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Sammanfattning 

 

Den digitala utvecklingen har influerat vår vardag och underlättat denna mer och mer. Dock är 

utvecklingsmöjligheterna med den digitala revolutionen inte slut än. Internet of Things (IoT) 

anses som nästa fas i utvecklingen. IoT avser ett ständigt växande nätverk av fysiska ting 

uppkopplade till nätverk som är adresserbara med en egen IP-address. Dessa kan kommunicera 

med andra internetanslutna enheter och/eller system. IoT-lösningar för hem och/eller kontor kan 

effektivisera sättet vi lever och arbetar på. En förutsättning för att IoT-lösningar ska utvecklas på 

bred front är stabila och skalbara lösningar. Vidare behöver olika informationssystem kunna 

kommunicera med varandra. För att uppnå detta behövs generella horisontella 

informationssystem mot vilket enheter kopplas in samt att applikationer kan via en horisontella 

plattform kommunicera med enheter på ett enhetligt sätt.  
 

Forskningsområdet som behandlats har getts i uppdrag av Intel IoT Ignition Lab i Stockholm och 

undersöker vilka för- och nackdelar som ett horisontellt informationssystem byggt med IoT-

teknologi kan medföra för användaren. Forskningsfrågan applicerades på det pilotprojekt som 

genomförts hos samhällsbyggnadskonsultföretaget Tyréns i samarbete med Yanzi Networks AB, 

SVS Innovation samt Intel IoT Ignition Lab. Uppsatsen grundar sig således på en fallstudie som 

bygger på en litteraturstudie, intervjuer och dokumentation från aktörerna. Insamlad data 

analyseras med hjälp av DeLones och McLeans modell för framgång av informationssystem. 

Uppsatsen är skriven ur ett användarperspektiv, vilket i det undersökta pilotprojektet är Tyréns. 
 

Nyckelord:  
 

(IoT) Internet of Things, horisontella informationssystem, Intel IoT Ignition Lab, Tyréns AB, 

Yanzi Networks AB, Smart Offices, (BIM) Building Information Model, DeLone och McLeans 

modell för framgång hos informationssystem, informationssystem, informationshantering  
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka Intel IoT Ignition Lab och mer specifikt Johan Falk för att ha gett oss 

möjligheten att få skriva om digitalisering av kommersiella fastigheter. Vidare ska även ett stort 

tack gå till Per Bjälnes, BIM-strateg på Tyréns, och Linus Malm, BIM-chef på Tyréns, för deras 

hjälpsamma och alltid lika inspirerande samarbete. Möjligheten att jobba med en verklig 

implementation ledde till att arbetet blev mer konkret och roligare. Även vår handledare Franck 

Tétard ska ha ett stort tack för det stöd som han har gett oss under hela uppsatsprocessen. 
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Begreppslista 
 

Nedan defineras olika begrepp som används i denna uppsats. Begreppen är inte ordnade 

alfabetiskt utan efter hur de passar in i kontexten för att gynna förståelsen för läsaren. 
 

Enhet 

I denna uppsats används begreppet enhet för att beskriva ett fysiskt ting.  

 

Kommunikation 

I denna uppsats syftar begreppet kommunikation på informationsutbyte mellan två eller flera 

parter. Detta kan ske mellan två eller fler enheter, och/eller system, och/eller användare. 

 

QR-kod 

QR-koden är en tvådimisionell streckkod i form av ett rutmönster som innehåller information. 

(Gaouar & Ramström, 2012, s.1) 

 

Sensor 

En sensor är en apparat som är kapabel till att detektera en eller flera miljöförändringar som 

exempelvis temperatur, fuktighet, vibration eller kemiska koncentrationer (Turban, 2011, s.316).  

 

Smart enhet 

Smarta enheter, även kallade smart devices, är en enhet som är digital och nätverksansluten med 

möjlighet att till viss del arbeta autonomt. De är utformade för att kunna användas användas på 

olika sätt i olika kontexter (Shin, 2014, s.3). 

 

Informationsinfrastruktur 

Hanseth och Lyytinen (2004) beskriver en informationsinfrastruktur som en struktur som består 

av heterogena IT-komponenter, är öppen och gemensam, har ett standardiserat gränssnitt samt 

fokuserar på interoperabilitet mellan olika IT-komponenter.  

 

Informationssystem 

Informationssystem kan defineras som en uppsättning av interrelaterade och interagerande 

komponenter som samlar, lagrar eller rapporterar data och information som kan användas för att 

förbättra en process eller beslut (Al-adaileh, 2009, s. 227). 

 

Horisontellt informationssystem  

Istället för att informationen som ett visst system hanterar bara lagras separat i en silo är målet 

med horisontella informationssystem att information från alla system i till exempelvis en 

verksamhet ska kunna utnyttjas av andra system. Informationsflödet ska därmed vara mer öppet. 

(Braa & Rolland, 2000, s.5). En djupare förståelse av konceptet ges i avsnitt 3.1.2. 

 

 

Building Information Model (BIM)  

BIM går ut på att bygga en virtuella byggnad av en fastighet. Varje objekt i BIM representerar ett 

ting i verkligheten och har information tillhörande den kopplat till sig (Isikdag, 2015, s.1). En 

mer detaljerad förklaring av BIM ges i avsnitt 3.1.3. 

 

 

 

 



 
 

Internet of Things (IoT)   

IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, 

hushållsapparater etc. utrustas med sensorer och processorer samt kopplas ihop i ett nätverk 

(Internet of Things Sverige, 2016).  

 

Smart kontor  

Smarta kontor, smart offices, syftar på kontor som är digitaliserade. Exempelvis kontor som har 

sensorer distribuerade i sitt kontorslandskap. (Atzori, 2010, s.9) 

 

Gateway  

Gateways tillåter information och funktionalitet från flera olika applikationer att bli integrerade 

(Eriksson & Goldkuhl, 2013, s.151). Därför kan gateways beskrivas som en IT-kapabilitet som 

ansluter åtskilda applikationer och arbetsrutiner (Eriksson & Goldkuhl 2013, s.151). En gateway 

fungerar alltså som en brygga mellan datorprogram eller system så de kan dela information 

mellan varandra (Intel, 2015a).  

 

IoT-Plattform 

I denna uppsats syftar begreppet IoT-plattform på en molntjänst som agerar som en mottagare av 

data från sensorer. Den kan analysera och tolka data såväl som att erbjuda användaren ett 

lättförståeligt sätt att komma åt deras information. 

 

IPv4/ IPv6 

Ett protokoll är ett regelverk som förklarar hur en viss nätverksuppgift som överföring av data 

ska utföras (Beynon-Davies, 2009 s. 145). Internetprotokoll (IP) version 6 (IPv6), på 128-bit, är 

en nyare version som ska samexistera med IPv4, 32-bit  (Minoli, 2013, s.304). 

 

plug-and-play 

Plug-and-play är ett sätt att koppla nya enheter till ett system. Ofta måste systemadministratorn 

starta om operativsystemet och inkludera rätt drivrutin vid inkoppling av en ny typ av enhet till 

ett system. Med plug-and-play kommer det underliggande operativsystemet automatiskt att 

aktivera rätt drivrutin då en ny enhet upptäcks i systemet. (Butterfield &  Ngondi, 2016c) 

 

end-to-end tjänst 

End-to-end är inget vedertaget begrepp. End-to-end används i denna uppsats för att beskriva en 

lösning som inkluderar allt från sensorer till bearbetning och lagring av den insamlada data.  

 

Access Point  

Access Point, accesspunkt, kan ses som kärnan i ett trådlöst nätverk. Inom dess räckvid 

kommunicerar accesspunkten med trådlösa noder. Accesspunkter verkar ofta även som en länk 

till ett trådbundet nätverk. Detta tillåter noderna att länkas ihop med exempelvis ett 

företagsnätverk. (Butterfield &  Ngondi, 2016a) 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet ger en introduktion och bakgrund till uppsatsens forskningsområde och 

fortsätter med att beskriva dess problemformulering. Syfte och frågeställning presenteras samt 

vilka begränsningar som har gjorts. Kapitlet avslutas med att redogöra för uppsatsens 

kunskapsintressenter och disposition. 
 

1.1 Introduktion och bakgrund 

 

Information. Interaktion. Effektivitet. Digitaliseringen av vår vardag har blivit en bekvämlighet 

som har revolutionerat hur vi agerar socialt, kommunicerar med varandra och hur vi arbetar med 

varandra på en global nivå (Want  & Jenson, 2015, s.3). Detta har lett till att individer kan nås var 

som helst och när som helst (Turban, 2011, s.313). Men den digitala utvecklingen tar inte slut 

där. Internet of Things (IoT), ett koncept som myntades av den brittiska pionjären Kevin Ashton 

1999, är nästa steg i den digitala revolutionen och innebär att även fysiska enheter ska kunna 

kommunicera med varandra samt med användaren (Howard, 2013). Detta öppnar upp för 

möjligheten att individer nu även kan nå vad som helst (Turban, 2011, s. 313). Dessa enheter, 

även kallade smarta enheter, är utrustade med funktionalitet för att kunna samla in och bearbeta 

data till information för att kunna kommunicera denna (Shin, 2014 s.3). Genom ökad insamling 

av data samt genom bättre informationsutbyte med hjälp av IoT-teknologi kan mer statistik 

skapas, vilken kan analyseras för att ytterligare effektivisera individens vardag (IT-kanalen, 

2015).  

 

På grund av att allt fler smarta enheter utvecklas har behovet av ett gemensamt 

informationssystem för enheter att skicka information över blivit av allt större vikt (Floeck et al., 

2014, s.16). Horisontella informationssystem anses vara lösningen på detta behovet då de 

möjliggör informationsutbyte mellan flera olika separata system (Vermesan & Friess, 2013, s.32). 

En ökad trend av att bygga storskaliga horisontella informationssystem har växt fram bland en 

mängd olika verksamheter (Braa & Rolland, 2000, s. 3-4). Förhoppningen är att genom att skapa 

ett ekosystem som stödjer en mängd applikationer som sätter information i en större kontext kan 

det leda till ett bättre informationsflöde (Vermesan & Friess, 2013, s.4). Bytet från traditionella, 

mer separerade informationssystem till horisontella informationssystem medför nya 

affärsmöjligheter men även nya utmaningar för dagens verksamheter (Braa & Rolland, 2000, 

s.5). I tidskriften Radio Frequency Identification Journal berättar Kevin Ashton : 
 

“Om vi hade datorer som visste allt som fanns att veta om saker genom att använda data 

som de samlat in utan hjälp från oss, skulle vi kunna spåra och beräkna allt och därmed 

kraftigt minska avfall, förluster och kostnader. Vi skulle veta när saker och produkter 

behövde bytas ut, repareras eller påminnas om ifall de är nya eller för gamla.” (IT-

kanalen, 2015) 
 

Många branscher anses kunna påverkas av denna utveckling och idag finns det många 

verksamheter som vill satsa på IoT-lösningar (von Schultz, 2015). Enligt en studie gjord av 

Accenture (2015, s.6) ser företagsledare positivt på framväxten av IoT-system. Majoriteten, 90 

procent, tror att tekniken kommer öppna upp för nya intäktsflöden. 79 procent av företagsledare 

förväntar sig en ökad konkurrens i sina industriområden på grund av denna digitala utvecklingen 

(Accenture, WEF-report, 2015, s.8). De ser även konkurrenter ändra sina affärsmodeller, vilket 

sätter ökad press på verksamheter att inte hamna efter (Accenture WEF-report, 2015, s.8). ABI 
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Research, en marknadsundersökningsfirma, menar att vi i slutet på 2020 kommer ha runt 30 

miljarder smarta enheter som kommunicerar med hjälp av IoT-teknologi (Howard, 2013). Intel 

IoT Ignition Lab forskar inom IoT och är uppdragsgivare till denna uppsats.  
 

1.2 Problemformulering  

 

Uppsatsens forskningsområde har getts i uppdrag av Intel IoT Ignition Lab, men uppsatsens 

problemformulering grundar sig i forskning om ämnesområdet. 

 

Informationssystem är idag en integrerad del av nästan alla arbetsprocesser inom en verksamhet 

(Al-adaileh 2009, s.227). Detta ökar det ömsesidiga beroendet mellan olika arbetsprocesser och 

de tekniska lösningarna som en verksamhet har valt att använda sig av vid hantering av 

information (Al-adaileh 2009, s.227). Komplexa IT-infrastrukturer kan dock även hindra 

utvecklingen av verksamheternas organisationsstrukturer och arbetsprocesser om dessa har 

begränsningar, till exempel flexibilitet (Braa & Rolland, 2000, s.3). Kunskapen om sådana 

begränsningar, faktorer, är således viktiga för till exempel ett globalt företag för att kunna med 

hjälp av effektiv informationshantering kunna vara konkurrenskraftigt på den globala marknaden 

(Braa & Rolland, 2000, s.3). Därför kan bristande kunskap om de olika faktorer som nya tekniska 

lösningar inom informationssystem, som exempelvis IoT (Turban, 2011, s.313) och horisontella 

informationssystem (Vermesan & Friess, 2013, s.4), och de tekniska komponenter som de är 

byggda på leda till förluster för verksamheter (Al-adaileh, 2009, s.227). För att fylla denna 

kunskapslucka undersöker denna uppsats några faktorer som verksamheter bör vara 

uppmärksamma på samt värderar en av de senaste tekniska lösningarna inom ämnet 

informationssystem som lovar bättre informationshantering för verksamheter, nämligen 

horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi.  
 

1.3 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med denna uppsats är att ge vägledande information till verksamheter som överväger att 

använda sig av horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi. Därför är denna 

uppsats skriven ur ett användarperspektiv, vilket är verksamheten. Forskningsområdet har getts i 

uppdrag av Intel IoT Ignition Lab för att identifiera de för- och nackdelar som ett sådant 

informationssystem kan ge. Utifrån detta har nedanstående frågeställning tagits fram. 

Frågeställningen konkretiseras genom att appliceras på ett konkret fall, ett pilotprojekt hos 

samhällsbyggnadskonsultföretaget Tyréns som har implementerat ett horisontellt 

informationssystem som är byggt med IoT-teknologi och därmed är Tyréns användaren i fallet.  

 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med horisontella informationssystem byggt med 

Internet of Things teknologi sett ur användarens perspektiv?  
 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen fokuserar på undersökningen av horisontella informationssystem byggt med IoT-

teknologi. Undersökningen gjordes ur användarens perspektiv, vilket i detta fall är Tyréns. Vidare 
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begränsningar har gjorts genom att enbart undersöka Tyréns horisontella informationssystem och 

identifiera dess för- och nackdelar utifrån enbart den valda teorin och dess faktorer.   
 

1.5 Kunskapsintressenter  

 

Denna uppsats och den kunskap som har utvecklats är intressant för verksamheter som vill 

effektivisera sin informationshantering eller är i beslutsprocessen för att digitalisera sin 

kommersiella fastighet. Specifikt kan uppsatsens resultat vara till nytta för de verksamheter som 

vill öka sin förståelse om horisontella informationssystem byggdt med IoT-teknologi samt 

digitaliseringen av kommersiella fastigheter. 

 

Uppsatsen gynnar även alla som vill öka sin förståelse om horisontella informationssystem, IoT, 

digitalisering av kommersiella fastigheter samt hur informationssystem kan utvärderas. Även 

uppsatsens uppdragsgivare, Intel IoT Ignition Lab, är en intressent av den information som 

uppsatsen presenterar samt de aktörer som är involverade i det pilotprojekt som uppsatsen har 

undersökt.  
   

1.6 Disposition      
 

Detta arbete är uppdelat i sex kapitel: inledning, metod, teori, empiri, analys samt  diskussion och 

slutsats.  

      

Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras introduktionen och bakgrunden till uppsatsens ämne som 

fördjupas med problemformulering, syfte och forskningsfrågan samt diverse avgränsningar för att 

avslutningsvis beskriva de intressenter för denna uppsats. 
    

Metod  

I detta kapitel presenteras det vetenskapliga tillvägagångssätt som tillämpats under uppsatsen 

genom en beskrivning av forskningsansats, forskningsstrategi, forskningsprocess samt 

metodkritik.    
 

Teori 

Teorin börjar med att beskriva de centrala koncept som denna uppsats behandlar. Följdaktligen 

beskrivs de olika teorier som kan fungera som verktyg för att kunna evaluera ett 

informationssystem. En motivering till varför denna uppsats använder sig av den valda teorin tas 

sedan upp innan tidigare forskning kring området beskrivs.  
 

Empiri       

Detta kapitel innehåller en fallbeskrivning, presentation av aktörerna av informationssystemet, 

resultat av intervjuer samt pilotprojektet.  
 

Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av empirin med hjälp av uppsatsens teori.    
     

Diskussion och slutsats   
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Det sista kapitlet i uppsatsen börjar med en diskussion om de för- och nackdelar som systemet 

påvisat samt sätter dessa i en större kontext. Detta följs av slutsats och reflektion. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om vidare forskning. 
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2 Metod  
 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens forskningsansats, forskningsstrategi, forskningsprocess och 

metodkritik. Möjligheten att studera det undersökta fallet har getts av uppsatsens uppdragsgivare, 

Intel IoT Ignition Lab. Dock är det skribenterna av denna uppsats som har valt hur 

undersökningen har genomförts.  
 

2.1 Forskningsansats 

 

Denna studie använde sig av en deduktiv forskningsprocess. Detta innebär att de teorier som 

uppsatsen har använt för undersökningen har först studerats för att sedan se om dessa stämde 

överens med verkligheten (Oates, 2006, s.144). Detta uppnåddes genom att kunskapen som 

presenteras i kapitlet Teori applicerades på ett verkligt fall. 

 

Denna studie hamnar under det interpretativa forskningsparadigmet. Oates (2006) hävdar att 

målet med detta paradigm är att skapa en djup förståelse av ett fenomen i en viss kontext. 

Uppsatsen ger en djupare bild av fallet som studerades, där både informationssystemet samt dess 

kontext utforskades. Vidare försöker det interpretativa forskningsparadigment inte bevisa eller 

motbevisa en hypotes, men försöker utforska hur faktorer i en viss miljö är relaterade och 

beroende av varandra (Oates 2006, s.292). Detta är i linje med denna studie då målet inte var att 

ge en helhetsbedömning av det undersökta fallet, utan snarare undersöka fallets faktorer i en viss 

miljö. Studien ville inte utforska om en hypotes är rätt eller fel.  
 

2.2 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin för denna studie är en enfallsstudie där en frågeställning applicerats. 

Enfallstudier studerar till skillnad från flerfallstudier enbart ett fall (Oates, 2006, s.141). 

Fallstudier inriktar sig mot att undersöka en instans av ett fall, till exempel en organisation, 

avdelning, projekt eller ett system (Oates, 2006, s.141). Denna instans undersöks djupgående med 

hjälp av olika metoder för att generera data, som till exempel intervjuer, observationer, 

litteraturstudier eller enkäter (Oates, 2006, s.141). Intentionen är att få en så värdefull och 

djupgående insyn i fallet som möjligt (Oates, 2006, s.141).  

 

Oates (2006) menar även att fallstudier kännetecknas av att vara av deskriptiv karaktär, med 

vilket menas att fallstudien tar hänsyn till att det finns många olika infallsvinklar som influerar 

en given situation och inte bara en. Då syftet med detta arbete var att få en djupare kunskap om 

horisontella informationssystem som är byggt med IoT-teknologi samt få en förståelse för de 

för- och nackdelar användningen av dessa kan medföra, så var en fallstudie ett lämpligt val av 

forskningsstrategi. Ett vidare argument för valet av fallstudie är att få en inblick i ett exempel i 

verkligheten och därigenom få konkret samt aktuell kunskap rörande forskningsområdet. 
 

Oates (2006) redogör för tre olika typer av fallstudier: explorativ, beskrivande och förklarande. 

Denna studie är en förklarande fallstudie. En förklarande fallstudie vill identifiera de olika, ofta 

sammankopplade, faktorerna som ger en viss effekt.  Genom att det har identifierats olika 

faktorer i fallet med hjälp av teorin som uppsatsen använde sig av kunde effekten av dessa 

påvisas.   
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2.3 Forskningsprocess  

Forskningsområdet samt frågeställningen bestämdes tillsammans med uppsatsens uppdragsgivare 

Intel IoT Ignition Lab och var startskottet för forskningsprocessen. Vidare följde en 

litteraturgenomgång av forskningsområdet. Efter att ha uppnått en förståelse av 

forskningsområdet fortsatte processen med att bygga en förståelse av det fall som uppsatsen 

tillämpade frågeställningen på. Detta gjordes med hjälp av dokumentationen som samlades in 

från aktörerna i fallet. Därefter planerades och genomfördes de intervjuer hos systemets 

användare vilket ledde till att skribenterna erhöll en djupare förståelse samt kunde få användarens 

perspektiv. Informationen som erhållits delades in i segment samt analyserades av skribenterna 

med hjälp av DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem (2003). För att 

ytterligare stärka analysen genomfördes en kompletterande intervju. Genom att ha analyserat den 

inhämtade data kunde de för- och nackdelar som fallet påvisade tas fram för att sättas i en större 

kontext i uppsatsens kapitel 6. Diskussion.  
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Figur 1. Forskningsprocessen 
 

2.3.1 Urval av källor  

 

För att bygga en teoretisk grund för detta arbete har sökning av information och material gjorts 

genom Ekonomikums bibliotek, Uppsala Universitets biblioteksdatabas, Google Scholar samt 

Scopus. Den insamlade litteraturen som har tagits fram med denna process har legat som 
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underlag för de begrepp och koncept som tas upp i denna uppsats. För information om aktörerna 

har till viss del elektroniska källor, så som artiklar publicerade på nätet samt webbsidor, använts 

för att beskriva dessa. 
 

2.3.2 Datainsamlingsmetodik 

För att samla in data har först en litteraturgenomgång genomförts för att få insikt i området och 

den forskning som redan existerar inom området. Det material och den litteratur som samlades in 

genom detta har använts för att bygga upp koncepten och teorierna som presenteras i denna 

uppsats. För insamling av data till empirin har två intervjuer genomförts samt har dokumentation 

från aktörerna samlats in för att bygga upp kontexten för det undersökta fallet.  

 

Intervjuer är en lämplig metod att använda för insamling av data när man vill veta mer om 

ämnen som kan vara mer komplexa eller få ett mer öppet svar än vad som kan fås ut genom 

exempelvis en enkät. Med semi-strukturerade intervjuer finns det teman och frågor som ska 

täckas men här kan intervjun ta lite olika vägar beroende på vad för information som 

informanten uppger. Det innebär att fler frågor kan utforskas i samband med intervjun som är 

relevanta till de teman som undersöks. (Oates, 2006 s. 188)  
 

På grund av ämnets bredd fanns det ett behov av att begränsa informanterna till undersökningens 

forskningsområde. Därför var semi-strukturerade intervjuer en lämplig intervjuform för denna 

studie. Detta innebar att ett fokus på ämnet och de teman som undersöktes kunde behållas 

samtidigt som det gav en viss frihet för informanterna att lyfta de frågor och perspektiv som var 

relevanta för frågeställningen. Anteckningar fördes under intervjuerna, så väl vad som sades som 

dess sammanhang. Även ljudinspelning användes.  
 

Undersökningen har även inkluderat insamling av dokumentation. Dokumentationen har 

utgjort grunden för kontexten hos det undersökta fallet som sedan blivit ytterligare fördjupad 

genom intervjuerna. Dokumentationen har samlats in från informanterna, samt vissa av 

pilotprojektets aktörer eller är erhållna från aktörernas webbsidor.  
 

2.3.3 Tillvägagångssätt av intervjuer 

 

För att genomföra vår undersökning fick vi via vår uppdragsgivare Intel IoT Ignition Lab kontakt 

med Tyréns på grund av att de hade genomfört ett pilotprojekt där de digitaliserade sitt kontor. 

Pilotprojektet hade som syfte att skapa ett horisontellt informationssystem byggt med IoT-

teknologi vilket innebar att de var relevanta informanörer för vår forskningsfråga. Det var viktigt 

att de informanter som intervjuades skulle ha kunskap om systemet för att utförligt kunna 

beskriva dess funktioner samt användningen av det. Detta då uppsatsens forskningsfråga just är 

ur ett användarperspektiv.  De två personer vi valde att intervjua hos Tyréns hade båda två varit 

mycket involverade i pilotprojektet.  En av dem var avdelningschef med ansvar för BIM-strategi 

och samordning, den andra var en BIM- och IoT-strateg. Då båda två hade djup kunskap om 

projektet var de bra val av informanter för vår undersökning. 

 

Två intervjuer har genomförts. Innan intervjuerna genomfördes skapades det en plan för hur 

intervjuprocessen skulle utföras (Se: Bilaga 1 & 2). Genom att identifiera målet med intervjuerna, 

kunskapen som måste införskaffas, samt de nyckelord som uppsatsen bygger på kunde frågor 
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relevanta för frågeställningen framställas. Det övergripande målet med intervjuerna var att få en 

djupgående insyn i användarens perspektiv av systemet. Nyckelorden definierades som smarta 

enheter, IoT, horisontella informationssystem, möjligheter, begränsningar, konkurrenskraft, nytta 

och användbarhet. Den första intervjun gjordes på deras kontor, medan den andra intervjun 

gjordes via telefon.  
 

Noggrann omtanke lades i att frågorna inte skulle vara av ledande karaktär men ändå ge den 

upplysning som erfordrades. Exempelvis valdes att använda nyckelord som möjligheter och 

begränsningar istället för de mer ledande begreppen fördelar och nackdelar. Vid första 

intervjutillfället fick informanterna inte ta del av intervjufrågorna på förhand. Detta fick 

informanterna dock vid andra intervjutillfället så att de kunde förbereda sig före intervjun och 

därigenom kunde intervjun genomföras mer effektivt vilket var viktigt vid det andra tillfället på 

grund av tidsbrist. Det andra intervjutillfället var en uppföljningsintervju. Den gjordes via telefon 

med samma BIM- och IoT-strateg som i föregående intervju. Detta gjordes för att komplettera 

den insamlade data som den första intervjun gav. DeLone och McLeans modell var då ett 

vägledande verktyg för frågorna.  
 

2.3.4 Dataanalys 

 

Eftersom denna undersökning har använt sig av kvalitativa insamlingsmetoder följer det naturligt 

att använda kvalitativa dataanalysmetoder för att sammanställa den data som har insamlats. 

Analysen har följt tillvägagångssättet beskrivet av Oates (2006), där transkribering samt 

sammanfattning av intervjuerna har skett kort efter intervjutillfällena. De transkriberade 

intervjuerna delades därefter in i tre segment: funktionalitet, användbarhet, nytta. De tre 

segmenten är de segment som den valda teorin, DeLone och McLeans modell för framgång hos 

informationssystem (2003), har indelats i. Genom att göra indelningen av informationen på detta 

vis kunde analysen med hjälp av teorin enklare genomföras. En sammanställning av indelningen 

finns med i avsnitt 4.3. 

 

Den data som delades in under de tre segmenten har sedan använts för att bedöma vilka 

framgångsfaktorer som ska användas för att analysera det undersökta fallet. Detta motiveras 

ytterligare under 3.2.3 med rubriken Val av framgångsfaktorer.  
 

DeLone och McLean skapade modellen medvetet utan en egen skala för värdering av de olika 

framgångsfaktorerna för att vara så generell som möjligt (Petter, et al., 2008, s.256). Användaren 

av modellen uppmuntras istället att anpassa värderingen av framgångsfaktorer till fallet som 

studeras (Petter et. al, 2008, s.256).  Detta passade bra till denna undersökning då modellen 

kunde anpassas till att finna för- och nackdelar i fallet. Detta för att modellen skulle vara i linje 

med frågeställningen.  
 

Det skapades således en egen skala av skribenterna av denna uppsats för att bedöma det 

undersökta systemet. Om en framgångsfaktor bedömdes vara uppfylld, värderades den som en 

fördel, om inte så värderades det som en nackdel. Faktorer som värderades som en fördel ansågs 

utgöra en fördel för systemet. Faktorer som värderades som en nackdel ansågs utgöra en nackdel 

för systemet.  Uppsatsens värdering av värdet nackdel innebär att en framgångsfaktor hade inga 

eller få svaga exempel relaterade till den framgångsfaktorn. Värdet fördel innebar att man kunde 

påvisa exempel relaterade till den framgångsfaktorn som bedömdes starka. Syftet med 

användningen av DeLone och McLeans modell var följaktligen att ha ett ramverk att utgå ifrån 

för att identifiera för- och nackdelar hos det undersökta systemet. Det har därmed inte gjorts en 
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helhetsbedömning över systemets framgång i analysen. Systemets värderingar har visualiserats 

med hjälp av en tabell i kapitel 5. Motiveringen till det värde varje framgångsfaktor tilldelades 

baserades på empirin tillsammans med skribenternas egna bedömningar.  
 

2.4 Metodkritik 

Oates (2006) beskriver vissa utmaningar med intervjuer som en insamlingsmetod vilket också 

visade sig under detta arbete. Intervjuer är tidskrävande, objektivitet är svårt att uppnå och de 

kan vara missledande då de fokuserar på informatörens egen beskrivning av något istället för 

oförvanskad fakta. Då denna uppsats är skriven ur Tyréns perspektiv och att informanterna var 

just användarna av det undersökta systemet, ansågs intervjuer trots allt som en lämplig 

insamlingsmetod. Dessutom försökte skribenterna förhålla sig kritisk till informationen som 

gavs och jämförde samt diskuterade denna med den information som litteraturgenomgången och 

dokumentationen gav. Då informationen ska vara relevant bör det även vara en person med 

insyn till det undersökta fallet vilket minskar antalet lämpliga personer. Då fallet som undersöks 

i detta arbete används av få personer innebar det svårigheter med insamling av data. Inte heller 

den önskade mättnaden uppnåddes då det var svårt att få intervjuer med alla aktörer från fallet. 

Det skulle ha varit önskvärt att få intervjuer med användaren samt med de aktörer som bygger 

de tekniska komponenterna av systemet men det visade sig inte vara möjligt.    

 

Man bör även förhålla sig kritisk till dokumentationen av aktörerna. Dokumentationen har 

samlats in från aktörerna som var involverade i det undersökta fallet. Således är dokumentationen 

inte kritiskt granskade akademiska källor och är till stor del skrivna ur perspektivet hos de aktörer 

som var involverade i fallet. Trots detta ansågs dokumententationen väsentlig för att kunna 

beskriva kontexten för det specifika fallet. 
 

Valet att undersöka ett pilotprojekt visade sig också vara problematiskt då inte all funktionalitet 

var utvecklad till fullo än. Detta visade sig under forskningsprocessen och influerade analysen av 

systemet.  
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3. Teori 

Detta kapitel introduceras genom att beskriva de koncept som uppsatsen använder sig av, följt av 

de teorier som har tagits i beaktande för detta arbete. Valet av teori motiveras därefter. Kapitlet 

avslutas med ytterligare tidigare forskning inom området. 

 

3.1 Koncept 
 

Följande tre stycken om Internet of Things (IoT)  , Horisontella informationsystem och Building 

Information Model (BIM) utgör de stora koncept som denna uppsats använder sig av.  

 

3.1.1 Internet of Things (IoT)   

 

Konceptet IoT myntades redan 1999 av den brittiska pionjären Kevin Ashton (Bassi et. al, 2013, 

s.1). Detta koncept har utvecklats snabbt de senaste åren (Bassi et. al, 2013, s.13). IoT är ett 

samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater 

etc. utrustas med sensorer och processorer samt kopplas ihop i ett nätverk (Internet of Things 

Sverige, 2016). Därmed kan information insamlas och analyseras samt instruktioner förmedlas 

till enheter som kan i sin tur reagera (Internet of Things Sverige, 2016). För att IoT-konceptet ska 

fungera så måste det finnas möjlighet att adressera och identifiera enheten, möjliggöra för 

upptäckt av förändring av enhetens fysiska status, möjliggöra intelligens i själva enheten samt 

möjliggöra kommunikation mellan enheterna och med människor  (Turban, 2011, s.313). 

 

Inom en miljö som använder sig av IoT-konceptet vore det exempelvis möjligt att din ytterdörr 

kan ansluta sig till ditt brandlarm eller så skulle din bil kunna kommunicera med en 

parkeringsplats (Isikdag, 2015, s.43). Umit Isikdag (2015) definerar IoT som en dynamisk global 

nätverksinfrastruktur med självkonfigurerande funktioner baserade på standarder och 

kommunikationsprotokoll. Med hjälp av smarta enheter skapas attraktiva och hjälpsamma 

miljöer, varor och tjänster (Internet of Things Sverige, 2016). Enligt Cisco förutsägelse kommer 

50 miljarder enheter vara anslutna år 2020 och medföra ett marknadsvärde på över 14 biljoner US 

dollar (Bassi, 201,3 s.1). Denna marknad kommer inte enbart innefatta tekniska företag såsom 

Ericsson, Bosch eller Siemens utan även mediaföretag som BBC har visat intresse av att forska 

inom IoT (Bassi et. al, 2013 s.1). Vidare exempel  är organisationen Internet Home Alliance som 

fokuserar på smarta applikationer (Turban, 2011 s.314). Målet är att utveckla och testa nya 

produkter och tjänster för hemmet (Turban, 2011 s.314).  Utvecklingen av IoT kommer således 

smyga sig in i vår vardag och märkas mer och mer genom att fler prylar kommer vara 

uppkopplade (Bassi et. al, 2013, s.2). 

 

I de fall där företag säljer sina produkter kommer det bli förhandlingar med leverantörer om 

anslutningsmöjligheter (Bassi et. al, 2013, s.2). Dagliga aktiviteter som var distinkta kommer bli 

sammanvävda i nya format och affärsmodeller (Bassi et. al, 2013, s.2). Dock har konceptet IoT 

även kritiserats. Bandyopadhyay och Sen (2011) påpekar att nätverksaspekter som mobilitet, 

tillgänglighet och skalbarhet är avgörande barriärer för att implementering av IoT-teknologi ska 

kunna ge de fördelar som utlovas. Vidare utpekas  integritet, tillit och säkerhet vara stora 

utmaningar inom IoT-området (Bandyopadhyay & Sen, 2011, s. 21). Om dessa faktorer inte blir 

åtgärdade kan människors möjlighet till integritet försämras liksom kontrollen över ens 
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personliga data samt data om ens fysiska placering (Bandyopadhyay & Sen, 2011, s. 21). Här 

krävs även att lagar till skydd av den personliga integriteten utformas (Bandyopadhyay & Sen, 

2011, s. 21). Sammanfattningsvis kan IoT beskrivas som en kombination av teknisk drivkraft och 

mänsklig dragkraft för en ständigt ökande uppkoppling med vad som helst i den omedelbara 

omgivningen - en logisk förlängning av datorkraft i en enda maskin till miljön, var miljön är 

gränssnittet (Bassi et. al, 2013, s.2).  
 

3.1.2 Horisontella informationssystem  

 

Traditionella informationssystem fokuserar på att mata information till organisationernas 

strategiska avdelningar för att ge underlag för att göra bättre beslut  (Al-adaileh, 2009, s.227). 

Exempel på traditionella informationssystem är system om de anställda, löner, och produktion av 

lönespecifikationer. Dessa mer vertikalt designade system var lätta att designa då de användes av 

en specifik typ av användare som chefer, sekreterare och administratörer. (Braa & Rolland, 2000, 

s.6) 

 

Braa och Rolland (2000) beskriver början på ett skifte från traditionella till horisontella 

informationssystem.  Horisontella informationssystem skiljer sig från de traditionella 

informationssystemen på det vis att de ofta agerar som ett stödsystem emellan olika system eller 

grupper i organisationen eller mellan organisationer. Istället för att informationen som ett visst 

system hanterar bara lagras separat i en silo är målet med horisontella informationssystem att 

information från alla system i till exempelvis en verksamhet ska kunna utnyttjas av de andra. 

Informationsflödet ska därmed vara mer öppet. Informationssystem existerar inte isolerade, de 

ska kunna interagera med andra olika system, artefakter och arbetspraxis. Horisontella 

informationssystem är således en mer interaktiv informationsinfrastruktur. (Braa & Rolland, 

2000, s.6) 

 

Konceptet av horisontella informationssystem lyder inte under en specifik teknisk arkitektur, 

teknisk lösning eller organisationsstruktur. Dessa informationssystem fokuserar på en ökad 

tillgång av information till en stor skala användare i olika positioner inom en verksamhet (Zuboff, 

1988, s.122). Fokus ligger således på ett mer öppet informationsflöde (Zuboff, 1988, s.122). På så 

vis uppmuntras samarbete mellan de olika avdelningarna inom en organisation. Horisontella 

informationssystem tillåter alltså ett ökat informationsutbyte mellan användare men även 

transaktioner som det formella arbetsflödet.  (Braa & Rolland, 2000, s.5) 

 

Dock har horisontella informationssystem även blivit kritiserade för att inte beakta avgörande 

faktorer som hur de sociala samt politiska aspekterna om informationshantering säkerställs eller 

hur ett delat infomationssystem kan influera olika arbetspraxis (Braa & Rolland, 2000, s.5). 

Mänskliga aktörer kan vara autonoma till en viss gräns, men deras agerande kommer vara 

begränsade inom den politiska kontexten av organisationer och företag (Aanestad & Nielsen, 

2006 s. 192). Smith (1997) poängterar vikten att förstå att människan är en avgörande faktor för 

att göra ett informationssystem framgångsrikt. Även Avison och Fitzgerald (2006) påvisar att det 

är problematiskt när systemet utvecklas med fokus på de tekniska aspekterna istället för att 

fokusera på bra kommunikationsvägar för information.  
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3.1.3 Building Information Model (BIM)   

Den traditionella byggbranschen karakteriseras av att använda sig av stora mängder dokument 

(Isikdag, 2015 s.3). När information måste delas mellan två parter påverkas därmed effektivitet 

och prestanda väsentligt (Isikdag, 2015 s.3). Building Information Model (BIM) fokuserar på att 

övervinna problem avseende informationsutbyte, interoperabilitet och ett effektivare samarbete 

genom byggnadens hela livscykel (Weygant, 2011, s.3).  

 

BIM är en digital representation av en byggnad som innefattar semantisk information om 

byggnadens olika element (Isikdag, 2015, s.1).  Denna är baseras på digitala 3D-

byggnadsmodeller som stödjer alla faser i projektets och byggnadens livscyckel (Isikdag, 2015, 

s.1). Med hjälp av BIM kan olika grupper arbeta modellbaserat med informationen samt 

säkerställer att alla har tillgång till korrekt och nödvändig information genom hela byggnad- och 

anläggningsobjektets livscyckel (Teicholz, 2013, s.6-7). Därigenom sker bättre samordning och 

färre fel i projekteringen, produktion samt förvaltning (Teicholz, 2013, s.6-7).  
 

Exempelvis har Singapore använd sig av BIM för att utvärdera om byggnadsmodeller är 

kompatibla med de förordningar landet har (Isikdag, 2015, s.4). Vidare har forskning visat på att 

BIM kan stödja utformningen av energieffektiva byggnader vilket skulle öka hållbarheten samt 

minska CO2-utsläpp (Isikdag, 2015 s.4).  En stor utmaning inom BIM är dock att finna effektiva 

vägar för att samla in den omfattande dokumentation av aktuell information som behövs för 

effektivt underhåll och förvalta anläggningar (Teicholz, 2013, s.2).  
 

3.2 Utvärdering av informationssystem 

Hur man ska utvärdera huruvida ett informationssystem har varit en framgång eller inte är 

forskningen ännu oenig om. Många modeller har utvecklats för att definiera framgång hos ett 

informationssystem samt att identifiera de faktorer som leder till framgång (Urbach et al., 2009, 

s.315). En genomgång av forskningen inom detta område gjordes av Dörr, Walther samt Eymann 

(2013) på åren 2007 till 2011 där de avgränsade sig till de tre mest frekvent använda modellerna. 

En beskrivning av dessa tre modeller och de överväganden som har tagits i hänsyn till huruvida 

modellerna är applicerbara för detta arbete finns i nedanstående avsnitt. 

 

3.2.1 Technology Acceptance Model (TAM)  

TAM är en modell för att mäta acceptansen hos användare i en verksamhet. Den publicerades 

1989 av Fred Davis och är huvudsakligen baserad på Theory of Reasoned Action (Dörr, Walther, 

Eymann, 2013, s.1816). Modellen försöker bedöma användningen (Use) genom upplevd 

användbarhet (Perceived Usefulness) samt upplevd användarvänlighet (Perceived Ease of Use). 

Enligt Davis (1989) används ett system beroende på om en användare ser en arbetsmässig fördel 

eller inte; det är vad som mäts genom upplevd användbarhet. Ett informationssystem kan ses som 

användbart men ifall det upplevs som att ansträngningen att använda systemet är större än 

fördelarna kan det innebära att systemet ändå inte används. Detta är vad som mäts i upplevd 

användarvänlighet. (Davis, 1989, s.320) 
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Figur 2. Technology Acceptance Model (Dörr, Walther, Eymann, 2013 s 1816) 

 

3.2.2 DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem (1992) 

 

Delone och McLean introducerade sin första modell för framgång hos ett informationssystem 

1992. Den var baserad på den tidigare forskning som fanns inom området, och sammanställer en 

mängd olika koncept och slutsatser i en omfattande modell. Den inkluderar sex olika 

komponenter av framgång hos ett informationssystem: system quality, information quality, use, 

user satisfaction, individual impact och organizational impact. Dessa komponenter är både 

sammanhängande och relaterade till varandra som kan ses i figur 3. Med denna modell som 

utgångspunkt kan en forskare utvärdera hur framgångsrikt ett informationsystem har varit. 

(Delone & McLean, 1992, s.88)  

 

 
 

Figur 3. DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem (DeLone, W.H. & McLean, E.R. 1992 

s.87) 
 

Modellen var dock inte utan kritik. Bland annat kritiserades den av Seddon för att försöka 

inbegripa allt för mycket i en modell (Seddon, 1997, s. 242).  DeLone och McLean ansåg även 

själva att den behövde utvecklas innan den kunde användas som underlag för val av lämpliga 

åtgärder för informationssystem (Delone & McLean, 1992, s. 88). Trots detta har den använts i en 

lång rad studier, och har blivit en av de mest citerade artiklarna om informationssystem (Lowry, 

Karuga & Richardson, 2007). 10 år senare föreslog därmed DeLone och McLean en uppdaterad 

modell som tog hänsyn till den forskning och de studier som gjorts om och med modellen 

(Urbach & Mueller, 2012, s. 3). Den uppdaterade modellen beskrivs i avsnittet nedan.  
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3.2.3 DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem (2003) 

 

Som nämnts i ovanstående avsnitt publicerade DeLone och McLean 2003 en uppdaterad version 

av deras framgångsmodell 10 år efter publiceringen av deras ursprungliga modell. De 

huvudsakliga skillnaderna mellan deras modeller är tillägget av komponenten tjänstekvalité 

(service quality), att användning (Use) även inkluderar avsikt att använda (Intention to use) samt 

att individuell påverkan (Individual impact) samt organisatorisk påverkan (Organizational 

impact) har slagits samman till en gemensam del kallad nytta, nettovinst (Net benefits) (Urbach et 

al., 2009, s. 317).  
 

 

 
Figur 4. DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem (DeLone, W.H. & McLean, E.R. 2003 

s.23 ) 
 

Modellens komponenter kan delas in i tre grunddelar: funktionalitet (functionality), användbarhet 

(usability) och nytta (utility) (Beynon-Davies, 2009, s.261). Grundelarna delas in i olika 

komponenter. Varje komponent i sig bygger på mindre faktorer. Med dessa faktorer som 

utgångspunkt kan man utreda om de tre grunddelarna är uppfyllda. Om så är fallet anses 

informationssystemet vara framgångsrikt. Alla tre grunddelar måste vara uppfyllda för att 

systemet kan anses vara framgångsrikt. Exempelvis är ett informationssystem inte framgångsrikt 

om systemet uppfyller funktionalitet och användbarhet men uppfyller ingen nytta. (Beynon-

Davies, 2009, s.262) 
 

Val av framgångsfaktorer 

DeLone och McLean ville skapa en generell modell som skulle kunna mäta framgången hos ett 

informationsystem ur olika perspektiv samt i olika kontexter (DeLone & McLean, 2003, s. 22). 

Forskare som har använt sig av deras modell har därför använt sig av en stor mängd olika faktorer 

i för att avgöra huruvida ett informationssystem har varit en framgång eller inte. Vilka faktorer 

forskare använder för att avgöra framgången hos ett informationssystem lämnas upp till forskaren 

att avgöra beroende på fallet som studeras. Mueller och Urbach (2012) gjorde en 

sammanställning av tidigare forskning som har använt sig av DeLone och McLeans modell där 

de fann 18 stycken typiska faktorer som användes enbart för värdering av systemkvalité.  
 

Ett flertal studier har gjorts för att undersöka vilka framgångsfaktorer som andra forskare har 

använt sig av när de har utvärderat ett informationssystem med DeLone och McLeans modell 
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från 2003 (Lowry, Richardson, 2007; Petter et al., 2008; Urbach, Mueller, 2012). De mer 

frekvent förekommande framgångsfaktorna som hittades i forskningen har ansetts haft en högre 

pålitlighet och därmed har större hänsyn tagits till dessa. Med bakgrund i ovanstående har 

skribenterna av denna uppsats gjort en bedömning mot vad denna forskning sett som relevanta 

indikatorer på ett informationssystems framgång, tillsammans med skribenternas egen 

bedömning av vad som lämpar sig för detta fall. De framgångsfaktorer som har valts ut 

presenteras nedan under deras tillhörande komponent.  
 

 

Funktionalitet  
Systemets funktionalitet är vanligtvis beslutat genom att undersöka systemets krav. Det definerar 

vad ett system borde göra (Beynon, 2009, s.261). Systemets funktionalitet bedöms utifrån 

framgångsfaktorerna systemkvalité (system quality), informationskvalité (information quality) 

och tjänstekvalité (service quality).  
 

Systemkvalité. Systemkvalité värderar den tekniska kvaliteten av ett system. Systemkvalité 

påverkar i hur stor grad ett system kan skapa vinst genom användningsintentioner och den 

tillfredställelse som skapas hos användaren (Petter et al., 2008, s. 239). Systemkvalité mäts 

genom att undersöka hur lättanvänt systemet är (ease of use), flexibilitet (flexibility) och genom 

att se hur lättlärt systemet är (ease of learning).   

 lättanvänt - Hur lätt är det att använda systemet?   

 flexibilitet - Hur skalbart är systemet? 

 lättlärt - Hur lätt det är att lära sig att använda systemet? 

 

Informationskvalité. Med informationskvalité avses den kvalité som informationen har vilket 

systemet kan producera, leverera och lagra. Informationskvalité influerar användarens 

tillfredställelse och dess avsikt att använda sig av systemet. Detta påverkar i vilken omfattning 

systemet ger fördelar för användaren och den underliggande organsationen, alltså organisationen 

som implementerar systemet (Petter et al., 2008, s. 239). Informationskvalité mäts genom 

relevans (relevance) och informationskvalitetens användbarhet (usability).   

 relevans - Hur relevant är informationen i dess kontext? 

 informationskvalitetens användbarhet - Hur användbar är informationen? 
 

Tjänstekvalité. Tjänstekvalitén syftar till vilken kvalité det är på de tjänster som stödjer 

informationssystemet. Tjänstekvalitén influerar tillfredsställelsen och användningsintentioner hos 

användaren, vilket influerar systemetnettovinst (Petter et al., 2008, s. 239). Tjänstekvalitén mäts 

genom att definiera systemets kvalitet på stödet (quality of support).   

 Kvalité på stödet - Hur omfattande support får användaren av IT-avdelningen och annan 

IT-support. 
 

  

Användbarhet  

Systemets användbarhet behandlar utvärderingen av systemets bruk, alltså dess människa-

datorinteraktion. Systemets användbarhet utvärderas med hjälp av systemanvändning (system 

use) och användartillfredsställelse (user satisfaction).  (Beynon, 2009, s.387 )  
 

Systemanvändning. Systemanvändning syftar på avsikten av att använda sig av själva 

informationsystemet, vilket influeras av informationskvaliten, systemkvaliten och servicekvalitet. 

Användarens tillfredsställelse av systemet speglas just i dess använding. Systemet användning är 

i direkt förhållande till dess nettovinst (Petter et al., 2008, s. 239). Systemanvändning mäts 
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genom mängd av användningen (amount of use), användningsfrekvens (frequency of use), typ av 

användning (nature of use) och användningsändamålet (purpose of use).   

 mängd av användning - Hur många användare har systemet? 

 användningsfrekvens - Hur ofta används systemet? 

 typ av användning - Vad använder användaren systemet till? 

 användningsändamålet - I vilket syfte används system?  
  

Användartillfredsställelse. Användartillfredsställelse behandlar frågan hur belåten användaren är 

med informationssystemet. Detta influeras av systemanvändning och genom informationskvalité, 

systemkvalité och servicekvalité. Även här influerar användarens tillfredställese vilken nettovinst 

informationssytemet ger (Petter et al., 2008, s. 239). Detta mäts genom användarens nivå av 

tillfredsställelse (users level of satisfaction).   

 användarens nivå av tillfredsställelse - Hur belåten är användaren av systemets 

lösningar? 
 

Nytta  

Systemet nytta definerar i hur stor utsträckning systemet uppfyller systemet behov, alltså hur 

mycket systemet bidrar med nytta. Ett systems nytta mäts genom dess nettovinst (net benefit) 

(Beynon, 2009, s.261). Nettovinst är en avgörande faktor av det övergripande värde som systemet 

skapar till dess användare och/eller underliggande organisation. Nettovinsten influeras direkt av 

systemanvändningen och användartillfredsställelse. Nettovinsten själv influerar systemets 

användbarhet (Petter et al., 2008, s. 239). Faktorerna förbättrad beslutsfattande (improved 

decision-making) samt förbättrad produktivitet (improved productivity) används för att definera 

nettovinsten.   

 förbättrad beslutsfattning - Har beslutfattandet förbättrats? 

 förbättrad produktivitet - Har produktiviteten förbätttrats?  

 
      

3.3 Val av teori 

 

För att välja vilken teori som skulle användas för denna uppsats togs ett antal kriterier i 

beaktning. Det första var att informationssystemet som undersöktes skulle kunna analyseras ur 

användarperspektivet som i denna uppsats är Tyréns perspektiv. Modellen ska också kunna 

användas för att identifiera fördelar och nackdelar hos ett informationssystem. 
 

De tre modellerna som beskrivs under Utvärdering av informationssystem har bedömts utifrån 

dessa kriterier. Technology Acceptance Model ansågs för individfokuserad vilket inte passade väl 

in på perspektivet som detta arbete utgår ifrån. DeLone och McLeans modell från 1992 passande 

till de kriterier som beskrivs ovan. Den hade även vissa fördelar över den uppdaterade modellen 

från 2003, exempelvis att den hade komponenterna organisatorisk påverkan och individuell 

påverkan separata, vilket den uppdaterade modellen inte har. Det hade underlättat för analysen då 

ett större fokus hade kunnat riktas mot den förstnämnda komponenten. Bristen på tjänstekvalité 

sågs dock som en större nackdel. Komplexiteten av det undersökta systemet ledde till att 

framgångsfaktorn stöd av kvalité ansågs viktig att värdera. Då fallet som undersöks inkluderar 

flera aktörer ansågs frågan om vem som ansvarar för stödet viktigt för användaren. 
 

Ett vidare argument för att denna uppsats använde sig av DeLone och McLeans modell för 

framgång hos informationssystem (2003) är att ett systems framgångsfaktorer är nära besläktat 
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med dess fördelar och nackdelar. Avsaknaden av exempel för en framgångsfaktor kan ses som en 

nackdel och tvärtom. Genom att identifiera vilka framgångsfaktorer ett informationssystem 

uppfyller och vilka som saknas, kan de olika för- och nackdelar som informationssystemet gav 

identifieras. Värderingen om intention att använda i DeLone och McLean kallade för intention 

att använda har dock inte tagits med. För att ge en komplett användning av DeLones och 

McLeans modell kommer dock den aspekten kort beskrivas fast inte tas med i värderingen.    

 

 

3.4 Tidigare forskning  
 

Nedan följer en beskrivning av två verksamheter som har forskat om förbättrat informationsflöde 

i en verksamhet.  

 

 

3.4.1 Maritime Classification Company (MCC)  
 

Maritime Classification Company (MCC) är ett globalt företag vilket möter många utmaningar 

vid informationsutbyte inom företaget då information måste vara tillgänglig för många olika 

enheter. MCC är ett globalt företag 5500 anställda, 300 kontor i 100 länder (Braa & Rolland, 

2000, s.1). 1990 mötte MCC utmaningar från ökad global konkurrens. De valde att möta dessa 

utmaningar med att implementera IT-lösningar för att effektivisera sina arbetsprocesser. 1997 

investerar MCC 52 miljoner US dollar i ett horisontellt informationssystem. Det nya horisontella 

informationssystemet resulterade i en sammankoppling av 300 kontor, servrar, 

kontorsapplikationer, e-postsystem, och delade dokumentdatabaser. (Braa & Rolland, 2000, s.8) 

 

Det nya horisontella informationssytemet stödde arbetet för inspektörer samt uppfyllde 

informationskraven från chefer och kunder. Konstruktionen av informationssystemet är influerat 

av knowledge management, globalisering och internetteknologi. Implementeringen av systemet 

visade att behovet av flexibilitet är stort om systemen ska kunna fungera i stor skala samt för 

olika arbetspraxis. Systemet var färdigutvecklat 1997. Dock, på grund av nödvändig 

omkonstruktion driftsattes systemet först 1999. MCC:s vision var att det horisontella 

informationssystemet skulle möjliggöra en större spridning av information samt en transparent 

tillgänglighet av relevant information oberoende roll, avdelning eller position inom 

organisationen (Braa & Rolland, 2000, ss. 3-8).  

 

 

3.4.2 Autodesk Research 

 

Med hjälp av IoT ser vi fler och fler smarta enheter utvecklas som till exempel smarta 

termostater, kylar som kommunicerar med dig eller ljus som reagerar på din rörelse. Environment 

och Ergonomics teamet på Autodesk Research har undersökt hur IoT vidare kan utvecklas för att 

underlätta informationsutbyte. Environment och Ergonomics teamet ville besvara frågan “Vad 

händer när vi lägger BIM till IoT och hur hjälper det den dagliga verksamheten och förvaltning 

av byggnaden?”. (Khan & Hornbæk, 2011, s.2) 
 

Environment och Ergonomics gruppen implementerade ett nätverk av sensorer och mjukvara för 

Autodesks kontor i Toronto för att kunna få mer information om kontorets resurer. Med hjälp av 

detta nätverk kunde Autodeskkontoret övervaka rörelser av personer som befinner sig i 

kontorssamhället, justera värmen beroende på mängden människor som befinner sig i kontoret, 

anpassa elektriskt ljus till de naturella ljuset utifrån samt energiförbrukning. Genom att kunna 
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erhålla data i realtid som är kopplade till en specifik plats eller aktivitet kunde det byggas en 

förståelse av sambandet mellan verksamheten och kostnader av dess miljö. (Khan & Hornbæk, 

2011; Attar, et al., 2011) 
 

På grund av att den stora mängden data som dessa sensorsystem skapar, måste man finna enkla 

sätt att representera data på. Environment och Ergonomics teamet skapade därför en BIM för att 

visualisera den data som IoT-lösningen/sensornätverket skapar.  

Genom vidare analys kunde fastighetens resurseranvändning fastställas och effektivisera. 

Möjligheten att skapa nya förståelser om komplexa användningsmönster hos befintliga 

byggnader ansåg Attar(2011) ha enorm potential till en förbättred beslutsfattning. Dock betonas 

att det kvarstår utmaningen att skapa tekniskt verktyg bra nog för att kunna dra den största 

möjliga nyttan av den data som samlas in. (Khan & Hornbæk, 2011; Attar, et al., 2011)  
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4. Empiri  
 

Detta kapitel introduceras med en fallbeskrivning av det system som har undersökts. Vidare 

presenteras fallets aktörer, de resultat som intervjuerna har gett samt själva pilotprojektet. 

 

 

4.1 Fallbeskrivning 

År 2015 genomförde Yanzi Networks AB ett pilotprojekt i form av en IoT-plattform med 1000 

sensorer, baserade på Intels processorer, i Tyréns huvudkontor i Stockholm. Yanzi erbjuder en 

end-to-end tjänst som innefattar trådlösa sensorer, konfiguration och automatisk integration med 

individuella krypteringsnycklar till deras molnteknologi (Intel, 2015a). Pilotprojektet består av 

300 rörelsesensorer, 200 sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet samt 500 sensorer som 

sitter i stickkontakter för att mäta dess energiförbrukning och kunna slå på och av strömmen. 

Implementeringen av alla sensorer, Yanzi Things, som används tog cirka 4 timmar. Dessa 

sensorer, smarta enheter, står som grundpelare för deras horisontella informationssystem. Tyréns 

kontor har digitaliserat sin kommersiella fastighet med hjälp av detta system och blev på så vis 

till ett smart kontor (Intel, 2015a, s.1).  

 

Genom att använda sig av den data som sensorerna ger och molntjänsten bearbetar har en virtuell, 

objektbaserad 3D-modell av Tyréns kontorsbyggnad skapats, en BIM. Denna virtuella byggnad 

är tillgänglig genom en mobil applikation. Ett virtuellt objekt i det virtuella huset är en,  i realtid, 

representation av ett fysiskt ting som finns i Tyréns kontor. Det virtuella objektet kan ge 

användaren information om det reala tinget. (Gaouar & Ramström, 2012, s.21) 
 

Exempel på tillämpningar till detta system är Tyréns systematiska brandskyddskontroll av 

handbrandsläckare. Genom att QR-koder med tillhörande identifierare, så kallades BIM-koder, 

placerades ut på varje handbrandsläckare, kunde dessa identifieras och lokaliseras med hjälp av 

ett smartverktyg som surfplatta eller smart telefon. Så kunde handbrandsläckarens 

position(byggnad, våningsplan samt rum/lokal), systemtyp, löpnummer för systemtyp, 

komponent, funktion och löpnummer för aktuell funktion tas fram. Genom dessa funktioner 

kunde en brandskyddskontroll spara in sammanlagt 45 procent av den tid det vanligtvis tog att 

göra kontrollen.  Detta på grund av att fastighetsskötaren besparades att manuellt hantera 

checklista, brandritningar och annan dokumentation före och efter kontrollen. Checklistan kan då 

tas fram och skickas direkt genom gränssnittet. (Gaouar & Ramström, 2012, s.23-30) 
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4.2 Presentation av aktörerna 

 

Nedan presenteras de aktörer som är involverade i pilotprojektet vid tidpunkten denna uppsats 

skrevs.  

 

 

4.2.1 Yanzi Networks AB 
 

Yanzi Networks AB, även kallat Yanzi, är ett svenskt aktiebolag som grundades 2009 och är 

lokaliserade i Stockholm. Yanzi erbjuder mjukvarutjänstelösningar för smarta hem och för smarta 

kontor.  Med hjälp av deras sensorer, gateways och molntjänst har Yanzi byggt en end-to-end, 

horisontell IoT-platform.  Aktierna i Yanzi ägs av bolagets grundare och anställda tillsammans 

med ett utvalt antal privata investerare och Sjätte AP-fonden. (Yanzi, 2016) 

 

 

4.2.2 Intel  

 

Intel grundades 1968 och är en stor tillverkare av datorchips (Daintith & Wright 2008). Mer 

specfikt är företaget en leverantör av små kraftfulla processorer avsedda för energieffektiva 

experimentplattformar med tillhörande utvecklingsverktyg (Ramon, 2015). Intel producerade 

1971, världens första microprocessor, the Intel 4004 (Daintith & Wright 2008). Sen dess har 

företaget kontinuerligt utvecklat nya produkter som Pentium, Xeon, Celeron, and Itanium 

(Daintith & Wright 2008). Den originala IBM PC:n och dess efterträdare har alla använt sig av 

Intels processor eller kopier av dem (Daintith & Wright 2008). Det amerikanska företaget är idag 

ledande tillverkare av integrerade kretsar (chips), specifikt inom mikroprocessorchips (Daintith & 

Wright 2008). Företaget strävar mot digital innovation med kommunikationsteknologi och smarta 

enheter (Intel, 2016a). Intel har skapat sin egen IoT-platform som fungerar som ett fundament för 

att säkert koppla ihop enheter (Intel, 2016a) 

 

 

4.2.3 Tyréns AB 

 

1942 tog Sven Tyrén över John-Erik Ekströms ingenjörsbyrå och grundade Tyréns AB (Tyréns, 

2016f). 1976 bildades Tyréns AB stiftelse. Genom Tyréns AB stiftelse finansieras årligen ett 

antal projekt, doktorander och adjungerade professorer i samverkande sektorer för att stödja 

Tyréns arbete med innovation (Tyréns, 2016b). Tyréns AB är idag ett stiftelseägt konsultföretag 

inom samhällsbyggnad som utformar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en 

hållbar samhällsutveckling (Gaouar & Ramström, 2012, s.5). Tyréns arbetar med hjälp av 

tekniker som IoT-lösningar och Building Information Model (BIM) i deras verksamhet (Tyréns, 

2016e). Tyréns huvudkontor är beläget vid Slussen i Stockholm och fastigheten ägs av Tyréns 

fastighetsförvaltning AB och är en del av Tyréns stiftelse (Gaouar & Ramström, 2012, s.5).  

 

 

4.2.4 SVS Innovation 

 

SVS Innovation är ett mjukvaruföretag som utvecklar avancerad teknologi för 3D-design av 

användarinformation till mobila enheter som kan visualiseras på till exempel mobiltelefoner och i 

webbläsare. 3D-modellering av data hjälper till att centralisera och hantera stora mängder data. 

Företagets lösningar stödjer ett brett omfång av produkter genom deras livscykel, industrier och 

verksamheter som Intel, IBM och TEKLA.  (Maint3D, 2016) 
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4.3 Pilotprojektet 

 

Nedan följer en en beskrivning av det horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi 

som denna uppsats har undersökt. Kapitlet börjar med att förklara informationssystemets olika 

komponenter för att avslutningsvis redogöra för informationssystemets arkitektur.   
 

 

4.3.1 Sensorer: “Yanzi Things” 

 
Bild 1. Yanzi Kit (Yanzi, 2015 a) 

 

Implementationen av Yanzis IoT-platform i Tyréns huvudkontor i Stockholm innefattade 

sensorer för att mäta temperatur (Yanzi Climate), för att mäta energiförbrukning (Yanzi Plug) 

och rörelsesensorer (Yanzi Motion). Här bör förtydligas att rörelsesensorerna kan mäta om någon 

är i närheten, men inte identifiera vem som är i närheten. Sensorerna kallas även Yanzi Things. 

Vidare sensorer fanns i form av ljussensorer för att hantera belysningen (Yanzi Led) och/eller 

kameror (Axis Cameras). Yanzi Motion och Climate sensorer är batteridrivna vars batterier håller 

upp till tio år. Sensorerna är som byggstenar för Yanzis horisontella informationssystem och 

samlar in data om hur kontorets resurser används. De är byggda på konceptet plug-and-play, 

vilket innebär att datatillbehören, i detta fall sensorerna, automatiskt konfigureras och inte 

behöver startas om vid implementeringen utan kan direkt användas. (Intel, 2015a) 
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4.3.2  Yanzi IoT Access Points  

 

Yanzis IoT Access Point är en nätverksenhet som kopplar samman Wi-Fi-kompatibla enheter till 

ett trådbundet nätverk samt gör det möjligt att utvidga det trådlösa nätverket. Yanzis IoT Access 

Point i kombination med Yanzi Edge Gateway kan stödja tusentals IP-baserade sensorer. Vidare 

möjliggör det kombinationen av ett säkert all-IP sensornätverk med realtidsdata till molntjänster 

och business intelligence. Yanzis IoT Access Points stöds av alla Yanzi Edge Gateways. (Yanzi, 

2016c) 

 

 

4.3.3  Yanzi Edge Gateway 

 

Yanzi har utvecklat en gateway, Yanzi Edge Gateway, som hittar, konfigurerar och interagerar 

med deras sensorer. Den kopplar upp sig till Internet via Ethernet kabel eller trådlöst 

(2G/3G/4G/LTE) samt kommunicerar med deras sensorer över Ethernet, Wi-fi och IEEE 

802.15.4. (Intel, 2015a) 
 

Deras gateway fungerar även som Wi-fi router eller hotspot, och erbjuder en mängd olika 

funktioner som till exempel att aggregera och filtrera data från enheter, stödjer omedelbar 

fjärråtkomst och meddelanden i realtid, sammankopplar Wide Area Network (WAN) och Local 

Area Network (LAN), har stöd för autonom drift ifall nätverket inte är tillgängligt, krypterar 

kommunikationen med molnet samt hittar och konfigurerar sensorer och synkroniserar deras data 

med molnet. (Intel, 2015a) 

 

 

4.3.4 Yanzi Cirrus Software as a Service 
 

Yanzi använder sig av Open Cirrus som är deras molntjänst som sköter hantering och åtkomst av 

sensordata som en tjänst över Webben. Genom Cirrus Open Cloud API(application programing 

interface) erbjuds funktionalitet för deras molntjänst att kommunicera med andra leverantörer.  

Yanzi Things kopplas automatiskt till molntjänsten med hjälp av protokollen IPv4 och IPv6. IPv6 

används för att öka skalbarheten då användningen av IPv6 gör att det inte finns någon gräns för 

antal IP-addresser som kan tilldelas. (Intel, 2015a) 
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4.3.5  Maint3D 

 
Bild 2. Screenshot av Maint3D applikation (Maint3D 2016) 

 

Trots att Yanzis IoT-plattform inkluderar en egen applikation med vilken man kan hantera 

information från sensorerna med, har det valts att använda appen Maint3D i pilotprojektet. Detta 

för att kunna visualisera och hantera informationen med hjälp av BIM. (Bjälnes & Malm, 2016) 

 

Maint3D är en applikation, utvecklad av SVS Innovation, som visualiserar 3D-modeller av 

byggnader för att underlätta fastighetsförvaltning. Stora mängder data kan genom applikationen 

enkelt centraliseras och hanteras. Tanken är att användaren ska snabbt och mobilt kunna komma 

åt information om en fastighet genom att gå in i Maint3D. Med hjälp av Maint3D ska användaren 

få en bättre förståelse av resurser, som till exempel energiförbrukning eller utrymmen, och på så 

vis kunna analysera, effektivisera resursanvändningen och vidare minska kostnader. På så vis 

skapas en bättre förståelse av en byggnads affärsläge. (Maint3D, 2016) 

 

Den objektbaserade visualiseringen leder till en intuitiv design. Väl inne i applikationen kan 

använderen se en 3D-modell av Tyréns kontor. 3D-modellen går att vrida och vända åt alla håll. 

Varje virtuellt objekt som exempelvis en vägg, trappa, fönster, stol eller bord besitter information 

om det fysiska ting som objektet representerar. Användaren kan klicka på varje enskilt virtuellt 

objekt och så få fram antingen objektets egenskaper, mått, välja att gömma objektet för att se vad 

som finns bakom objektet som till exempel en vägg, vända objektet, göra anteckningar om 

objektet och/eller göra objektet genomskinlig. Användaren kan även söka efter objektet i 

modellen. På sådant vis kan man snabbt och enkelt hitta till exempel en specifik brandvarnare 

och se om dessa måste förnyas eller helt bytas ut. (Bjälnes & Malm, 2016)  
 

 



25 
 

4.3.6  Tyréns systemarkitektur  

 

 
Figur 5. Tyréns horisontella informationssystemarkitektur. Figuren är hämtad från källa (Yanzi B, 2016) men är 

anpassad för att passa i kontexten av denna empiri. 
 

Pilotprojektet som implementerades hos Tyréns var uppbyggt enligt figur 5. På grund av 

mängden sensorer och ytan som behövde täckas, användes Yanzi IoT Access Points för att 

förlänga nätverket så att alla sensorer var uppkopplade till en Yanzi Edge Gateway. Alla sensorer 

har av säkerhetsskäl ett certifikat som Yanzi Edge Gateway använder för att validera sensorerna 

som kopplas upp mot en gateway. När detta väl har skett så skickas data som samlats in från 

sensorerna genom en gateway till en server hos Tyréns över ett trådbundet nätverk. Den servern 

skickar i sin tur vidare informationen till Yanzis molnplattform. Ifall molnplattformen skulle 

tappa kontakt med dessa gateways så har gatewayen funktionalitet som innebär att den kan 

behandla data som sensorerna skickar utan informationsförlust. Från Yanzis molnplattform får 

sedan SVS Innovation information om Tyréns kontor och kopplar samman informationen med 

objekten i deras BIM. Sammankopplingen sker genom att använda sig av en tabell med ID:n på 

de digitala objekten samt ID:n från sensorerna som Tyréns har tilldelat. Till exempel kan ett rum 

med en rörelsesensor koppla samman ID:t från rörelsesensorn med ett virtuellt objekts ID i BIM 

som då representerar det specifika, fysiska rummet. Användaren kan då börja nyttja 

informationen och modellen tillsammans för att visuellt demonstrera olika händelser i appen 

Maint3D. Till exempel om ett rum inte är den önskvärda temperaturen kan man visa rummet som 

blått. (Yanzi, 2016b)  
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4.4 Resultat av intervjuer 
 

I detta delkapitel beskrivs den sammanställda informationen från de två intervjuerna som har 

genomförts.  Indelningen av information har gjorts efter de tre segmenten den valda teorin är 

indelad i.  

 

 

4.4.1 Funktionalitet  

 

Information om kontoret kunde presenteras direkt i mobilen eller surfplattan genom den mobila 

applikationen Maint3D. Applikationens gränssnitt upplevdes som väldigt tydligt och intuitivt för 

användaren att förstå och använda sig av. Med appen gick det även att lägga till information till 

objekt i modellen.  
 

Pilotprojektet skulle enligt informanterna vara “groundbreaking” och skulle visa att det går att 

implementera ett sådant här system på kort tid. Implementeringen av alla 1000 sensorer i kontoret 

tog under 4 timmar och gjordes av personer som aldrig sett enheterna innan. Sensorerna som 

användes i systemet är intelligenta på så sätt att de inte behöver skicka samma mätvärde flera 

timmar i sträck, utan kan istället rapportera när ett mätvärde förändras. En användare kan även 

kommunicera direkt med sensorn för att styra vilka tillfällen den ska skicka data, samt stänga av 

och på den.  
 

På grund av att all information som systemet behandlade var åtkomlig direkt genom BIM 

upplevdes systemet som lättlärt av informanterna. Det gick snabbt att sätta sig in i hur objekten i 

modellen var uppbyggda och hur man kunde få åtkomst till relevant information. Med hjälp av 

informationen kunde man i modellen i realtid till exempel se vilka arbetsplatser som utnyttjades 

samt dess egenskap som temperatur och luftfuktighet. Objekten i modellen kunde sedan ändra 

färg beroende på ovannämnda egenskaper. Exempelvis kan ett rum färgas blått när det är den 

önskvärda temperaturen.  
 

Under pilotprojektets gång har tät kontakt hållits mellan de olika aktörerna vilket har inneburit att 

när utveckling av funktioner har behövts har det gått att implementera. Det har dock inte funnits 

någon specifik IT-support för hela systemet.  

 

 

4.4.2 Användbarhet 
 

Eftersom detta var ett pilotprojekt har endast två personer hos Tyréns haft åtkomst till modellen i 

applikationen. De har använt sig av systemet för uppvisning av både vad som är möjligt med ett 

sådant system, samt vad dess potential är. Systemets primära syfte är att förbättra det digitala 

informationsflödet. Det har därmed huvudsakligen använts för att samla in data, och för att hitta 

användningsområden till den. Informanterna poängterar att detta var ett informationsprojekt, inte 

ett teknikprojekt.  
 

Informanterna berättade om en incident som hade inträffat där en anställd hade hotat med att säga 

upp sig om inte sensorn vid den anställdas skrivbord togs bort. Även Arbetsmiljökommittén hade 

synpunkter på användningen av rörelsedetektorer, t ex på toaletten. I efterhand upplevde 

informanterna den synpunkten som konstigt då ljuset redan styrs av rörelsensorer. De medger 

dock att den emotionella känslan av att vara övervakad är något man vill undvika.  
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4.4.3 Nytta 
 

Informanterna berättade att man har lärt sig mycket om sambandet mellan nyttjandegrad av 

information genom detta pilotprojekt.  Man kommer i framtiden inte tro utan veta hur man kan 

använda information för att göra bättre beslut angående förvaltning och nyttjande av resurser. 

Tyréns håller en dialog med IBM just nu för att använda deras verktyg Watson till att analysera 

den data som systemet genererar. Samtidigt anpassar Tyréns sitt kontorlandskap efter den 

information om kontorets nytta som systemet har genererat. Systemet ska användas kontinuerligt 

och det ska kontinuerligt generera information för att konstant ge värde till verksamheten. 
 

Vid andra intervjutillfället framkom att det ännu inte finns en vedertagen lösning på marknaden 

om hur dessa system ska kommersialiseras. Det pågår utvärderingar om dessa system ska säljas 

till verksamheter som en engångsimplementering, som en abonnemangstjänst eller om 

leverantören ska få betalt för underhåll av tjänsten beroende på hur mycket systemet faktiskt 

används. Detta pilotprojekt har inget omedelbart vinstdrivande syfte.  
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5. Analys  
 

Nedan presenteras analysen av empirin med hjälp av teorin ur användarens perspektiv. Kapitlet 

är indelat i tre delkapitel: Pilotprojektets funktionalitet, Pilotprojektets användbarhet och 

Pilotprojektets nytta.   

 

5.1 Pilotprojektets funktionalitet  

Analysen av systemets kvalité, informationskvalité och tjänstekvalité som följer nedan visar att 

funktionaliteten hos pilotprojektet kunde ge användaren många fördelar. Fyra värden värderades 

som fördelar men även två nackdelar kunde identifieras i pilotprojektet. 

 

Det undersökta systemet visade flera aspekter som innebar att det ansågs lättanvänt. Därför 

värderades systemets lättanvändning till en fördel för systemet. Användaren kunde enkelt och 

snabbt ta del av den information som informationssystemet gav genom den mobila applikationen, 

Maint3D. Detta ledde till att informationen kunde nås vart användaren än befinner sig i världen 

och var inte knuten till en stationär dator. Visualiseringen av kontoret i appen var lättförståelig, 

vilket ökar lättanvändningen samt har en intuitiv design som gjorde det enkelt för användaren att 

navigera genom appen. Vidare gav appen möjlighet att addera anteckningar direkt till olika 

objekt, vilket centrerar informationen och besparade användaren från ytterligare administration. 

Användningen av plug-and-play hos deras sensorer innebar att det var en väldigt snabb och 

simpel process att lägga till fler sensorer till informationssystemet. Vidare hade sensorerna en 

batteritid upp till 10 år. Detta besparade användaren från att allt för ofta besvära sig med 

underhåll och med att byta ut batterier till sensorerna som tjänar som systemets 

informationsgivare.  

 

Pilotprojektet kunde påvisa många olika aspekter som pekade på dess flexibilitet. Därför kunde 

även systemets flexibilitet anses som en fördel för systemet.  Även här influerade plug-and-play 

värderingen. Detta gjorde det lätt för användaren att minska eller utöka informationssystemets 

storlek genom att ansluta fler enheter till det, vilket visade på skalbarhet. Användningen av IPv6 

innebar att det inte finns någon gräns för antal IP-addresser som kan tilldelas och därmed ingen 

gräns för antal enheter som kan tilldelas en. Det öppna API:et gjorde det möjligt för användaren 

att kunna inkludera fler aktörer som kan vidareutveckla informationssystemet. Även detta ansågs 

öka systemets skalbarhet. Ett exempel på detta är involveringen av SVS Innovation som använde 

informationssystemets data till att skapa en BIM. Systemets möjlighet till skalbarhet utökar 

informationssystemets livslängd då systemet kan växa och förändras i takt med verksamhetens 

behov. Även användningen av QR-koder gör det lätt för användaren att kunna utöka 

informationssystemet samt inkludera fler fysiska enheter till objekt i BIM.  
 

Pilotprojektet ansågs vara lättlärt och därmed värderades även detta som en fördel. Vid 

användning av appen syns Tyréns kontor direkt som BIM i gränssnittet efter inloggningen. Denna 

BIM går enkelt att klicka på, vrida och få fram informationen ifrån genom skärmen på en 

smartphone, dator eller surfplatta. Appens gränssnitt krävde ingen stor inlärningskurva. Detta på 

grund av att anställda inte var tvungen att navigera sig igenom komplicerade och omständliga 

mappstrukturer för att kunna ta del av informationen som hör till ett objekt. Genom att bara 

klicka på det önskade objektet i BIM kunde en anställd direkt se informationen som var kopplad 

till det objektet. Även installationen av fler enheter var en enkel process att lära sig.  
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Informationskvaliteté bedömdes utifrån informationskvalitetens användbarhet och dess relevans. 

Vid undersökningen av informationskvalitetens användbarhet fanns enbart få, svaga påvisbara 

exempel relaterade till denna framgångsfaktor. Den identifierades därför som en nackdel för 

pilotprojektet. Informationen som Tyréns fått tillgång till genom deras system hade ett fåtal 

användningsområden, till exempel att identifiera, lokalisera och skapa underhållsrapporter för 

brandsläckare samt att visualisera rummen i BIM som kan visa om dessa används i realtid. Dock 

då en viktig aspekt av IoT-konceptet är att även kunna analysera den insamlade data så innebar 

det att avsaknaden av analysverktyg i pilotprojektet ledde till att värderingen av  användbarheten 

hos informationen sänks väsentligt. Med ett analysverktyg skulle man inte bara kunna se om ett 

rum används just nu utan även hur användningen av rummen ser ut på längre sikt.  
 

Den andra framgångsfaktorn som definierar informationskvalité är relevans. Värderingen av 

relevans av den informationen som pilotprojektets informationssystem skapade kunde påvisa ett 

flertal exempel och ansågs därför vara en fördel.  Systemet kunde identifiera, lokalisera objekt 

samt visa information om dem genom BIM. Detta har visat sig vara relevant information vid till 

exempel säkerhetskontroller av handbrandsläckare. Genom att inkludera handbrandsläckarna som 

objekt i systemet kunde information som brandsläckarens placering samt relevant information 

som komponent, funktion och löpnummer enkelt tas fram. Denna information är relevant för 

exempelvis fastighetsskötaren vid utförandet av sina arbetsuppgifter eller anställda vid eventuell 

brand. Tyréns kunde även använda systemet för att samla in relevant information om exempelvis 

resursanvändning. Genom rörelsesensorerna kunde systemet visa i realtid vilka utrymmen som 

användes och vilka som inte gjorde det. Detta var relevant för de anställda när de sökte 

exempelvis konferensrum.  
 

Den sista aspekten som definierar systemets funktionalitet är dess tjänstekvalité som värderas 

genom att undersöka kvaliteten på stödet. Då pilotprojektet inte hade någon specifik tilldelad IT-

support för hela systemet som skulle ta ansvar för eventuella buggar värderades detta som en 

nackdel för användarna av detta system. Trots att det fanns en väl etablerad kontakt mellan 

Tyréns, Yanzi samt SVS Innovation gällande underhåll och utveckling av deras system samt 

appen så har ingen specifik arbetsgrupp tilldelats för att hjälpa användaren vid behov. Kvaliteten 

på stödet är extra viktig när informationssystem involverar flera aktörer. Ansvarstagandet måste 

vara klart definierat så användaren vet vart den ska vända sig till vid eventuella problem.  

 

 

5.2 Pilotprojektets användbarhet 

 

Användbarheten hos pilotprojektet har med hjälp av den nedanstående analysen påvisat mer 

nackdelar än fördelar. Analysen framhäver tre nackdelar och två fördelar.  

 

Horisontella informationssystem bygger på idén att information ska vara mer lättillgänglig. Det 

undersökta informationssystemet var ett pilotprojekt och användningen var därmed begränsad till 

Per Bjälnes samt Linus Malm. Därför bedömdes den låga mängd av användare som en nackdel 

för pilotprojektet. Om det undersökta informationssystemet skulle bedömas efter dess intention 

av användningen skulle detta inkludera den stora majoriteten av de anställda hos Tyréns.  Den 

låga mängd användare samt att pilotprojektet primärt använts för uppvisning och inte för att 

gagna organisationens kärnverksamhet leder till att även användarfrekvensen är låg. En av 

grundtankarna som horisontella informationssystem bygger på är att fler ska kunna komma åt 

information. Om användarfrekvensen är låg leder detta till att syftet med det horisontella 

systemet inte har uppfyllts. Tyréns intention är att informationssystemet ska bli ett verktyg för 
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verksamheten och det ska samla in data kontinuerligt samt en daglig användning av systemets 

funktioner.  
 

Pilotprojektet kunde klart visa ett flertal exempel på olika typer av användning.  De funktioner 

som var tillgängliga med applikationen användes till att visualisera byggnaden samt koppla den 

samlade informationen till objekt i modellen. Detta leder till att man bland annat kan se om ett 

rum har den önskvärda temperaturen, eller ta fram information om objekt som exempelvis med 

brandsläckaren. Den huvudsakliga användningen av systemet var dock dess 

informationsinsamling. Sensorerna i systemet användes för att mäta en mängd olika värden vilket 

har gett Tyréns information som de kan använda framöver.  
 

Pilotprojektet kunde inte påvisa att användningsändamålet fullt uppfylldes.  Syftet med att 

digitalisera en kommersiell fastighet är att kunna mäta samt analysera resurserna i en fastighet 

och genom detta på ett bättre vis förstå och nyttja resurserna. Pilotprojektet kunde samla in data 

och koppla det till dess BIM för visualisering. På så vis kunde användaren lättare komma åt 

information om fastigheten och dess resurser. Informationssystemet saknade dock ett 

analysverktyg. Avsaknaden av ett detta leder till att pilotprojektet inte kan framvisa någon analys 

av den data som samlats in. På så vis uppfylls inte syftet fullt ut och värderingen av 

informationssystemets användningsändamål ses därmed som en nackdel för pilotprojektet. 
 

Den sista framgångsfaktorn som utgjorde användbarhet hos Tyréns system var 

användartillfredsställelse. Denna faktor definierades enbart av framgångsfaktorn användarens 

nivå av tillfredsställelse, vilket i det undersökta fallet kunde klart påvisas och så värderades till en 

fördel för pilotprojektet. På grund av att det var ett pilotprojekt som studerades begränsades 

användarna till enbart Per Bjälnes och Linus Malm. Dessa två var dock nöjda med hur 

informationssystemet fungerade och ansåg att informationssystemet har potential att 

vidareutvecklas.  

 

 

5.3 Pilotprojektets nytta 

 

Avsaknaden av att systemet kunde erbjuda förbättrad beslutsfattning ansågs som en nackdel för 

systemet och identifieringen av en förbättrad produktivitet till en fördel. Nyttan fick därmed ett 

blandat resultat. 

 

Informationssystemets möjlighet till att visa exempel på att hjälpa användaren med en förbättrad 

beslutsfattning kunde inte påvisas. Vid det tillfälle som informationssystemet undersöktes fanns 

det inget verktyg till att analysera den mängd data som informationssystemet genererade. Detta 

leder till att systemet kunde samla in data dock inte bygga någon statistik som skulle ligga till 

grund för en bättre beslutsfattning.  Exemplet från tidigare med brandsläckare diskuterades för 

denna värdering. Dock var den informationen som kunde tas fram med hjälp av att skanna av 

dess QR-kod en statisk rapport. Det var inte en produkt av en analys av data som samlats in som 

skulle kunna användas för att en förbättra beslutsprocessen genom att till exempel notifiera en 

fastighetsskötare då underhåll behövde göras. Det enda exemplet som skulle kunna påvisa bättre 

beslutsfattning vid värdering av exemplet med brandsläckaren vore att fastighetsskötaren kan se 

information om brandsläckaren och så komma fram till om denna bör bytas ut eller ej. Då 

fastighetsskötarens beslut i sådant fall dock kommer från egna resonemang och inte från en 

kalkyl som systemet gav, ansågs detta exempel för svagt för att anse att systemet förbättrar 

användarens beslutsfattning. Avsaknaden av denna framgångsfaktor kunde enbart värderas som 

en nackdel för systemet. 
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Exempel med brandsläckaren har dock kunnat visa på förbättrad produktivitet. Detta bedömdes 

som en fördel för pilotprojektet. Genom att använda systemet vid brandskyddskontrollerna, 

kunde sammanlagt 45 procent av den tid det vanligtvis tog att göra kontrollen besparas. Genom 

appen kunde Tyréns identifiera, lokalisera samt se information om varje enskild brandsläckare. 

Användaren skulle alltså bli mer produktiv då den på mindre tid hinner med fler uppgifter än 

tidigare. Ett annat exempel är att kunna överblicka vilka konferensrum samt arbetsplatser som är 

upptagna i realtid, med hjälp av rörelsesensorerna. Detta kunde ha effekt på produktiviteten då de 

anställda inte behöver lägga tid på att hitta lediga konferensrum. 
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5.4 Sammanställning av analys 

 

 
Tabell 1. Sammanställning av analys. 

Tabellen visar det utfall som har framställts genom att analysera pilotprojektet med hjälp av DeLone och McLeans modell om 

framgångsfaktorer av informationssystem. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

Kapitlet innehåller en diskussion som inkluderar de för- och nackdelar som fallet visade, samt 

liknande system som beskrivs i 3.4 Tidigare forskning och sätter dessa i en större kontext. 

Kapitlet fortsätter med slutsats och reflektion för att avslutas med vidare forskning. 

 

 

6.1 Diskussion 

 

Genom att analysera det undersökta horisontella informationssystemet byggt med IoT-teknologi 

med hjälp av DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem, kunde för- och 

nackdelar med det undersökta fallet tas fram. Dessa för- och nackdelar diskuteras och sätts i en 

större kontext i detta kapitel. 

 

En klar fördel hos horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi är dess flexibilitet. 

Fördelen av flexibilitet framkommer ur uppsatsens egen analys, samt poängteras av Braa och 

Rolland (2000). DeLone och McLean (2003) menar att systemets flexibilitet är i direkt 

korrelation med dess skalbarhet. Vid analysen av pilotprojektet visade det sig att den skalbarhet 

som horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi erbjuder ger användaren många 

fördelar. Verksamhetens tillväxt är ingen utmaning för denna form av informationssystem, utan 

systemet kan växa efter det behov som finns. Oavsett om verksamheten med hjälp av 

rörelsesensorer vill mäta användning av kontorsutrymmen för att justera sin resursanvändning, 

eller effektivisera underhållet av deras brandsäkerhetssystem så är det fritt fram för 

verksamheterna att implementera fler sensorer eller smarta enheter. Således kan dessa 

informationssystem göra det lätt att tilllämpa nya användningsområden för informationssystemet. 
 

Ökad flexibilitet uppnås även genom att använda sig av ett öppet API. Horisontella 

informationssystem har en förmåga att sträcka sig över verksamhetens gränser. Detta gäller även 

för det specifika fall som undersöks i denna uppsats. Fallets lösning på detta är deras 

molnplattform som möjliggör för andra aktörer att inkluderas i systemet och ger systemets 

verksamhet en ökad flexibilitet om denna med hjälp av utomstående verksamheter vill utöka 

informationssystemets funktionalitet. Dock är inte alla verksamheter beredda att öppna upp sina 

verksamhetsgränser. Varken MCC eller Autodesks beskrev någon önskan att jobba med öppna 

API:er i sina rapporter.  
 

Enligt DeLone och McLean (2003) bör uppmärksamhet riktas mot det kvalitet av stöd som ett 

informationssystem ger. Avsaknad av ett kvalitativt stöd för informationssystem är en väsentlig 

nackdel för användaren. Trots att samarbetsviljan i det undersökta fallet var stor så hade ingen 

klar ansvarsfördelning tilldelats. Som tidigare nämnts är det undersökta fallet ett pilotprojekt som 

inte har haft något direkt vinstdrivande syfte. Således bör verksamheter som vill värdera 

implementeringen av horisontella system byggt med IoT-teknologi lägga stor vikt på den IT-

support som krävs för att underhålla systemet. MCC har investerat 52 miljoner US dollar i ett nytt 

horisontellt informationssystem. På marknaden kan stödet som systemet kräver vara ytterligare 

en tjänst och därmed innebära ytterligare en kostnad för verksamheten. Enligt DeLone och 

McLean (2003) påverkar kvalitén på stödet användarens tillfredsställelse. Detta understryker 

vikten av att dessa system bör ha ett kvalitativt stöd och är således en faktor som bör beaktas vid 

kommersialisering av sådana system. 
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Vidare aspekter som identifierats i uppsatsen som särskilt viktiga för utvärdering av 

informationssystem är hur lättanvänt och lättlärt ett system är. Dessa två aspekter har utan tvivel 

kunnat värderas som fördelar för horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi. 

Analysen av pilotprojektet visade tydligt på detta. Användningen av BIM var en bidragande 

faktor till dessa värden. Genom att visualisera objekten digitalt ansågs det förekomma en intuitiv 

design som visade på att användaren inte behövde en lång inlärning för att kunna ta fram den 

information som behövdes. Den intuitiva designen ansågs på så vis kunna vara en fördel för 

systemet. Dessa aspekter kan anses viktiga om det genomförs en implementering av ett nytt, 

storskaligt informationssystem med många användare. 
 

Ytterligare kunde det påvisas genom analysen av fallet att den lättillgänglighet till information 

som användaren fick var ett argument som bidrog till att göra systemet mer lättanvänt. Detta på 

grund av den interaktiva karaktär som det horisontella informationssystemet är byggt på. Den 

interaktiva karaktären ska uppmuntra samarbete inom verksamheten samt minska förluster som 

kan uppstå på grund av bristande information. Pilotprojektet visade detta framför allt genom att 

informationen alltid var lättillgänglig för användaren via den mobila applikationen, Maint3D, 

oberoende var i världen användaren befinner sig. Detta är en värdefull faktor för verksamheter 

som agerar på en global marknad och/eller användare som reser mycket.  MCC, som är ett globalt 

företag, poängterade vikten för verksamheter av en bra global informationshantering för att vara 

effektiva och konkurrenskraftiga.  
 

En vidare fördel som ett horisontellt informationssystem uppbyggd på IoT-teknologi ska ge, är en 

förbättrad beslutsprocess. En förbättrad beslutsprocess anser även DeLone och McLean (2003) 

vara av vikt för ett system. En av grundtankarna med IoT-konceptet är att samla in stora mängder 

data med hjälp av sensorer och smarta enheter så att verksamheter kan använda denna data för 

analys och som beslutsunderlag. Detta var svårt att påvisa i det undersökta fallet på grund av 

avsaknaden av ett analysverktyg. Dock visade Autodesk att genom den insamlade data så kunde 

en förståelse av sambandet mellan verksamheten och kostnader av dess miljö skapas. Det kan i 

sin tur tjäna som beslutsunderlag. Attar (2011) poängterar att det fortfarande är en utmaning att 

skapa tekniska verktyg som är bra nog för att dra nytta av.  
 

Dock är en klar fördel med horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi dess 

möjlighet till ökad produktivitet. Exempel på detta kan även hittas i pilotprojektet. Den snabbare 

tillgången till information kunde bidra till en ökad produktivitet hos de anställda. Även 

implementeringen på Autodeskkontoret har funnit flera möjligheter att förbättra produktiviteten 

med hjälp av IoT. Rörelsesensorer övervakar antalet personer som befinner sig i kontorssamhället 

och kan justera värmen beroende på antalet. Vidare kan kontorets elektriska ljus anpassas till det 

naturliga ljuset utifrån. Båda exemplen hos Autodesk medför en förbättrad energiförbrukning 

vilket leder till en ökad produktivitet av kontorets resurser.  
 

Horisontella informationssystem är komplexa och dess nytta kan först komma till dess fulla rätt 

då alla dess funktionaliteter är integrerade. Den starka sammankopplingen mellan olika faktorer 

som leder fram till nyttan återspeglas sig även i DeLone och McLeans modell för framgång hos 

informationssystem (2003). Detta påvisades även vid analysen av uppsatsens fall, då avsaknaden 

av ett analysverktyg för data påverkade många andra faktorer. Att skapa en helhetslösning där 

många olika system kan interagera med varandra är inte en enkel uppgift. Även MCC:s 

implementering behövde ytterligare två år efter färdigställandet av deras horisontella system för 

att bemästra nödvändig omkonstruktion. I det undersökta fallet har många av grundstenarna lagts 

för att bygga vidare på men då vissa centrala delar som analysverktyg fortfarande saknas innebar 

det att nyttan för verksamheten värderades som bristande, vilket är en nackdel för verksamheten. 
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Det anses dock inte finnas något tvivel om att implementeringen av ett analysverktyg innebär att 

systemet kan nå sin fulla nytta. Systemets nytta ligger huvudsakligen i ett framtidsperspektiv. Det 

kom fram under intervjuerna att pilotprojektet var ett informationsprojekt. Den informationen 

som har samlats in kommer därmed ligga som grund för det fortsatta arbetet för att bättre utnyttja 

de resurser verksamheten har.  
 

Slutligen är användartillfredsställelsen i verksamheter som har implementerat horisontella 

informationssystem byggt med IoT-teknologi en vägledande faktor för verksamheter. Medveten 

om de för- och nackdelar som pilotprojektet har påvisat så var användartillfredsställelsen av Per 

Bjälnes och Linus Malm klart hög. Pilotprojektet kommer leda till en mer långsiktig 

implementering av ett horisontellt system som är byggt med IoT-teknologi. Vid intervjutillfället 

framhäver informanterna många ytterligare funktionaliteter de vill addera till systemet och 

diskuterade detta livligt.  
 

6.2 Slutsatser och reflektioner  

 

Målet med denna uppsats var att besvara frågan vad det finns för för- och nackdelar med 

horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi ur användarens perspektiv. Genom att 

applicera DeLone och McLeans modell för framgång hos informationssystem på ett pilotprojekt 

kunde vi identifiera olika för- och nackdelar. Dessa diskuterades och sattes i en större kontext i 

uppsatsens diskussion. Denna kan tjäna som underlag för verksamheter och andra 

kunskapsintressenter som är intresserade av forskningsområdet. Tanken var aldrig att värdera 

systemets framgång. DeLone och McLeans modell användes enbart till hjälp för att kunna 

identifiera de för- och nackdelar som horisontella informationssystem byggt med IoT-teknologi 

har. 

 

Utifrån uppsatsens analys kunde det fastställas många fördelar och nackdelar med horisontella 

informationssystem byggt med IoT-teknologi. Avgörande fördelar för användaren som 

exempelvis skalbarhet, flexibilitet och lättanvändning kunde påvisas. Dock bör det beaktas att 

utvecklingen av dessa system fortfarande pågår. Många aspekter i systemen är inte lösta än. 

Vidare måste verksamheter vara beredda på att sådana system kan sträcka sig utöver sina egna 

verksamhetsgränser. I det undersökta fallet var fyra aktörer inblandade. Förhandlingar om att 

inkludera fler aktörer i det undersökta fallet för att systemets funktionalitet ska kunna komma till 

dess fulla rätt är idag i full gång. 

 

 

6.3 Vidare forskning 

 

Samtidigt som undersökningen visade oss de möjligheter som finns i dagens utveckling inom 

informationssystem så påvisade den även att mer forskning i området krävs.  
 

En utmaning som DeLone och McLeans modell inte fångar upp är ägarskapet av data. Det 

undersökta pilotprojektet är ett samarbete mellan de olika verksamheterna och finansiella 

aspekter har ej diskuterats. Dock bör verksamheter som bestämmer sig för att satsa på en 

liknande lösning utvärdera frågan om ägarskapet av data. Som pilotprojektet visade kan ett 

horisontellt system inkludera flera verksamheter och deras olika lösningar. Information samlas in 

på Tyréns kontor fast det är Yanzis sensorer som gör detta med hjälp av Intels processorer som 
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visualiseras med Maint3D. Ingen klarar sig utan den andre. Beroendet eller symbiosen mellan de 

olika aktörerna kan bli problematiskt i en tvist och kan göra samarbetet mer komplicerad.  
 

Även människans integritet borde beaktas när man diskuterar ett IoT-baserat system. Den ökade 

mängden sensorer som mäter vår omgivning har uppmärksammat frågan om individens integritet. 

Rörelsesensorerna kan implementeras i varje rum, på varje stol och/eller skrivbord i exempelvis 

ett kontor för att mäta när de anställda är på kontoret. Om en rörelsesensor är installerad vid ett 

skrivbord kan den mäta hur länge och ofta detta skrivbord har använts av en anställd. Även om 

exempelvis Yanzis sensorer i sig inte kan identifiera vilken anställd som använder just detta 

skrivbord är fördelningen av skrivbord oftast bestämd. Detta leder till att man skulle indirekt 

kunna gissa sig till vem som använder vilket skrivbord och på så vis ana hur länge en specifik 

anställd har suttit vid sitt skrivbord. Detta kan den anställda tolka som övervakning. Trenden att 

bygga fler och fler IoT-projekt som samlar in data leder även till att det blir lättare att få data om 

individer. Att detta kan ha många positiva effekter som effektivisering och lättare 

informationshantering är klart, men dessa system måste även beakta människans privatsfär.   
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide Tyréns 20 april 2016 

Denna bilaga beskriver planeringen av intervjutillfället samt en sammanfattning av själva 

intervjun. De riktlinjer som planeringen av intervjun följer, har sitt ursprung i Uppsala 

Universitets Uppsatsmanual (2015).   

Planera intervjuprocessen    

  

 Vad är målet?  

○ Målet med att intervjua Tyréns är att få en mer djupgående insyn i användarens perspektiv av 

systemet. De flesta framgångsfaktorerna ur DeLone och McLean Informationssystem succe 

model som används i detta arbete bygger på aspekter som bara användaren kan svara på. 

Systemet architektur kan även studeras genom enbart en dokumentationsstudie men inte 

användarens upplevelse.  

 

 Vilken information/kunskap behöver jag med tanke på målsättningar? 

○ Informationen som bör framgå av intervjuerna är att identifiera framgångsfaktorer. 

Genom att identifiera framgångsfaktorerna kommer senare analyseras vilka för- och nackdelar 

som systemet ger.   

 

 På vilket sätt får jag tag på denna information/kunskap? 

○ Genom att fråga en öppen fråga om användbarhet. 

             

 -Vem: Vem besitter informationen/kunskapen?  

■ Per Bjälnes   

■ Linus Malm  

 

 

 - Vem ska genomföra intervjun? 

○ Jesper Nordmark 

○  Linn Eliassen   

 

 - Vem ska vara med på intervjun? 

○ Per Bjälnes   

○ Linus Malm  

     

 - Hur ska jag genomföra intervjun? 

○ Inleda med 3 öppna “uppvärmningsfrågor”. 

○ Sedan fråga de semi-strukturerade frågor som har förbereds.  

○ Anteckna under tiden av intervjun. En intervjuare antecknar och den andra intervjuaren för talan.  

○ Avsluta intervjun med att fråga om möjligheten att vidare kunna ställa följdfrågor om sådana 

uppstår under skrivandet av uppsatsen.  

○ Direkt efter intervjutillfället transkribera och koda intervjun. 

 

Förbereda intervjun  

En bra intervju börjar med noggranna förberedelser och tydliga premisser....    



 
 

 - Ta kontakt med informanterna eller organisationen som har kontakt till informanterna. 

Introducera dig själv, vad dina målsättningar är, varför du kontaktar informanten/organisationen. 

  

○ Detta har redan skett via ett mail.  

    

 - Informera (och komma överens) om intervjuns premisserna (med informanten/organisationen):  

○ intervju mål,  

■ Att få information av implementering och nyttan som systemet ger ur ett användarperspektiv.  

  

○ ev. nyckeltema som ska behandlas vid intervjun (man kan skicka frågorna i förväg),  

■ Smarta Enheten 

■ IoT 

■ Horisontella system  

■ Möjligheter (fördelar) 

■ Begränsningar (nackdelar) 

■ Konkurrenskraft  

■ Nytta 

■ Användbarhet 

 

○ typ av intervju 

■ Semi-strukturerad intervju  

 

             

 - Arrangera det praktiska kring intervjun:  

○ När: 20 april 

○ hur länge: 1h  

○ Plats: Tyréns kontor i Stockholm vid Slussen  

○ Vem: Per Bjälnes och Linus Malm  

○ ev. teknik och annat redskap som används vid intervjun 

Vid intervjutillfället kommer det finnas en dator för att anteckna.  

         

     

 -  Bekräfta med informanten/organisationen att intervjun kan genomföras enligt ovanämnda 

villkor (ev. påminna informanten ifall det har gått en längre tid mellan planeringen och själva 

intervjun) 

 

Intervjufrågor  

Allmänna “värma upp” frågor:  

- Vad är din position i Tyréns?  

 

- Vad var din roll vid implementationen av Yanzis system?  

 

- Ni har pratat om möjligheten att bättre ta tillvara på t.ex. konferens- och möteslokaler genom 

användandet av Yanzis system. Vad fick er att välja just Yanzis system? 

 

- Vad var den allmäna reaktionen bland de anställda till Yanzis systemet? 

- Nyfikna frågor? 

- Bekymmer?   

 



 
 

Dåtid:  

- Hur bokade ni konferensrum innan installationen av Yanzis system? 

 

Tekniska frågor:  

- Som vi förstår använder ni er av Yanzis plattform för att få ut data som ni sen kan använda till er 

BIM. Hur sker informationsutbytet/interaktionen mellan Yanzis plattform och er BIM? 

 

- Beskriv lite kort om de fördelar ni ser med användningen av horisontella system för smarta 

byggnader? 

- Hur ser ni på de sociala fördelarna med ett horisontellt system? 

 

 

Konferensrum:  

- Hur många sensorer finns det i ett konferensrum? 

 

- Vilken sorts sensorer används i konferensrum? 

 

- Vem behandlar/har åtkomst till data som samlas in av konferensrummen?  

 

- Vart kan en person med åtkomst finna data?  

- Så ni kunde mäta användningen av rummet, så om det fanns sex platser och det bara användes två 

kunde man se det? 

 

- Enligt Intels hemsida så bidrag ett smart office till “Efficient buildings. Sensors enable better 

tracking of the environment and resources, so potential issues can be resolved more proactively 

and more quickly. Users can also monitor and optimize energy and space utilization.” Hur har ni 

märkt det i din vardag på jobbet när du bokar konferensrum? 

- Vem är det egentligen som äger data från de sensorer ni använder? Det är data som skickas runt i 

flera företagsled, så vem kan man säga är ägaren?  

 Det finns alltså ingen ägarlösning för den data? 

 

- Efter att ni analyserade data från Yanzis system i konferensrummen, vilka mönster såg ni i er 

data?  

 

Nuläge:  

- Hur många av de från började installerade sensorer har ni kvar på konferensrummet? 

-  Vad var skälet bakom att ta ner sensorer?  

 

- Hur ser ert perspektiv nu ut på horisontella system gentemot innan ni installationen?  

 

Vidare studie/ framtidsläge:  

 

- Hur ser ni på framtiden för användingen av horisontella system? 

 

- Skulle du säga att företag i framtiden måste bekanta sig med horisontella system och IoT 

lösningar för att vara konkurrenskraftig? 

 

- Vad ser ni som den stora hindrande faktorn för att användning av horisontella system i smarta 

byggnader? 

 



 
 

 

Avslutande:  

- Finns det några ytterligare aspekter som ni vill tillägga?  

 

- Falls så behövs, är det okej att maila alternativa följdfrågor? 

Bilaga 2 Intervjuguide Tyréns 24 maj 2016 

Denna bilaga beskriver planeringen av andra intervjutillfället samt en sammanfattning av själva 

intervjun. De riktlinjer som planeringen av intervjun följer, har sitt ursprung i Uppsala 

Universitets Uppsatsmanualen (2015).   

Planera intervjuprocessen  

Då denna intervju genomfördes för att komplettera den informationen som första intervjun gav 

från den 20.e april, finns det inget behov att börja intervju med introducerande vad uppsatsen 

kommer undersöka. Informanten Per Bjälnes har genom tidigare intervju insikt i arbetet. Intervju 

hölls den 24 maj 2016 kl 15.00 via telefon av Linn Eliassen. Informanten upplystes först efter att 

frågorna hade ställts om att dessa kompletteringsfrågor kommer användas till att bättre kunna 

utvärdera de framgångsfaktorerna som DeLone och McLeans modell för framgång hos 

informationssystem undersöker. Detta för att säkerställa att informationen är neutral. Frågorna 

var även vid detta intervjutillfälle av semi-strukturerad karaktär för att ge utrymme för 

informanten att bidra med information som denna anser viktig. Strukturen av semi-strukturerade 

intervjufrågor är fördelaktig på grund av att informanten kan frambringa mer information än vad 

frågan från början avsåg och med detta ge viktig information som intervjuaren inte från början 

hade tagit i beaktning.   

Intervjufrågor  

1. Ni har nämnt tidigare att ni vill utveckla en generell informationsmodell för byggnader. Har 

pilotprojektet hjälpt till eller gett er mer insikt i arbetet kring det? 

 

2. Har pilotprojektet påverkat era arbetsprocesser? Har ni tex kunnat använda informationen från 

sensorna för att ge ett underlag för kontorsanvändning? 

 

3. Hur ofta använder ni systemet vid användningen?   


