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Sammanfattning 
Internet of Things gör det möjligt att skapa “smarta miljöer” där information kan utbytas mellan 

olika typer av enheter. Denna teknik kan leda till effektivisering och automatisering på en mängd 

olika sätt, till exempel i våra hem och för affärsverksamheter. Ett område där intresset för denna 

teknik är stort är inom industrin, där området benämns som Industry 4.0. Där förväntas tekniken 

bland annat kunna användas för att effektivisera och förutse underhåll av maskiner, en inriktning 

som kallas e-maintenance. Denna nya teknik medför anpassning och utveckling av nya 

affärsmodeller och olika typer av informationssystem baserade på dessa. För att värde ska kunna 

skapas för verksamheter vid användande av en informationshanteringsplattform bör värdeskapande 

faktorer utforskas. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka, utifrån aspekter ur DeLone och McLeans (2003) 

Information System Success Model, hur värde kan skapas för ett fallföretag vid användning av en 

informationshanteringsplattform kopplad till sensorer i verksamheten genom Internet of things. 

Studien har genomförts med en abduktiv forskningsstrategi och en kvalitativ ansats. En fallstudie har 

genomförts på ett kundföretag till Sigma Technology, som studien görs i samarbete med. Utifrån ett 

urval av de anställda på fallföretaget har uppfattningar kring värdeskapande faktorer undersökts, 

genom enskilda semi- strukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats och jämförts med Delone 

och McLeans (2003) Information Systems Success Model för att finna samband eller avvikelser. 

 
I studien framkom det att de framstående variablerna för värdeskapande är enkelhet, informationsstruktur, 

tillgänglighet och pålitlighet. Dessa faktorer ansåg respondenterna vara särskilt viktiga vid utformning 

av en informationshanteringsplattform. Resultatet visar även att studien till stor del stämmer överens 

med det teoretiska ramverket och de beroendeförhållanden Information System Success Model 

presenterar. Faktorer som respondenterna inte ansåg vara lika betydande för värdeskapande och som 

därmed avvek från modellen är dimensionen servicekvalitet. Baserat på studiens resultat presenteras 

förslaget att vidareutveckla modellen med den nya dimensionen interaktionskvalité, eftersom att 

analysen av de värdeskapande faktorerna beskriver detta behov. 

 

Nyckelord 
Informationshanteringsplattform, Information System Success Model, Interaktionskvalité, Internet of 

Things, IoT, Värdeskapande 



   
 

   
 

Summary 
Internet of Things enables the creation of “smart environments”, where it is possible to exchange 

information between objects. This can lead to increased efficiency and automatization in different 

ways, for example in our homes and for business operations. An area where the interest for this 

technology is immense is in the industrial sector, and is referred to as Industry 4.0. For this area, the 

adoption of this technology is expected to, for example, improve efficiency and to predict 

maintenance, an approach known as e-maintenance. This new technology implies modification and 

development of business models and enables different types of information systems based on these. 

To be able to generate value for businesses when using an information management platform, 

variables that create value should be investigated.  

 

The purpose of this study is to examine value-adding variables, with aspects from Delone & 

McLean’s Information System Success Model (2003), for a specific business case by using an 

information management platform through Internet of Things and sensors in their operations. This 

study has been carried out as a case study with one of Sigma Technology’s clients, which this study 

was made in collaboration with. This study was carried out with an abductive research approach and 

a qualitative method. To examine the opinions of the company’s employees, individual, semi-

structured interview was conducted. The interviews was analyzed and compared with Delone & 

McLean's Information Systems Success Model, to identify resemblance or divergence. 

  

The findings in this study show that the significant variables for value to be created are simplicity, 

information structure, accessibility and reliability. These factors are considered to be especially 

important, according to the respondents. Findings also show that the study is mostly consistent with 

the theoretical model, however, some variance has been discovered and some modifications of the 

model are presented. A dimension that the respondents did not consider equally important for value 

creation, and thus deviated from the theoretical framework, is service quality. Based on the 

significant factors presented in the study, the proposal is to further develop the model by adding an 

additional dimension, interaction quality, for the reason that the analysis of the value creating factors 

in this study describes this need. 

 

Keywords  
Information management platform, Information System Success Model, Interaction quality, Internet 

of things, IoT, Value,  

  



   
 

   
 

Förord 
Området för studien ligger både i tiden och grundar sig i ett personligt intresse från oss som 

genomfört detta arbete, det har inneburit att relevansen för studiens resultat har upplevts som stor och 

efterfrågad och att den är genomförd med nyfikenhet. Förhoppningen är att resultaten i framtiden kan 

vara värdefulla för andra verksamheter än för fallföretaget där studien genomförts.  

 

Vi vill börja med att ge ett stort tack till Sigma Technology som tagit sig tid och visat stort 

engagemang i detta arbete. Vi vill även tacka fallföretaget för deras medverkan i studien, då de givit 

oss goda grunder att bygga detta arbete på och varit väldigt tillmötesgående. 

 

Till slut vill vi ge ett hjärtligt tack till vår handledare, Lina Nilsson, för ditt engagemang och för din 

kloka och positiva vägledning under arbetets gång. 

 

 

Växjö, maj 2016 

Ellen Blomqvist & Mathilda Lenegård 
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1 Introduktion  
Introduktionskapitlet ger en bakgrund till studiens ämnesområde samt definierar begrepp som vidare 

används i studien. En beskrivning av fallföretaget, det vetenskapliga och praktiska problemet 

presenteras samt syftet och frågeställningen med studien.  

 

Den ökade digitaliseringen i samhället har under de senaste åren bidragit till utveckling inom många 

områden. Med ny teknik har det åstadkommits saker som vi inte trodde var möjliga för bara några år 

sedan. På senare år har användningen av tekniken och begreppet Internet of Things [IoT] vuxit fram 

mer och mer, vilket är en teknik som bland annat kan användas för att optimera verksamheter på 

olika sätt. För att företag ska vilja investera i den nya tekniken är det viktigt att det är tydligt vilket 

värde det kan ge och hur det kan göras (Wedin, 2015). I denna studie ska IoT studeras utifrån 

inriktningen informationslogistik, som handlar om att effektivisera och att skapa informationsflöden 

som möjliggör att information kan komma till rätt plats, i rätt tidpunkt och till rätt person. För att det 

ska uppnås krävs det att informationssystem, organisation och övrig teknik samverkar på ett 

värdeskapande sätt (CIL, 2016).  

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen går med snabb fart framåt och förändrar samhället. 

Det medför att vardagen kan underlättas på flera sätt, eftersom att allt fler saker med hjälp av teknik 

går att styra på nya, smidiga sätt. Det möjliggör exempelvis att hemmets tekniska apparater i allt 

högre grad går att styra genom portabla enheter, såsom mobil eller läsplatta. Enligt artiklar i Dagens 

Nyheter och Veckans affärer bidrar digitaliseringen även till att underlätta och effektivisera inom 

andra områden, såsom inom industrisektorn (Gelin, 2015; Wedin, 2015). Enligt samma artikel i 

Dagens Nyheter (Gelin, 2015) beräknas det vid år 2020 finnas sammanlagt 25 miljarder enheter i 

världen som är uppkopplade till Internet. En mer aktuell benämning på miljöer som består av 

uppkopplade enheter är Internet of Things (IoT). Intresset för detta område ökar ständigt på grund av 

de fördelar tekniken kan bidra med. IoT kan användas för att skapa så kallade “smarta” miljöer, 

vilket innebär miljöer där enheter på ett eller annat sätt är sammankopplade och kan utväxla data och 

information. “Smarta” miljöer utgörs av sensorer som kommunicerar med olika typer av enheter. En 

“smart miljö” kan exempelvis vara en privat bostad, där mobiltelefonen kan användas för att styra 

belysningen, eller exempelvis ett företag där sammankoppling möjliggör ökad automatisering i 

produktionslinan (Internet of things Sverige, 2015). Genom att sensorer och enheter är uppkopplade 

kan användare dra nytta av information från dessa på ett mer lättillgängligt sätt. Exempelvis kan 

information från sensorerna om för hög luftfuktighet i lokalen generera en möjlighet till åtgärd hos 

personalen, eller ske automatiskt. Denna information kan förutse eventuella skador eller stopp i 

produktionen och underlätta underhåll av maskiner, ett område som kallas e- maintenance. E-

maintenance är ett förvaltningskoncept som innebär integrering av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) som genom Internet möjliggör övervakning, hantering och 

planering av underhåll (Akram & Chowdhury, 2011; Campos, 2008). Förutsägande underhåll 

(predective maintenance) inom området e- maintenance innebär att kunna mäta mönster som tyder 

på uppkomst av maskinfel innan de inträffar. Det ger möjligheten att kunna planera korrigerande 

åtgärder innan felet uppstår och produktionen måste stoppas upp (Bosch, 2015).  

 

IoT är ett ämne som ligger i tiden och som kommer inverka på människors liv på ett eller annat sätt i 

framtiden, både på arbetsplatsen och i vardagslivet. Än så länge är området relativt outforskat, men 

bara inom de närmsta åren förväntas det ske ett genomslag. För att kunna anamma den nya tekniken 

behöver fokus ligga på att få en förståelse för hur värde kan skapas genom användning av IoT och 

dessa smarta miljöer. (Höök & Isaksson, 2014; Wedin, 2015) 
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1.1.1 Internet of things 

Enligt en undersökning i Veckans Affärer (Wedin, 2015) hamnar Sverige på fjärde plats av de 20 

deltagande länder som beräknas ha bäst förutsättningar att kunna använda Industrial Internet of 

Things [IIoT]. De faktorer som undersökningen fokuserade på och som Sverige visade ha 

möjligheter inom är grundläggande förutsättningar i företagsklimatet, tillväxtpotential, viljan att 

anamma förändring och möjligheterna till nya nivåer av entreprenörskap samt kommersiella 

innovationer. I dagens samhälle finns möjligheterna, men engagemanget för att ta steget och införa 

IoT saknas (ibid.). Enligt undersökningen beror det på att viljan att bemöta förändring är relativt låg, 

men det beror även på att det finns en förväntan om nya konkurrerande affärsmodeller. 

Företagsledarna vill alltså hellre vänta och se hur utvecklingen går än att leda den (Wedin, 2015). 

Dock är det inte är hållbart att vänta och se hur utvecklingen går menar Wedin (2015) utan företag 

måste våga och testa sig fram, annars finns risken att andra företag satsar och vinner 

marknadsandelar som då går förlorade för de företag som inte satsar. Eftersom flera svenska företag 

saknar engagemang för IoT är risken att Sverige som land tappar konkurrenskraft gentemot andra 

länder om de inte följer med i den digitala utvecklingen, då IoT kan möjliggöra nya affärsområden 

som bidrar med nya intäktskällor (Accenture, 2015; Wedin, 2015). Forskning visar att IoT kommer 

ha allt mer inverkan på människors liv, både på fritiden och i arbetet. Eftersom det blir en stor del av 

människors vardag kommer den nya tekniken leda till nya behov. Risken är att om inte länder följer 

med i utvecklingen kommer de att hamna efter på marknaden och kommer då inte heller kunna möta 

människors framtida behov (Aztori, Iera & Morabito, 2010). 

1.1.2 Fördelar och värde 

Denna studie fokuserar på hur värde kan skapas genom användning av IoT. En modell som hänvisar 

till hur framgång kan skapas med hjälp av informationssystem kommer att användas som teoretisk 

referensram. Framgången baseras på de fördelar och det värde ett informationssystem skapar. För att 

tydliggöra relationen mellan begreppen fördelar och värde följer här en förklaring av vad som i 

denna studie avses med dessa begrepp. 

 
1.1.2.1 Fördelar 

Bradley (2006) beskriver fördelar som resultatet av en förändring som uppfattas positivt. I denna 

studie syftar fördelar till hur informationssystem kan bidra till positiva effekter för företag. Fördelar 

kan vara att företag genom ett välfungerande och användarvänligt informationssystem kan öka 

effektiviteten och förbättra kvaliteten inom företaget, vilket leder till att de kan arbeta bättre och 

komma framåt på marknaden som då ger dem konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

Informationssystem kan leda till olika typer av fördelar. De kan leda till strategiska fördelar i form 

av möjlighet till unika tjänster för kunder, särskiljning från konkurrenter, bättre service för befintliga 

kunder samt möjligheter till att hitta nya kundsegment (Ward & Daniel, 2006). De kan leda till 

förvaltningsfördelar (management benefits), då det möjliggör agilitet i form av förenklad anpassning 

mot förändringar på marknaden och tillgång till bättre information att grunda beslut på. 

Informationssystem kan bidra med fördelar genom hela processen som har med produktion av de 

varor eller tjänster som företaget levererar, vilket betraktas som operationella fördelar (ibid.). 

Fördelar kan vidare beskrivas som antingen materiella eller immateriella. Materiella fördelar 

betraktas ofta som “hårda” fördelar. Med dessa räknas ofta finansiella aspekter och innebär de 

vinster som skapas rent ekonomiskt på grund av informationssystemet. Många företag fokuserar 

enbart på dessa hårda fördelar (ibid). Immateriella fördelar berör “mjuka” värden och kan innebära 

exempelvis förbättrad tillfredsställelse vid användning för anställda eller kunder (ibid). 
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1.1.2.2 Värde 

Den generella betydelsen av begreppet värde syftar till det ekonomiska värdet på en vara eller en 

produkt. I detta arbete används en bredare benämning av begreppet värde, och syftar på det en person 

eller en grupp människor anser är viktigt i livet, vilket innebär att vad som är värde definieras från 

person till person och utifrån kontext (Freidman et al., 2006): 

“Values cannot be motivated only by an empirical account of the external world, 

but depend substantively on the interests and desires of human beings within a 

cultural milieu.” - Freidman et al. (2006) 

Värde för ett företag kan exempelvis vara att få bättre kontroll över hur tillgångarna används och 

genom det få möjligheter att minska sina kostnader. Genom att företag kombinerar flera olika 

system, som ger information om till exempel deras produktion, kunder och konkurrenter, kan värde 

upplevas då det bidrar till nya marknadsmöjligheter (Bughin, Chui & Manyika, 2015). Genom de 

fördelar ett informationssystem leder till kan värde upplevas. Om de anställda exempelvis upplever 

att informationssystemet medför att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt har ett typ av 

värde skapats. Företaget kan genom förändringar i sitt informationssystem leverera bättre och finns 

det en förståelse för hur värdet används och vad det kan generera kan värdet som skapas leda till 

framgång för företaget (Smith & Standeart, 2013). 

1.1.3 Informationslogistik 

Inriktningen informationslogistik är en kombination av kunskapsområdena informatik, logistik och 

ekonomi/management (Linnéuniversitetet, 2016). Syftet är att förstå helheten för tekniska lösningar, 

planering, ekonomi och affärsutveckling (ibid.) Att studera IoT och värdeskapande inom 

inriktningen informationslogistik är lämpligt eftersom studien berör ett ämnesområde som i största 

grad handlar om att skapa effektiva informationsflöden, vilket är precis vad informationslogistik 

handlar om (ibid.). Informationslogistik innebär även att finna affärsmodeller som passar ett 

samhälle som är mer och mer beroende av informationsteknik och nya digitala affärsmodeller, om 

detta lyckas kan ett mervärde skapas och ett företags intäkter öka (Centrum för Informationslogistik, 

2016). Att undersöka värdefaktorer möjliggör utformning av dessa informationslogistiska lösningar i 

framtiden. 

1.2 Sammanfattning av bakgrunden 

Det är nödvändigt för företag att hänga med i utvecklingen inom IoT och digitalisering, både ur ett 

marknadsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv, det eftersom att Industry 4.0 anses vara den 

senaste industriella revolutionen (Alpman, 2014). Denna studie önskar bidra till en förståelse för hur 

IoT kan skapa värde för verksamheter, exempelvis inom området e- maintenance men även hur det 

kan gynna verksamheter på andra sätt. Tidigare har det nämnts att det saknas engagemang för att 

införa IoT i Sverige (Wedin, 2015), det saknas även struktur för att skapa värde därför görs denna 

studie utifrån en modell som fokuserar på just värde. Förhoppningen är att studiens resultat kan öka 

detta bristande engagemang och skapa en förståelse för värdet med att använda IoT. Genom de 

fördelar ett informationssystem kan bidra med kan värde skapas för en organisation. Genom lyckade, 

informationslogistiska affärsmodeller som fokuserar på värde kan framgångsrika informationssystem 

utformas. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Internet of Things 
Internet of Things (IoT) innebär ett nätverk av unikt identifierbara fysiska objekt som genom 

internetuppkoppling möjliggör att dessa objekt kan samla in och utbyta information, lokalt eller 

globalt (Lund, Turner, MacGillivray & Morales, 2014). IoT kan appliceras inom många 
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användningsområden och beroende på var och hur det ska användas kan olika tekniker tillämpas, 

exempelvis trådlösa sensornätverk och RFID (Dorsemaine, Gaulier, Wang & Kheir 2015). Denna 

studie undersöker hur IoT kan tillämpas för producerande verksamheter. 

Industry 4.0 
Industry 4.0 eller Industrial Internet of Things (IIoT) är en term som härstammar från 

produktionstekniken och innebär applicering av sensornätverk (IoT) inom industrin. Användandet av 

denna typ av teknik representerar en fjärde industriell revolution och kallas därför för Industry 4.0 

(Pan et al., 2015). Appliceringen av IoT för detta område innebär att industrikomponenter kan 

kommunicera med varandra via ett nätverk. Tillämpning av Industry 4.0 kan för verksamheter 

innebära ett integrerat, automatiserat och optimerat produktionsflöde. Slutligen kommer det leda till 

större effektivitet och bättre produktionsförhållande mellan leverantörer, tillverkare och kunder samt 

mellan människor och maskiner. (Pan et al., 2015) 

Informationssystem  
Ett informationssystem är en uppsättning sammankopplande komponenter som samlar in, hämtar, 

bearbetar, lagrar eller distribuerar information till stöd för beslutsfattande i en organisation. 

Informationssystem har som uppgift att omvandla data till information som kan användas vid 

beslutsfattande. (Van der Heijden, 2009)   

Informationshanteringsplattform 
En informationshanteringsplattform möjliggör att all information, exempelvis om företagets 

produkter, lösningar och projekt, kan samlas på ett och samma ställe. Informationen kan lättare 

organiseras samt att informationen alltid kan hållas uppdaterad. Genom en 

informationshanteringsplattform är informationen lättillgänglig och kan nås via Internet av alla inom 

företaget. (Sigma, 2016)  

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Internet of things och värdeskapande affärsmodeller 

Termen “Internet of Things” kan definieras som ett nätverk av föremål som har inbäddade 

komponenter och som kommunicerar med andra föremål och datorer via Internet (Fischer, 2015). De 

två egenskaper som möjliggör att föremål är en del av Internet of Things är en unik identifiering 

(genom en unik IP adress) och uppkoppling mot Internet (Fischer, 2015). Föremålen som beskrivs 

kan exempelvis vara sensorer, smarta mätare, fordon, vitvaror och medicinska apparater. Föremålen 

kan också inkludera inbäddade enheter i vägar och andra komponenter i infrastrukturen såsom elnät, 

byggnader och lantbruk. Genom föremålens unika identifiering kan de på ett enkelt sätt avläsas, 

lokaliseras och kontrolleras via Internet (Fischer, 2015). Forskningsområdet IoT är relativt nytt men 

mycket fokus och pengar läggs på forskning inom detta område. “Sakernas Internet”, som det 

benämns på svenska, beskrivs som en ny teknisk paradigm där olika typer av teknologier kopplas 

samman och bildar ett stort system där den verkliga världen och den digitala världen möts (Borgia, 

2014).  

 

En undersökning genomförd vid Harvard Business School (Chesbrough & Rosenbloom, 2002) 

jämförde olika företag som har förändrat sina affärsmodeller i syfte att skapa värde vid införande av 

teknologiska innovationer på marknaden. Resultatet visade att ett antal av de undersökta företagen 

misslyckats med införandet trots att deras tekniska innovation i sig var lyckad. Chesbrough och 

Rosenbloom (2002) menar vidare att det inte beror på den utvecklade teknologin i sig, utan 

misslyckande med att utveckla en lämplig affärsmodell som kan generera värde för både kunden och 

företaget. De menar vidare att företag måste identifiera den rätta affärsmodellen, eller som 

författarna beskriver “en arkitektur av värde”, för att kunna ta till vara på värdet som teknologin kan 

skapa.  
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Dijkmana, Gaulier, Wang och Kheir (2015) har gjort en studie där syftet var att utveckla ett ramverk 

för utveckling av affärsmodeller anpassade för IoT som visade att den viktigaste byggstenen för 

utveckling av dessa affärsmodeller är värdet för kunden. Inom den byggsten som benämns som 

värdeblocket ansåg majoriteten av företagen att de viktigaste delarna av affärsmodellen var 

prestandan, att få jobbet gjort, komfort och möjligheten till uppdateringar. Delar i detta block som 

inte ansågs vara lika viktiga var tillgänglighet, reduktion av kostnader, reduktion av risker, 

kundanpassning, design, pris, innovation samt status. Resultaten visar även att företagen anser att 

partnerskapsstrukturerna för affärsmodeller som berör IoT är mer komplexa än för traditionella 

affärsmodeller. Dijkmana et al. (2015) menar även att dessa partnerskap blir avgörande för företagen 

och att större samarbete leder till långsiktiga relationer, informationsutbyte och en gemensam 

kostnadsminskning.  

 

Hur värde kan skapas genom användning av IoT för företag definierar Lund, Turner, MacGillivray 

och Morales (2014) genom olika områden. Värde kan uppstå genom automatisering av processer i 

verksamheten, möjlighet till bättre beslutstagande genom att de kritiskt kan granska processer och 

diversifiering av intäkter genom att de kan erbjuda kunden mervärden. Företag kan agera som en 

global aktör då de inte är platsberoende för att sköta verksamheten. IoT kan hjälpa företag med deras 

optimering, produktivitet och beslutsfattande genom möjlighet att överblicka information (Lund, 

Turner et al. 2014). 

 

Tidigare studier av Lee och Lee (2015) identifierar tre kategorier för hur företag kan applicera IoT: 

Övervakning och kontroll, Big data och business analytics och informationsdelning och samverkan. 

Lee och Lee (2015) menar att förståelse för hur dessa olika kategorier kan förstärka kundvärdet är ett 

krav för att lyckas införa IoT i en verksamhet. Övervakning och kontroll innebär att mäta drift- och 

produktionsmönster, områden med förbättringspotential eller att förutse framtida resultat och 

optimera verksamheten. Dessa användningsområden leder i längden till lägre kostnader och högre 

produktivitet (Lee & Lee, 2015).  Kategorin Big data och business analytics syftar till hur den 

enorma mängden data som genereras av sensorerna kan användas. Data kan överföras och användas 

till analysverktyg och för Business Intelligence (BI) för att underlätta och förbättra beslutstagande 

(ibid.). Informationsdelning och samverkan kan ske mellan människor, mellan människor och saker 

och mellan saker. Värde skapas då genom att en fördefinierad händelse uppmärksammas utav en 

sensor, och att information därefter kan delas för att öka medvetenheten i den aktuella situationen 

samt förhindra försening och förvrängning av informationen (ibid.).  

1.4.2 Framgångsfaktorer för informationssystem 

Delone och McLeans Information Systems Success Model (2003) är en av de mest använda 

modellerna för att utvärdera framgång av informationssystem (Ward & Daniel, 2006). Modellen har 

enligt Petter et al. (2013) bevisat sig vara användbar för att förstå framgång för informationssystem.  

 

Tidigare studier kring Information System Success Model har även undersökt enskilda, avgörande 

faktorer för framgång (Petter et al., 2013). Resultat från forskning som bland annat fokuserat på att 

finna variabler kring egenskaper hos systemets användare fann att det fanns ett starkt stöd för vikten 

av nöjet (enjoyment) att använda systemet. Denna faktor var viktig för systemkvalité, avsikt att 

använda/användning, användartillfredsställelse och individuellt inflytande (Petter et al., 2013). Även 

variabeln förtroende (trust) hade stöd, framförallt inom dimensionerna systemkvalité, 

informationskvalité, avsikt att använda och användartillfredsställelse. Även variabeln attityd mot 

teknologi (attitudes towards technology) har enligt Petter et al. (2013) stor inverkan på avsikt att 

använda/användning, användartillfredsställelse och individuellt inflytande. 
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Användares uppfattning om systemkvalité är enligt Petter et al. (2013) direkt kopplat till användarnas 

egna egenskaper och självförtroende. Variabler som har stark koppling är attityd gentemot teknologi, 

teknisk erfarenhet och själv- effektivitet (self-efficiancy). 

Informationskvalitén är det område där minst forskning bedrivits och därför finns få grunder till vad 

som påverkar upplevd informationskvalité. Petter et al. (2013) finner dock att IT infrastruktur och 

hur informationssystemet stödjer förvaltningsprocesser är predikatorer för vad som upplevs som 

informationskvalité.   

 

Den faktiska användningen har främst koppling med de avgörande faktorerna enlighet med uppgift 

(task compitability), organisatorisk kompetens (organizational competence), yttre motivation 

(extrinsic motivation) och IT infrastruktur (IT infrastructure).  

För användartillfredsställelse är det stark koppling mellan enlighet med uppgift (task compitability) 

och attityd mot teknologi (attitude towards technology). Att blanda in användarna i utvecklingen av 

systemet är den variabel som har starkast koppling med användartillfredsställelsen (ibid.) 

Den individuella inverkan påverkas främst av enligheten med uppgiften (task compitability) och hur 

väl systemet bidrar till att användarna kan utföra sitt arbete bättre, men bland annat även av 

ledningsstöd (management support) och ledningsprocesser (management processes). För den 

organisatoriska inverkan fanns störst koppling till IT infrastrukturen, men även till ledningsstöd 

(management support) (Petter et al. 2013).   

1.5 Fallföretag 

Den empiriska insamlingen genomförs på ett företag som tillverkar och säljer 

efterbehandlingsmaskiner för print- och tryckföretag. Efterbehandlingsmaskinerna utför olika typer 

av produktbehandlingar, exempelvis pappershantering, olika typer av bearbetning, ytbehandling samt 

anpassade lösningar för olika utskriftsprogram. Företaget finns även internationellt och har 

verksamhet i USA, Kina, Italien, Belgien och Singapore. Det fallföretag som benämns i denna studie 

är en av flera produktionsenheter. Fortsättningsvis benämns fallföretaget som Företag A. 

1.6 Problemformulering 

1.6.1 Praktiskt problem 

Sigma Technology är ett konsultföretag som bland annat arbetar med att erbjuda kunder olika 

lösningar för informationshantering, framförallt genom hantering av teknisk dokumentation via deras 

informationshanteringsplattform DocFactory. I detta projekt är deras vilja att undersöka lösningar för 

kombinationen av DocFactory och IoT, med förhoppningen om att få förståelse för hur denna 

kombination skulle kunna effektivisera och utveckla sina kunders verksamhet.  

Fallföretag A och Sigma Technology har inlett en dialog om eventuellt samarbete, då fallföretaget är 

intresserade av att införa en informationshanteringsplattform kopplad till sensorer i verksamheten 

genom IoT. I dagsläget saknar de djupare kunskaper i exakt hur det bör göras, vilka effekter det har 

samt vilket värde det skapar för verksamheten. Fallföretaget har idag ett problem gällande servicen, 

idag sker service på företagets maskiner utav servicetekniker som är anställda av Företag A:s kunder. 

Serviceprocessen är i dagsläget svår att planera för både Företag A, deras kunder och deras 

servicetekniker som reparerar och byter maskindelar när maskinen får tas ur produktion. Det finns 

därför ett behov för fallföretaget att med hjälp av informationshanteringsplattformen och IoT kunna 

skapa prognoser och på så vis lättare kunna underlätta serviceprocessen. Företaget är därför 

intresserade av området förutsägande underhåll (predective maintenance) för att kunna utforma en 

serviceprocess som skapar värde för organisationen och sina kunder.  

 

Det praktiska problemet för denna studie är att undersöka vilket värde som IoT kan skapa för kunden 

och hur det ska genomföras, genom användning av teknisk dokumentation via deras 
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informationshanteringsplattform kombinerat med information från sensorer i verksamheten. 

Resultatet förväntas ge förståelse för hur IoT kan skapa värde för kunden och ge kunskaper som kan 

användas för att designa en prototyp.  

1.6.2 Vetenskapligt problem 

Tidigare forskning visar dels att det finns få affärsmodeller för IoT och att det saknas grunder för hur 

Information Systems Success Model kan vara en teoretisk bas för affärsmodeller med fokus på IoT 

och att skapa värde för kunden. Att utveckla kunskapsområdet kring hur värde kan skapas genom 

användandet av sensorer i verksamheten kopplat till en informationshanteringsplattform kan öka 

kunskaperna kring hur dessa affärsmodeller bör utformas. Det kan också bidra till mer kunskap om 

vilka faktorer som är väsentliga för värdeskapande med IoT.  

 

Studiens vetenskapliga problem är om, och hur, aspekter ur Delone och McLeans Information 

System Success Model (2003) kan tillämpas på samma sätt vid utformning av 

informationshanteringsplattformar och IoT i verksamheter som för traditionella informationssystem. 

Även vilket värde som kan skapas för verksamheten genom att använda en 

informationshanteringsplattform kopplad till sensorer.  

1.7 Syfte och frågeställning  

1.7.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevda aspekter hos organisationens användare utifrån 

Delone och McLeans Information System Success Model (2003) för att identifiera faktorer som 

skapar värde med en informationshanteringsplattform kopplad till Internet of Things.  

1.7.2 Frågeställning 

Hur ska en informationshanteringsplattform, utifrån aspekter ur Information System Success Model, 

kopplad till sensorer i producerande verksamhet vara utformad för att skapa värde för användare och 

i sin tur för organisationen? 

1.8 Avgränsning 

Studien avgränsas till att utgå från en specifik modell, Information System Success Model, genom en 

abduktiv ansats. Studien genomförs på ett fallföretag, vilket innebär att resultaten är avgränsade till 

att främst beröra det studerade fallet.  

Eftersom att studien görs inom ämnesområdet informatik, med inriktning mot informationslogistik, 

studeras inte faktorer som skapar värde utifrån andra perspektiv, så som ett ekonomiskt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv.  

1.9 Målgrupp 

Målgruppen har delats in i inomvetenskaplig och utomvetenskaplig målgrupp, för att få förståelse 

för hur studien riktar sig till olika typer av intressenter.  

Inomvetenskaplig målgrupp 
En målgrupp för denna studie är andra studenter och forskare inom informatik och 

informationslogistik som framförallt är intresserade av värdeskapande genom användandet av IoT, 

men även tillämpligheten av Delone och McLeans Information Systems Success Model (2003) för 

IoT.  

Utomvetenskaplig målgrupp 
Fallföretaget, som studien utgår ifrån, är en självklar målgrupp då resultatet förhoppningsvis kan leda 

till att de vill införa en informationshanteringsplattform i sin verksamhet. Studien vänder sig även till 

andra producerande verksamheter som vill veta hur IoT kan skapa värde samt hur ett 

informationssystem ska vara utformat för att skapa värde.  



 

  8 (42) 
 

1.10 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion och bakgrund beskriver bakgrunden till studien utifrån ämnesområde, 

relevans för såväl vetenskapen som samhället och det praktiska problem som finns. Avsnittet 

beskriver även syfte och frågeställning med studien, vilken målgrupp den är riktad till och hur den är 

avgränsad. Kapitlet presenterar tidigare publicerad forskning inom de områden studien berör. 

 

Kapitel 2 – Teoretiskt ramverk beskriver den teoretiska referensram studien berör och utgår ifrån. 

 

Kapitel 3 – Metod, datainsamling och analys. Detta kapitel förklarar metodval utifrån 

forskningsansats och forskningsstrategi, men även hur datainsamling skett, analysmetod samt 

motivering till de val som gjorts för metoden.  

 

Kapitel 4 – Resultat presenterar den empiri som samlats in. Empirin är sammanställd utifrån 

frågeguidens rubriker, som i sin tur baserats på det teoretiska ramverket.  

 

Kapitel 5 – Analys. Här redovisas analysen av den empiri som samlats in, utifrån det teoretiska 

ramverket. Analysen utgår ifrån samma rubriker som använts i kapitel 4 och avslutas därefter med en 

sammanfattning.  

 

Kapitel 6 – Diskussion. I detta avsnitt presenteras diskussionen, som delas upp i resultatdiskussion 

och metoddiskussion.  

 

Kapitel 7 – Avslutning. I denna del redovisas studiens slutsats och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Nedan beskrivs det teoretiska ramverk som har legat till grund för studien. 

 

Flera teorier har fokus på utformning av informationssystem, en av dessa är Technology Acceptance 

Model [TAM] (Davis, 1989). TAM tar upp olika faktorer som påverkar användarna av ett system, 

som till exempel uppfattad användbarhet och upplevd användarvänlighet. Dessa faktorer påverkar 

hur de kommer acceptera och använda ett nytt informationssystem när det implementeras i en 

organisation. Socio- Technical theory är ytterligare en teori, beskriven av Baxter och Sommerville 

(2010), inom området. Denna teori utgår ifrån att det måste finnas en samverkan mellan det tekniska 

systemet och det sociala systemet i en organisation för att kunna effektivisera den. Genom en 

förståelse för hur både sociala och tekniska faktorer påverkar användningen av de tekniska systemen 

i en organisation, kan det bidra till att utformning av exempelvis organisationsstrukturer och 

arbetsprocesser förbättras (Baxter & Sommerville, 2010). En modell som är vedertagen i samband 

med informationssystem är Information System Success Model (Delone & McLean, 1992, 2003). 

Den innefattar olika dimensioner som används för att mäta och utvärdera framgången med ett 

informationssystem i en organisation. Den sistnämnda teorin valdes som teoretisk referensram i den 

här studien eftersom den är allsidig och vedertagen inom ämnesområdet studien berör, men 

framförallt för att den har störst fokus på begreppen framgång och värde, vilka är syftet att 

undersöka i denna studie (Delone & McLean, 2003). 

2.1 Delone och McLeans Information Systems Success Model 

Information System Success Model är en modell som ger en övergripande förståelse kring ett 

informationssystems framgångsfaktorer (Delone & McLean, 1992, 2003). Den har sedan den först 

publicerats reviderats och uppdaterats, i denna studie används den reviderade versionen. Modellen är 

brett använd inom forskning kopplad till utveckling och utvärdering av informationssystem och 

forskning har även fokuserat på vilka enskilda framgångsfaktorer som kan skapa värde (Delone & 

McLean, 2003). Däremot har tidigare forskning inte bedrivits i sammanhang med en 

informationshanteringsplattform kopplad till sensorer i en verksamhet genom användandet av IoT. 

Modellen är därför intressant att jämföra med resultatet av denna empiriska studie, för att utforska 

skillnader och likheter mellan de beroendeförhållanden som presenteras i modellen och studiens 

resultat. 

 

Modellen används för att analysera framgångsfaktorer med informationssystem och utgörs av sex 

dimensioner, dessa visas i figur 1. Utvärdering bör inte enbart göras utifrån dimensionerna var och 

en för sig, men utifrån dimensionernas beroendeförhållanden (Delone & McLean, 2003). Modellen 

delas in i tre övergripande nivåer; teknisk framgång, semantisk framgång och enskilda effekter. 

Nivån teknisk framgång syftar till Systemkvalité, semantisk framgång syftar till Informationskvalité 

och enskilda effekter syftar till Användning och Användartillfredsställelse. De specifika mått som 

bör användas vid användning av modellen beror i högsta grad på kontext och den organisation där 

utvärderingen ska genomföras samt vilket syfte informationssystemet har. Det innebär att den som 

undersöker med hjälp av modellen måste ha en förståelse för organisationen och systemet som ska 

utvärderas (Petter et al., 2013). 
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Figur 1 Delone & McLeans Information System Success Model 

2.2 Modellens dimensioner 

Dimensionerna i modellen representerar olika delar av informationssystemet och analyseras utifrån 

en seriell påverkan för att nå framgång, vilket innebär att systemkvalité, informationskvalité och 

servicekvalité har en gemensam påverkan på dimensionerna avsikt att använda/användning och 

användartillfredsställelse. Alla dessa dimensioner påverkar nettofördelarna därmed kvalitén på 

informationssystemet. Nedan beskrivs analysmått för att mäta kvalitén för de olika dimensionerna. 

 

Systemkvalité 

Den dimension som benämns som systemkvalité (system quality) innebär de tekniska aspekterna av 

informationssystemet och de önskade funktionerna (Delone & McLean, 2003). Denna 

framgångsdimension kan exempelvis analyseras utifrån följande faktorer; hur lätt systemet är att 

använda, systemets flexibilitet, systemets tillförlitlighet, hur enkelt det är att lära sig använda 

systemet samt hur snabba responstider systemet har (Delone & McLean, 2003). 

 

Informationskvalité 

Dimensionen informationskvalité (Information quality) innebär den önskade kvaliteten på den 

information systemet genererar och presenterar. Faktorer för analys av denna dimension är 

informationens relevans, begriplighet, riktighet, överensstämmande, fullständighet, lämplighet samt 

användbarhet (ibid.) 

 

Servicekvalité 

Servicekvalité (Service quality) innebär de förväntningar och uppfattningar systemanvändarna har på 

IT-avdelningen, eller andra som ska ansvara för support och underhåll av systemet (Delone & 

McLean, 2003). För att bedöma graden av servicekvalité analyseras informationssystemet 

exempelvis utifrån faktorerna lättillgänglighet, riktighet, tillförlitlighet, teknisk kompetens hos 

supporten samt den upplevda empatin från servicepersonalen mot de anställda.  

 

Avsikt att använda/Användning 

Avsikt att använda/Användning (Intention to use/Use) avser på vilket sätt och i vilken grad 

användarna använder informationssystemet (Delone & McLean, 2003). Användningen kan mätas ur 

flera olika perspektiv, exempelvis genom att mäta om alla funktioner i systemet används för avsedda 

ändamål. Detta görs genom att granska vilka funktioner som används respektive inte används i 

systemet. För att få en bredare bild av användningen kan detta mätas objektivt genom att statistiskt 

mäta anslutningstid, utnyttjande av funktioner och användningsfrekvensen. Det går även att tillämpa 

en subjektiv mätning genom att ifrågasätta användarna om deras uppfattningar om användning av 

systemet (Delone & McLean, 2003). 
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Användartillfredsställelse 

Användartillfredsställelse (User satisfaction) står enligt Delone och McLean (2003) för användarnas 

grad av tillfredsställelse när de använder informationssystemet. Det avser även i vilken utsträckning 

systemet skapar värde för användarna. Om användarna upplever tillfredsställelse när de använder 

systemet kan det leda till positiva effekter, bland annat bidrar den till att användarna får en ökad vilja 

att prestera och att faktiskt använda systemet (Delone & McLean, 2003).  

 

Nettofördelar 

Den slutliga dimensionen i modellen, Nettofördelar (Net benefits), representerar effekterna av de 

tidigare dimensionerna. Nettofördelar innebär i vilken utsträckning ett informationssystem bidrar till 

fördelar för användarna, men syftar till både positiva och negativa effekter (Delone & McLean, 

2003). Om effekterna är positiva för hela organisationen, exempelvis genom att 

informationssystemet leder till förbättrat beslutsfattande, ökad produktivitet och mer försäljning, 

anses systemet vara välfungerande för användarna (Delone & McLean, 2003). Effekterna blir 

positiva om Avsikt att använda/Användning och Användartillfredsställelse är starka, om 

informationssystemet inte leder till positiva effekter innebär det minskad användning.  

 

Fördelarna och framgången dimensionen nettofördelar beskriver kan påverka individer, grupper, 

organisationer, industrier och nationer. Nettofördelar är en kombination av individuella och 

organisatoriska effekter (Delone & McLean, 2003). Ett informationssystem skapas för att kunna nå 

olika mål i en organisation, men många av dessa mål är också specifika för att den enskilda individen 

ska använda systemet. Organisationer som inför och använder informationssystem eftersträvar en 

positiv organisatorisk påverkan, såsom förbättrad lönsamhet, men tänker inte alltid på sambanden 

mellan olika framgångsfaktorer och de organisatoriska fördelarna för en individ.  

2.3 Beroendeförhållanden 

De beroendeförhållanden som modellen visar (se figur 1) grundar sig i en seriell och tidsmässig 

påverkan av de olika dimensionerna och informationsflödena, detta visualiseras genom modellens 

utformning (Delone & McLean, 2003). Enligt Delone och McLean (2003) påverkar dimensionerna 

systemkvalité, informationskvalité samt den tillagda dimensionen servicekvalité (Petter et al. 2013), 

gemensamt och separat, de olika dimensionerna användning och användartillfredsställelse. Avsikt att 

använda/användning påverkas i sin tur av användartillfredsställelse, antingen positivt eller negativt, 

och även vice versa (Delone & McLean, 2003). Delone och McLean (2003) menar att avsikt att 

använda/användning och användartillfredsställelse är direkta föregångare för dimensionen 

individuell påverkan, vilket i sin tur påverkar organisatorisk påverkan. Dessa dimensioner 

(individuell påverkan och organisatorisk påverkan) har i den reviderade modellen sammanställts till 

dimensionen net benefits (Delone & McLean, 2003). 
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3 Metod 
Detta avsnitt tar upp studiens ansats och metod och vidare beskrivs också studiens genomförande. 

Avslutningsvis berör kapitlet hur trovärdighet och äkthet ska uppnås och hur hänsyn tas till etiska 

överväganden. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

3.1.1 Forskningsstrategi 

Denna studie har inspirerats av en abduktiv forskningsstrategi som utgår från en kombination av 

induktiv och deduktiv strategi. Denna strategi innebär att gå fram och tillbaka mellan teori och 

empiri. Den deduktiva strategin, där forskaren utgår från teori för att finna en förklaring, kombineras 

med den induktiva strategin, som innebär det motsatta, att utgå från empiriska fynd för att utveckla 

teori. Denna kombination skapar en “tredje väg” för att övervinna begränsningar som finns för 

respektive ansats (Bryman & Bell, 2015). Studien är abduktiv eftersom att den utgår från teori för att 

ha en grundförståelse för framgång för informationssystem, därefter samlas empiri in baserat på det 

teoretiska ramverket. Denna empiri jämförs sedan med teorin och ämnar därefter utveckla det 

studerade området och även ge nya bidrag till teorin. 

3.1.2 Forskningsansats 

Eftersom syftet är att beskriva upplevelser av begreppet värde vid användandet av IoT inom 

producerande verksamheter har en kvalitativ forskningsansats valts, då syftet är att få en djupare 

förståelse för hur individer tolkar och upplever ett visst fenomen (Bryman & Bell, 2011). En 

kvalitativ studie undersöker mer djupgående och ger därmed en djupare förståelse för fenomenet än 

vad en kvantitativ studie hade gjort (Jacobsen, 2002). En ytterligare anledning till att studien utgår 

från en kvalitativ strategi beror på att frågeställningen utgår från värdeskapande, som är en fråga om 

tolkning och förståelse, vilket enligt Jacobsen (2002) passar den kvalitativa ansatsen. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Fallstudie 

Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie på ett företag. Enligt Jacobsen (2002) innebär 

en fallstudie att undersökningen fokuserar på en särskild undersökningsenhet, som i detta fall är 

fallföretaget. För forskningsdesignen innebär det en detaljerad och ingående analys av den valda 

undersökningsenheten (Bryman & Bell, 2013). Denna studie undersöker hur det specifika 

fallföretaget upplever värde vid användandet av en informationshanteringsplattform via IoT, utifrån 

företagets specifika situation och förutsättningar.  

3.2.2 Urval 

Urvalet i kvalitativa undersökningar styrs utifrån problemställningen, vilken slags information som 

måste samlas in för att kunna besvara den. Inom den kvalitativa metoden finns olika kriterier för 

urval av respondenter. Detta för att olika respondenter kan ge olika information inom området som 

påverkar undersökningens resultat (Jacobsen, 2002). Eftersom att transkribering och analys av 

intervjuer är tidskrävande är det viktigt att begränsa urvalet till ett fåtal respondenter (Creswell, 

2013; Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) förespråkar att kvalitativa undersökningar ska fokusera på 

färre respondenter på grund av detta men även för att intervjuer syftar till att gå djupare. Creswell 

(2013) framhäver att fallstudier bör omfatta fyra till fem respondenter. För studien valdes totalt sex 

stycken respondenter, med två respondenter från varje avdelning på fallföretaget, just för att uppnå 

en jämn fördelning från varje avdelning. 
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Önskemålet var att intervjua respondenter som kan representera fallföretaget utifrån olika delar och 

såg ut på följande vis: två personer med högre, administrativa positioner inom organisationen, två 

personer från ekonomi- och/eller marknadsavdelningen samt två personer från den operativa delen 

(tillverkning eller reparation). Anledningen till detta urval var för att få olika perspektiv på värde från 

olika delar av organisationen, från personer som är inblandade inom området. Två av 

respondenterna, de med de högre uppsatta positionerna, tillfrågades om vilka de ansåg vara lämpliga 

att intervjua, utifrån våra önskemål. Deras förslag på personer genererade de fyra resterande 

personerna som intervjuades. Dessa personer stämmer överens med det ursprungliga önskemålet, 

förutom en respondent som representerar en mer teknisk position, mjukvaruutvecklare, istället för en 

position från ekonomi- och marknadsavdelningen. Urvalet baseras därför främst på en kombination 

av de urvalsmetoder som Jacobsen (2002) beskriver som fokuserar på bredd och variation samt den 

urvalsmetod som fokuserar på hur rik och god information respondenterna kan bidra med. Detta 

urval brukar ibland även kallas för ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

3.2.3 Semi- strukturerade intervjuer 

Metoden för datainsamlingen är semi- strukturerade intervjuer, då det ansågs som den bästa metoden 

för att få svar på studiens frågeställning eftersom att insamling av empiri önskades utgå från 

modellens kategoriseringar men även vara öppen för nya faktorer som skapar värde (Bryman & Bell, 

2013). Intervjuer är mer ingående än exempelvis enkäter och är därför mer lämpade för att undersöka 

vad den enskilde individen tycker, forskare får därmed en närhet till respondenterna (Jacobsen, 

2002). 

 

Med respondenter menas de svarspersoner som är med i en undersökning. En respondent skiljer sig 

från vad som kallas informant då en informant har information om det faktiska förhållandet kring en 

händelse eller situation. En respondent har upplevelser kring det undersökta fenomenet som denne 

kan berätta om. En respondentintervju passar denna studie då den enligt Repstad (1999) ger mer 

direkt information om individens egna känslor, åsikter och uppfattning.  

 

De semi- strukturerade intervjuerna genomfördes enskilt med de valda personerna på fallföretaget. 

För intervjuerna skapades en intervjuguide utifrån modellens kategoriseringar (se bilaga A) där 

respondenterna fick svara utifrån de förutbestämda kategoriseringarna. Denna typ av intervju är 

enligt Jacobsen (2002) lämplig när det är relativt få undersökningsobjekt, när det finns ett intresse av 

att erhålla en djupare förståelse för den enskilde individens åsikter och för hur denne tolkar ett visst 

fenomen.  

3.2.4 Genomförande 

En viktig faktor inför intervjuer är att informera respondenterna om undersökningen, dess syfte och 

vad det innebär att medverka (Jacobsen 2002). Detta gjordes genom att skicka ut ett 

informationsbrev (se bilaga B) till de respondenter som var tänkta att medverka i intervjun. 

Informationsbrevets syfte var att få de tillfrågades samtycke till att medverka och ge dem möjlighet 

att ställa frågor om något var otydligt inför intervjun.  

 

Intervjuerna genomfördes med sex respondenter i fallföretagets lokaler, för att miljön skulle 

uppfattas som naturlig för respondenterna och därmed minska kontexteffekten. Kontexteffekten 

innebär att respondenterna ändrar sitt beteende beroende på i vilken kontext de befinner sig i 

(Jacobsen, 2002). Varje intervju tog ungefär en timme vardera, vilket enligt Jacobsen (2002) är 

optimalt vid enskilda, öppna intervjuer för att hinna få all och tillräckligt djup information från 

respondenterna. Vid intervjuerna fokuserades det på att påverka respondenterna så lite som möjligt, 

för att minska den intervjuareffekt som kan uppstå genom att låta dem prata fritt och obehindrat samt 
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genom att ha en medvetenhet kring hur respondenter kan påverkas i intervjusituationer (Jacobsen, 

2002). 

 

Innan intervjuerna började beskrevs området som frågorna skulle handla om och även exempel 

beskrevs, som skulle underlätta för respondenterna att sätta frågorna i ett sammanhang. 

Respondenterna blev även påminda om den information som stått i informationsbrevet som fokuserat 

på vad det innebär att medverka.  

En frågeguide hade skapats för intervjuerna (se bilaga A). Guiden fungerade som ett hjälpmedel för 

intervjuaren så att alla frågor skulle tas upp under intervjun (Esaisson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Frågeguiden innefattade inledande frågor för att lätta upp stämningen och för att 

få respondenternas bild av värde, den innehöll därefter olika frågor som strukturerats under olika 

kategorier, baserat på det teoretiska ramverket. Under varje kategori fanns öppna frågor som gav 

respondenten tillfälle att, utan påverkan från intervjuaren, själv utveckla vad denne upplever och 

anser om det tillfrågade. Om respondenterna gav otydliga eller tvetydliga svar uppmanades de att 

utveckla genom uppföljningsfrågor. För att förtydliga respondentens svar lades emellanåt tolkande 

frågor in, där respondenten uppmanades att antingen bekräfta eller falsifiera de tolkningar som 

intervjuaren gjort. För varje ny kategori i frågeguiden gav den intervjuande en strukturerande 

kommentar om att ett nytt område skulle påbörjas. (Bryman & Bell, 2013).  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, för att de skulle kunna säkerställas och granskas mer 

objektivt vid analys, samt för att enbart anteckningar kan medföra att delar av insamlad data kan 

förloras (Jacobsen, 2002). Ytterligare en anledning till att svaren transkriberats är för att det 

möjliggör att svaren kan gås igenom flera gånger (Bryman & Bell, 2013). Efter transkribering 

analyserades materialet för att hitta teman och mönster. Analys av det transkriberade materialet 

beskrivs mer utförligt i nästa stycke. 

3.2.5 Analys 

Den insamlade empirin i form av inspelade och transkriberade intervjuer har analyserats genom styrd 

innehållsanalys (directed content analysis) som är lämplig då tidigare forskning inom området på 

något vis är inkomplett och då området skulle gynnas av vidare utveckling och forskning (Hsieh & 

Shannon, 2005). Målet med denna typ av analys är att validera och/eller konceptuellt utöka en teori 

eller modell (ibid.).  

 

Analysprocessen skedde i fyra steg, se figur 2. Först lästes det transkriberade datamaterialet igenom, 

för att dels få en helhetsbild av insamlad data och dels för att hitta koder utifrån de fördefinierade 

kategorierna i modellen som framhäver specifika tankar eller begrepp. För att hitta det som var 

“unikt” i varje intervju användes överstrykningspennor för markering av det som var relevant, de 

överstrukna orden och meningarna blev koderna för analys. Därefter skrevs alla koder från varje 

intervju på en White board- tavla för att få en bra överblick över respondenternas svar. Koderna från 

empirin jämfördes sedan med de olika kategorierna som finns i modellen baserat på vad de relaterade 

till. Analysen skedde parallellt mellan både teori och den insamlade empirin för att kunna jämföra 

och för att undersöka samband eller avvikelser, samt om nya bidrag för utveckling av modellen 

kunde upptäckas. 
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Figur 2 Analys av empiri 

Analysmetoden stämmer överens med den vetenskapliga ansatsen eftersom att analysmetoden har ett 

deduktivt inslag, men går även likt den abduktiva ansatsen fram och tillbaka mellan teori och empiri 

för att inte begränsa sig till en strikt deduktiv hypotestestning av teorin (Hsieh & Shannon, 2005). 

3.2.6 Trovärdighet och äkthet 

Eftersom att det är svårt att uppnå generaliserbarhet i en kvalitativ studie fokuserades det desto mer 

på att kontrollera trovärdigheten och äktheten i undersökningen, som Bryman och Bell (2013) menar 

kan fungera som ett alternativ till begreppen reliabilitet och validitet.  

Bryman och Bell (2013) menar vidare att dessa begrepp kan bedömas utifrån olika delkriterier. För 

trovärdighet granskas studien utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För 

bedömning av äkthet kan studien granskas utifrån om den ger en rättvis bild, ontologisk autencitet, 

pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. Dessa kriterier berör 

konsekvenserna av forskningen (ibid.).  

 
3.2.6.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten i studien granskades för att se på hur tillförlitlig studien är, att resultatet går att lita på 

och att studien är gjord på ett objektiv sätt. Målet med studien var att den skulle genomföras på ett 

metodiskt och objektivt sätt. Överförbarhet har eftersträvats genom att ge “täta”, utförliga 

beskrivningar av intervjuerna (ibid.) i empiridelen, för att andra personer ska kunna avgöra hur väl 

resultaten kan överföras till andra miljöer.  

För att uppnå det har forskarnas roll i undersökningen gjorts tydlig genom att utförligt beskriva att 

det inte läggs några värderingar i respondenternas svar och även genom att reflektera över 

intervjusituationen. Det har gjorts utifrån hur kontexten och tidpunkten för intervjun har kunnat 

påverka respondenternas svar. Genom att forskaren är objektiv bidrar det till undersökningens 

trovärdighet. Detta bidrar i sin tur till att resultatet blir mer pålitligt. (Jacobsen, 2002) Konfirmering 

innebär att utifrån faktumet att fullständig objektivitet är omöjlig att uppnå visa att studien är gjord i 

god tro (Bryman & Bell, 2013).  
 

3.2.6.2 Äkthet 

För att granska äktheten kontrollerades det att studien ger en rättvis bild av det fenomen som 

undersökts och att den har genomförts i enlighet med de forskningsregler som finns (ibid.) En rättvis 

bild av fallföretaget har försökts uppnås genom ett urval som fokuserat på att få intervjua personer 

från olika delar av organisationen, istället för att exempelvis enbart intervjua de högre cheferna.  

Studien har en viss taktisk autenticitet, vilket innebär om respondenterna får möjlighet att vidta 

förändringsåtgärder (ibid.), då en sammanställning av resultat och analys kan gynna deras 

besluttagande vid tillämpning av IoT i sin verksamhet. Det bidrar även till en pedagogisk autenticitet, 
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vilket innebär att fallföretaget får en samlad bild av vad anställda i verksamheten anser om värde. 

Övriga autenticitetskriterier anses inte ha uppfyllts i studien. Genom att under datainsamling och 

analys haft fokus på ovanstående faktorer samt att studien har genomförts med öppenhet är det tänkt 

att öka trovärdigheten och äktheten (Jacobsen, 2002). 

3.2.7 Etiska överväganden 

För att ta hänsyn till etiska aspekter och uppfylla de grundläggande etiska kraven har studien 

utformats i enlighet med kraven om informerat samtycke, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informationskravet fick 

respondenterna information om studiens syfte, vad deltagandet i studien innebar, hur de insamlade 

uppgifterna från intervjuerna skulle användas samt hur studien skulle publiceras (Se bilaga B). 

Respondenterna fick sedan själva ta ställning till om de ville medverka i undersökningen genom att 

ge sitt samtycke och de fick tillåtelse att avbryta sin medverkan när som helst under processen. Ett 

annat krav som det har tagits hänsyn till är konfidentialitetskravet. När det bara är ett fåtal personer 

med i en undersökning, finns det en risk att utomstående personer kan koppla ihop svaren till 

respondenterna (Jacobsen, 2002). Därför valdes respondenternas svar att anonymiseras. I linje med 

nyttjandekravet, användes resultatet bara för forskningens ändamål och därmed fanns det ingen risk 

att det användes på ett felaktigt sätt. Efter avslutad studie raderades alla inspelningar och 

transkriberingar (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras insamlad empiri från intervjuerna hos fallföretaget, utifrån modellens 

dimensioner.  

4.1 Empiri 

Begreppet värde diskuterades utifrån de olika dimensionerna i Information System Success Model: 

Systemkvalité, informationskvalité, servicekvalité, avsikt att använda/användning, 

användartillfredsställelse och nettofördelar. Respondenterna kommer i resultatdelen att benämnas 

som Respondent A, B, C, D, E och F.  

Tabell 1 presenterar en sammanfattning av resultatet, utifrån modellens dimensioner, nämnda 

faktorer och fördelar samt antal respondenter som nämnt dem.  

 

Systemdimension Nämnd värdeskapande faktor 

Relevans 

enligt antal 

respondenter 

Systemkvalité 

Smidighet 6/6 

Enkelhet 3/6 

Pålitlighet 6/6 

Tillgänglighet 4/6 

Användarvänlighet 6/6 

Responstid 4/6 

Informationskvalité 

Fullständighet 5/6 

Lätthet att förstå 6/6 

Personalisering 3/6 

Relevans (riktad information) 6/6 

Enkelhet 6/6 

Säkerhet från sensorer 6/6 

Servicekvalité 

Supportdialog 6/6 

Kompetens 4/6 

Erfarenhet 4/6 

Engagemang 4/6 

Telefon som kontaktmedel 6/6 

Mail som kontaktmedel 5/6 

Avsikt att 

 använda & 

användartillfreds- 

ställelse 

Användarvänligt gränssnitt 6/6 

Enkelt att hitta information 6/6 

Tillgänglighet 4/6 

Information om systemet 3/6 

Nettofördelar 

Nämnd fördel 

Relevans 

enligt antal 

respondenter 

Samlad information  3/6 

Möjlighet till optimerad produktutveckling 2/6 

Effektiverad problemdiagnostisering 2/6 

Samlad information 3/6 

Bättre kundservice 4/6 

Minskade produktionsstopp 3/6 

Användning av systemet skapar värde 6/6 

Information som beslutsgrundande verktyg 4/6 

Förbättrad planering 6/6 

Möjlighet till förebyggande underhåll 6/6 

Tabell 1 Sammanfattning av resultat 
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4.1.1 Systemkvalité 

För att ett system ska uppnå kvalité och därmed kunna generera värde menar respondent F att det 

grundar sig i en kombination av funktionalitet och tillgänglighet. Informationen ska gå att lita på 

(Respondent A) och systemet ska vara lätt att använda (Respondent A, B och F.) Respondent E 

tycker att det på något sätt måste vara mätbart: 

“Att det finns någon process upplagd så alla vet att såhär ska systemet fungera 

och den ska generera någon typ av information tillbaka till användaren.” - 

Respondent E 

Begreppet värde diskuterades vidare och dimensionen delades upp utifrån underkategorierna 

smidighet, tillgänglighet, pålitlighet, responstid och användarvänlighet. 

 
4.1.1.1 Smidighet 

Respondenterna blev tillfrågade om vad de anser om ett systems smidighet. Samtliga respondenter 

beskriver att systemet ska vara lätt att använda för att kunna betraktas som smidigt, till exempel att 

det ska vara lätt att arbeta med och det ska vara lätt att hitta den information som efterfrågas. Hälften 

av respondenterna, respondent A, B och F, använder just ordet “enkelhet” för att beskriva vad som 

krävs för att smidighet ska uppnås:  

 

Det uppstår inte kvalitet bara för att systemet är hur bra som helst, utan det ska 

 vara enkelt i sig själv.” - Respondent B 

 

För smidigheten är det även viktigt hur informationen presenteras, både för den specifika användaren 

men det är även viktigt om informationen ska presenteras inför andra på möten eller dylikt 

(Respondent E och F).  

 
4.1.1.2 Tillgänglighet 

Fyra av de sammanlagt sex intervjuade anser att tillgängligheten av systemet är viktigt utifrån olika 

perspektiv (Respondent C, D, E och F), de menar att systemet bör kunna nås både på kontoret och 

hemifrån: 

“Det är ju, jag ska inte säga A och O men det är ju viktigt alltså. Vi märker ju det 

också, vi har ju krav på oss, helt andra idag än vad vi hade för tio år sedan, både 

hur vi ska kunna leverera men också att [kunderna] ska kunna registrera. (...) Det 

är ett konkurrensmedel idag, definitivt”. - Respondent E 

Respondent C beskriver även vikten av att det ska finnas tillgängligt via bärbara lösningar såsom en 

smartphone eller en läsplatta. De två respondenterna med högre positioner anser att det är en otroligt 

viktig faktor samt en konkurrensfördel.  

Enligt två av de intervjuade var tillgängligheten inte av så stor vikt för att värdet med systemet ska 

upplevas, utan var framförallt relevant för de som är berörda användare av systemet. Respondent B 

belyser att det är viktigt att den som är i behov av informationen ska veta att det finns information 

tillgänglig att utnyttja, som ett verktyg. Respondent B menar vidare att det är viktigt att framförallt 

veta vart informationen går att finna när den behövs. 

 
4.1.1.3 Pålitlighet 

Alla respondenter anser att det är viktigt med pålitligheten men belyser olika perspektiv av den. Det 

är viktigt att systemet är tekniskt stabilt, att sensorerna inte utger “falsklarm” eller på något annat 

sätt visar felaktig data utan det är viktigt för pålitligheten att information som visas är korrekt 

(Respondent B och D).  



 

  19 (42) 
 

Enligt respondent D är pålitlighet jätteviktig: “Systemet i sig ska ju vara pålitligt och det ska ju ge 

rätt information naturligtvis.” Respondent A kopplar ihop pålitlighet med att det måste finnas 

tydliga ansvarsområden för hur information ska matas in och hanteras i systemet, om inte det finns 

menar respondenten att systemet fallerar och är därmed inte pålitligt.  

 
4.1.1.4 Responstid 

Vid fråga om hur systemets responstid påverkar kvalitén svarar majoriteten att den är viktig (C, D, E, 

F). Om responstiden är för lång vid användning av informationshanteringsplattformen tappar 

användaren fokus (Respondent E). Däremot om det finns en logisk förståelse kring varför viss 

information tar längre tid att få fram menar respondent A och B att då gör det ingenting om 

responstiden är längre:  

“Desto bättre respons det är desto bättre är det ju så att säga. Vissa grejer måste 

ta tid, har man bara förståelse för vad det är den utför som tar den tiden så.”  

- Respondent A 

Angående sensorerna i produktion menar respondent D att responstiden inte är lika viktig om det är 

data som loggas hela tiden, men däremot om den data som sensorerna läser in kan leda till 

produktionsstopp på väldigt kort tid är den av större vikt.  

 
4.1.1.5 Användarvänlighet 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att systemet är användarvänligt. Två av respondenterna 

belyser att det är viktigt att det är uppbyggt på ett logiskt sätt. (Respondent A och C). Respondent A 

uttrycker det som: 

“Det ska vara logiskt, när man ser och gör något så ska det vara 

 det man tror man gör, och att det inte händer något annat.” 

- Respondent A 

 

Om det uppfattas som användarvänligt beror enligt respondent E på gränssnittets utformning, vilka 

färger som används, storleken på knappar och dimensioner. Enligt respondent D är det viktigt att det 

är tydligt hur användare söker och hittar information. Att det ska kännas enkelt och naturligt att 

använda anser respondent B är viktigt. Det ska vara enkelt att navigera i systemet (Respondent D). 

Vidare förklarar respondent D att eftersom alla kan sin lilla bit i systemet är de anställda beroende av 

varandra då de inte själva vet hur de ska gå tillväga för att få ut information inom ett område som de 

själva inte har särskilt stor kunskap om: 

“Istället för att springa runt till 4-5 personer och sätta dem i i arbete så borde jag ju på ett 

enkelt sätt få ut den informationen utan och störa dem.” - Respondent D 

Oberoende om användaren är inne i systemet varje dag eller var tredje vecka ska systemet vara lätt 

att använda, annars menar respondent A att det kan leda till att de som ska använda systemet kan dra 

sig ifrån att använda det och istället hittar genvägar för att få fram informationen. Istället för att 

använda systemet överhuvudtaget kanske användaren ringer en kollega som använder systemet 

frekvent.  

4.1.2 Informationskvalité 

För att kvalitet och för att värde ska uppnås vad det gäller informationen är det viktigt att det är lätt 

att hitta i systemet och att rätt information visas. Vidare menar respondenterna att det ska visas 

tillräckligt mycket information, ingen ska behöva leta bland information som inte är relevant och inte 

heller behöva växla mellan olika system (Respondent A och F): 
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“Att det är lätt att hitta det man vill hitta liksom, så man inte behöver manövrera 

sig fram över icke relevanta saker och sådär, skulle jag nog säga.” - Respondent F 

Informationen ska vara kort och koncis men ändå vara tillräcklig (Respondent D).  

Enligt respondent E är informationens kvalité från sensorerna “oerhört viktig” för att inte tekniker 

ska fokusera tid och arbete på fel problem med deras produkter. Att ha sensorer i verksamheten kan 

sedermera leda till stora fördelar för företaget (Respondent E). 

 
4.1.2.1 Fullständighet 

Majoriteten av respondenterna anser att informationen bör vara fullständig men belyser det från olika 

synvinklar. Dock behöver den inte vara fullständig i det första läget anser respondent D men om 

någon vill, ska det finnas möjlighet till att kunna dyka in i den mer. Respondenter A, B och D vill ha 

struktur för att på ett tydligt sätt veta vart och hur viss information kan hittas:  

“Ett system kanske inte kan ha all information, men är du ute efter en viss 

information ska du ju kunna veta att går jag till det systemet får jag den 

informationen, och går jag till det systemet får jag den informationen” - 

Respondent A 

Däremot anser respondent B att den inte alls behöver vara fullständig, så länge det finns struktur. 

Respondenterna C och E anser att ju mer information det finns desto lättare kan de anställda veta hur 

de ska agera.  

 
4.1.2.2 Lätthet att förstå 

Fyra utav de sex tillfrågade anser att språket är en viktig faktor för att informationen ska vara lätt att 

förstå, framförallt eftersom att företaget är verksamt internationellt och informationen finns på flera 

språk. Ibland måste svensk text översättas till engelska, vilket är någonting respondent A menar kan 

leda till att språket tappar djup och att delar förlorar sin betydelse. Den tillfrågade menar vidare att 

språket blir mer generellt när de måste översätta. Ytterligare en faktor som försvårar förståelsen är 

användning av olika termer internt inom företaget (Respondent A, E och F). Flertalet av 

respondenterna anser att användning av symboler, bilder och även videoklipp skulle underlätta och 

förstärka förståelsen. Respondent B uttrycker det på följande vis: 

“Om man inte ska sno in sig i språkträsket så kanske man kan använda bilder, 

symboler eller något annat sånt. Det är återigen enkelheten.” - Respondent B 

4.1.2.3 Personalisering och relevans 

Respondenterna C och D menar att information bör vara mer anpassad, dels utifrån vad det är för 

situation och dels utifrån vem som ska ha informationen. När respondenterna sedan fick frågan om 

de anser att informationen ska vara anpassad utifrån användare menar tre av de tillfrågade att den ska 

vara anpassad, men att mer allmän information ska vara tillgänglig för alla. Två av de övriga tycker 

inte det är så viktigt utan anser att informationen istället ska ha en bra grundkvalité som alla ska ha 

tillgång till.  

Samtliga av de tillfrågade anser att det är en fördel om mängden information som presenteras är 

mindre, men mer riktad. Två av de tillfrågade poängterar att det är bra så länge det är rätt information 

som blir riktad mot användaren.  

 
4.1.2.4 Säkerhet från sensorer 

Samtliga respondenter anser att informationen från sensorerna är pålitlig är en grundläggande faktor 

för informationens kvalitet. Två av respondenterna svarade att osäkerhet kring informationen från 

sensorerna kan leda till onödiga servicebesök och onödiga kostnader, vilket är något som händer 

även idag. Att införa sensorer som har hög säkerhet kan leda till att detta minskar och att deras 
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operatörer kan göra ett bättre jobb (Respondent F). Respondent A, B och D menar att informationen 

måste vara rättvisande, den måste ge en bra bild av situationen eftersom att den är beslutsgrundande:  

“Det bygger ju systemet på. Det är ju därifrån man tar besluten, så det är ju 

väldigt viktigt” - Respondent A 

4.1.3 Servicekvalité 

Alla tillfrågade anser att det ska finnas support från det levererande företaget för att värde ska 

uppnås. A och F anser att det ska ske en pågående supportdialog där kunden, som ur detta perspektiv 

är fallföretaget, ska kunna hantera problem och önskemål om förändringar. Respondent B menar att 

det är viktigt med en bra supportfunktion då systemet från början kan betraktas som en grund att 

bygga på och förbättra genom dialog. Flera av respondenterna anser att återkoppling är en 

betydelsefull del:  

“Att jag alltid får ett svar, sen inte att jag behöver få svar direkt men att de är 

engagerade och vill hjälpa till” - Respondent C 

Respondent E menar att en typ av proaktivitet där leverantören själv kommer med förslag på 

förbättringar hade bidragit till ökad servicekvalité. Kompetens, erfarenhet och engagemang är viktigt 

för fyra av respondenterna för att de ska känna tillförlitlighet. Respondent A anser att det är positivt 

om supporten kan leverera temporära lösningar och ge besked som går att planera utifrån. 

Respondent E lyfter fram att det är viktigt att leverantören levererar i tid och till den kostnad som har 

åtagits. Respondent D anser att leverantören ska ha kunskap och förståelse för verksamheten samt 

vad de tillverkar och levererar, medan respondent F anser att de framförallt ska förstå vad det 

problemet handlar om och har kunskap om systemet.  

Samtliga anser att telefon är ett bra kontaktmedel för support, majoriteten menar även att mail är ett 

bra alternativ. Respondent A föreslår en supportfunktion i två steg: först att det finns en intern 

kontaktperson som har övergripande ansvar på plats på företaget, som samlar övrigas synpunkter och 

i största möjliga mån löser eventuella problem. Nästa steg är att denna kontaktperson sedan kontaktar 

systemleverantören om ytterligare support krävs.  

4.1.4 Avsikt att använda och användartillfredsställelse 

Alla respondenter tycker att systemet bör vara användarvänligt för att värde ska skapas, till vilket de 

syftar till att gränssnittet ska vara enkelt, tydligt och att alla ska hitta den information de söker utan 

att det tar för lång tid. Vid fråga om vad som påverkar om användarna börjar använda systemet eller 

inte svarar respondent A: 

“Det är ju att tala om för folk att de hittar, för oftast är det ju sa att man går till 

någon man vet kan, som man kan få informationen ifrån. Oftast är det ju så att 

istället för att använda systemet så ringer jag han eller henne så får jag den 

informationen” - Respondent A. 

Hälften av respondenterna nämner tillgängligheten som en viktig faktor för att systemet ska 

användas (C, E och F). Tre av respondenterna känner också att det är viktigt att systemet tydligt 

skapar värde för att de ska använda det. Det måste informeras inom organisationen om detta värde 

och varför systemet ska användas för att det ska börja användas av de anställda (Respondent B, C 

och F). Respondent E menar vidare att det är viktigt med uppföljning och att användarna känner att 

de kan vara med och påverka för att systemet ska fortsätta användas.  

 

För att de ska vara nöjda med systemet vid fortsatt användning går två av respondenterna in på 

värdet som den viktigaste faktorn. Andra faktorer som belyses av respondenterna är att det ska gå att 
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få ut den informationen som behövs, men även att det vid vissa tillfällen ska gå att få ut mer 

information än den som efterfrågas, som kan ge uppmärksamhet åt relevant information (Respondent 

F). Respondent A anser att det ska vara driftsäkert och inte krångla för att denne ska känna 

användartillfredsställelse. Respondent E menar att priset för det som erhålls ska vara rimligt för vad 

systemet levererar.   

4.1.5 Nettofördelar 

Utifrån dimensionen Nettofördelar beskrev respondenterna olika fördelar den diskuterade 

informationshanteringsplattformen kan leda till, dessa presenteras i stycket nedan.  

 
4.1.5.1 Hur systemet kan bidra med fördelar för organisationen 

Respondent B och F anser att ett sådant system kan bidra med fördelar i form av bättre information 

om deras produkter, i form av att brister kan identifieras, få med sig mer bakgrundsinformation vilket 

därmed innebär möjligheter till analys. Att mer information om företagets produkter kan möjliggöra 

att de enklare kan diagnostisera problem som leder till effektivare service. De kan på så sätt undvika 

att kundens produktion stannar upp (Respondent B). Respondent F menar vidare att det på så sätt 

också kan bidra till en “samlad bild av fältet” där de kan få insikt i vilka delar som går sönder och 

hur ofta. Vidare leder en bättre sammanställning av informationen i form av statistik och 

regelbundenheter, vilket enligt respondent D och F skapar en bild av hur det ser ut i nuläget och hur 

det kommer se ut i framtiden. Genom det skulle ledtiderna minskas och därmed ge snabbare 

leveranstider. Enligt respondent E är detta en konkurrensfördel.  

 

Respondent A tycker att det skapar värde om alla i verksamheten har tillgång till systemet och dess 

information. Respondent C anser också att det hade bidragit till stora fördelar internt då deras 

produkter är väldigt utvecklade men den interna hanteringen av informationen har det inte lagts lika 

mycket fokus på och därför skulle systemet kunna gynna verksamheten utåt mot kunder och 

serviceorganisationer: 

“Jag känner att vi är ett rätt så gammeldags företag, vi tänker nog framåt 

framförallt elektriskt i maskinerna, där är vi nog väldigt långt fram men rent 

organisatoriskt och rent process-mässigt i huset alltså, i arbetssättet där är vi 

väldigt bakåt tror jag.” - Respondent C 

4.1.5.2 Systemets användning internt 

Det som avgör om värde kan skapas internt är enligt samtliga respondenter att systemet faktiskt 

används. Två förutsättningar för att det ska kunna ge värde internt är enligt respondenterna F och E 

att det informeras om att systemet finns och att det är lätt att använda. Utgångspunkten för det är 

enligt respondent A att informationen är tillförlitlig. Respondent C och E anser att det är viktigt att de 

kan lära sig något och känna att systemet ger något extra: 

“Det ska ge dig som användare något extra, det ska vara lönt att logga in och 

göra det här istället för att ringa ett samtal och så…” - Respondent E 

Enligt respondent A kan ett sådant system bättre informationsflöde internt genom att “kedjan knyts 

ihop”.  

 
4.1.5.3 Värde för kunden 

Det viktigaste är att kundens maskin fungerar och att undvika produktionsstopp i största möjliga 

mån, och när det väl sker kunna lösa problemet så effektivt som möjligt. En lösning hade kunnat leda 

till en planering för kunden, det innebär besparing av både tid och pengar (Respondent B och E). 
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Respondent A och F anser att vikten av att kunden får bättre information är värdefullt, det kan enligt 

respondent A användas som ett beslutsgrundande verktyg: 

“Det ska ju vara en hjälp för kunden alltså, han ska kunna få den informationen 

han förväntar sig. Det ska underlätta för honom att ta sitt eget beslut, att man ska 

beställa den reservdelen och få reda på hur lång tid det tar och till vilket pris, och 

lite sånt där. Det ska vara ett hjälpmedel man kan dra nytta av.” - Respondent A 

 

4.1.5.4 Planerande och förebyggande  

Samtliga respondenter anser att det bidrar till många fördelar för det planerande och förebyggande 

arbetet om information kan tillhandahållas från maskinerna ute hos kund. Denna information kan 

användas för att skapa en prognos inför framtiden och statistik över tekniska fel. Den kan sedan även 

användas för att se historik, som bidrar till bättre analys som de kan dra slutsatser ifrån (Respondent 

A). Respondent E förklarar att det kan bidra till en bättre planering som kan se ut som på följande 

vis:  

“Då vet vår partner att om tre veckor behöver man byta maskindel, då planerar vi in 

[serviceteknikern] hos den kunden den veckan och så kan han vara hos en annan kund den andra 

veckan. Det är det optimala.” - Respondent E 

 
4.1.5.5 Upplevt värde 

Vid fråga om respondenterna tidigare har upplevt värde genom någon form av informationssystem 

svarar två av de tillfrågade att de funnit värde i att information, som tidigare kommit in eller funnits 

spridd, har samlats på ett ställe (Respondent E och F). Det har skapat värde eftersom att det 

underlättat deras arbete och för att de har kunnat få en samlad bild av felrapporteringar i mjukvaran. 

Istället för att få in information via mail och telefon har allt sammanställts i ett system (Respondent 

F):  

 

“Vi har ett system som hanterar mjukvara, rapporteras det in från servicetekniker och sånt, buggar 

och förslag till förbättringar och sånna bitar. Det har blivit mycket lättare sen det kom till. Innan 

körde vi med… Ja, det var helt manuellt. Folk ringde in, när som helst, vilken tidszon de än råkar 

sitta i och sådär. Det var inte så lyckat, så det har blivit bättre.” - Respondent F 

 

Denna sammanställning har även underlättat prioriteringen av felen, vilket innebär att de kan 

fokusera tid och arbete på rätt problem (Respondent E). Det har även skapat värde genom att de 

anställda inte längre behöver använda och skicka pappersrapporter, samma information finns istället 

samlad i ett informationssystem.  

Respondenterna C och D kunde inte ge något direkt konkret exempel på tidigare upplevt värde men 

gav exempel på hur framtida värde skulle kunna skapas. Båda beskrev att det vore bra att veta vart 

kunden befinner sig i sin process idag och framförallt i sin förbrukning, för att de ska kunna ha 

kontroll och vara förberedda när kunden är i behov av nya produkter. Respondent B menar på att om 

de hade kunnat få ännu mer information om maskinens skick hade det skapat ett mervärde, då hade 

det underlättat att diagnostisera problemen. 

  



 

  24 (42) 
 

 

5 Analys av resultat 
I detta avsnitt har resultatet analyserats utifrån de faktorer som skapar värde och vilka 

beroendeförhållanden som funnits, och därefter jämförts med det teoretiska ramverket. 

5.1 Systemkvalité 

Respondenterna beskriver att det huvudsakliga för att värde ska kunna skapas är att 

informationssystemet ska vara enkelt att använda. Om det inte är enkelt att använda leder det till att 

det inte används alls, då det kan skapas motstånd bland användarna att använda systemet. Är det inte 

enkelt att använda spelar inte heller de ytterligare faktorerna från dimensionen systemkvalité någon 

roll, enligt respondenternas svar. Därmed är användbarheten, att systemet ska vara enkelt att 

använda, den faktor som benämns som viktigast utifrån alla de områden som systemkvalité berör, 

och det är någonting respondenterna ständigt återkommer till. Förstår de inte syftet med att använda 

det kommer de inte heller använda det (Delone & McLean, 2003). Användbarheten är den viktigaste 

enskilda faktorn för att värde ska kunna skapas, enligt respondenterna. Enligt respondenterna hör 

faktorn tillgänglighet ihop med användbarhet, vilket innebär att för att de ska använda systemet 

måste systemet kunna nås från fler platser än arbetet, till exempel genom mobila enheter och via 

Internet. En annan viktig faktor är att det ska gå att lita på den information som systemet genererar, 

framförallt den information som används från sensorerna men även att informationen presenteras på 

ett tillförlitligt vis. De tre variablerna användarvänlighet, pålitlighet och tillgänglighet utifrån 

perspektivet systemkvalité är därmed de som respondenterna anser är viktigast vid utformning för att 

värde ska kunna skapas. För fallföretaget finns det därmed, likt modellen, en signifikant koppling 

mellan systemkvalité och nettofördelar (Delone & McLean, 2003). Precis som modellen visar finns 

det även en stark koppling mellan faktorn användarvänlighet och områdena användning och 

användartillfredsställelse (Delone & McLean, 2003).  

5.2 Informationskvalité 

Ur perspektivet informationskvalité betonar majoriteten av respondenterna att värde kan skapas för 

användare när det finns en logisk informationsstruktur i systemet. Systemet ska vara utformat så att 

informationen som finns i systemet har en logisk koppling, den ska kunna härledas till djupare 

information men även kunna överskådas sammanfattat och översiktligt.  

Att informationen är anpassad för användaren är något som skapar värde, men att presentera enbart 

användarpersonlig information utan möjlighet att nå djupare information är enligt respondenterna 

negativt. Information kan enklare tas in om det som förmedlas förstärks med symboler och bilder.  

 

Respondenterna anser att det är viktigt att informationen är lätt att förstå, vilket också är en av de 

faktorer Delone & McLean (2003) hävdar är viktig för att informationen ska vara av kvalité. 

Informationsstruktur skapar värde både internt och externt anser respondenterna, framförallt internt 

då det kan leda till förebyggande underhåll genom att information från sensorer visar produkternas 

tillstånd och kan då användas för planerande och förebyggande arbete. Detta är någonting alla 

respondenter anser är en stor fördel. Informationsstruktur skapar även värde externt för kunden, då 

dessa skulle kunna se skicket på de maskiner de använder i sin verksamhet och för att de då kan 

planera sin framtida produktion. Informationssystemet kan då användas som ett beslutsgrundande 

verktyg. Dessa faktorer relaterar till det Information System Success Model (Delone & McLean, 

2003) säger om informationskvalité; dimensionen informationskvalité påverkar användning och 

användartillfredsställelse, som i sin tur påverkar fördelarna och värdet. Det innebär därmed att om 

det finns en informationsstruktur kommer möjligheterna att systemet leder till användning och 

användartillfredsställelse öka, och sedermera att värde kan skapas.  



 

  25 (42) 
 

5.3 Servicekvalité 

Enligt respondenterna är det av vikt att systemets användare känner att de får den hjälp de behöver 

och möjlighet till återkoppling för att systemet ska fortsätta användas. Det bekräftar att det finns ett 

beroendeförhållande, likt det Delone och McLean (2003) beskriver, mellan dimensionerna 

servicekvalité, användning och användartillfredsställelse. Det är därmed värdefullt för användare om 

de får möjlighet att påverka och vidareutveckla systemet efter implementering, genom kontinuerlig 

förbättring. Servicekvalitén kopplar således tillbaka till att systemet måste vara användbart för att 

respondenterna ska känna ett behov av att använda det och för att det sedermera ska uppstå behov av 

support.  

En bra support leder enligt modellen till vidare användning av systemet, vilket också påverkar 

användarnas användartillfredsställelse (Delone & McLean, 2003). Enligt Information System Success 

Model ska användarna ha en förväntan på den service de kan få, enligt respondenterna är det att det 

ska finnas en djupare relation med serviceföretaget (leverantören av 

informationshanteringsplattformen) (Delone & McLean, 2003). Det innebär att värde kan uppstå 

genom support, möjlighet till uppföljning, kontinuerlig förbättring och återkoppling. Däremot ansågs 

inte denna dimension ha lika stor påverkan på värdet som de övriga dimensionerna, eftersom att 

övriga dimensioner hade större påverkan på det faktiska informationssystemet.  

5.4 Avsikt att använda/Användning 

Enligt analys av respondenternas svar måste systemet vara utformat så det upplevs som 

användarvänligt för att värde ska kunna skapas. Respondenterna återkom flertalet gånger till att 

systemet kan skapa värde om det är enkelt att använda och är tillgängligt där användarna befinner 

sig. Genom att systemet uppfyller dessa faktorer genererar det en ökad användning. Enkelhet och 

tillgänglighet berör dimensionen systemkvalité, vilket därmed pekar mot att denna dimension är av 

stor vikt för den faktiska användningen. Detta innebär en bekräftelse av det beroendeförhållande som 

modellen beskriver finns mellan systemkvalité och avsikt att använda/användning (Delone & 

McLean, 2003). Att systemet sedermera faktiskt används var enligt respondenterna en viktig faktor 

just för att det ska upplevas som värdefullt, likt det Delone och McLean (2003) påvisar. 

5.5 Användartillfredsställelse  

Respondenterna anser att användartillfredsställelse kan uppnås om användarna upplever att systemet 

genererar värde, både för den individuella användaren och för organisationen som helhet. Det 

grundläggande för att systemet ska användas är att det är enkelt att använda och att det innehåller 

tillförlitlig, anpassad information som användaren är i behov av. För att systemet ska användas måste 

det vara lättillgängligt och driftsäkert. Utöver detta är det positivt om det finns en bra och nära 

kontakt med systemets support, men är inte vitalt, eftersom att det förstärker användningen. Alla 

ovan nämnda faktorer måste systemet därmed uppfylla för att respondenterna ska se värdet med det 

och att användarna ska uppleva användartillfredsställelse. Detta innebär att beroendeförhållandet 

modellen beskriver mellan användartillfredsställelse och de tidigare dimensionerna stärks (Delone & 

McLean, 2003). Det innebär att genom en upplevd nöjdhet kommer användarnas arbete underlättas 

och företaget kan arbeta effektivare, vilket således även kommer märkas ut mot deras kunder. I 

enlighet med det Information System Success Model hävdar om användartillfredsställelse och vad 

respondenterna svarade finns det ett samband mellan att om användarna är nöjda med systemet 

fortsätter de att använda det (Delone & McLean, 2003). 
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5.6 Nettofördelar 

Enligt Delone och McLean (2003) innebär nettofördelar det värde som kan skapas utifrån olika 

perspektiv, inte enbart för organisationen eller den enskilde användaren utav informationssystemet. 

De nettofördelar, som leder till att värde skapas, ett informationssystem kopplat till sensorer kan 

skapa gynnar både fallföretaget internt och deras kund. Utifrån respondenternas synvinkel kan 

fördelar skapas internt på företaget genom förbättrad möjlighet till förebyggande underhåll av sina 

produkter (predective maintenance), då tillgång till information direkt från sensorerna kan användas 

för att skapa prognoser inför framtiden och som beslutsunderlag. Därmed skulle dessa prognoser 

kunna användas för att optimera den interna planeringen och även kunna erbjuda kunden kortare led- 

och leveranstider, samt en mer välunderrättad kundservice. Respondenterna menar att informationen 

sedermera kan användas för att skapa historik och statistik som slutsatser kan dras ifrån som därmed 

kan förbättra produktutveckling och fungera som beslutsunderlag. Enligt respondenterna kan värde 

skapas externt för kunden, då de kan få bättre förutsättningar för att planera sin produktion och 

därmed i största möjliga mån undvika risken för produktionsstopp.  

För att dessa fördelar, och sedermera värde, ska kunna uppstå belyser respondenterna 

användarvänligheten/enkelhet och informationsstruktur som de viktigaste faktorerna vid utformning 

av informationshanteringsplattformar. Dessa variabler ur dimensionerna systemkvalité och 

informationskvalité är enligt respondenterna de främsta faktorerna för att de nettofördelar som 

beskrivs ovan ska kunna uppstå. Delone och McLean (2003) menar främst att avsikt att använda och 

användartillfredsställelse är de dimensioner som leder till att effekterna betraktas som positiva, detta 

bygger på att de tidigare dimensionerna uppnår hög kvalité. Modellen förstärks därmed av denna 

studie eftersom att de dimensioner som anses viktiga för att nettofördelar ska uppstå leder till hög 

avsikt att använda och användartillfredsställelse (Delone & McLean, 2003). 
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6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studien utifrån resultat och utifrån metodval. I den inledande delen 

diskuteras studiens resultat med modellen, för att jämföra överensstämmelser och/eller avvikelser. I 

nästkommande del diskuteras studiens forskningsstrategi och metodval. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

De beroendeförhållanden som framkom genom analysen har sammanfattats ovan (se figur 3), baserat 

på Delone och McLeans Information System Success Model. De beroendeförhållanden som funnits 

genom analys av empirin stämmer till stor del överens med Information System Success Model 

(Delone & McLean, 2013). Den dimension som inte verkar ha lika stor påverkan på dimensionerna 

avsikt att använda/ användning och användartillfredsställelse är servicekvalité. Dimensionen anses 

inte vara nödvändig för systemets användning, ur den synvinkeln att den inte är avgörande på samma 

sätt som systemkvalité och informationskvalité. Dimensionen servicekvalité har därmed mindre 

påverkan på det värde som informationssystemet kan generera än dimensionerna systemkvalité och 

informationskvalité, eftersom respondenterna benämner flera faktorer från dessa dimensioner som 

mer relevanta. 

 

De teman som funnits vid analys av det empiriska materialet visar att de främsta faktorerna vid 

utformningen av en informationshanteringsplattform kopplad till sensorer i en verksamhet är att 

systemet ska vara enkelt att använda, det ska ha hög tillgänglighet, det ska vara utformat utifrån en 

logisk informationsstruktur samt att informationen ska vara pålitlig. Det innebär att dimensionerna 

systemkvalité och informationskvalité har hög påverkan på användningen och 

användartillfredsställelsen, vilket sedermera påverkar de nettofördelar som kan skapas, likt det 

Delone och McLeans Information System Success Model (2003) menar. Vi anser att de framstående 

variablerna enligt denna studie (enkelhet, informationsstruktur, tillgänglighet och pålitlighet) skulle 

Figur 3 Modell baserad på studiens resultat och Information System Success Model 
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kunna användas som riktlinjer för utformning av en informationshanteringsplattform kopplad till 

sensorer i verksamheten genom IoT för fallföretaget. 

 

Enkelheten går att koppla till användarvänligheten, men innebär även att systemet ska genomsyras av 

enkelhet. Enkelhet i användning, enkelhet i struktur och enkelhet i att hitta informationen som söks. 

Enkelhet innebär då även koppling till en välutformad informationsstruktur, vilket respondenterna 

anser är viktigt för att informationen systemet ska leverera är värdefull. Tillgängligheten är av stor 

betydelse för informationssystem kopplade till IoT och kan innebära konkurrensfördelar. För 

fallföretaget hade det varit värdefullt att ha tillgång till systemet från olika typer av enheter genom 

Internet. Genom att användarna vet vart informationen finns tillgänglig i systemet kan de också 

arbeta effektivare och spara tid. Även pålitlighet är en viktigt variabel för att tillit kan skapas till 

systemet. Detta går att likna med tidigare forskning (Petter et al., 2013) vilken också menar att 

pålitlighet (trust) är en viktig variabel. Petter et al. (2013) presenterar även variabeln nöje 

(enjoyment) som på sätt och vis skulle kunna jämföras med enkelhet, eftersom att enkelhet i 

användandet leder till användartillfredsställelse.  

 

För affärsmodeller utformade för användning av IoT visade Dijkmana et al. (2015) forskning som, 

till skillnad från våra resultat, att tillgängligheten inte är en viktig faktor för att värde ska skapas. 

Faktorn komfort som Dijkmana et al. (2015) menar är viktig för affärsmodeller med IoT kan 

jämföras med det vi i vår studie kallar smidighet. Smidigheten är en faktor som har visat sig vara 

viktig för fallföretaget i denna studie då de ansåg att enkelhet är en väsentlig faktor. Att det uppstår 

skillnad mellan vår studie och Dijkmana et al. (2015) forskning kan bero på olika anledningar, dels 

vad de menar med variablerna tillgänglighet och komfort samt syftet och metod för deras forskning.  

Likt Turner et al. (2014) forskning visar också resultatet i vår forskning att genom kontroll över 

verksamheten kan bättre beslut fattas. Enligt deras forskning kan användning av IoT bidra till att 

värde skapas då det leder till optimering, produktivitet och beslutsfattande, vilket även fallföretaget 

ansåg värdefullt för sin verksamhet. Fallföretaget ser även värde i det som Turner et al. (2014) 

beskriver som möjligheten att vara en global aktör, det vill säga att administrering av verksamheten 

inte är platsbunden. Det Turner et al. (2014) beskriver som diversifiering av intäkter kan uppnås 

genom att även fallföretagets kunder får användning av informationssystemet.  

En informationshanteringsplattform som är kopplad till IoT kan leda till fördelar för fallföretaget 

enligt samtliga kategorier Lee och Lee (2015) beskriver; Övervakning och kontroll, Big data och 

business analytics och informationsdelning och samverkan. Dessa fördelar är lika de Turner et al. 

(2014) diskuterar som innebär enklare och bättre beslutsfattande samt optimering av verksamheten. 

 

Utifrån studiens resultat kan en informationshanteringsplattform som är utformad enligt de funna 

variablerna leda till värde i form av ökad kontroll, möjlighet till att skapa prognoser och fatta bättre 

beslut. För att skapa värde, utifrån aspekter ur Information System Success Model, bör en 

informationshanteringsplattform vara utformad så att det finns en tydlig informationsstruktur, att den 

har hög tillgänglighet, att den är enkel att använda och att informationen är pålitlig. Det 

respondenterna anser är allra viktigast är enkelhet och struktur. För att systemet ska användas och 

leda till nettofördelar är det dessa variabler inom dimensionerna systemkvalité och 

informationskvalité som är de mest väsentliga. Utifrån tidigare forskning som nämns i studien och 

vårt resultat skulle vi definiera värde som enkelhet i att interagera och enkelhet i att delge och ta 

emot information.  

6.1.1 Dimensionen interaktionskvalité 

Ett förslag, baserat på studiens resultat, är att addera ytterligare en dimension till modellen 

Interaktionskvalité (eng. interaction quality), se figur 3.  Anledningen till detta förslag är att resultat 

och analys i denna studie visar på ett stort värde i enkelhet att använda, tillgänglighet och 



 

  29 (42) 
 

informationsstruktur. Att dessa tre faktorer skapar värde kan tolkas som att värde skapas genom 

möjlighet till god interaktion med systemet, alltså en välutformad interaktionsdesign. 

Interaktionsdesign är en inriktning inom människa- datorinteraktion som syftar till att skapa digitala 

artefakter som är tilltalande och lätta att förstå (Malmö högskola, 2016).  

Interaktionskvalité skulle kunna vara en dimension som, med tanke på dagens teknik, möjliggör att 

framgång skulle kunna uppnås, och som därmed skulle kunna skapa fördelar och generera värde. En 

annan möjlighet skulle kunna vara att inrymma interaktionsdesign som en variabel i dimensionen 

systemkvalité, och istället utvidga modellen på det viset. Förslaget att addera en dimension till 

Delone och McLeans Information System Success Model görs med ödmjukhet då det finns en 

medvetenhet om att modellen är väletablerad och att den med framgång har använts i en mängd olika 

studier. Eftersom detta är en liten studie innebär det att det inte finns tillräckligt med bevis för att 

säkerställa att dimensionen är applicerbar i sammanhang utanför fallstudien då modellen används.  

6.2 Metodreflektion 

Vi valde att göra en fallstudie då det var lämpligt för det praktiska problemet och tidsramen för 

arbetet. Även för att målet var att på ett djupare plan få förståelse för fenomenet värde och hur det 

kan skapas, vilket grundar sig i studiens frågeställning, på grund av detta valdes en kvalitativ ansats. 

Med den kvalitativa metoden följer dock en del utmaningar, framförallt att det kräver tid och resurser 

(Jacobsen, 2002). En annan utmaning med intervjuer är representativiteten om det bara är ett fåtal 

personer som undersöks, men istället fokuserades det på trovärdighet och äkthet genom att presentera 

metod och resultat på ett utförligt vis (Bryman & Bell, 2013). 

 

Valet av forskningsstrategi, en abduktiv inriktning, kändes passande eftersom att vi inte ville vara 

bundna till enbart en deduktiv hypotesprövning av modellen, utan även vara öppna för nya fynd 

utöver modellen (Bryman & Bell, 2011). Vi valde en kvalitativ ansats eftersom att vi ville undersöka 

begreppet värde på djupet och hur det uppfattas. En kvantitativ studie hade gett ett mer generellt 

resultat men endast undersökt begreppet på ytan, begrepp hade behövts operationaliseras för att 

utreda vad de intervjuade hade menat med värde (Jacobsen, 2002). 

 

Ett målinriktat urval gjordes eftersom vi ville ha personer från olika nivåer i företaget, det för att 

uppnå ett bredare perspektiv av vad de ansåg om fenomenet. De personer som valdes hade någon typ 

av koppling till ämnet, om fler eller andra personer valts skulle de troligen inte ha varit lika insatta i 

ämnet, vilket påverkar den interna validiteten då inte alla inom enheten blir representerade, men hade 

även kunnat leda till svar som gått långt utanför ämnet. Risken med studiens urval, som vi inte tänkte 

på innan genomförandet men som det nu finns en medvetenhet om, är att cheferna har valt de dem 

tror passar in vilket gör att de själva på sätt och vis påverkar utfallet. Hade vi som undersökare valt 

respondenter till studien hade det troligen blivit ett annat resultat. Eftersom vi inte är insatta i 

företaget kändes dock det urval som valts lämpligast, då önskemålet om att intervjua personer från 

olika delar av fallföretaget framfördes till cheferna. Resultatet är begränsat till fallföretaget och de 

respondenter som deltog, vilket innebär att resultaten inte går att generalisera. Genom att istället 

genomföra en kvantitativ enkätundersökning hade fler respondenter kunnat medverka vilket hade 

bidragit till en större generaliserbarhet, men det är inte kvalitativa studiers syfte att generalisera utan 

att istället få förståelse för ett fenomen (Jacobsen, 2002).  

 

Eftersom att studien inte resulterar i generaliserbara slutsatser har fokus varit på att redovisa studien 

på ett trovärdigt sätt. Det har gjorts genom att beskriva tillvägagångssätt, förklara de begrepp vi 

använder och utförligt redovisa respondenternas svar så att resultaten kan användas som en 

vägledning i andra fall. Äkthet har eftersträvats genom det urval som gjordes, att intervjua personer 

från olika delar och nivåer inom företaget. Dock hade äktheten kunnat ökas mer genom att intervjua 
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berörda personer utanför företaget, som exempelvis servicetekniker, kunder eller andra intressenter 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Eftersom studien utgår ifrån en teoretisk modell blev frågorna till viss del styrda. Intervjun gjordes 

trots det med en öppenhet för att respondenterna själva skulle få utrymme att svara fritt. Följdfrågor 

ställdes för att förtydliga svaren, dels vad vi själva menade och också för att veta att vi uppfattade 

deras svar rätt. Om helt strukturerade intervjuer hade valts, hade resultatet troligtvis inte blivit det 

samma eftersom att det inte hade tillåtit oss som intervjuare att förklara eller fråga följdfrågor. 

Intervjuareffekten hade minskat vid ostrukturerade intervjuer men det är till viss del ändå behövligt 

att få in respondenterna på rätt spår med hjälp av någon form av intervjustruktur. I detta fall hade 

respondenterna kunnat tolka området för studien på olika sätt eftersom begreppet värde har olika 

betydelse för olika personer och kan tolkas olika beroende på i vilket sammanhang det används i. Det 

finns även en medvetenhet om att intervjuaren kan påverka respondenternas svar, men 

förhoppningen är att det skett i minsta möjliga mån. Vi valde även att intervjua respondenterna på 

deras arbetsplats på grund av en medvetenhet om kontexteffekten, eftersom att denna effekt kan 

påverka respondenten på olika sätt. I sin egen arbetsmiljö förväntas respondenten känna sig tryggare 

och kan kanske därför svara på frågorna på ett friare vis (Jacobsen, 2002).  

Analysmetoden för studien valdes för att styrka och följa syftet med den valda forskningsansatsen, 

då analysmetoden är en styrd innehållsanalys men ändå inte är begränsad till en strikt deduktiv 

analys vilket passar den abduktiva ansatsen (Hsieh & Shannon, 2005). Hade vi å andra sidan valt en 

induktiv analysmetod hade inte modellens kategorisering i analysen kunnat följas, utan hade 

inneburit enbart nya kategoriseringar. Genom den valda metoden och respondenternas svar fick vi 

tillräcklig empiri för att kunna besvara studiens frågeställning. 
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7 Avslutning 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som dragits samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats 

En informationshanteringsplattform kopplad till sensorer genom användning av IoT bör framförallt 

vara enkel att använda, ha en god informationsstruktur, vara tillgänglig via Internet och generera 

pålitlig information för att skapa värde för användarna och därmed också organisationen. Dessa 

faktorer kan relateras till dimensionerna systemkvalité och informationskvalité i Delone och 

McLeans Information System Success Model (2003). Dessa faktorer skapar ett beroendeförhållande 

till avsikt att använda/ användning och användartillfredsställelse, som vidare leder till individuella 

och organisatoriska fördelar samt upplevt värde. Den avvikelse som finns mellan studiens resultat 

och vad som beskrivs i den teoretiska modellen är att dimensionen servicekvalité inte är fullt lika 

betydelsefull som övriga dimensioner. Vidare föreslås en ny dimension, interaktionskvalité 

(Interaction quality), som innebär ett fokus på enkelhet, informationsstruktur och tillgänglighet. 

Vidare är slutsatsen att de fördelar det avsedda informationssystemet kan leda till är ökad kontroll i 

form av möjlighet att skapa prognoser, underlättad planering och förbättrat beslutsfattande. Dessa 

fördelar kan leda till möjligheten att förebygga maskinunderhåll (predictive maintenance). 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån fynden i resultaten skulle det vara intressant att vidare undersöka om interaktionskvalité 

skulle kunna betraktas som en egen kvalitetsdimension eller som en framgångsfaktor, för att skapa 

värde på ett mer generellt sätt. Det skulle även vara intressant att se huruvida faktorerna enkelhet, 

informationsstruktur och tillgänglighet är lika viktiga för andra företag i samma bransch och med 

samma behov. Det skulle öka den interna validiteten och generaliserbarheten.  

 

Vidare skulle det kunna genomföras en utvärdering av implementeringen av informationssystemet i 

organisationen, om beslut tas att utveckla den aktuella informationshanteringsplattformen. 

Därigenom skulle dimensioner och faktorer i ett konkret system kunna jämföras med resultatet i 

denna studie.  
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Bilagor 

Bilaga A – Frågeguide  

Frågeguide 

 

● Vilken är din arbetstitel? 

● Hur länge har du jobbat här? 

● Har du jobbat på andra avdelningar också?  

● Har du arbetat med IT-system? 

o Vad är värde för dig gällande vilket värde ett informationssystem kan ge en 

organisation?  

o Hur kan du uppleva att värde skapas för dig när du använder detta/dessa IT-system? 

 

Faktorer för att skapa framgångsrika informationssystem som är kopplade till 

sensorer (IoT) 
 

System quality  
 

Vad anser du vara viktigt för att systemet ska uppnå kvalité? 
• Adaptability (Anpassningsförmåga): Vad krävs för att systemet ska upplevas som smidigt? 
• Availability (Tillgänglighet): Hur viktigt är tillgängligheten av systemet? 
• Reliability (Pålitlighet): Vilken betydelse har systemets pålitlighet - att det som systemet genererar är 

säkert och tillförlitligt?/ Vad krävs för att systemet ska kännas pålitligt? 
• Response time (Responstid): Vad anser du om systemets responstid? Hur påverkar den systemet kvalitet?  
• Usability (Användarvänlighet): Vilka faktorer krävs för att systemet ska upplevas användarvänligt? 

 

Information quality  
Vad är viktigt för att informationen ska vara av kvalitet? 

• Completeness (Fullständighet): Hur viktigt är det att informationen som visas är fullständig? ( I 

Docfactory) 
• Ease of understanding (Lätthet att förstå): Vilka faktorer är viktiga för att informationen ska vara 

lättförståelig?  
• Personalization (Personalisering): Hur viktigt är det att informationen är anpassad efter olika användare av 

DocFactory? 
• Relevance (Relevans):  
Vad anser du om informationens relevans när du tar del av den i DocFactory?  
Anser du att det är relevant att ta del av all information eller mindre mer riktad information? 
Vilken information bör presenteras i DocFactory? 
• Security (Säkerhet): Vad anser du om säkerheten med informationen från sensorerna? 
(säkerhet att sensorer skickar rätt information) 
 

Service quality 

Vilka faktorer är viktiga för att leverantören (Sigma) ska anses uppfylla kundservice?  

Hur anser du att Sigmas kundservice bör vara? 

 
• Assurance (Försäkran): vilka faktorer är viktiga för att du ska känna att Sigma kan ge support? 
• Empathy (Deltagande): Vad är viktigt att Sigma gör för att visa sin förståelse för kunden i samband med 

supporten? (Så kunderna får ett fortsatt förtroende för dem) 
• Responsiveness (Lättillgänglighet): Hur vill du att Sigma ska finnas tillgängliga för support? 
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Use 

Vad är viktigt för att du ska använda systemet? 

 
● Vad kan avgöra om systemet används eller inte? 
● Vilka faktorer är viktiga för att användarna/de anställda ska börja använda systemet? 

 

 

User satisfaction 
 

Vad kan påverka att du är nöjd med systemet eller inte? 

 

Net benefits 

● Hur kan systemet bidra med fördelar för organisationen? 

● Berätta vilka av tidigare nämnda faktorer (eller delar av systemet) som är viktigast för att 

värde ska kunna skapas? 
o för verksamheten internt? 
o för kunden? 
o för planerande arbete? 
o för förbyggande arbete (underhåll/maintenance)? 

 

● Utifrån det du har upplevt, kan du berätta om en situation när ett informationssystem har 

skapat värde i er organisation?  

● Något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga B – Informationsbrev 

Växjö 

Linnéuniversitetet 

14 mars 2016 

Information om fallstudie av värdefaktorer vid införande av 

Internet of things i producerade verksamhet 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie för att undersöka på vilka sätt sensorer i 

producerande verksamhet kan skapa värde. Syftet med undersökningen är att utreda 

vilka faktorer, utifrån olika perspektiv, som är viktiga för värdeskapande genom 

användning av en informationshanteringsplattform vid införande av uppkopplade 

sensorer i en verksamhet. Studien genomförs som ett examensarbete sista året på det 

informationslogistiska programmet vid Linnéuniversitet. 

 

Genomförandet av datainsamlingen för studien kommer ske genom enskilda, semistrukturerade 

intervjuer med förutbestämda frågeteman. Intervjuerna kommer att 

spelas in och transkriberas för att säkerställa att all data ska tolkas på rätt sätt och för 

att förbättra analys. Urvalet av respondenter för intervjuerna önskar vi speglar olika 

delar av organisationen som är involverade i detta område, för att få fram synvinklar 

från personer på olika nivåer i företaget. Vi önskar intervjua sju personer om möjligt, 

för att få den mängd data som är nog för att kunna analysera och nå en slutsats. 

De intervjuade förväntas bidra med sitt perspektiv och sina åsikter inom området 

genom att besvara de frågor som ställs under intervjun. Beräknad tidsåtgång för varje 

intervju är cirka 45 minuter per person. Namn på platser och individer kommer inte 

nämnas i den slutgiltiga studien. 

 

Det insamlade materialet kommer att behandlas och bearbetas av oss studenter. De 

som kommer få tillgång till informationen i framtiden är andra studenter, involverade 

vid Linnéuniversitetet samt Sigma Technology genom att studien presenteras på 

seminarium och kommer att publiceras på Linnéuniversitetets hemsida för uppsatser 

(DiVA). 

 

Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras vid ett slutseminarium 2 juni inför de 

övriga examinerade studenterna vid informationslogistiska programmet, handledare 

och andra involverade personer vid programmet. Slutseminariet kommer äga rum på 

Garvaren i lokalerna för Centrum för informationslogistik (CIL). Den färdiga 

studien kommer att publiceras på DiVA och finnas tillgänglig för allmänheten via 

deras hemsida. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer det inte 

påverka fortsatt studie eller resultera i negativa konsekvenser för oss som studenter 

eller för examensarbetet. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
Ellen Blomqvist, 0763 181 934 eb222sn@student.lnu.se 
Mathilda Lenegård 0768 - 354 339 ml223gt@student.lnu.se 
Lina Nilsson 0455 - 385 430 (handledare) lina.nilsson@bth.se 

 


