningsnytta för kunden. 

 

 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR ATT SKAPA 

KUNDVÄRDE 
 

Kotler, Armstrong och Parment (2016) hävdar att en produkt ska 

tillfredsställa det som kunden vill ha eller behöver. Den faktiska produkten 

som innefattar funktioner till en produkt skapar också mervärde till 

produkten och dessa bör ses över för att skapa ett högre kundvärde. 

Johannesson, Persson och Pettersson (2013) menar att lägga till 

produktfunktioner kan generera mer kundvärde samtidigt som Edvardsson et. 

al (2010) poängterar att det är centralt att ha kunden i fokus för att hitta 

användningsnytta. Att lyssna på kundens tankar kring användningsnyttan av 

nya funktioner är därmed centralt för att utveckla produkter. Genom att 

summera tidigare kapitel i analysen har vi kommit fram till nio stycken 

områden där kunderna ser ett behov av förbättring som kan underlätta deras 

vardag. Dessa nio områden visas i tabell 5.1 nedan. 

 

Tabell 5.1. Sammanställning av behov. Egen illustration 

 

Sjögren och Österlund (2017) menar att genom att underlätta vardagen 

skapas det ett kundvärde. Genom att lösa dessa nio behov kommer vardagen 

underlättas för slutanvändaren vilket därmed bör generera ett högre 
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kundvärde. Enligt Grönroos (2015) skapas det även ett större kundvärde när 

företaget kundanpassar sina produkter. Detta påvisar också att en lösning av 

dessa problem med hjälp av IoT skulle vara positivt för kundvärdet. De 

Moraes (2016) hävdar att varje kunds interaktion med en produkt är unik. 

Det är något vi kan se i skillnaderna kring vad respondenternas upplevda 

behov kring diskmaskinerna. De Moraes (2016) menar vidare att kunder 

förväntar sig en service som är anpassad efter deras specifika behov. Därmed 

bör alla synpunkter från respondenterna tas i åtanke.  
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6 SLUTSATS 

 

Det finns ett behov av internetuppkopplade produkter som kan generera 

kundvärde vilket dock skiljer sig från situation till situation. I en situation där 

IoT ger ökad kontroll tenderar människan att ha en mer positiv inställning 

jämfört med en situation där kontrollen minskar. Med andra ord hör intresset, 

som tenderar att tyda på ett behov, ihop med graden av kontroll som 

framkommer från en IoT implementering vilket även hör ihop med tilliten till 

tekniken. Ju mindre tillit till tekniken, desto större behov av kontroll i 

situationen. Studien visar att behovet av IoT påverkas av den praktiska 

erfarenheten av tekniska lösningar och den digitala mognadsgraden inom den 

grupp som studeras. En högre digital mognadsnivå samt mer praktisk 

erfarenhet av tekniska lösningar tenderar leda till ett högre kundvärde vid 

implementering av IoT. Det framkom att ett konstant behov av IoT inte 

efterfrågas eftersom behovet är situationsanpassat där kunder i vissa 

situationer inte gynnas av att vara uppkopplade mot internet och därmed kan 

tekniken ses som onödig samt oanvändbar. Med andra ord är det viktigt att se 

till den situation som IoT avser att förbättra för att på så sätt se om kundernas 

behov finns just där eller om IoT tekniken bara skapar förvirring i 

situationen. Ingen utveckling bör göras bara för utvecklingens skull. 

 

Det framkom flera dimensioner som genererar ett ökat kundvärde vilka var 

kontroll, styrning, återkoppling, användbara datamängder och 

sammankoppling. För att få ökad kontroll kring arbetet kan sensorer vara 

passande eftersom dessa skulle kunna ge indikationer till slutanvändaren 

gällande arbetsuppgiften. En ökad kontroll kan även uppstå genom att 

användarna får notiser när något ovanligt händer med produkten samt 

anledningen till varför. För att förhindra framtida fel med produkten kan 

notiser även ge förebyggande information om exempelvis byte eller service i 

produkten 

 

Det framkom även ett vagt intresse av att kunna styra produkter på distans 

för att på så sätt öka kundvärdet. Att kunna styra på distans beror på hur 

manuell en arbetsuppgift är. Ju mer arbete som utförs på plats, desto mindre 

är behovet av styrning på distans. 

Det finns ett behov av att få återkoppling på ett lätt och förståeligt sätt vilket 

kan ske genom att ta emot informationen i andra enheter som finns nära 
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tillhands. Detta hade förebyggt problematiken med information som kan 

anses vara för komplex att både förstå och erhålla. På så sätt hade tekniken 

varit användbar för slutanvändaren vilket hade ökat kundvärdet. Kundvärde 

kan skapas från tillgången till användbara datamängder vilket exempelvis 

kan vara information om maskinförbrukningen i syfte att se vilka delar som 

kan förbättras och effektivisera användningen. 

 

Det framkom även att kundvärde skapas genom att sammankoppla produkter 

för att skapa och tillgängliggöra kommunikation på nya sätt. Sedermera kan 

aktiviteter och information koordineras, men även erhållas på nya sätt vilket 

kan vara användbart för slutanvändaren. 

 

Med största sannolikhet kommer kundvärdet öka genom IoT teknologi som 

förser användaren med nyttig, användbar och användarvänlig information. 

IoT kan ses som en personlig assistent vars syfte är att förenkla vardagen. 

Kundvärde skapas med andra ord från att vardagen förenklas genom 

teknologisk utveckling kopplad till den faktiska produkten då denna används 

vardagligen. 
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7 DISKUSSION 

 

Utifrån studien framkom det att det finns ett behov av internetuppkopplade 

produkter. Arbetsplatserna hos fallföretagen kännetecknas av ett högt tempo 

med många uppgifter att hålla koll på vilket en IoT lösning hade kunnat 

underlätta. Vi identifierade en skillnad mellan ledare och medarbetare 

gällande intresset för IoT. Ledarna hade större intresse, förståelse och 

kunskap för IoT:s framtida påverkan till skillnad från medarbetarna. Däremot 

gav medarbetarna mycket användbar information och samtliga respondenter 

ställde sig tämligen positiva till uppkoppling av saker. I detta fall skulle 

uppkoppling kunna hjälpa användarna att få mer kontroll över sin situation 

genom bland annat indikationer, återkoppling och distanskontroll. Detta var 

troligen också en aspekt som gjorde respondenterna mer positiva gentemot 

uppkoppling av saker.  

 

Något annat som uppmärksammades var att IoT behovet skiljde sig från 

uppgift till uppgift samt från plats till plats. Detta påvisades då endast ett av 

de undersökta företagen såg ett behov av styrning på distans medan de andra 

ansåg det vara onödigt eftersom det på dessa platser alltid fanns någon på 

plats vid disken. Det framkom flera olika aspekter som kunde ge ett ökat 

kundvärde där den gemensamma faktorn var att samtliga delar skulle 

underlätta och/eller effektivisera det vardagliga arbetet. IoT var aldrig tänkt 

som en ersättare av mänsklig arbetskraft utan det sågs som ett komplement 

till det mänskliga arbetet. IoT skapar stora förändringar i dagsläget och 

kommer skapa större förändringar i framtiden.  

 

På grund av IoT utvecklingen är det svårt att förutspå hur produkterna 

kommer utvecklas samt vilken del av produkten som kommer förändras. IoT 

kan ses som att en ytterligare produktfunktion läggs till vilket därmed 

påverkar den faktiska produkten. Det går också att argumentera för att IoT 

kan ses som en utveckling av en utökad produkt till diskmaskinen, där 

funktionerna som IoT skapar underlättar användandet av den faktiska 

produkten, dvs diskmaskinen. En IoT lösning kan också leda till en ny 

tillhörande produkt, som kompletterar den faktiska produkten i form av en 

separat enhet. Det går därför att diskutera huruvida denna enhet i sådant fall 

ses som en biprodukt till den huvudsakliga produkten. Något att ha i åtanke 

är att den kommande generationen troligtvis kommer att se IoT som en 

självklarhet vilket därmed innebär att behoven kommer förändras och 
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därmed kärnprodukten. Baserat på ovanstående diskussion blir det svårt att 

säga exakt vilken del av produkten som egentligen IoT lösningen har en 

påverkan på. Utvecklingen kan ske i antingen den faktiska produkten, 

utökade produkten, biprodukten eller kärnprodukten. I denna studie, med 

stöd från det teoretiska materialet, har vi sett IoT som ytterligare en 

produktfunktion vilket gör att utvecklingen eller förändringen sker i den 

faktiska produkten. 

 

Att generalisera resultatet över alla tänkbara produkter och dess 

uppkopplingsförmåga kan vara svårt eftersom endast diskmaskiner studerats. 

Däremot kan den insamlade informationen anses som valid då en 

välfungerande metodinsamling genomfördes. Under observationerna och 

intervjuerna fick vi en känsla att respondenterna kändes sig bekväma i 

situationen och förmedlade sina personliga åsikter. Baserat på detta kan de 

underliggande behoven, det vill säga kärnprodukten, anses som avläsbara 

och generaliserbara till andra produkter.  

 

 TEORETISK BIDRAG 
 

Det teoretiska bidraget i denna studie kommer från konstaterandet att 

användningen av IoT har en påverkan på kundvärde. Denna påverkan 

kommer troligen växa sig större i framtiden med kommande generation som 

växer upp i en med digitaliserad värld där IoT och nästintill ses som en 

självklarhet i vardagen. IoT kan skapa ett ökat kundvärde hos de befintliga 

kunderna för att få dem att förbli lojala. Detta kan även skapa ett nytt 

kundvärde gentemot nya kunder. IoT kan med andra ord göra företag mer 

konkurrenskraftiga samt ge dem ökade möjligheter att klara sig på en 

marknad som kommer bli allt mer influerad av digitalisering. Detta kan 

generera nya fördelar för kunderna. Även detta påvisar betydelsen för företag 

att vara en del av den senaste utvecklingen för att inte bli ersatta av andra 

aktörer på marknaden. Det är även viktigt att som företag förstå vikten av att 

utveckla den faktiska produkten, den del av produkten som slutanvändaren 

använder vardagligen för att på så sätt underlätta vardagen och skapa ett 

större kundvärde. Dock kan implementation av IoT även ge motsatt effekt 

ifall den tillsätts i en situation som ej är i behov av att vara uppkopplad mot 

internet. Vid dessa tillfällen, där en uppkoppling sker för uppkopplingens 

skull, kan en förvirring skapas hos slutanvändaren då situationen blir mer 

komplex och svårhanterlig. Detta är något som eventuellt försvårar 
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slutanvändarens vardag vilket gör att kundvärdet minskar. Det är därför 

viktigt för företag att förstå slutanvändarens situation innan en 

implementering genomförs. Denna förståelse kan även användas på 

mikronivå då företaget kan förstå slutanvändaren och visa hur IoT kan hjälpa 

dem i deras vardag.  

 

7.1.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

För fortsatt forskning föreslår vi att samma undersökning bör genomföras 

inom andra branscher för att se skillnader eller likheter för hur IoT påverkar 

kundvärdet. På detta sätt kan vår forskning stärkas, kompletteras, belysas 

med andra infallsvinklar eller motbevisas beroende på behovet av IoT inom 

andra branscher och om det skapar ett ökat kundvärde.  

 

Genom att utföra ovanstående förslag på forskning kan våra resultat testas 

och därmed stärkas eller motbevisas. På så sätt kan ytterligare förståelse 

skapas gällande IoT och dess påverkan på kundvärde.  
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8 FÖRSLAG TILL UPPDRAGSGIVARE 

 

Under studien uppkom det flera olika förbättringsförslag på hur IoT kan 

användas för att generera mer kundvärde. Slutanvändarna ville bland annat få 

tydligare och mer information om vatten- el-, disk- och torkmedels 

förbrukning, men även status på vattnets smutsighetsgrad. Diskarna jobbar i 

en hektisk miljö vilket inkluderar många moment som bör kontrolleras. Det 

handlar exempelvis om hur fel ska åtgärdas, när diskprogram är klara, när 

vatten ska bytas, när temperaturer ska justeras eller när silar ska tömmas. Det 

är med andra ord många olika uppgifter som ska genomföras i ett diskrum. 

Denna information hade slutanvändarna velat ha förmedlad till sig på ett 

enklare sätt. Diskpersonalen hade dessutom velat ha bättre kontroll över 

uppgifterna i köket. Denna information hade kunnat göras tillgänglig på flera 

olika sätt. 

 

Baserat på arbetsmiljö och praktiska hänsyn rekommenderar vi en 

sammankoppling mellan diskmaskinen och en smartklocka. Det framkom 

även från slutanvändarna att den sammankopplade enheten inte behöver vara 

så stor vilket stärker användandet av en klocka. Denna klocka kan diskaren 

ha på sig under sitt arbete och på ett enkelt, men även praktiskt sätt få 

nödvändig information kommunicerad till sig om diskmaskinerna. Genom att 

t.ex. koppla viktsensorer till tallriks-, besticks- och glas ställ kan klockan 

även få indikationer på när det är dags att fylla på dessa ställ. På detta sätt 

minskar diskarens börda vilket skapar en lugnare arbetsmiljö och frigör tid 

för diskaren eftersom denne då enbart kan fokusera på diskningen tills dess 

att klockan ger indikation på att något annat behövs åtgärdas.  

 

Utöver behovet av att få information tillgänglig via exempelvis en klocka 

fann vi även ett behov att förse diskmaskinen med sensorer som kunde 

skanna godset för att därefter ändra temperaturen i vattnet till det som är bäst 

lämpat för det aktuella godset. Arbetet i diskrummet sker i ett högt tempo 

som inte ger utrymme för driftstopp. Det fanns därmed önskemål på att förse 

diskmaskinerna med en vattentålig kamera eller sensor som kan visa och 

känna vart gods befinner sig i maskinen.  
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Gods som trillar av bandet visade sig vara en vanligt förekommande 

händelse som gör att diskmaskinen stannar. För att åtgärda detta krävs det att 

maskinen stängs av vilket leder till ett stopp i hela diskprocessen. Att förse 

maskinen med en kamera eller sensor hade försett slutanvändarna med en 

exakt plats för det störande godset vilket minimerat åtgärdstiden och därmed 

även driftstoppet.  
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 FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 

Figur 2:1. Three levels of product. (Kotler, Armstrong och Parment, 2016, s. 

256). 

 

Figur 2.2. An illustration of the spatial characteristics of adopting IoT 

technologies (Xiangxuan, 2017, s.47). 

 

Tabell 5.1. Sammanställning av behov. Egen illustration 
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 FÖRETAGSFÖRTECKNING 
 

Pär Lagerkvistskolan är en skola beläget i södra Växjö. Skolan har cirka 

300 elever i åldrar från förskola till 9:an. Skolans har två diskrum där en är 

anpassad för tunneldiskmaskinen och det andra används för 

granuldiskmaskinen (se bilaga för mer info). 

 

Växjö lasarett är ett centralsjukhus med ca 200-300 boende patienter. Växjö 

lasarettet har två diskrum där ena är försett med enbart en tunnelmaskin 

medan det andra, det stora, är försett med två tunnelmaskiner, en 

granulmaskin och andra typer av diskmaskiner för att försäkra att godset blir 

kliniskt rent.  

 

Restaurang VIDA Arena är en ishockeyarena med två stycken kök. 

Restaurang VIDA Arena har en restaurang på plan tre där dem varje dag 

serverar lunch samt ett kök på plan för andra typer av serveringar. Under 

matchdagar eller större event i arenan används båda köken frekvent. I köket 

på plan tre finns det en tunnelmaskin som används för disken från 

restauranggästerna, det vill säga främst tallrikar, glas och bestick. I köket på 

plan ett har Restaurang Vida arena också en granuldiskmaskin och två 

huvmaskiner som används för större gods. Restaurangen på plan tre har 

under en bra lunch servering cirka 300 restauranggäster.  
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BILAGA 1- DE STUDERADE DISKMASKINERNA 

 

1. Granuldiskmaskin 

 

 

       2. Tunneldiskmaskin 
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