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Sammanfattning 
Den första industriella revolutionen uppkom vid ångmaskinens framgång, den andra genom 

elektricitet och den tredje utvecklades med hjälp av IT. Den senaste trenden inom industrin 

kallas Industri 4.0, vars vision syftar till att skapa automatiserade fabriker. Den nya tekniken 

kommer inte att utvecklas över en natt och det finns ett flertal faktorer vilka behöver 

undersökas för att lyckas ta stegen mot visionen. Industri 4.0 medför olika förändringar för 

företagen där bland annat människans roll inom verksamheten kommer att påverkas. 
  
Studien har genomförts mot ett medelstort industriföretag, vilket strävar efter att utveckla 

sin verksamhet mot industri 4.0. Författarna har tidigare samarbetat med industriföretaget 

och konsultbyrån. Tillsammans utvecklar de en plattform mot Internet of Things (IoT) för 

att ta första steget mot en uppkopplad verksamhet. Syftet med studien var att granska en 

pågående implementering av IoT med fokus på att förstå olika aktörers perspektiv på den 

framväxande tekniken. Med den utgångspunkten identifierades olika möjligheter och 

problem företagen kommer att behöva ta hänsyn till. 
  
Studiens resultat belyser skillnaden mellan olika aktörers perspektiv vilket i framtiden 

kommer att behöva diskuteras för att hitta en balans. Eftersom studien granskade en 

pågående implementering identifierades dessutom ett arbetssätt bestående av viktiga 

komponenter för företag med visionen att börja utveckla sin verksamhet mot industri 4.0 

visionen. 
  
Nyckelord: 
Internet of Things  
Industri 4.0 
Content management system  
Human machine interaction  
Smarta fabriker 
Cyber-physical system  
Informationskvalité 
Trust Management  



   
 

   
 

Summary 
The first industrial revolution moved from farming to factory through the development of 

the steam engine. The Second arose through the innovation of electricity and the third 

industrial revolution moved from analogue technology to digital technology. The latest 

industry trend is called industry 4.0, whose vision is to create automated factories. Industry 

4.0 refers to create smart factories, where physical objects may communicate with each 

other to solve different kind of problems. This new technology entails different changes for 

companies, there among other things; the role of human beings will be affected in one or 

another way. 

 

This thesis has examined an industrial company, which strives to develop their business 

towards industry 4.0. The purpose of the study was to review an ongoing implementation 

of IoT, focusing on understanding different actors' perspectives on the emerging technology. 

On this basis several of possibilities and difficulties were identified, which companies need 

to consider in the future when developing towards industry 4.0. 

 

The result of the study describes the difference between different actors' perspectives, which 

in the future will have to be discussed in order to find a balance in the IoT-environment. By 

examining an ongoing implementation of IoT, a checklist consisting of key components 

were identified. This checklist may be useful for companies with the ambition to start 

developing their business towards the industry 4.0 vision. 

  



   
 

   
 

Förord 
Vi skulle vilja tacka Sigma Technology och Tecnau AB, vilka gett oss möjligheten att 

granska ett pågående IoT-projekt. Båda företagen har visat ett stort engagemang och varit 

till stor hjälp med att förse oss med kompetenta personer till datainsamlingen.  

 

Ett extra tack vill vi rikta till våra handledare Niklas Malmros & Johan Ericsson på Sigma 

Technology. De har stöttat och hjälpt oss under hela examensarbetet. Tillslut vill vi tacka 

vår handledare Jan Aidemark som delat med sig av sin kunskap och väglett oss genom 

arbetet.  

 

Tack! 

  

Jacob Frössling & Tobias Eiman  

Maj 2018 
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1 Introduktion  
Introduktionskapitlet kommer först att beskriva studiens ämnesområde, för att sedan presentera 

tidigare forskning inom området. Därefter redogörs ämnets problemområde och studiens syfte och 

frågeställningar. Sist kommer studiens ramar att definieras genom praktiskt uppdrag, avgränsning, 

målgrupp samt studiens upplägg. 

1.1 Inledning 

Den senaste trenden inom industrin är automatisering, robotisering och digitalisering av 

olika processer. Denna trend nämns ofta vid namnet Industri 4.0. Redan idag automatiseras 

flera processer inom industrin, där människans närvaro blir allt mer sällsynt. Denna 

utveckling gör dock inte människans roll obetydlig. Människan skapar möjligheter för 

morgondagens uppkopplade industri, vilket kommer att erbjuda nya yrkesroller som inte 

existerar i dagsläget. Automatiserade processer är dock något situationsbaserat och 

möjligheten inom andra industrier kan vara mer komplexa. Utmaningen för många företag 

är inte bara att optimera tillverkningsprocessen, utan också att skapa kund- och affärsnytta 

av den insamlad data från maskiner när de används av kunden (Dagens Samhälle, 2017). 

Det är nu upp till företagen om de hänger på trenden in i industri 4.0. Valet kan påverka de 

på flera olika plan framöver. Den här rapporten kommer att fokusera på tre olika perspektiv: 

hur IT-konsultföretag, beställare och kund ser på industri 4.0 från respektive synvinkel. 

 

De industriella revolutionerna har fram tills nu varit tre till antalet. Industri 1.0 bestod av 

ångmaskiner, industri 2.0 av elektricitet och industri 3.0 av IT. Nu är vi framme vid den 

fjärde och senaste industriella revolutionen. Industri 4.0 syftar till företagens framtida 

tillverkande av självstyrande fabriker, vilket bidrar till en effektivare produktion och logistik 

i ett företag (Nyteknik, 2017). Genom att ta fram intelligenta nätverkssystem ökar 

flexibiliteten. Det leder till kortare ledtider då maskiner får möjlighet att kommunicera med 

varandra med hjälp av IoT. En effekt av detta kan bli att ett OECD-land, exempelvis 

Sverige, kan ta tillbaka produktionen från låglöneländer och således ökar den industriella 

tillväxten på nytt (Nyteknik, 2017). 

  

Termen IoT handlar om att göra maskiner levande. Genom att implementera sensorer och 

processorer i olika artefakter förändras dess beteende. Det här innebär att de kan 

kommunicera med omvärlden och således anpassa sig till olika situationer, vilket ger 

mervärde till användaren (IoTSverige, 2017). IoT används för att öka kundnöjdheten i en 

produkt eller att öka produktiviteten i en fabrik. Det kan handla om en lösning där artefakter 

och människan rapporterar om sin status och sin omgivning (IoTSverige, 2017). Idag 

beräknas det finnas upp till 23 miljarder uppkopplade enheter runt om i världen, år 2025 

beräknas den siffran ha mer än tredubblats till 76 miljarder enheter (Statisa, 2018).  

1.2 Tidigare forskning 

Ekelöf & Stålring (2016) studie menar att användandet av sensorer i företagens maskiner är 

en lätt och kostnadseffektiv förändring. Sensorerna möjliggör att de kan kontrollera 

kvaliteten av processen. Genom att granska detta kan det tidigt upptäckas fel, vilket måste 
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åtgärdas. Framöver kommer sensorer att utvecklas och ha sinnen likt människan. Sensorerna 

kommer alltså kunna tolka en bild, ett ljud eller en doft för att kunna avgöra om något är 

rätt eller fel i processen. Artificiell intelligens (AI) handlar om detta, att lyckas utveckla 

maskiner med mänsklig intelligens (Ekelöf & Stålring, 2016). 

  

Ekelöf & Stålring (2016) beskriver i sin undersökning hur viktigt det är att företagen 

anpassar sig till nya tekniker för att kunna hänga med i utvecklingen. Med hjälp av dagens 

teknik kan företagen inom tillverkningsindustrin dra fördelar av att påbörja processen mot 

industri 4.0. De menar att företag bör ta tillvara på den redan existerande tekniken för att 

påbörja arbetet mot omställningen inför industri 4.0, vilket även kommer att bli avgörande 

för att de skall lyckas behålla sin position (Ekelöf & Stålring, 2016). Det är viktigt att inte 

glömma bort människan i processen. Denne kommer alltid att vara den största resursen i en 

organisation. Samspelet mellan människa och teknik skapar bättre förutsättningar i ett 

företag. För att hinna med i utvecklingen är det viktigt att redan nu börja förändringen mot 

Industri 4.0. Detta genom att exempelvis lagra data (Ekelöf & Stålring, 2016). 

  

Studien av Kounelis, Baldini, Neisse, Steri, Tallacchini & Guimaraes Pereira (2014) syftar 

på att den individuella förmågan att ingripa och skräddarsy systemet är ett viktigt inslag i 

att bygga förtroende för IoT-tekniken. Den enskilda förmågan hos människan att anta fria 

beslut är en relevant drivkraft för att bygga upp betrodda human-IoT-relationer. Förtroendet 

eller anpassningen definierar den konfidensnivå en enhet eller specifik tjänst kan 

säkerhetsställa. Dessutom är förtroende relaterat till användarens övertygelse om att en 

enhet eller ett system fungerar normalt och levererar specificerade resultat grundat av 

aktuella bevis, tidigare beteende, användarens personliga kunskaper, uppfattningar och 

tidigare erfarenheter (Kounelis et al. 2014). 

  

En studie av Skytté och Olsson (2017) beskriver att ett teknikskifte mot IoT kan medföra 

förändringar både för företag och konsumenter i form av förändrade arbetsroller. Nya sätt 

att producera innehåll och nya sätt att ta del av innehållet. Studien fokuserar på vad detta 

innebär för tekniska skribenter. För att belysa problemet utfördes en undersökning på ett 

fallföretag. De specialiserar sig på att producera teknisk dokumentation och har redan börjat 

kolla närmare på IoT. Slutsatsen av undersökningen är att den tekniska skribentens roll inom 

IoT-kontexten kommer att förändras gentemot den traditionella arbetsrollen, då högre krav 

på teknisk kompetens i form av objektorientering och programmering kommer att ställas på 

skribenten vid dokumentation i en IoT-miljö (Skytté & Olsson, 2017). 

  

Framsteg inom IoT-området har gjort det möjligt för vardagliga föremål att medverka i 

processen. Det är dock oklart hur lekmannen uppfattar de allt mer aktiva artefakterna (Jia, 

Wu, Jung, Shapiro, & Sundar, 2012). Forskningens datainsamling genomförs genom en 

intervjuundersökning för att undersöka individernas kunskaper, attityder, förväntningar och 

oro för IoT-teknik. Resultaten visar att IoT-tekniken erbjuder handlingsmöjligheter såsom 

interaktivitet och modalitet. Till skillnad från teknikcentrerade och användarcentrerade 

tillvägagångssätt föreslår studien en balans mellan människan och de uppkopplade objekten. 

Studien föreslår att använda ett behovsinriktat designsynsätt för att bygga en integrerad, 
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självjusterande, användarrelevant arkitektur av IoT (Jia et al., 2012). Människans 

självständighet och delaktighet berörs i arbetet inom IoT-miljöer. Istället för att minska den 

mänskliga delaktigheten och autonomin bör dessa miljöer ge användarna möjlighet att hålla 

kontroll över informationsutbytet mellan enheter och internettjänster. Människan kan 

fungera likt personliga assistenter eller stöd för de maskiner eller system som utför 

uppgifterna (Jia et al., 2012). 

1.3 Problemformulering 

Organisationer som idag vill ta steget mot industri 4.0 arbetar ofta efter ett arbetssätt där de 

ser att det måste finnas en helt färdigutvecklad IoT-lösning innan de kan implementera den 

i verksamheten. Det innebär att det i många fall tar lång tid innan de kommer till 

implementeringsstadiet då lösningen i sig tar långt tid att utveckla (Mörén, 2017). Genom 

att hitta ett nytt implementeringssätt kan organisationer lyckas ta steget mot industri 4.0 

mycket snabbare och således skapa värde redan i början av IoT-projektet.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Vid implementation och arbete inom IoT-tekniker medförs förändringar inom företagets 

miljö, där vissa arbetsroller kan få nya uppdrag jämfört med tidigare. Syftet blir att 

undersöka hur människan i framtida IoT-miljöer kan vara en viktig nyckel för 

informationskvalitén. Många tidigare studier fokuserar på hur människan kan bidra med sin 

kunskap för att optimera ett system i teorin. Denna studie kommer att granska ett pågående 

projekt av en implementation inom IoT för en tillverkningsindustri samt fokusera på 

projektets olika aktörers perspektiv: 

  

• Konsultbyrå: Konsultbyrån med fokus på informationshantering samt utvecklar 

IoT-plattformen för fallföretaget. 

• Beställare: Verksamhet som tillverkar och utvecklar maskiner för utskrifter av 

bland annat grafisk design med visioner inom Industri 4.0 

• Användare: Kunder till företaget som använder maskinerna i sitt dagliga bruk eller 

utför underhållsarbetet på maskinerna. Dessa personer kommer främst integrera och 

använda IoT-plattformen genom sitt dagliga arbete 

 

Syftet med denna studie är att identifiera viktiga faktorer som kan vara avgörande för att 

lyckas skapa en fungerande IoT-plattform, från varje aktörs perspektiv. Utifrån detta syfte 

skapades det olika frågeställningar vars svar ska bistå med ett forskningsbidrag inom 

industri 4.0. 

  
• Vilka problem och möjligheter finns vid en implementering av IoT utifrån 

konsultbyråns, beställarens och användarens perspektiv? 

 

• Hur kan olika aktörers perspektiv skilja sig åt i ett IoT-projekt?  
 

• Vilka faktorer är viktiga att ta ställning till för IT-organisationer, i syfte att nå 

framgång inom IoT-utveckling? 
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1.5 Praktiskt uppdrag 

Idag producerar och säljer fallföretaget kringutrustning till industriskrivmaskiner. Dessa 

maskiner är i dagsläget utrustade med olika sensorer. Sensorerna har olika uppgifter, 

däribland att automatiskt justera pappersarkens position och meddela när pappret håller på 

att ta slut. Sensorerna samlar idag in data för den specifika maskinen. Informationen lagras 

inte på ett tillräckligt tydligt sätt för att få fullständig kontroll över maskinens innehåll. I 

dagsläget har fallföretaget full kontroll på sina maskiner dagen de placeras ut hos kunden. 

Med tiden upphör deras kontroll eftersom vissa delar i maskinen byts ut, vilket vanligtvis 

inte rapporteras. Konsultbyrån har fått i uppdrag att ta fram och implementera en IoT-

plattform på fallföretaget. IoT-plattformen skall innefatta insamlad sensordata, vilket sedan 

skall visualiseras i en plattform med olika vyer. 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att fokusera på tre olika perspektiv: konsultbyrån, beställaren och 

användare. Den avgränsning gjordes för att generalisera perspektiven, istället för att 

fokusera på enskilda personers åsikter. Perspektivet användare innehåller till exempel flera 

olika typer av användare. Eftersom både konsultbyrån och fallföretaget känner av behovet 

att komma igång med arbetet gjordes en avgränsning till att enbart fokusera på två av 

beställarens maskiner. Denna avgränsning gjordes främst för att kontrollera att plattformen 

verkligen fungerar för att åtgärda beställarens nuvarande problem. Plattformen skall sedan 

införas hos övriga kunder. Vår studie kommer därför påverkas genom att antalet berörda 

och alternativa intervjurespondenter kommer att minskas. Det kan dock vara något positivt 

eftersom dessa personer har blivit väl informerade om vilket arbete konsultbyrån och 

fallföretaget arbetar med. Detta kommer i sin tur att underlätta intervjuer och diskussioner 

med deltagarna. En annan avgränsning är att vi inte kommer att fokusera på för mycket 

tekniska detaljer, utan mer förklara vilka tekniska komponenter som IoT-plattformen 

innehåller och inte hur de fungerar för det specifika fallet.  

1.7 Målgrupp 

De primära målgrupperna för studien är konsultbyrån vars uppgift är att utveckla IoT-

plattformen samt beställaren där IoT-plattformen implementeras. Båda målgrupper är 

intresserade av hur människorna som arbetar med maskinerna idag kommer att tolka en IoT-

plattformen för att kunna vidareutveckla och optimera den tänkta lösningen. De ser denna 

studie som ett bra kunskapsbidrag inom ämnesområdet.  Då Industri 4.0 just nu är ett väl 

omtalat område inom industrin bör ett flertal andra industrier och IT-företag vara 

intresserade av denna studie för att ta lärdom för sina framtidsvisioner. Det presenteras en 

checklista, vilket andra företag kan följa i liknande IoT-projekt. Övriga målgrupper är 

personal på Linnéuniversitet och andra universitet vars forskningsområde är inom IoT samt 

studenter vars intresse ligger inom ämnesområdet. 
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2 Teori 
Det här kapitlet innehåller relevant bakgrundsfakta och teorier inom ämnesområdet. Den 

litteratur som presenteras har en stark koppling till studiens innehåll. De olika teorierna 

delas upp i separata rubriker där respektive teori representerar sin del inom studiens 

ramar. 

 2.1  Industri 4.0 

Lasi, Kemper Fettke, Feld & Hoffman (2014) skriver att den framtida visionen inom 

produktion innehåller modulära och effektiva produktionssystem vilka kännetecknas av att 

produkterna kontrollerar sin egen produktionsprocess. Automatiseringen kommer alltså att 

öka. Detta på grund av de tekniska hjälpmedlen, vilket kommer att stödja det fysiska arbetet 

på en produktionsavdelning. Den ökande digitaliseringen av all tillverkning samt 

tillverknings-stödjande verktyg resulterar i större mängder av registrerad sensordata. 

Sensordata kan stödja funktioner som kontroll och analys i ett företag. De digitala 

processerna utvecklas genom ett resultat av detta, vilket bidrar till ett bredare nätverk av 

olika tekniska komponenter. I relation till den ökade digitaliseringen av producerade varor 

och tjänster leder det till helt digitaliserade miljöer. Detta är en stark drivkraft för ny teknik. 

(Lasi et al. 2014) 

  
Alfnes, Strandhagen, Strandhagen och Vallandingham (2017) beskriver att industri 4.0 kan 

delas in i två olika aspekter, vilket vidrör ett flertal viktiga delar inom industrin. Den första 

aspekten är den avancerade tekniken som hastigt utvecklats samt orsakat ett paradigmskifte 

inom industrin. Dessa är tekniker IoT, Internet of Service och Big Data etc. Den andra 

aspekten är efterfrågan från tillverkningsföretagen med höga personalkostnader, där 

tekniken kan användas för att utföra vissa uppgifter. Genom att använda sig av dessa 

avancerade tekniker kan maskiner och människan kommunicera i realtid för att kunna dra 

slutsatser, vilket leder till ett beslut. Alfnes et al. (2017) förklarar att företagen kan komma 

att försöka hitta nya sätt att sälja in sina produkter och tjänster samt att flera nya 

affärsmodeller kommer att uppstå. Inom begreppet industri 4.0 har sedan tre nödvändiga 

komponenter identifierats för att lyckas med industri 4.0 visionen (Alfnes et al. 2017). 

2.1.1  Tre komponenter för att nå Industri 4.0: 

 

1. Cyber-physical system (CPS) 

Den första komponenten, CPS, är lik begreppet IoT och kan beskrivas som en 

transformativ teknik för att hantera smarta fysiska objekt med olika sammankopplade 

system. CPS kan utvecklas och modifieras för att hantera de fysiska objektens 

sammankoppling för att uppnå intelligenta och självanpassningsbara maskiner. Den 

senaste utvecklingen inom sensorer har gjort det mer tillgängligt och prisvärt i syfte 

att användas till datainsamling och datanätverk inom industrin, vilket pushar dagens 

industri till att implementera denna typ av högteknologiska metoder i syfte att vara 

konkurrenskraftiga (Lee, Bagheri och Kao, 2014). CPS kan ses som det centrala för 
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att etablera industri 4.0 visionen. Målet med CPS är smarta maskiner, lagringssystem 

och produktionsfaciliteter, vilket genom autonomi och intelligens kan kommunicera 

och utbyta information, skapa underlag för beslut och handlingar, samt att styra 

varandra självständigt för att lösa eventuella problem (Posada et.al., 2015). 

 
2. Internet of Things 

IoT är den andra komponenten och kan beskrivas som en kombination av RFID chip, 

sensorer och internetprotokoll, vilket tillåter samarbete för att undersöka statusen på 

det fysiska objektet. Dessa fysiska objekt är uppkopplade mot denna kombination av 

enheter. IoT kommer att möjliggöra insamling av data från produkterna samt öka 

informationen som analyseras, vilket vidare kan användas till fler uppgifter än innan. 

Att få fram information om vart något händer, vad som händer och vilka nödvändiga 

åtgärder för problemet är kunskap är kunskap IoT kan visualisera, vilket skulle kunna 

ge ett användbart beslutstöd (Slack, Chambers & Johnston, 2010). 

 
3. Smarta fabriker 

Den tredje komponenten av industri 4.0 kallas för Smarta Fabriker. Det kan beskrivas 

som fabriker där CPS-kommunikation underlättar för människan och maskinerna att 

utföra dess uppgifter. Det handlar om att samla in, distribuera och ge tillgång till 

produktionsinformation i realtid till användare eller maskin. Ordet smart innebär att 

objekt förbättras när det tillförs funktioner vilka ökar objektets förmåga. Smarta 

fabriker kan förklaras “närvarande fabriker” där en autonom och hållbar produktion 

äger rum för att samla in, byta och använda sig av informationen med hjälp av ett 

nätverk av människa, maskin, material samt system (Alfnes et al, 2017). 

2.2  Human-Machine-Interaction inom industrin 

Samspelet mellan människan och tekniken kommer på lång sikt få konsekvenser av industri 

4.0. Alla objekt i fabriksmiljöer kommer att vara utrustade med 

kommunikationsmöjligheter. Med tanke på teknikens framsteg, kan det antas att 

omfattningen och behovet av människan i fabrikslokaler kommer att ändras. Maskiner och 

objekt i dessa miljöer kommer att bli allt mer autonoma och självorganiserade. Istället för 

att se det som att människans roll försvinner bör folk integreras in i den Cyber-Physical 

struktur. Här fångas de individuellas kunskaper och färdigheter upp och realiseras, se figur 

1 (Adapted Production Strategy, Gorecky et al. 2014),  

 

 
Figur 1: Adapted Production Strategy, Gorecky et al. 2014 
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Människan kan anses vara den mest flexibla komponenten i en CPS-struktur på grund av sin förmåga 

att fatta egna beslut samt att manuellt kunna ingripa. Genom att ge tekniskt stöd till systemet kan 

människans roll förändras från en vanlig arbetare till strategisk beslutfattare i den framtida 

automatiserade industrin (Gorecky et al. 2014). Människan kommer att få ett bredare ansvarsområde 

än tidigare och bör följaktligen förses med assistans från systemet. Ett viktigt mål är att utveckla ett 

adaptivt system, vilket uppfyller uppgifterna: 

  

• Stödja användarna på bästa möjliga vis i sällsynta eller tidigare obesvarade och svåra 

situationer. 

• Upptäcka och anpassa sig till den kontexten där användarens åtgärder befinner sig i. 

• Baseras på befintlig företagskunskap, vilket ska sträva efter att alltid utvecklas och 

uppgraderas för att ge bäst möjliga hjälp till användaren. 
  
Ett supportsystem för användarna är en fundamental byggsten för att i framtiden ta klivet in i industri 

4.0. Gorecky et al. (2014) beskriver att i framtiden kommer alla anställda inom industrin att ha 

personlig assistent i form av exempelvis en mobil enhet, vilken förser de anställda med relevant 

information. 

2.3  Content Management System 

Framöver kommer de smarta maskinerna att vara beroende av att få till sig information. De 

tekniska skribenternas roll blir avgörande här då dessa behöver strukturera och förse 

maskinerna och servicetekniker med informationen på ett korrekt sätt. Framöver kommer 

alltså både servicetekniker och maskinen att behöva få till sig korrekt information för att 

IoT-lösningen skall vara komplett och fungera till fullo (Hoffman, 2015). Det är med hjälp 

av dagens Content Management System (CMS) detta blir möjligt. Genom att strukturera 

och klassificera informationsmoduler, istället för att använda sig av långa PDF-dokument, 

kan skribenten kombinera och återanvända dessa moduler till olika produkter. Det är sedan 

dessa moduler serviceteknikern får till sig från maskinen i form av olika meddelanden. 

Dessa visualiseras i maskinens display eller i serviceteknikens telefon (Hoffman, 2015).n 

2.4  Trust management 

Trust management (TM) är en viktig del inom IoT för skapa tillförlitlig datafusion, 

datautvinning, kvalitetssäkra tjänster, och förbättrad informationssäkerhet. TM hjälper till 

med att minimera användarens rädsla kring risker och osäkerhet angående tjänsterna eller 

applikationerna. TM fokuserar istället på att förbättra engagemanget till användandet av 

systemet (Yan, Zhang & Vasilakos, 2014).  

 

Ett IoT-system kan delas upp i tre olika skikt. Ett fysiskt skikt innehållande sensorer, aktörer 

och uppkopplingar som sammankopplat samlar stora mängder data. Ett nätverksskikt 

innehållande av nätverkskomponenter inom den heterogena nätverkskonfigurationen, vilket 

hanterar den insamlade data och omvandla det till relevant information. Den informationen 

skickas till applikationsskikt, vars uppgift är att tillhandahålla slutanvändaren med de 

tjänster ett IoT-system levererar (Yan, et al, 2014). Parallellt med dessa tre skikt existerar 



 

  8 (45) 
 

flera olika cyber fysiska relationer, vilket kan utforskas och utvinnas för att utföra tjänster 

åt människor. Tillit är ett komplicerat koncept och införandet av IoT genererar ytterligare 

problem gällande integritet, säkerhet, tillförlitlighet etc. TM inom IoT handlar om att samla 

in nödvändig informationen för att fatta beslut om förtroendeförhållandet mellan människan 

och tekniken. Yan, et al (2014) menar, för att skapa ett trovärdigt IoT-system behöver TM 

uppnå följande kriterier: 

 

• Trust relationships and decision – Utvärdera förtroendet mellan olika entiteter i 

IoT-systemet för att skapa ett godtyckligt samarbete och kommunikation mellan 

skikten. 

• Data perception trust – Insamlingen av data ska trovärdig för att kunna generera 

korrekt och relevant information till användaren. 

• Privacy perservation – personlig information bör skyddas enligt bestämda policys 

• Data fusion and mining trust – Data bör analyseras på ett trovärdigt sätt för att 

användaren ska tro på informationen. 

• Data transmission and communication trust – Data bör överföras och 

kommuniceras på ett säkert sätt. Icke-behöriga ska inte få tillgång till data som 

kommuniceras och skickas. 

• Quality of IoT-service – Informationen IoT-systemet förser till användaren ska vara 

specifik, för rätt person i rätt tidpunkt. 

• System security and robustness – IoT-systemet ska vara säkert och kunna 

motverka systemattacker för att vinna användarens förtroende. 

• Generality – TM för olika IoT-system bör vara generella för att kunna införas 

oavsett system 

• Human-Computer trust interaction – Stödja interaktion mellan människa och 

tekniken på ett trovärdigt sätt, vilket kan leda till högre acceptans från användarna. 

• Identity trust – För att skapa ett pålitligt IoT-system bör TM vara anpassningsbart 

efter olika behov, däribland integritetsskydd hos användarna kan se olika ut. 
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3 Metod 
Under detta kapitel kommer studiens vetenskapliga ansats att beskrivas och hur den 

empiriska datainsamlingen genomförts. En förklaring på hur informationen har analyserats 

presenteras samt en beskrivning av urvalet av respondenter. För att kvalitetssäkra studiens 

innehåll diskuteras även tillförlitlighet, reliabilitet och etiska övervägande. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Undersökningen syftar till att samla in information och åsikter från olika målgrupper, vilka 

har identifierats i tidigare faser i arbetet. Studien fördjupar sig inom hur de olika 

målgrupperna ställer sig till den tänkta IoT-lösningen samt hur respondenterna tror att det 

kommer att påverka deras arbete inom organisationen. Genom att använda kvalitativa 

metoder gavs möjligheten att djupdyka inom ämnet, vilket bidrog till att forskningsfrågorna 

som beskriver studiens syfte kunde bli besvarade. Båda författarna har tidigare arbetat 

tillsammans med konsultbyrån och fallföretaget. Då genomfördes en förstudie för att 

identifiera krav till lösningen, problemområden och ansvarsområden. Detta skulle kunna 

påverka vår objektivitet till undersökningen, då vi omedvetet kan ha påverkat studiens 

forskningsresultat. Vi anser att våra tidigare erfarenheter inom projektet enbart har gett oss 

en bättre förståelse för ämnet och således möjligheten att fördjupa oss ytterligare, snarare 

än att vi subjektivt har påverkat resultatet. Det tidigare samarbetet genererade dessutom att 

en kontakt etablerats mellan författarna och de berörda företagen i projektet. Detta gjorde 

undersökningen smidigare att genomföra. 
  
Genom att granska Cresswells modell vilken beskriver olika strategier för olika 

undersökningsmetoder, ansågs ett kvalitativt perspektiv vara mest lämpligt för denna studie 

(Cresswell, 2014). Detta eftersom denna undersökning fokuserar på olika användares 

tolkning av en kommande IoT lösning för fallföretaget och deras kunder. För att undersöka 

olika intressenters tolkning behövs djupare förståelse än vad en kvantitativ 

datainsamlingsmetod hade kunnat generera. Jacobsen (2002) fortsätter beskriva att den 

kvalitativa metoden samlar in ord, till skillnad från den kvantitativa där syftet är att samla 

in siffror. Kvalitativa metoder är passande när datainsamlingen syftar till att fördjupa sig 

inom ett specifikt område och fokuserar på deltagarnas åsikter och värderingar samt att 

resultatet kan vara en grund för kommande förändringar (Cresswell, 2014). 
  
Ämnet anses vara av sådan karaktär att ett hermeneutiskt synsätt passar bättre än ett 

positivistiskt eftersom människan är komplexa och därför ses bättre utifrån ett tolkande 

perspektiv, snarare än ett förklarande. Inom den tolkningsbaserade riktningen finns det 

enligt Jacobsen (2002) inte någon objektiv social verklighet, utan bara olika bilder av 

verkligheten vilka enbart kan kartläggas genom att forskare sätter sig in i hur människan 

tolkar och ger mening åt specifika fenomen. 

 
Med kvalitativa metoder stävar efter att fånga verkligheten från flera olika perspektiv då det 

inte finns någon objektiv sanning här (Hedin, 1996). Här ligger intresset i att se hur 
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respondenten tolkar frågorna för att kunna besvara forskningsfråga i slutändan. I denna 

metod jobbar vid med en induktiv ansats, vilket betyder att vi går från empiri till teori. 

Forskare har ett större ansvar då det är upp till dem att sedan tolka inkommen data (Hedin, 

1996). 
  
För att genomföra studien har en fallstudie genomförts hos konsultbyrån och beställaren. En 

fallstudie är en undersökningsmetod där forskaren får möjlighet att använda sig av olika 

källor och metoder (Denscombe, 2004). Författaren säger även att en fallstudie möjliggör 

en djupdykning inom ett specifikt ämne. Undersökningen har avgränsats väl till de tre 

perspektiven, konsultbyrå, kund och beställare. Processen för studien har underlättats då 

konsultbyrån och beställaren har givit tillgång till deras fabriker, maskiner och dokument 

för studiens genomförande. 

3.2 Datainsamling  

Datainsamlingen bestod främst av intervjuer med berörda personer från fallföretaget, 

användare och servicetekniker av fallföretagets maskiner samt delaktiga personer från 

konsultbyrån. Studiens intervjuteknik var öppna individuella intervjuer, vilket innebar att 

det samtalades i en vanlig dialog med respondenten (Jacobsen, 2002). Intervjuerna utfördes 

antingen på plats eller över telefon beroende på vad respondenten föredrog. Då IoT är ett 

relativt nytt område ansågs en fördel i att möta respondenterna på plats för att lättare kunna 

förklara och beskriva de olika momenten i processen samt hur den tänkta lösningen kommer 

att se ut. Författarna ansåg också att det skulle bli enklare att förstå hur de olika tekniska 

detaljerna på maskinerna fungerade om det gavs möjligheten att träffa respondenterna med 

erfarenhet av maskinerna på plats. Enligt Jacobsen (2002) skapas det oftast en trevligare 

stämning mellan människan när de ses över ett personligt möte och inte över telefon. De 

öppna individuella intervjuerna är lämpliga då syftet med studien bland annat är att få reda 

på respondentens tolkning (Jacobsen, 2002). Sammanlagt intervjuades sex personer, varav 

hälften av intervjuerna genomfördes på plats hos respondenten och hälften via telefon på 

grund av geografiska skäl. 

  
Under tidigare samarbete med konsultbyrån och fallföretaget förekom observationer av hur 

maskinerna fungerar och hur de anställda använder sig av maskinerna. Dessutom skapades 

en större förståelse för hur hela produktionskedjan fungerar, vilket genererade en solid 

grund för inför vår undersökning. Enligt Jacobsen (2002) handlar observationer om att 

registrera grupper eller personers beteende. Detta görs för att undvika problemen där 

respondenterna inte kommer ihåg vilka steg de utför. Det genomfördes öppna observationer 

då vi inte vill ställas inför några etiska problem med att övervaka personer utan deras 

samtycke (Jacobsen, 2002). 
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3.3 Urval 

Dels användes snöbollsmetoden, vilken syftar till att få information om andra möjliga 

respondenter i den första intervjun (Jacobsen, 2002). Detta tillämpades i den första intervjun 

med säljchefen hos beställaren. Han presenterade sedan oss för andra respondenter, vilka 

besatt kunskap om de olika delarna. Vi fick kontakt med personal hos beställaren, vilket 

använder maskinerna dagligen samt personal som enbart arbetar med att utföra service på 

maskinerna. Snöbollsmetoden användes även på konsultbyrån. Efter att ha intervjuat 

produktägaren av deras CMS blev vi rekommenderade att intervjua konsultbyråns VD. 

Genom dessa metoder anser vi att vi har lyckats identifiera kompetenta respondenter för att 

ge tillräckligt med underlag till vår studie, vilket i sin tur har bidragit till att vi kan svara på 

våra frågeställningar. En nackdel med att använda sig av snöbollsmetoden för att identifiera 

respondenter är risken att få personer med samma sociala sammanhang och bakgrund vilket 

kan tänkas ha liknande grundvärderingar (Jacobsen, 2002). Denna risk anses dock vara 

minimal då respektive respondents arbetsuppgift och roll skiljer sig åt från varandra i detta 

fallet.  

  
I undersökningen användes också ett strategiskt urval. Det innebär att författarna väljer ut 

olika enheter de vet med sig kommer kunna svara på frågorna (Jacobsen, 2002). Författarna 

till denna studie har tidigare arbetat med konsultbyrån och beställaren, vilket underlättade 

identifieringen av rätt personer med rätt kunskap om konsultbyrån och beställaren. Detta 

bidrog till att en användning av snöbollsmetoden blev möjlig.   

3.4 Genomförande 

Författarnas intresse av att skriva om IoT grundades under en praktiktermin på 

konsultbyrån. Möjligheten gavs att skapa en förstudie för att implementera en IoT-lösning 

åt ett fallföretag. Under datainsamlingen identifierades olika problemområden som ofta 

förekommer vid användandet av IoT. Ett problem handlade om människans roll i processen. 

Andra identifierade problemområden var betydligt mer inriktade mot tekniska detaljer inom 

datavetenskapen och andra tekniska delar. Människans integration med IoT-tekniken passar 

inom informatikens- och systemvetenskapens ramar och ett aktuellt och intressant ämne för 

ett examensarbete. 

  

Vi har från början haft en god kontakt med både konsultbyrån och fallföretaget, där 

diskussion och kunskapsutbyten har förekommit. Med hjälp av den erfarenheten samt teori 

och tidigare forskning formades våra intervjufrågor för att svara på våra frågeställningar. Vi 

har identifierat tre primära målgrupper. Dessa kommer få varsin vy i dashboarden. 

Konsultbyrån och fallföretaget hjälpte oss att identifiera och skapa kontakt med lämpliga 

kandidater från dessa målgrupper för att delta i vår datainsamling. Genom vår kontinuerliga 

kontakt med framförallt konsultbyrån fördes det aktiva diskussioner där vi fick möjligheten 

att ställa frågor samt föra anteckningar, vilket bidragit till vår datainsamling. Denna typ av 

diskussioner inträffade med jämna mellanrum under större delen av arbetet där främst 

konsultföretagets VD deltog, men även andra relevanta personer för det specifika fallet. 
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Hälften av våra intervjuer utfördes på plats hos respondenterna. Då vissa 

intervjurespondenter har varit geografiskt utspridda har det lett till att andra hälften av 

intervjuerna har genomförts via telefon. Varje intervju inleddes med att beskriva hur 

samarbetet mellan konsultbyrån och fallföretaget såg ut samt vad syftet med projektet var. 

För att underlätta transkriberingen tillfrågades respondenterna om vi fick möjligheten att 

spela in intervjuerna, vilket godkändes av samtliga deltagande. Båda författarna var 

delaktiga vid intervjutillfällena, där en fokuserade på att föra samtalet genom att ställa de 

färdiga frågorna samt följdfrågor, medan den andra förde anteckningar. Sammanlagt 

intervjuades sex personer, två från varje perspektiv (Se bilaga 1 intervjufrågor). De 

intervjuade respondenterna var följande: 

  

Beställaren 

• Första respondenten är säljchef med stor kunskap och förståelse om företaget. 

• Andra respondenten är supporttekniker med 20 års erfarenhet och kunskap om 

maskinerna 

Användarna 

• Den tredje respondenten är servicetekniker åt beställarens kunder. 

• Den fjärde respondenten arbetar dagligen med beställarens maskiner. 

Konsultbyrån 

• Den femte respondenten är produktägare till det CMS-system konsultbyrån utvecklat 

och är en av utvecklarna av IoT-plattformen åt beställaren. 

• Den sjätte respondenten är VD för konsultbyrån och i yttersta grad delaktig i 

projektet med IoT-implementeringen hos beställaren. 

  

När intervjuerna var genomförda transkriberades varje intervju för att inte missa några 

detaljer. Resultatet av transkriberingen blev den fallstudie som ligger till grund för studiens 

resultat. 

3.5 Analys 

För att analysera datainsamlingen användes Jacobsens (2002) analysmodell för kvalitativ 

information. Fördelen med dessa faser och denna kvalitativa analys är att skillnaden mellan 

planering, genomförande och analys är relativt liten. Detta gör att undersökningsprocessen 

blir enklare att iterera, eftersom det är enkelt att återgå till planeringen, förändra 

uppläggningen, och genomföra flera intervjuer för att säkerhetsställa att tillräckligt med 

relevant underlag samlas in. Till skillnad från kvantitativa, mer sekventiella, ansatser är 

kvalitativa mer parallella, där nya idéer kan vägas in i processen under tidens gång 

(Jacobsen, 2002). Modellen innehåller tre olika faser där hanteringen av all data och 

information från datainsamlingen underlättats (Jacobsen, 2002): 
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1. Beskrivning: Under datainsamlingen fördes det anteckningar som sedan 

transkriberades tillsammans med ljudinspelningarna för att inte missa någon viktig 

information. Genom att använda ljudinspelningar under intervjuerna tillfördes stor 

noggrannhet till transkriberingen. Utifrån detta underlag kunde detaljerade 

beskrivningar skapas, vilka ligger till grund förstudiens empiri. 

2. Systematisera och kategorisera: Efter den tjocka beskrivningen av 

datainsamlingen genomfördes systematisering och kategorisering av innehållet. 

Detta ledde till en mer överskådlig bild av information där vissa väsentliga delar 

kunde lyftas fram, medan viss överskådlig information sållades bort. 

Systematiseringen tydliggjorde det studien vill förmedla och kommer göra resultatet 

lättare för intressenter att begripa och förstå. 

3. Kombination: När systematiseringen och kategoriseringen var genomförd tolkades 

informationen genom att leta efter meningar och orsaker samt att försöka 

generalisera informationen i ett större perspektiv. Den tolkade och insamlade data 

från de olika verksamheterna jämfördes och matchades med relevant information 

från studiens teorikapitel. 

 

3.6  Reliabilitet & validitet 

En uppsats skall hålla god vetenskaplig kvalitet. Den kunskap studien presenterar skall vara 

trovärdig och tillförlitlig. Jacobsen (2002) beskriver att två begrepp används för att diskutera 

den vetenskapliga kvaliteten – reliabilitet och validitet. 
  
Reliabilitet avser undersökningens genomförande och precision. Samma metod för 

datainsamling och analys ska kunna tillämpas av olika personer med samma material och 

således ge ett likvärdigt resultat (Sandberg & Faugert, 2016). Validitet avser hur det studien 

undersökt och analyserat motsvara det syfte undersökningen beskrivit. Med andra ord är en 

studie med låg validitet, en undersökning som inte har studerat eller mätt det studiens avsikt 

var att undersöka(Sandberg & Faugert, 2016). I kvalitativa metoder är giltigheten en av dess 

styrkor. Giltigheten definieras utifrån huruvida resultaten är korrekt enligt forskarnas, 

deltagarnas eller läsarnas perspektiv. Cresswell (2013) rekommenderar även att, utöver 

ovanstående, identifiera en eller flera strategier för att kontrollera noggrannheten av 

resultaten. 

  
Eftersom fallföretaget hjälpte till med att identifiera kvalificerade och erfarna respondenter 

för att bidra med information till vår datainsamling anser vi att giltighetsnivån uppfyller de 

krav, vilket en forskningsprocess eftersträvar. Detta eftersom fallföretaget har djup kunskap 

och erfarenheter inom industribranschen, samt kunskap om vilka personer som kommer att 

vara villiga att dela med sig av sina flera års erfarenheter och kunskaper inom branschen. 

Eftersom författarna till denna studie tidigare har arbetat på konsultbyrån kunde rätt 

personer med rätt kunskap identifieras för att möta kraven på tillförlitligheten och 

giltigheten på ett korrekt sätt. 
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3.7 Etiska överväganden 

Författarna är anställda av konsultbyrån, vilket gör att allt som är konfidentiellt bevaras 

mellan konsultbyrån och författarna. Sandberg & Faugert (2016) beskriver att etiska 

överväganden handlar om att hitta en balans mellan olika berättigade intressen. Det handlar 

om att hitta behov av integritetsfrågor, kunskap och rätten till skydd mot olika risker. Då 

rapporten har ett stort värde för fallföretaget bör de göra sitt yttersta för att inte påverka 

intervjuerna, genom att de anställda förändrar sitt arbetssätt, vilket innebär att 

undersökningens tillförlitlighet inte bör påverkas negativt. Därför kommer det inte att 

utföras några dolda observationer. Vid eventuella tveksamheter har alltid berörda parter 

tillfrågats om den känsliga informationen får presenteras i rapporten. 
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4 Resultat 
Detta kapitel kommer att innehålla studiens insamlade material i en analyserad form. Först 

beskrivs fallet som studien granskat. Därefter presenteras empirin som är strukturerat i 

olika kategorier utifrån respektive perspektiv: Beställare, Användare och Konsultbyrå. Sist 

kommer den insamlade empirin att jämföras mot passande teori. 

4.1 Fallstudie 

Under denna rubrik kommer fallstudiens syfte och komponenter att beskrivas för att ge 

läsaren större förståelse kring ämnet. 

4.1.1 Specifikt fall 

Konsultbyråns uppdrag är att skapa en IoT-plattform. Företaget som har beställt plattformen 

har i dagsläget full kontroll på sina maskiner dagen de placeras hos kunden. Med tiden 

upphör kontrollen av vilka delar som bytts ut samt vilket underhållsarbete som utförts. Detta 

eftersom beställaren samarbetar med en annan printertillverkare som utför 

underhållsarbetet. Där utförs ingen tydlig rapportering. Kommunikation av 

underhållsarbetet är etablerad mellan servicetekniker och beställaren. Efter exempelvis ett 

år har flera olika delar bytts ut. När teknikern hittar fel maskindelar, beställs fel reservdelar, 

vilket leder till att kunden kan få ett produktionsstopp. Utifrån sensordata som idag bara 

används i maskinerna har det identifierats ett värde i att använda informationen till att skapa 

interaktion mellan människan och tekniken. Värden som sensorerna idag samlar in kan 

loggas för att skapa ännu mer funktionalitet, vilket i sin tur kan omvandlas till information 

för användaren eller teknikern som i sin tur kommer att generera olika handlingsmöjligheter. 

4.1.2  Komponenter 

Här presenteras fallstudiens olika identifierade komponenter. Samtliga komponenter har en 

viktig del för att implementera den specifika IoT-lösningen 

4.1.2.1   Maskiner  

Beställarens maskiner består av en mängd produkter med olika egenskaper och funktioner 

som tillsammans bildar en produktionskedja. Denna produktionskedja är flexibel och kan 

hantera olika format inom digital printing. De primära funktionerna kan sammanfattas som 

end-to-end solution, det vill säga från blankt papper till en komplett bok. Produktionslinjen 

består huvudsakligen av tre maskiner: den första som konfigurerar strukturen för innehållet, 

den andra hanterar själva tryckningen av innehållet och den tredje hanterar färdigställandet 

av produkten. Flaggskeppet i produktionskedjan är den tredje maskinen som dynamiskt 

hanterar perforering, skärning, vikning och stapling av slutprodukten. Samtliga maskiner är 

utrustade med sensorer som mäter olika saker, såsom positionen på pappersarket (R1, 2018). 
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4.1.2.2 Content Management System 

Grundprincipen för ett CMS är att information bryts ner i fragmenterade delar som plockas 

samman för att uppfylla ett specifikt behov, istället för att exempelvis ta fram all teknisk 

information om en produkt. Detta gör att informationskvaliteten och precisionen ökar. En 

fördel är att en stor del av den lagrade informationen kan återanvändas istället för att ny 

information produceras. En annan fördel med att återanvända informationen handlar om 

översättningen till olika språk då onödiga kostnader inte behöver läggas på att översätta 

samma information flera gånger. Ett CMS kan använda sig av molnbaserad lagring, vilket 

tillgodoser företagen möjligheten att få tillgång till informationen oberoende av vilken enhet 

eller var de befinner sig i arbetet. CMS är oftast ett flexibelt system som kan konfigureras 

efter specifika behov och som dessutom är kompatibelt med andra system, vilket bidrar till 

att det kan uppfylla olika syften och ett brett användningsområde (R5, 2018). 
  
“Ett mycket kraftfullt sätt att återanvända information som sparar tid och pengar hos 

organisationer som behöver sina instruktionsmanualer på flera olika språk” – R5 

4.1.2.3  Innehåll 

R6 (2018) beskriver att innehållet får en avgörande roll i en IoT-lösning. Det är detta som 

ger slutanvändaren information om vad som behöver göras på maskinen. Utan innehåll 

kommer endast värden från maskinen visualiseras i en mobil enhet, vilket inte talar om för 

användaren vad värdena egentligen betyder. Innehållet lagras i små informationsmoduler i 

ett CMS, vilket gör att dessa moduler kan skickas fram och tillbaka mellan CMS och 

plattformen när ett visst villkor uppfylls. 

4.1.2.4  Människan  

Genom att ta vara på människans roll i verksamheten integreras hon i systemet. Människan 

kan under arbetets gång förse systemet med viktig information, vilket ökar systemets 

mognadsgrad som i sin tur ger slutanvändaren en möjlighet till att ta rätt beslut. Genom att 

ständigt förfina informationen blir plattformen mer pricksäker (R6, 2018). 

4.1.2.3  Flödesbaserat utvecklingsverktyg   

Ett flödesbaserat utvecklingsverktyg används enligt R5 (2018) för att bygga applikationer 

kring IoT. Verktyget fokuserar på att koppla ihop olika kodblock för att utföra en uppgift. 

Det används för att koppla samman hårdvara, såsom sensorer och fysiska enheter, med 

webbtjänster. Verktyget använder sig av deklarativ programmering som tillåter utvecklaren 

att ansluta fördefinierade kodblock kallat för noder. Vanligtvis kombineras olika slags noder 

för att skapa ett flöde i verktyget: 

 

• Input-nodes: Indata som kan vara data från exempelvis en sensor 

• Processing-nodes: Bearbeta data och sätter vissa villkor 

• Output-nodes: Visualiserar/pushar bearbetad data 
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4.1.2.4  Sensorer 

Utvecklingen av sensorer har på senare tid ökat lavinartat, vilket har bidragit till en ökad 

tillgänglighet på marknaden samtidigt som priserna har sjunkit. Sensorernas huvudsyfte är 

att samla in data inom olika industrier som sedan visualiseras i olika system (Lee, Bagheri 

& Kao 2014, 18-2). Enligt R1 använder fallföretaget i dagsläget olika sensorer för att 

kontroller olika tillstånd i maskinen, såsom positionen på pappersarket samt vilket 

temperatur maskinen har. Dessa sensorvärden visualiseras i maskinens display som de 

anställda har tillgång till. 

4.1.2.5  Dashboard  

R5 (2018) beskriver gränssnittets huvudsyfte är att visualisera olika typer av indata när ett 

specifikt villkor har uppfyllts. Indata kommer från specifika sensorer. Dessa kan exempelvis 

mäta temperatur, luftfuktighet samt lufttryck. De anställda har beroende på arbetsuppgifter 

tillgång till olika vyer. Dashboardens olika vyer konfigureras av konsultfirman. 

Dashboarden kan nås från en telefon eller en surfplatta. 

4.1.2.6  Molnet 

Enlig R5 (2018) är grundtanken med molnet är att företag och privatpersoner skall kunna 

flytta ut lagrad information från sina enheter till internet. Molnet kräver alltså ingen 

klientinstallation på enheten, vilket betyder att inget behöver installeras. Fördelen med 

molntjänster är dess enkelhet och mobilitet och en stor anledning till detta är att inget 

behöver som installeras på enheten som används. Kravet för att en sådan lösning skall 

fungera är att enheten är uppkopplad till internet när tjänsten används. Genom att outsourca 

sina IT-tjänster förloras en viss kontroll och säkerheten blir svårare att kontrollera (R5, 

2018).  

4.1.2.7  Databas 

En databas är en samling av organiserad information som går att komma åt, organisera och 

uppdatera. Data organiseras i rader, kolumner och tabeller. En databashanterare tillåter 

användare att läsa och skriva data. Det finns flera olika databaser som alla uppfyller olika 

behov, såsom relationsdatabaser, distribuerade databaser och molnbaserade databaser. (R5, 

2018) 

4.1.3  IoT-plattformen 

Beställaren kommer att skicka sensordata via en URL till det flödesbaserade 

utvecklingsverktyget. I detta kommer det att sättas upp olika transportvägar och data 

kommer sedan att skickas till en databas. Databasen lagrar alla historiska värden för analys 

i efterhand, samt live-värden. Dessa live-värden kommer att skickas till en dashboard som 

konsultbyrån har tagit fram, där det visualiseras olika tillstånd från sensorerna samt vad 

dessa innebär. Dashboarden hämtar information för en specifik åtgärd från konsultfirmans 

CMS. Om sensorvärdet visar att maskinen har en hög temperatur kommer det från CMS 

hämtas information. Ett exempel på meddelande i dashboarden: “Maskinen är mycket varm. 
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Vänligen sänk skrivhastigheten”. Servicetekniken kan även få en notis om detta i sin mobil. 

Om en servicetekniker upptäcker att en åtgärd saknas kan denne skapa åtgärden direkt i 

dashboarden med några enkla klick. När en servicetekniker har bytt ut något kommer detta 

registreras och en loggfil kommer således skapas, vilket ger beställaren ett bättre insyn i vad 

som har gjorts på deras maskiner. Figur 2 (IoT-plattformen), visualiserar flödet på en 

generell nivå. 

 

 
Figur 2. Internet of Things-plattform (Egen bild) 

 

Utifrån denna plattform har tre olika målgrupper identifierats, där respektive målgrupp har 

sin egna dashboard som ska förse respektive målgrupp med relevant information utifrån 

deras förhållande till maskinerna: 

 

• Fallföretagets-vy: Fallföretaget vill öka sin kontroll över maskinerna. Plattformen 

kommer att ge en övergripande bild av maskinernas status. 

• Operatörs-vy: De personer som använder maskinen dagligen i sitt arbete. Dessa är 

kunder till fallföretaget. De ska få information om operativa uppgifter, såsom att fylla 

på papper eller att en rem håller på att gå sönder. 

• Serviceteknikers-vy: Personer som utför själva underhållsarbetet på maskinerna. De 

kommer att behöva information/status om en specifik maskin, vilket arbete som ska 

utföras, vilka verktyg som behövs samt dokumentera det underhåll och service som 

utförs. De kommer också att kunna planera sina rutter och arbetsfördelning. 
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4.2 Perspektiv 

Under denna rubrik kommer empirin att presenteras utifrån de olika perspektiven som 

tidigare identifierats. Respektive perspektiv kommer att beskrivas under egna rubriker för 

att göra texten mer begriplig och tydlig. 

4.2.1  Beställarens perspektiv 

Respondent 1 (R1) beskriver att den externa printertillverkaren står för en stor del av 

försäljningen av beställarens maskiner. I en vanlig affärsprocess skapar kund eller 

printertillverkar en kontakt. Kunden beskriver vad de ska producera, vad de vill ha hjälp 

med och vilken utrustning som är nödvändig. Därefter utvärderar printertillverkaren vilka 

maskiner som är lämpliga och väljer antingen beställarens lösning eller deras konkurrenters, 

för att sedan skräddarsy en lösning som presenteras för kunden. Serviceavtalen tecknas 

mellan printertillverkare och kunden, vilket innebär att det är printertillverkarnas 

servicetekniker som utför underhållsarbetet på kundens maskiner. Serviceteknikers högsta 

prioritering är printrarna som printertillverkaren tillverkar, därefter beställarens maskiner. 

Beställaren håller utbildningar för hur deras maskiner fungerar och för hur underhållsarbetet 

ska utföras, vilket serviceteknikerna deltar i för att få tillräckligt med kunskap för hela 

produktkedjan ute hos kunden (R1, 2018). 
  
R1 beskriver att det finns olika anledningar till varför beställaren känner behovet av att 

realisera sina visioner inom Industri 4.0, där anledningarna kan delas in i olika nivåer. Först 

och främst ser företagsledningen en stor konkurrensfördel med att visa upp sin verksamhet 

inom den tuffa branschen. Företaget rustar upp sig inför framtiden genom att modernisera 

sina produktionskedjor. Enligt R1 finns problem på den operativa nivån där beställaren 

tappar kontrollen över sina maskiner med tiden efter att de har placerats ute hos kunden. 

Det här görs på grund av att beställaren själva inte utför underhållsarbetet på maskinerna, 

utan det utföras av printertillverkare som beställaren samarbetar med, där ingen tydlig 

rapportering finns kring vilken service som utförts, när servicen utfördes eller vilka delar 

som bytts ut. När sedan en kunds maskiner plötsligt slutar fungerar har beställaren med 

andra ord ingen vy eller kontroll över varför eller vad som inte fungerar och ett stillestånd 

uppstår på maskinen. Detta menar R1 leder till att stora klagomål och missnöje uppstår samt 

höga servicekostnader för beställaren. R1 tror på att använda sig av en IoT-plattform som 

både lagrar och presenterar realtidsvärden och historiska värden hos maskinerna. Detta 

eftersom det skulle ge en överskådlig bild av maskinens innehåll och dess tidigare 

underhållsarbete, vilket kan bidra till ökad kontroll och snabbare handlingsmöjligheter till 

beställaren för att kunna förebygga maskinerna och på så vis undvika stillestånd hos kunden. 
  
Respondenten 2 (R2) ser en stor nytta i den tänkta plattformen. Med den tänkta plattformen 

kan de följa upp maskinerna och hjälpa kunderna att förebygga sina maskiner och således 

minska maskinens down-time. Han påpekar att data idag mäts från maskinerna, men att 

systemet skulle kunna dra egna slutsatser från detta. Detta hade underlättat 

arbetsuppgifterna för R2 då han dagligen får svara på frågor från andra servicetekniker. 
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Detta beror enligt honom på att de övriga servicetekniker inte har samma erfarenhet som 

han själv. 
  
“Jag är säker på att det kommer spara tid då jag kan fokusera på mina arbetsuppgifter 

istället för att svara på frågor” - R2 (2018) 
  
Ideal-lösningen hade varit om plattformen hade genererat relevant information till 

operatörer och servicetekniker, där lösningar på olika problem presenteras. Förslagsvis hur 

arbetet ska utföras för att ge den specifika maskinen korrekt service. R2’s erfarenhet av 

maskinerna är att något går sönder sakna men säkert, inte över en natt. Det hade således 

varit värdefullt om plattformen kunde förutse detta innan något går sönder för att minska 

maskinens down-time. 
  
R2 anser att beställaren bör skriva in i sina kontrakt att kunderna måste använda sig av 

loggfilen för att ha rätt till reparation av externa servicetekniker. Han menar att kunderna 

dessutom måste lita på att plattformen rapporterar korrekta felmeddelanden och lösningar. 

Det är när de väl använder sig av feedback-funktionen och dessutom litar på plattformen 

som både de och beställaren kommer att spara tid och pengar. 

4.2.2  Användarens perspektiv 

Respondenten 3 (R3) berättar att det idag existerar rutiner kring att rapportera in vad som 

har gjorts på de egna maskinerna hos printertillverkaren.  Han förstår inte varför beställaren 

inte har detta som krav på sina maskiner då han anser att detta skulle gynna samtliga parter: 

beställare, beställarens kund samt printertillverkare. Han förklarar att det är han och en till 

servicetekniker som har hand om samtliga maskiner på ett företag i Nässjö och att om någon 

av dessa skulle vara sjuka kommer en servicetekniker från Stockholm behöva åka ner. Om 

det saknas dokumentation blir det väldigt svårt för denne att utföra jobbet. En 

dokumentation blir alltså ytterst avgörande enligt R3. Vidare berättar R3 att det under 

driftmöten har kommit på tal att införa en loggfil på det specifika företaget. Detta skulle 

lösas med en digital loggfil på samtliga beställarens maskiner. 
  
R3 påpekar att han gärna ser en lösning där systemet rekommenderar vilka delar som 

behöver bytas i förebyggande arbete. Exempelvis skulle det vara bra om systemet visade en 

beskrivning av olika felkoder. Som det är idag kan servicetekniker söka beställarens forum 

Extranet Wiki där tidigare servicetekniker har löst liknande problem.  Han ser hellre att den 

informationen dök upp direkt i dashboarden. 
  
Respondenten 4 (R4) berättar att operatörerna inte får någon information om något går 

sönder i maskinen, utan att detta upptäcks då ett maskinstopp uppstår. Oftast beror det på 

att en rem har gått sönder på grund av slitage. Deras chef brukar då gå in och byta den. I 

många fall kan inte remmen bytas, utan att större delar måste skruvas loss. Det är i dessa 

fall som ett serviceärende fylls i online och skickas till printertillverkaren, som kunden har 

ett serviceavtal med. Printertillverkaren skickar då ut en extern servicetekniker. 



 

  21 (45) 
 

 
R4 påpekar att deras arbete hade underlättats med den tänkta plattformen, efersom de hade 

kunnat få till sig information oberoende av sin geografiska lokalisering och kan således 

planera sitt arbete bättre. Han skulle dessutom lita på plattformen och att den ger ifrån sig 

korrekt information. Enligt R4 loggas inte vilken del som har bytts på beställarens maskiner 

vilket han tycker är konstigt då det görs på maskiner från andra tillverkare. 
  
“Det sker inte någon rapportering om vad som gjorts på maskinerna vad jag vet, i så fall 

är det något cheferna gör själva, men det tror jag inte.” – R3 

4.2.3  Konsultbyråns perspektiv 

Respondentens (R5) syn på industri 4.0 är likt många andras och beskriver processen som 

att maskiner som pratar med varandra och människan med hjälp av uppkopplade sensorer. 

Genom att analysera värden för att sedan kunna dra slutsatser som i sin tur kan bidra till att 

förebygga vissa saker, som att byta ut vissa delar i en maskin innan den går sönder. En bild 

av hur maskiner beter sig skapas. R5 tror att människans medverkan är viktig och nödvändig 

i första steget in i Industri 4.0, men att i förlängningen kommer AI att vara en stor del i 

processen för att analysera och underhålla maskinerna. R5 berättar att konsultbyrån har 

pratat om de begreppen IoT och Industri 4.0 i flera år och anser att arbetet måste börja i små 

portioner för att kunna realisera dessa begrepp inom verksamheter. Det tankesättet har 

bidragit till att den IoT-plattform som ska implementeras fokuserar på den data och 

information som fallföretaget redan i dag kan samla in, för att sedan presentera det för 

personer som använder och/eller underhåller maskinerna. R5 anser att första steget i 

processen är att fokusera på att ge människan underlag för att enklare kunna fatta vissa 

beslut. 
  
Konsultbyrån har utvecklat ett eget CMS som de använder för att skapa affärer med kunder. 

Visionen var redan från början när konsultbyrån utvecklade detta CMS var att kunna gå mot 

IoT. Produktägaren R5 beskriver att deras CMS bryter ner informationen i mindre delar för 

att sedan bara plocka ut det nödvändiga för det specifika fallet, istället för att presentera en 

stor manual på 200 sidor. Detta blir användbart när användaren behöver leta efter 

informationen. Det är en nödvändig funktion för att vara kompatibelt med en IoT-plattform. 

R5 belyser att människan behöver information när de inte förstår något och där vi människan 

gör om detta till frågor. Exempelvis när ett problem uppstår använder man antingen en 

manual eller internet för att finna svaret på sitt problem. 
  
R5 ser sensorvärden som en manual, som ställer en fråga för att ge användaren information 

som i sin tur ger människan handlingsmöjligheter. Idag skrivs massor av teknisk 

information som förmodligen är meningslös och aldrig används. Därför såg konsultbyrån 

behovet av att fokusera på vilka frågor användaren faktiskt kan ställa om en viss produkt, 

hitta vilken information som idag missas och att skapa ännu mer data för att kunna svara på 

ännu mer frågor. R5 anser att IoT tillsammans med deras CMS kommer att skapa ytterligare 

underlag till människans frågor, vilket kommer att resultera i bättre frågor med mer 
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pricksäkra svar. Genom att gå mot IoT kommer alltså konsultbyrån att förbättra och vidga 

sin egen produkt, vilket troligen kommer att öka konsultbyråns kundkrets samt att hjälpa 

befintliga kunder med att utvecklas och bli ännu bättre. 
 
Respondent 6 (R6) anser att det som skiljer konsultbyrån från andra IT-byråer är att de har 

hittat ett arbetssätt som gör att de kan implementera en plattform hos kunderna under relativ 

kort tid. Han anser att andra företag ofta väntar på att utveckla en helt färdig lösning till de 

lanserar den i verksamheten, vilket innebär att de oftast har svårt att komma igång med 

arbetet. Konsultbyråns idé är att utveckla plattformen iterativt, vilket innebär att när den 

sätts i produktion kommer den inte vara helt automatisk från början, utan det är ett arbete 

som människan i processen bidrar med iterativt. R6 beskriver människan som en del av 

systemet istället för en aktör utanför systemet. Med människans hjälp kan automationen öka 

under processens gång. 
  
R6 anser att det i dagsläget finns färdiga lösningar som syftar till att skapa automatisering 

men vad många av dessa lösningar egentligen gör är att flytta över värden från maskinen 

för att visualisera dessa i en mobil eller surfplatta. Det som konsultbyråns plattform 

fokuserar på är att tillgodose människan med information om vad den specifika 

informationen faktiskt betyder.  Det innebär att slutanvändaren blir guidad under processens 

gång.  
 
I början av arbetsprocessen finns mindre guidning tillgänglig i plattformen. Med hjälp av 

människans input kommer plattformen att utvecklas och således generera mer pricksäker 

information till användaren under processens gång som i sin tur genererar mer guidad 

information till slutavändaren. Han menar att företagen sakta men säkert kommer att uppnå 

sin vision om en automatiserad verksamhet (Se figur 3, Automatiseringsmodell). 

 

 
Figur 3: Automatiseringsmodell (Egen bild)  
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4.3 Analys 

Under denna rubrik kommer analysens sista steg att visualiseras, genom att visa på 

tolkningen av resultatet som tidigare beskrivits. Detta görs genom att jämföra och matcha 

vår empiri med passande teori 

4.3.1  Komponenter för kommunikation 

Alfnes et al. (2017) belyser i sin studie att industri 4.0 begreppet kan delas in i tre olika 

nödvändiga komponenter där alla är viktiga för att realisera och lyckas med industri 4.0 

begreppet. Komponenterna är CPS, IoT och Smarta fabriker. Dessa tre komponenter är 

något som kommer att existera i fallstudiens kontext, då i detta fall beställaren förser sina 

kunder med smarta maskiner som dels kan kommunicera med varandra. Maskinerna är idag 

utrustade med sensorer som samlar in värde. I vissa fall kan maskinerna automatiskt 

korrigera vissa åtgärder, exempelvis om pappret som har matats in i maskinerna hamnat 

snett. Sensorerna korrigerar pappret så att det matas in korrekt. Denna typ av interaktion 

och kommunikation faller inom ramarna för hur Posada et.al. (2015) beskrev vad ett CPS 

är, det vill säga en teknik för att hantera smarta objekt med olika sammankopplade system. 

Med hjälp av konsultbyrån som utvecklar IoT-plattformen för att presentera maskinernas 

värden tillsammans med beställarens tekniska information om maskinerna kommer även 

den sista komponenten som Alfnes et al. (2017) menade att existera. Slack, Chambers & 

Johnston, (2010) beskriver att IoT kommer att möjliggöra insamlingen av data från 

maskinerna för att sedan analyseras för att bidra med ökad användning av informationen. I 

detta fall kommer Dashboarden tillsammans med deras CMS att göra det möjligt för 

människan och maskinerna att integrera med varandra och på så vis uppnå en mer pricksäker 

information om maskinernas status, som i sin tur gör att arbetet med att förebygga 

maskinerna förbättras vilket leder till stillestånden hos kunden minimeras. 
  
Beställarens främsta problem är att ingen information om deras maskiners underhållsarbete 

dokumenteras och rapporteras. Den servicetekniker som utför servicearbetet på beställarens 

maskiner är anställda av en printertillverkare och de utför endast rapportering kring de 

maskiner printertillverkaren själva äger, men inget om beställarens maskiner. Denna 

funktion är något konsultbyrån fokuserat mycket på vid utvecklingen av IoT-plattformen 

och lösningen kommer att innehålla möjligheten för teknikern att rapportera vilka ändringar 

de har utfört. När en servicetekniker rapporterar att de har bytt ut en viss del i maskinen, 

kommer vissa regler i IoT-plattformen att uppdateras, plattformen lär sig således att kunna 

den skall kunna förutse det inför nästa gång samma del behövs bytas ut. Det kan även vara 

att IoT-plattformen meddelar en servicetekniker att en viss del måste bytas ut, men 

servicetekniken ser klart och tydligt att det inte behövs och rapporterar till systemet att 

denna specifika del fungerar som den ska.  Gorecky, Schmitt, Loskyll & Zühlike (2014) 

beskriver att denna typ av interaktion mellan människa och Cyber-fysiska strukturen är 

nödvändig för att komma igång med arbetet inom industri 4.0. Istället för att se det som att 

människans roll försvinner vid industri 4.0, kan det ses som att den förändras då människan 

kan bidra med sin kunskap och erfarenheter för att optimera och kvalitetssäkra maskinerna 

(Gorecky, Schmit, Loskyll & Zühlike, 2014). 
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4.3.2  Förändringar genom IoT 

Lasi et al. (2014) beskriver en vision inom produktion som innehåller effektiva och 

modulbaserade produktionssystemen där själva produkten kontrollerar sin egen 

produktionsprocess. Samma vision och önskemål ser vi från beställaren som vill 

implementera IoT-plattformen för att deras produkt själva skall kunna lära sig av de fel som 

uppstår och således förebygga dessa i produktionen. 
  
Konsultbyrån har sedan tidigare utvecklat ett CMS som de nu vill använda som verktyg i 

IoT-plattformen. Detta genom att Lasi et al. (2014) berättar att automatiseringen ökar i 

fabriker med de tekniska hjälpmedel som i sin tur underlättar det fysiska arbetet på 

produktionsavdelningen. Servicetekniker har idag åtkomst till teknisk information om 

beställarens maskiner genom att använda sig av bärbara datorer för att söka i deras manualer.  
 
Gorescky et al. (2014) beskriver hur en IoT-plattform i framtiden istället för att presentera 

informationen på maskinens display kommer kunna leverera relevant information direkt till 

användaren genom exempelvis en mobil enhet. Med en IoT-plattform som endast visar den 

specifika informationen teknikern vill åt kan det underlätta och effektivisera deras arbete. 

Dashboarden teknikerna använder för att få åtkomst till informationen är tänkt att 

presenteras på en portabel display i form av antingen mobilenhet eller läsplatta. 
  
Lasi et al. (2014) menar att den ökade digitalisering skapar en stark drivkraft för ny teknik. 

Här ser vi tydligt hur både konsultbyrån och beställaren själva är mycket måna om att ta 

steget mot Industri 4.0. Konsultbyrån vill utöka sin konsultverksamhet genom att visa på 

hur företagen bör arbeta för att ta klivet från en vision inom industri 4.0 till ett första steg in 

i verkligheten av industri 4.0. Beställaren ser nyttan med att använda och utveckla sin 

verksamhet mot industri 4.0 för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samt för att 

lösa deras nuvarande problem med övervakning och kontroll över deras egna maskiner ute 

hos sina kunder. Användarna beskriver inte direkt att de känner ett behov av industri 4.0, 

men att de känner ett stort behov av en lösning för deras nuvarande problem, vilket en IoT-

plattform indirekt kan bidra med. 

4.3.3   Tilltro till teknik 

Yan, et al (2014) berättar om att trust management hjälper till att minimera användarens 

rädsla kring riskerna samt osäkerheten runt applikationer och tjänster. Istället så förbättras 

engagemanget till att använda sig av systemet. De beskriver att trust management handlar 

om att samla in korrekt information, vilket bidrar till att korrekt beslut kan fattas. 

Beställarens interna tekniska support anser att kunderna måste lita på plattformens output 

om felmeddelande och möjliga lösningar. Projektets utmaning blir alltså att lyckas samla in 

korrekt information från maskinerna för att kunna förse plattformen med relevant 

information och i sin tur ge användaren möjlighet att ta bättre beslut. Det kommer alltså 

enligt Yan, et al (2014) att öka engagemanget i fabriken. 
  



 

  25 (45) 
 

Vår empiri visar tydligt att de anställda ser positivt på den tänkta plattformen. De ser inga 

större problem med att lita på information de får till sig. Speciellt när de själva har tillgång 

till att ändra och uppdatera de olika händelserna från maskinen. Genom den funktionen kan 

de själva åtgärda ett felmeddelande om de anser att det är nödvändigt. Beställarens interna 

tekniska support anser att beställaren bör skriva om kontrakten med kunderna vilket binder 

de till att lita på informationen samt använda sig av feedback-funktionen. 
  
Yan et al. (2014) beskriver att trust management är en viktig del inom IoT-miljön. Genom 

att fokusera på förhållandet mellan människan och systemet kommer användandet av 

systemet att vara mer kontinuerligt och på längre sikt bidra med ökad kvalité för att i 

framtiden kunna automatisera vissa processer. Detta är något R5 från konsultbyrån belyser 

en nyckelfaktor för företagen att nå automatisering inom sin verksamhet, för att ta vara på 

människans erfarenheter genom kontinuerlig feedback. Om inte användarna av IoT-

plattformen är villiga att förbättra informationen som visualiseras kommer inte systemet 

heller att utvecklas för att kunna leverera mer pricksäker information. I slutändan kommer 

det att hjälpa användarna att fatta mer korrekta beslut. 

4.3.4  Inställning till IoT-plattformen 

Båda R1 och R2 anser att inställningen till IoT-plattformen kommer att vara positiv om allt 

fungerar som det är tänkt med att presentera information och logga information om 

maskinens tillstånd.  

Det finns idag ett stort intresse till att hitta en lösning till att förbättra processen. Detta då 

det finns en stor problematik med övervakning och kontroll över produkterna. De anställda 

påverkas negativt av detta på olika plan enligt R2. Exempelvis skulle servicteknikens arbete 

underlättas markant om de fick reda på vilken förebyggande service de skulle kunna utföra 

innan de kommer till kunden, för att få möjligheten beställa och ha med sig reservdelar 

direkt till kunden. Istället för att besöka kunden, lokalisera att visa delar börjar bli slitna för 

att sedan antingen beställa eller hämta upp reservdelar för att underhålla maskinen. Idag kan 

de läggas flera 100 mil för att hämta reservdelar för vissa kritiska ärenden, exempelvis när 

det uppstått stillestånd på en av kundernas maskiner. Dessa exempel är bara några 

problemområden projektledaren belyser som finns i det dagliga arbetet. Därför tros 

inställningen hos de inblandade vara positiv till lösningen och att delaktigheten och 

engagemanget för att lyckas är stort. Dessutom är R3 och R4 från användarperspektivet, det 

vill säga servicetekniker och operatörer, väldigt positivt ställda inför att använda sig av en 

loggfil och de upplever det konstigt att en sådan inte existerar idag. R3 och R4 påpekar att 

vissa dagar kan vara stressiga och skulle de tillgodoses med specifik information om 

maskinen status skulle de enklare kunna övervaka maskinen under drift. 

4.3.5  Human-Machine-Interaction  

Gorecky et al, (2014) menar att samspelet mellan människan och tekniken får konsekvenser 

av industri 4.0. Här ser vi tydligt att det är just detta samspel som är nyckeln till 

konsultbyråns koncept. Det är när människan blir en del av systemet och när den får 

möjlighet att iterativt utveckla och förbättra systemet som företaget sakta men säkert tar sig 
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in i industri 4.0. Gorecky et al (2014) förklarar att behovet av människan kommer att 

förändras i takt med att maskinerna blir mer automatiserade. Detta bekräftar även 

konsultbyrån som framöver ser människan som en del av systemet, de menar att människans 

arbete blir avgörande för att kunna skapa automation i en fabrik när den ständigt förfinar 

automationsprocessen. Precis som Gorecky et al (2014) säger integreras alltså människan 

in en CPS-struktur där individens kunskap fångas upp. Konsultbyråns perspektiv ser alltså 

människan som en nyckelresurs för att förbättra informationskvaliteten som IoT-

plattformen ska leverera. Med andra ord utveckla och lära systemet för att i framtiden kunna 

automatisera vissa processer. Medan användarnas ser interaktionen med maskinerna och 

IoT-plattformen på ett annat sätt. Deras perspektiv fokuserar på hur systemet kan vara ett 

hjälpmedel till deras dagliga arbete, genom att tillgodoses med pricksäker information om 

maskinerna kunna utföra ett bättre jobb. Enligt Gorecky et al. (2014) bör systemet till en 

början fokusera på att förse användaren med bästa möjliga assistans för att underlätta 

beslutsfattningen. IoT-plattformen ska fokusera på att ständigt utvecklas eftersom maskiner 

inom industrin utvecklas, vilket leder till att användaren kommer att möta nya situationer 

som plattformen ska hjälpa till att assistera användaren. 
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5 Diskussion  
Under denna rubrik kommer undersökningens resultat att diskuteras samt jämföras med 

områdets tidigare forskning kring ämnet. I slutet kommer det även att reflekteras kring 

forskningsmetoden som användes fungerat. 

5.1  Resultatdiskussion 

Mänsklig interaktion 
Studien av Kounelis et. Al. (2014) belyser hur de individuella förmågorna hos människan 

är viktiga att fånga upp för att bygga betrodda och kvalitetssäkra IoT-system. Att ta tillvara 

på människans kunskaper, erfarenheter och tidigare beslut om vissa åtgärder kan det bidra 

till att en IoT-plattform levererar ett mer pricksäkert resultat. Resultatet av vår studie syftar 

till liknande principer, där människans medverkan är väsentlig för att driva utvecklingen 

framåt och eventuellt uppfylla målet med automation. Genom att fokusera på den mänskliga 

feedbacken vilken kopplas samman med teknisk information, blir det möjligt att skapa mer 

pricksäkra handlingsmöjligheter till användaren för att fatta bättre beslut. Dessutom 

kommer människans förtroende för IoT-plattformen att övertygas eftersom de själva har 

bidragit till att utveckla kvaliteten. Efter att itererat denna process över en längre period, 

kan de aktiviteter användaren utför på daglig basis att ha automatiserats. 
 
Jia et al, (2012) beskriver en balans mellan människa och teknik, där balansen skapar 

integrerad och självjusterande arkitektur. Konsultbyrån ser IoT på samma sätta där 

människan hjälper systemet att justera sig själv under processens gång. Genom att 

människan talar om för systemet hur den skall agera vid ett visst villkor så kommer den 

framöver att justera till felet automatiskt. Jia et al, (2012) menar att människans 

självständighet och delaktighet berör arbetet inom IoT där människan bör ges möjligheten 

att kontrollera informationsutbytet i maskinen. De menar att människan blir en personlig 

assistent till maskinen. Det fundamentala med konsultbyråns IoT-plattform är att maskinen 

lär sig av människans handlingar för att sedan kunna guida slutanvändaren till korrekt 

användning. Konsultbyrån menar att människan är en resurs i systemet, vilken assisterar 

maskinen för att nå automation. 
  
Vid ett första steg mot automatisering krävs mycket mänsklig interaktion för att systemet 

ska lära sig av vad experter säger om exempelvis maskinen status. Det är från människan 

systemet kan lära sig och utvecklas för att med tiden eventuellt kunna automatisera vissa 

processer eller aktiviteter. Att ta fram automatiserade processer tar ofta lång tid. Ett 

arbetssätt att se människan som en del av systemet, istället för utanför systemet är en bra 

början. Baserat på studiens resultat kan företag, istället för att fokusera på virtuella sensorer 

för att maskiner själva ska lära sig, använda människan för att återge sin kunskap och 

erfarenhet. Från fallföretagets synvinkel är inte bara den mänskliga interaktion nödvändig 

för att driva deras utveckling framåt mot industri 4.0, utan även också direkt nytta.  

 

Detta för att det idag saknas rapportering kring deras maskiner om vad som byts ut, vilka 

delar som sätts in etc. Om människan rapporterar vad som har bytts ut, samtidigt som de ger 
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en återkoppling om vilken information som behövdes för att genomföra arbetet kommer 

både systemet utvecklas samt fallföretagets kontroll att öka. 

 

Förändrad informationsstruktur 
Skytté och Olsson (2017) beskriver i sin studie hur ett teknikskifte mot IoT kan komma att 

förändra arbetsroller för både företagen och konsumenterna. Studien fokuserade på hur 

tekniska skribentens producerar innehåll samt hur mottagaren tar del av innehållet. Vår 

studies relation till studien av Skytté och Olsson, (2017) är att skribentens tekniska 

dokumentering behöver vara adaptiv för ständig utveckling eftersom människans feedback-

rapportering kommer att påverka hur informationen presenteras och när den ska presenteras. 

Vi anser att vår studie är en vidareutveckling på Skytté och Olssons (2017) studie för att 

visa på hur människans roller kan förändras genom en IoT-plattform och varför innehållet 

bör bli mer fragmenterat för att bli mer pricksäker och således generera 

handlingsmöjligheter till slutanvändaren som i sin tur kan fatta rätt beslut. Skillnaden mellan 

vår studie och Skytté och Olsson (2017) anser vi vara att de beskriver hur kraven på den 

tekniska skribenten kommer att ändras, medan vi fokuserar mer på hur användaren tar emot 

informationen och sedan tolkar innehållet. Tilliten till den information ett system 

visualiserar är en nyckelfaktor för att utveckla och driva processen framåt. Förkastar 

användaren den presenterade informationen kommer inte heller innehållet till någon direkt 

användning. Det resulterar i att den mänskliga interaktionen med systemet upphör och 

utvecklingen avstannar eller fördröjs. 

 

Samspelet mellan människa och teknik 
Ekelöf & Stålring (2016) skriver om många liknande saker vår studie berör. Deras studie 

beskriver hur en granskning av sensorvärde i framtiden kommer att kunna bidra till att 

upptäcka vissa fel som behöver åtgärdas inom industrin. Framöver kommer sensorer att 

kunna fånga upp likvärdiga saker som människans sinnen kan idag. Vår studie beskriver 

hur människans erfarenheter och kunskap kommer att vara nödvändiga för att bidra till att 

utvecklingen går framåt inom industri 4.0. Båda studierna beskriver att människan är en 

central och viktig komponent för att lyckas. Dessutom beskriver Ekelöf & Stålring (2016), 

att det finns flera fördelar med att hänga med i utvecklingen för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter samt att ta vara på den redan existerande 

tekniken inom industrin för att komma igång med realiseringen av industri 4.0. Resultatet 

från vår studie syftar på att den beskrivna plattformen fokuserar på nuvarande värden från 

industrin och att skapa ett användbart innehåll av de värdena för användaren. Detta kommer 

att ge en direkt nytta för både industrin och deras befintliga kunder genom ökad kontroll 

och snabbare handlingsmöjligheter. En annan likhet mellan Ekelöf & Stålrings (2016) studie 

och vår studie är att de beskriver att samspelet mellan att människan och tekniken kommer 

att vara nyckeln till framgång för att lyckas ta klivet mot industri 4.0 och att den processen 

kommer att behöva iterera under en längre innan automation kan uppnås. 

  
Ekelöf & Stålring (2016) beskriver att det är viktigt för företag att anpassa sig till ny teknik 

såsom olika IoT-lösningar. Många företag har svårt att komma igång med arbetet inom IoT. 

Företagen jobbar efter arbetssätten där de vill skapa en färdigutvecklad automationslösning, 
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vilket innebär att de aldrig riktigt kommer igång. Om de istället börjar med automatiseringen 

ett steg i taget och använder människan som ett verktyg för att öka automatisering kan det 

därmed sakta men säkert ta sig in i industri 4.0. Vanligtvis jobbar företag med Research och 

Development, vilket innebär att de och produkterna ständigt utvecklas. Det innebär att de 

egentligen inte når full automation. Det kan innebära att det tas några steg tillbaka i 

automatiseringsprocessen när en ny produkt eller funktion i en IT-artefakt lanseras. Genom 

att arbeta iterativt kan således de nya funktionerna automatiseras under processens gång. 

Företagen vilka vill ta sig in i Industri 4.0 behöver egentligen inte komma på en unik IoT-

lösning, utan det viktiga i början av processen är att hitta ett arbetssätt som gör att de 

kommer igång med automationsprocessen. Företaget kommer således tillslut att uppnå sin 

vision om en automatiserad verksamhet. 

 

5.2  Checklista 

För att kunna utföra en liknande IoT-lösning har en checklista upprättats. Samtliga delar i 

denna lista har varit avgörande i implementationsprocessen. Genom att följa checklistan kan 

framtida projektgrupper ta fram liknande IoT-lösningar. 

Konsultbyråns komponenter 

Flödesbaserat utvecklingsverktyg  

Genom att använda sig av ett flödesbaserat utvecklingsverktyg kan data från 

sensorer transporteras på ett korrekt och snabbt sätt. Utvecklingsverktyget använder 

sig av deklarativ programmering vilket gör det till ett relativt enkelt verktyg där 

utvecklaren drar och släpper olika kodblock i utvecklingsmiljön. 

 

CMS  

Dagens CMS är framtagna för att lagra små informationsmoduler. Genom att göra 

detta kan IoT-plattformen hämta dessa moduler när ett villkor uppstår och således 

presentera detta för användaren.  

 

Databaser 

Sensordata från maskinerna lagras i databaser. En databas där samtliga historiska 

värden lagras samt en där live-värden lagras. Sedan skickar databasen live-värden 

till dashboarden där villkoren avgör vilken informationsmodul som skall visas för 

användaren. 

 

Dashboard 

Dashboarden blir själva navet i lösningen. I den visualiseras de olika vyerna. Hit 

skickas live-värdena från databasen, vilka triggar ett villkor. Villkoret i sin tur 

hämtar informationsmodulerna från ett CMS.  
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Systemarkitekter 

Systemarkitekten ansvarar för att IoT-plattformen konfigureras på ett korrekt sätt. 

Den har det övergripande ansvaret över hela processkedjan.   

 

Tekniska skribenter 

Vanligtvis finns produktinformationen samlad i stora PDF-dokument hos 

beställaren. När konsultbyrån har tagit del av dessa är det upp till den tekniska 

skribenten att strukturera den inkommande produktinformationen i olika 

informationsmoduler i CMS. Det är först när detta är gjort dashboarden kan 

visualisera informationen för användarna.  

Beställarens komponenter 

Tillgänglig produktinformation 

För att IoT-plattformen skall kunna förse användaren med information måste 

produktinformation vara lagrad i ett CMS, i sin tur är det kopplat till dashboarden 

vilket användaren har tillgång till. Det är fördelaktigt om beställaren tillgodoser 

konsultbyrån med modulstrukturerad information. Om detta inte är möjligt kommer 

konsultbyråns tekniska skribenter strukturera den på det sättet. 

 

Maskinexperter 

Då konsultbyrån behöver grundlig information om hur företagets IT-artefakter 

fungerar behöver beställaren förse de med kompetenta personer, vilka besitter 

spetskunskap om den specifika artefakten. Konsultbyrån behöver förstå hur 

artefakten fungerar för att kunna konfigurera IoT-plattformen på bästa vis. 

 

Sensordata 

Beställaren ansvarar för att korrekt sensordata hämtas ut från IT-artefakten. 

Sensordata är det fundamentala i IoT-plattformen. Utan sensordata kan inte 

plattformen hämta informationsmoduler från ett CMS. Det här hämtas när ett villkor 

från sensorn har uppfyllts.  

Användaren komponenter 

Erfarenhet om IT-artefakten.  

Genom att se användaren som en del av systemet behöver användaren till en början 

ha stor kunskap om den specifika IT-artefakten. Användaren kan justera olika 

felmeddelanden och förbättra de till när framtida fel uppstår. Det är under IoT-

processens gång den nya användaren behöver ha mindre kunskap om hur artefakten 

fungerar då systemet lär sig själv hur det skall agera.  

 

Rätt företagskultur  

Användaren måste ha rätt inställning till lösningen. Det krävs att varje användare 

förser systemet med nödvändig information i början av processen för att systemet 

skall utvecklas och lära sig hur det skall agera framöver. Det kan framöver finnas 
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krav från beställaren i kontrakten att deras kunder utför detta. Om dessa krav inte 

skulle följas kan deras serviceavtal rivas.   
 

5.3 Metodreflektion 

Valet av datainsamlingsmetod för studien var kvalitativ och främst genom intervjuer för att 

få djupare och mer detaljerad data. En utmaning med kvalitativa metoder är att omfattningen 

av genomförandet vid transkribering och analyseringen är stor och tidskrävande (Jacobsen, 

2002) Då studien syftade till att undersöka hur olika perspektiv tolkade en implementering 

av IoT i deras arbetsmiljöer, ansågs detta vara den mest lämpliga metoden. Vid 

användningar av kvantitativ datainsamlingsmetod anser vi att vi inte skulle uppnå den djupa 

förståelsen eller fått tillräckligt djupa svar för att kunna förstå respondenternas perspektiv 

korrekt. Eftersom vi tidigare samarbetat med både konsultbyrån och fallföretaget var 

intervjuer passande eftersom en första kontakt redan var etablerad, vilket gjorde att en 

avslappnad stämning kunde upprätthållas under intervjutillfällena. Dessutom genomfördes 

olika workshops tillsammans vilket gjorde att både vi och flera av de respondenter hade en 

god förståelse kring problematiken, vilket diskuterades under intervjuerna i ett senare skede. 

Då arbetsprocessen inom ett specifikt fall studerades för att ta första steg mot industri 4.0, 

kändes valet av datainsamlingsmetod lämpligt eftersom vi kunde fokusera på ett fåtal 

berörda personer och deras olika perspektiv på utmaningen. 
  
Våra intervjufrågor grundande sig i de teorier och tidigare forskning vi sökt fram, men även 

från våra tidigare erfarenheter genom samarbete med berörda företag och personer. Vi valde 

att gå in med ett öppet sinne i studien och inte låste oss till någon hypotes, utan vi sökte 

även efter andra teorier under intervjuernas gång för att ges möjligheten att fånga upp 

ytterligare informationsbidrag till studien. Detta gjorde intervjuprocessen adaptiv för 

förbättring eftersom vissa intervjuer öppnade nya dörrar. Det skapade ytterligare teorier och 

nya frågor inför andra intervjuer. Vi använde oss av snöbollsmetoden för att identifiera 

lämpliga respondenter, genom att träffa säljchefen på fallföretaget blev vi rekommenderade 

ett flertal respondenter med olika expertis. Detta anser vi vara en bra metodik för att 

identifiera lämpliga respondenter eftersom den tillfrågade har betydligt mer kunskap om sin 

egen verksamhet. Ett strategiskt urval innebär att författarna väljer ut de respondenter de vet 

kommer kunna svara på frågorna (Jacobsen, 2002). Den här urvalsmetoden anser vi också 

lämplig, då vi kände till vilka personer på konsultbyrån som hade givande kunskap och var 

inblandade i projektet. 
 

Från början var tanken att vi skulle intervjua alla respondenter på plats, vilket enligt 

Jacobsen (2002) skapar en trevlig stämning samt en större förståelse för varandra. Detta 

ändrades under studiens gång eftersom flera respondenter var geografiskt utspridda och 

upptagna med sitt dagliga arbete, vilket ledde till att hälften av intervjuerna genomfördes 

via telefon. Detta anser vi dock inte påverkade vårt resultat i någon större omfattning. De 

var väldigt givmilda och engagerade vilket ledde till bra och fylliga svar. Däremot var det 

en utmaning att komma i kontakt med vissa respondenter då de ofta var på resande fot i sitt 

arbete, vilket ledde till att det var svårt att komma överens om en tidpunkt för ett samtal. En 
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lärdom vi drar ifrån detta är att inleda datainsamlingen i ett tidigare skede eftersom 

kvalitativa metoder är tidskrävande och vid eventuella bortfall eller fördröjningar kan det 

bidra till att stillestånd i arbetet uppstår, vilket försvårar planeringen av arbetet. 
 

 

  

https://www.messenger.com/t/tobias.eiman
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6  Avslutning 
I detta avsnitt kommer studiens syfte att besvaras i form av slutsatser som gjorts från 

undersökningen samt förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet.  

6.1 Slutsats 

Problem och möjligheter vid en implementering av IoT  

Syftet med studien var att identifiera nuvarande problem, förstå skillnaden mellan olika 

aktörers perspektiv och att identifiera ett arbetssätt som kan vara avgörande för lyckas skapa 

en fungerande IoT-plattform. Dagens industri står inför många utmaningar när de tar första 

stegen mot industri 4.0. Något företagen bör beakta är att utvecklingen kommer ske över en 

längre tid och den tänkta lösningen kommer behöva itereras ett flertal gånger för att bli 

framgångsrik. Organisationer vilka fortsätter att vara konkurrenskraftiga utvecklar och 

förbättrar ofta sina produkter. Det medför att en implementering av en IoT-plattform i en 

verksamhet måste vara adaptiv för utveckling. Ett första steg kan vara att använda 

människan då den använder maskinerna i dagligt bruk. Detta som sensorer genom 

kontinuerlig feedback för att uppdatera systemets villkor. Därför blir människans kunskaper 

och erfarenheter en nyckelresurs och det centrala för att driva utvecklingen inom industri 

4.0 framåt. Trots att maskinerna automatiseras försvinner inte människans arbete utan 

fördelen med den specifika IoT-plattformen är att människans roll förändras till det bättre. 

De kommer framöver få det lättare att utför uppgifterna då maskinen talar om vad de 

behöver göra för underhållsarbete.   

 

Olika aktörers perspektiv i ett IoT-projekt 

Att förstå aktörers olika perspektiv vid utvecklingen av en IoT-plattform tror vi baserat på 

vår studie är en viktig del. Konsultbyrån i det specifika fallet beskriver att människan är en 

nödvändig resurs till systemet samt att människan är en del av det. Ett första steg mot 

automatisering blir att använda människans erfarenheter och kunskaper för att utveckla och 

förfina IoT-plattformen, därefter kan den förse användaren med beslutsunderlag. Till 

skillnad från konsultfirman så ser användarna att IoT-plattformen är ett hjälpmedel för att 

göra arbetet enklare att planera och utföra. Beställaren av IoT-plattformen ser fördelar i att 

förse användaren med pricksäker information om maskinernas status för att minska den 

tekniska supporten inom företaget. De ser ett värde i att expertisen hos servicetekniker 

framöver inte behöver vara lika omfattande tidigare. Den här balansen mellan människan 

och tekniken i framtiden kommer vara något företagen behöver se över i framtiden för att 

lyckas fullt ut.  
 
Checklista för IoT-utveckling 

Genom att granska en pågående implementering av IoT steg för steg ledde det till att ett 

arbetssätt dokumenterades och en checklista skapades. Checklistan visar på de viktiga 

beståndsdelar konsultbyrån har använt sig av vid framtagandet av den specifika lösningen. 

Genom att följa checklistan kan företagen med visioner om industri 4.0 påbörja sitt 

utvecklingsarbete. Företagen bör kombinera checklistan med konsultbyråns iterativa 

arbetssätt för att börjar sakta men säkert.  



 

  34 (45) 
 

Det kan i slutändan leda till att utvecklingsarbetet tar form snabbare än väntat. Checklistan 

beskrivs djupare under studiens tidigare diskussionskapitel. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Industri 4.0 är ett begrepp innehållande många olika delar och perspektiv lämpat för 

forskning. Vår studie har haft utgångspunkten att granska ett pågående arbete inom IoT och 

undersökt hur olika perspektiv ser på tekniken. Ett förslag till fortsatt forskning är att 

granska implementeringen av en IoT-plattform i en liknande verksamhet för att undersöka 

om ytterligare synvinklar och problem kan identifieras. En annan intressant infallsvinkel 

hade varit om en studie med liknande frågeställningar undersökt en större eller ännu mindre 

verksamhet för att se om studien uppnått ett annorlunda resultat. 
  
Ett annat förslag till fortsatt forskning hade varit att granska ett liknande projekt efter att en 

IoT-plattform implementerats för att bland annat undersöka hur väl lösningen fungerat i 

praktiken för verksamheten. Att utvärdera om det uppstått några nya synvinklar eller 

problem hade varit ett intressant bidrag till vår forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Beställare: Säljchef 
• Hur skulle du beskriva industri 4.0/Iot. 

• Är industri 4.0 något ni har strävat efter en längre tid inom organisationen? 

• Hur ser din vision ut av industri 4.0/internet of things för er industri?     

o Kommer den förändras efter implementerad lösning?  

• Vad ser ni för affärsnytta att gå från visioner inom IoT till verklighet? 

• Varför är det viktigt för att ta stegen mot industri 4.0? 

• Hur ser ert huvudkontor i Italien på Industri 4.0/Iot? Har ni fått några direktiv 

gällande att gå mot industri 4.0 

• Vad ser ni för för/nackdelar med att implementera en IoT-lösning i era maskiner 

• Vilka hinder ser du på vägen mot att industri 4.0? 

• Hur tror du en implementering av Iot kommer påverka kunder och tekniker som 

kontinuerligt arbetar med maskinerna?  

• Vilka krav ställer era kunder på er? 

o Vilka krav ställer ni (Tecnau) på era kunder och tekniker? 

• Hur kommer kraven förändras efter en implementering av Iot? 

• Hur tror du serviceteknikerna och operatörerna ställer sig till en implementering av 

en Iot-lösning? 

o tillit, förtroende, inställning 

• Hur tror du samspelet mellan människorna och tekniken kommer att fungera? 

o användning, engagemang  

• Vilka nyckelfaktorer tror du är viktigast för att utveckla industri 4.0 hos er? 

• Tror du att serviceteknikerna/operatörerna kommer till att använda den kommande 

feedback funktionen i sitt dagliga arbete på ett korrekt sätt? 

o inställningen till eventuellt extra arbete, tron på att feedbacken bidrar etc. 

• Kommer det att ske någon utbildning för tekniker, kunder och anställda hur 

systemet kommer att fungera och hur det ska användas? 

o Hur kommer utbildningarna ske 

• Hur kommer maskinernas up-/downtime påverkas av en internet of things-lösning?  

• Hur ofta diskuterar ni att fram nya internet of things-lösningar 

 

  



 

  38 (45) 
 

Beställare: supporttekniker 

• Hur skulle du beskriva industri 4.0/IoT. 

• Är industri 4.0 något ni har strävat efter en längre tid inom organisationen? 

• Hur ser din vision ut av industri 4.0/internet of things för er industri? 

• Vilka hinder ser du på vägen mot att industri 4.0? 

• Vad ser ni för affärsnytta i en ny Internet of Things-lösning 

• Vad ser ni för för/nackdelar med att implementera en IoT-lösning i era maskiner 

• Hur kan man effektivisera era arbetsuppgifter? 

• Kommer ny teknik ge ökad kontroll för er servicetekniker?  

• Varför är det viktigt för att ta stegen mot industri 4.0? 

• Hur tror du en implementering av IoT kommer påverka kunder och tekinker som 

kontinuerligt arbetar med maskinerna?  

• Vilka nyckelfaktorer tror du är viktigast för att utveckla industri 4.0 hos er? 

• Har ni fått direktiv från huvudkontoret att satsa på internet of things-lösningar?  

• Hur kommer maskinernas up-/downtime påverkas av en internet of things-lösning? 

 

Användare: Servicetekniker 
• Hur utför ni era arbetsuppgifter idag? 

• Ni bygger alltså på era maskiner från Canon med maskiner från Tecnau? 

• Hur ser en relativt vanlig process ut? 

• Kan kunderna byta reservdelar själva? 

• Läser ni av någon loggfil när ni kommer ut? 

• Hur är din inställning till en sån loggbok Där ni själva kan mata in detta digitalt på 

plats? 

• Vad skulle underlätta ert arbete? 

• Hur planerar ni idag era arbetsrutiner? platser, vilken tid, etc 

• Hade en sökbar manuall i dashboarden underlättat då? 

• Hur kommuniceras det idag mellan er och den kund ni ska utföra  

• underhållsarbetet? 

• Får ni idag tillräckligt med information om statusen på maskinerna för att kunna 

utföra ert arbete korrekt? (vilka verktyg, tidsperspektiv etc) 

• Har ni något kundlager status? 

• Skulle du lita på den informationen som en IoT-teknik hade förmedlat till dig om 

vilken typ av underhållsarbete som skulle utföras? 

• Skulle du lita på att lösningen rapporterar korrekt fel till dig? 

• Hur ställer du dig till att rapportera det underhållsarbete du har utfört för att ge 

feedback till systemet och tecnau? 

• om mindre bra, vad skulle kunna få dig att genomföra denna feedbacken? 

• Hur ser din användning av mobilen utöver ut i yrket idag? 

• Har ni någon support? 

• Någon mer förbättring? 
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Användare: Operatör 
• Hur ser en relativt vanlig arbetsdag ut för er? 

• Vilka problem upplever du finns idag när det gäller maskinerna? 

• På vilket sätt får ni idag information om maskinernas status? 

• Skulle du vilja få informationen på ett annat sätt? 

• Upplever du några problem när det gäller information om maskinernas status? 

• Vilken information om maskinerna behöver ni för att kunna utföra ert jobb? 

• är det någon information idag som ni sakna, isåfall vilken? 

• Kan du beskriva ett vanligt flöde när någon av era maskiner behöver underhållas? 

• Hur felanmäler ni problem med er maskiner idag? 

• Hur sköts planering och kommunikation mellan er och serviceteknikerna? 

• Brukar ni själva serva maskinerna? 

• om ni brukar byta, sköts det någon rapportering, loggbok etc? 

Vad har du för inställning och tillit för nya tekniker i allmänhet? 

• exempelvis nya telefoner, digitala tjänster etc 

• Hur ställer du dig till IoT-tekniken för att samla in information om maskinerna? 

• Skulle du lita på att lösningen rapporterar korrekt fel till dig? 

• Har du några förbättringsförslag som du anser skulle underlätta dina 

arbetsuppgifter? 

• Hur är din inställning till att hjälpa systemet med kontinuerligt bidra med feedback 

för att utveckla informationskvalitén? 

Konsultbyrå: Produktägare & VD 
• Hur skulle du beskriva industri 4.0/Iot. 

• Vad tror ni att Internet of Things kan bidra med i en organisation 

• Vilka hinder ser du på vägen mot att industri 4.0? 

• Vilka möjligheter ser ni med IOT för fallföretaget? 

• Vilka nyckelfaktorer tror du är viktigast för att utveckla industri 4.0 hos 

fallföretaget 

• Vad är grundtanken till ert CMS-system? 

• Vad fick er att börja rikta in er på internet of things? 

• Vad är Sigmas nästa steg mot Industri 4.0? 

• Hur grundades sig idén till er dashboard? 

• Utvecklar du/ni dashboarden efter några krav från användarna när det gäller 

gränssnitt/design eller har ni ett generellt fokus på användbarheten av systemet? 

• Hur robust blir dashboarden när den är färdigutvecklad, vilka hinder gör det svårare 

att nå en hög robusthet? 

• Hur skyddas användarnas information vid användandet av dashboarden, 

inloggning, privata uppgifter etc? 

• Hur transporterar ni sensordata från Tecnau? 

• Hur kommer data att lagras i denna lösning, kommer det finnas olika databaser för 

exempelvis olika värden eller olika syften? 
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• Hur viktigt skulle du säga att mänsklig interaktion i en internet of things-lösning 

är? 

• Hur tror du en implementering av Iot kommer påverka kunder och tekniker som 

kontinuerligt arbetar med maskinerna? (inställning, arbetssätt, planering) 

• Hur tror du personalen kommer ställa sig till en implementera av en Iot-lösning? 

• Hur kommer användares tidigare erfarenheter och kompetenser fångas upp från 

användarna och realiseras av systemet? 

• Använder ni någon slags modell eller riktlinjer för att designa tillit till systemet? 

Det vill säga för att bibehålla  operatörernas, serviceteknikers förtroende för 

systemet. Dashboarden visar bara sensorns värde, är sensorn fel kan det uppstå 

problem, men vissa saker kan åtgärdas i dashboarden.  

• Hur kommer informationen presenteras för användarna, vilken plattform etc? 

 

 
 


