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Internet of Things (IoT) är ett hett ämne i dagens 
samhälle då inte bara saker utan även människor 
kan kopplas upp mot nätet. För verksamheter ses 
stora fördelar med att använda sig av tekniken i 
syfte att ligga i framkant och bli effektivare i sina 
arbetsprocesser. Denna studie fördjupar sig i vilka 
identifierade nyttor, fördelar och utmaningar som 
finns samt om det verkligen finns behov av Internet 
of Things i verksamheter.
 
Studien utgår ifrån en av Region Skånes 
förvaltningar, Regionservice, som befinner 
sig på en omfattande digitaliseringsresa av att 

implementera en ny systemlösning. De intervjuer 
som gjorts med anställda inom förvaltningen har 
varit i huvudsakligt syfte att skapa en förståelse för 
hur den nya systemlösningen kommer att fungera 
samt deras tankar om att använda Internet of Things. 
Tillsammans med studiens teori, som fokuserat på 
nyttor, fördelar och utmaningar med IoT, avslutas 
studien med en slutsats som är grundad i teorin och 
den empiriska undersökningen på Regionservice. I 
slutsatsen presenteras egna åsikter och tankar om 
hur IoT kommer att bidra med något behov och 
nytta inom verksamheterna samt vilken påverkan 
och utmaningar som kan uppstå. 

SAMMANFATTNING

The Internet of Things (IoT) is a hot topic today as 
not only things but also people can be connected 
to the network. For businesses, great advantages 
can be seen in using the technology in order to 
be at the forefront and become more efficient in 
their work processes. This study deepens in what 
identified benefits, advantages and challenges exist 
and whether there really is a need for the Internet 
of Things in businesses.
 
The study is based on one of Region Skåne’s 
administrations, Regionservice, which is 
on a comprehensive digitization journey by 

implementing a new system solution. The interviews 
with employees in the administration have been for 
the purpose of creating an understanding of how the 
new system solution will work and their thoughts 
on using the Internet of Things. Together with 
the study’s theory, which is focused on benefits, 
advantages and challenges with IoT, the study 
concludes with a conclusion that is based on the 
theory and the empirical study on Regionservice. 
The conclusion is presented with own opinions and 
thoughts on how IoT will contribute with any need 
and benefit in the operations and what impact and 
challenges can arise.

ABSTRACT
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KAPITEL 1

INLEDNING
Den snabbt växande 
digitaliseringen i vårt 
samhälle är svår att 
missa. De mobila och 
digitala plattformarna har 
exempelvis möjliggjort 
nya mötessätt genom 

chatt, telefon- och videosamtal. Den ständiga 
uppkopplingen till nätet bidrar till en annan typ av 
närvaro som riktas till mobiltelefonen och andra 
mindre enheter som till exempel aktivitetsarmband 
(NE, 2018). Singh (2018) menar att världen till 
följd av detta blivit mer beroende av internet, 
det globala nätverket, som möjliggör en snabb 
och effektiv kommunikation mellan människor. 
Den digitala transformationen har bidragit till en 
omstöpning av samhället där kommunikation, 
arbetssätt och hela vår vardag förändrats i grunden 
(IDG, 2016).

En central del av digital-
iseringen är Internet of 
Things (IoT), även kallat 
Sakernas internet (SKL 
2018). Begreppet antyder 
hur fysiska saker är upp-
kopplade och kommun-
icerar över internet. Rent 
praktiskt så fungerar detta 
som en automatiskt tjänst 

som samlar in data vilket förädlas till användbar 
information (Nilsson 2015).
 
En annan term som används är Internet of 
Everything, vilket Sundström (2016) menar är en 
mer korrekt term att använda i sammanhanget. 
Detta eftersom det inte enbart är saker som är 
uppkopplade till internet utan även exempelvis 
människor, djur och ett sätt att övervaka vår 
omgivning. Med ett aktivitetsarmband omvandlas 
exempelvis våra kroppar till en “sak” som läser av 

oss för att generera information om vad vi äter, hur 
vi sover och så vidare (Sundström 2016).
 
Att saker är uppkopplade till nätet är i sig inget nytt 
då vi bland annat under de senaste två decennierna 
använt oss av datorer med internettillgång. Det som 
möjliggör att vi kan gå ut på nätet är sensorer som 
läser av omgivningen och skickar vidare signalerna 
som tolkas av en dator (Internet of Things Sverige 
2017). Internet of Things Sverige (2017) menar 
att sensorerna med tiden blivit storleksmässigt 
mindre vilket har inneburit att ännu fler saker blivit 
uppkopplade till nätet. Ett resultat av detta är att ju 
desto fler saker som blir uppkopplade, desto mer 
kan vi använda det insamlade datat för att se och 
förstå vår omvärld.
 
För att verksamheter och företag ska kunna 
konkurrera på marknaden, skapas olika strategier 
baserade på de senaste trenderna kring Internet of 
Things. Dagens konsumenter kräver enheter som 
stödjer IoT, och verksamheterna försöker dra nytta 
av detta (Singh 2018). Det är lätt att ta till sig den 
nya tekniken men innan verksamheter och företag 
bestämmer sig för att använda IoT är det en viktigt 
att det finns kunskap om vilka risker samt fördelar 
som finns med detta (Atlantic BT 2018). Reddy 
Santhosh och Benedict (2014) beskriver ett antal 
utmaningar som verksamheter bör övervinna, så 
som problem  med data- och informationshantering 
eller integritets- och säkerhetshänsyn, innan ett 
beslut tas. Med en holistisk syn på IoT, genom att 
undersöka möjligheter och skriva ett starkt business 
case, är det lättare för verksamheter att ta sig an de 
utmaningar som finns med IoT (Reddy Santhosh 
& Benedict 2014). Genom att börja med ett litet 
projekt är sannolikheten större att det blir lönsamt 
och framgångsrikt. Fokus kan då exempelvis 
ligga på att göra ett “Smart Office”, vilket innebär 
automatiserade konferensrumreservationer och 
digital spårning av material (Atlantic BT 2018).

digitalisering (av latin digitus 
‘finger’),	ursprungligen	omvandling	
av information från analog till 
digital	 representation,	 numera	
även allmänt om övergången till 
ett digitalt informationssamhälle 
(Nationalencyklopedin	u.å.).

Internet of things	 (IoT)	 is	 the	
extension of Internet connectivity 
into	 physical	 devices	 and	
everyday objects. Embedded with 
electronics,	 Internet	 connectivity,	
and other forms of hardware (such 
as	 sensors),	 these	 devices	 can	
communicate and interact with 
others	over	the	Internet,	and	they	
can be remotely monitored and 
controlled	(ITU	2015).

KAPITEL 1 - INLEDNING
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I en intervju med Mark Hung, research vice 
president och ledande analytiker på IoT hos 
Gartner, beskriver han IoT som någonting “nice to 
have” och ännu inget “must have” (Pettey 2017).
 
I det svenska välfärdssamhället har IoT i 
samband med digitaliseringen setts som en 
lösning för att effektivisera verksamheter, lösa 
samhällsutmaningar och stärka konkurrenskraften. 
Enligt en undersökning av IoT Barometern, gjord 
på olika företag inom svenskt näringsliv, anser de 
flesta att IoT är viktigt men på grund av bristande 
kunskap och kompetens inom ämnet lyckas inte de 
flesta av IoT-projekten (Internet of Things Sverige 
2017).
 

PROBLEMFORMULERING

Digitaliseringen gör att många företag och 
organisationer fått upp ögonen och sett fördelarna 
med att implementera nya IT-system och lösningar. 
Internet of Things har under de senaste åren blivit 
en del av informationsteknikens nya områden. 
Det är lätt för olika verksamheter, både stora 
och små, att ta till sig fördelarna och se en stor 
potential i att effektivisera sina olika processer. I 
olika rapporter såsom McKinsey Global Institute 
(2015) och Capgemini Research Institute (2017) 
presenteras undersökningar om hur företag kan 
använda IoT för att ta del av identifierade fördelar. 
I annan forskning av Atzori, Iera och Morabito 
(2010) beskrivs att applikationer som tillämpar 
spårning och mätning i lokaler kan täcka de behov 
företag kan ha kopplat till IoT och på så sätt bidra 
till en stärkt och konkurrenskraftig verksamhet. 
Något som däremot förlorade i sammanhanget är 
vilken nytta det digitala verktyget har, om behovet 
verkligen finns samt vilka effekter och påverkan 
en verksamhet kan utsättas för. Är Internet of 
Things ett måste för att hänga med i den digitala 
utvecklingen?
 
För att genomföra studien har två frågor ställts:
1. Vilka nyttor, fördelar och utmaningar finns det 
med Internet of Things i en offentlig verksamhet?
2. Vilket behov av IoT-användningen finns det?

SYFTE

Det krävs en helhetsbild för att fatta bra beslut om 
hur och på vilket sätt Internet of Things kan bidra 
till en utveckling i offentliga verksamheter. Svaret 
på problemformuleringens frågor kan användas av 
offentliga verksamheter som planerar att införa den 
nya tekniken. Studien för en vidare diskussion om 
olika nyttor, fördelar och utmaningar som tekniken 
har för verksamheterna och om det verkligen 
finns ett behov. Det slutgiltiga syftet är att skapa 
en förståelse och undersöka de nyttor som finns 
med IoT inom Facility Management (FM) i den 
offentliga sektorn.

Examensarbetet som helhet kan ses som ett 
diskussionsunderlag vilket kan bidra till det 
fortsatta arbetet i hur Internet of Things kan 
användas utifrån de behov som finns i de offentliga 
verksamheterna.

AVGRÄNSNING

Studien har ett övergripande fokus på nyttan, 
fördelarna, behovet och utmaningarna med 
Internet of Things. Den arkitektur och teknik 
som ligger bakom IoT har inte tagits i beaktande. 
Detta då bedömningen är att det inte är avgörande 
huruvida IoT kan vara en bidragande faktor för att 
påverka verksamheter positivt eller negativt vid en 
investering i det första steget.

Det verksamhetsområde som studien fokuserar 
på är Facility Management inom den offentliga 
sektorn. Detta därför att fallföretaget som används 
som utgångspunkt i studien huvudsakligen arbetar 
inom detta område.
 
Att ha en avgränsning är viktigt för att studien inte 
ska bli allt för omfattande då Internet of Things och 
dess användningsområden kan beröra hur många 
ämnen som helst.

KAPITEL 1 - INLEDNING
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Enligt en mängd vetenskapliga artiklar och sidor 
på internet finns det många olika fördelar och 
nyttor med att använda sig av Internet of Things. 
Genom att utrusta maskiner med sensorer i syfte 
att kunna göra förutsägbara underhåll menar 
OECD (2016) att företag både kan förbättra sina 
processer, samt bli smartare och effektivare. Dessa 
effekter behöver inte vara stora och OECD (2016) 
pekar exempelvis på att de globala kommersiella 
flygbolagen skulle kunna spara 2 miljarder dollar 
per år - av 1% effektivitetsökning.

McKinsey Global Institute (2015) har kartlagt 
olika miljöer där IoT kan skapa ett värde, 
exempelvis på kontor och fabriker. De uppskattar 
att endast fabriker med största sannolikhet kommer 
att få störst effekter av att använda IoT, med en 
potentiell ekonomisk inverkan på ungefär 3,7 
biljoner dollar per år. (McKinsey Global Institute 
2015).

Capgemini Research Institute (2017) har 
identifierat användningsfall av industriella IoT-
investeringar och delat upp dessa i affärsvärde 
och återbetalningstid (se Fig. 1). Utifrån denna 
matris menar Capgemini Research Institute (2017) 
att företag kan välja ”optimala användningsfall” 
i syfte att identifiera var de befinner sig och hur 

de ska hamna i fältet för hög mognad och hög 
potential. Bland annat finns användningsfall inom 
smart mätning, anställdas arbetsbelastning och 
smart produktspårning, vilka har högst potential 
att bidra med störst värde i en IoT-investering 
(Capgemini Research Institute 2017).
 

Business users of IoT technology will need 
to change their systems and organizations 
in order to make the most of the Internet of 

Things.	They	will	need	to	invest	in	capabilities,	culture,	
and	 processes	 as	 well	 as	 in	 technology.	 Businesses	
that	fail	to	do	so	are	likely	to	fall	behind	competitors	
that	do	(McKinsey	Global	Institute	2015,	125).	
 
IoT i Sverige
I Sverige finns en nationell satsning på hur 
landet ska bli ledande i att dra nytta av Internet 
of Things. Internet of Things Sverige är ett 
strategiskt innovationsprogram finansierat av 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Detta 
finansierar i sin tur projekt inom IoT för innovativ 
samhällsutveckling inom offentliga organisationer. 
Fokus ligger på att lösa samhällsutmaningar i 
samarbeten mellan kommuner, företag och forskare, 
vilket ska leda till att stärka den internationella 

konkurrenskraften. 2017 gjordes en 
undersökning av IoT Barometern (2017) i 
företag inom svenskt näringsliv angående 
IoT och den egna organisationen. 
Resultatet från undersökningen visade 
på att IoT ses som viktig i samtliga 
företag och branscher samt att Sverige 
har den kunskap, innovationskraft och 
infrastruktur som krävs för att lyckas. 
Samtidigt når organisationer med IoT 
projekt ingen framgång på grund av 
bristande kunskap och kompetens inom 
området, samt att de inte vet hur de ska 
gå tillväga för att implementera IoT. 
Med den statliga satsningen genom 
IoT Sverige är förhoppningen att de 
utmaningar som den offentliga sektorn 
står inför kan lösas med hjälp av IoT.
 

Syftet	 med	 satsningen	 på	
strategiska innovationsagendor 
är att aktörer inom ett 
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Fig. 1. Capgemini’s matris över användningsfall (Capgemini 
Research Institute 2017). Modifierad.
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område gemensamt formulerar vision och mål och 
definierar	behov	och	 strategier	 för	utveckling	av	ett	
innovationsområde.	 Utgångspunkten	 för	 agendorna	
är att möta viktiga samhällsutmaningar och att 
skapa	 tillväxt	 och	 stärka	 Sveriges	 konkurrenskraft	
inom	området	(Vinnova,	refererad	i	Internet	of	Things	
Sverige	2018,	6).
 
Sveriges Kommun och Landsting (SKL) vill 
uppmuntra kommuner, landsting och regioner att ta 
vara på den potential IoT har i den offentliga sektorn. 
Några av de fördelar SKL ser är bland annat att följa 
och lokalisera utrustning och människor i realtid 
och utföra uppgifter vid behov på ett ekonomiskt 
och miljösmart sätt (SKL 2018). Ett exempel på 
hur IoT kan användas är i lokaler som ställer krav 
på renlighet. Genom att installera sensorer kan 
dessa sända signaler om till exempel temperatur 
och ventilation för att automatiskt anpassas efter 
en kontext. Sensorerna kan samla information om 
damm och smuts för att lokalvårdare mer effektivt 
kan se var det behöver städas och anpassa scheman 
därefter (Annegård 2017).
 
Smarta Offentliga Miljöer (SOM) är ett 
projektsamarbete mellan Malmö och Lund och 
en satsning av IoT Sverige. Projektet har fokus 
på hur städerna arbetar med att öka medborgarnas 
delaktighet och skapa bättre offentliga miljöer. 
Projektet är uppdelat i fyra fokusområden, 
bland annat cykeldata och avfallshantering (IoT 
Sverige 2018). Syftet med projektet är bland 
annat att hitta ‘nyttor’ med Internet of Things för 
kommunens verksamheter och en förhoppning att 
förvaltningar kan möta framtiden med resurssmarta 
teknologilösningar. Företaget Bintel har genom 
sensorer positionerat kommunens containrar och 
kan därmed göra nivåmätningar i sopkärl samt 
behovsstyra tömningen istället för efter schema. 
Detta ska leda till en miljövänligare sophantering 
(Trana 2017).

I Helsingborg har avfallshanteringsprojektet 
lyckats halvera antalet tömningar av hushållens 
sopkärl genom att sätta sensorer som villaägarna 
själva kan styra när de tycker att sopkärlen behöver 
tömmas. Enligt Tom Johansen, delprojektledare 
för att effektivisera avfallsverksamheten, har 
ruttplaneringen bidragit till att enbart fulla kärl 

töms, vilket har resulterat i ekonomiska och 
miljömässiga besparingar även om körsträckan är 
20% längre (Trana 2017).

IoT + FM = Sant?
Facility Management (FM) är ett 
verksamhetsområde som bland annat erbjuder 
tjänster inom lokalvård, energioptimering och 
reception. Inom dessa områden finns identifierade 
nyttor och fördelar med IoT. Acharya (2018) 
ser fördelarna av att förhindra oförutsägbara 
förändringar, som i sin tur medför att verksamheter 
har bättre kontroll över sina miljöer, samt möjlighet 
att lokalisera tillgångar i realtid, såsom hissar, 
ventilationer och rökdetektorer. Genom att integrera 
smarta objekt i den fysiska infrastrukturen menar 
Whitmore, Agarwal och Xu (2015) att detta bland 
annat kan förbättra flexibiliteten och effektiviteten 
i driften, där fördelarna kan minska kostnader och 
arbetskraftsbehov samt förstärka säkerheten. Enligt 
Sigfox (2018) blir fördelarna tydliga för kunder 
då telefonsamtal, mail eller webbplatsbesökare 
minskar genom de smarta enheterna som snabbt 
kan koppla direkt till anläggningschefen.
 

The	Internet	of	Things	(IoT)	offers	a	way	for	
facility managers to move clients away 
from	a	focus	on	cost,	towards	a	focus	on	

the	customer	relationship	(Sigfox	2018).
 
På Gävle sjukhus har IoT-tekniken effektiviserat 
verksamheten då de innan implementeringen lade 
sina resurser på att lokalisera rullstolar. Med hjälp 
av sensorerna underlättades lokaliseringen för 
personalen och ny information möjliggjordes om 
när rullstolarna behövde eller senast fick service. 
Detta har medfört en besparing på cirka ca 900 000 
kronor om året (Atea 2018).

ISS, ett tjänsteföretag inom outsourcing och 
facility management, har tillsammans med IBM 
integrerad IoT i sin verksamhet som bidragit till 
ett proaktivt arbetssätt istället för ett reaktivt. 
Med IoT-tekniken vet man vilka utrymmen som 
är upptagna eller inte och kan därefter kontrollera 
belysning och luftkonditionering. Tjänster såsom 
lokalvård kan hanteras när behovet uppstår (IBM 
2016).

Att använda sig av IoT-tekniken möjliggör även 

KAPITEL 2 -	NYTTAN,	FÖRDELAR	och	UTMANINGAR

”



13

att följa de anställda som jobbar ute i verksamheten 
och använda den insamlade informationen för 
resultathantering (McKinsey Global Institute 
2015). McKinsey Global Institute (2015) 
uppskattar en potentiell effekt på produktiviteten 
hos fältarbetare med cirka 19–43 miljarder dollar 
år 2025, vilket är baserat på ett antagande om 5% i 
produktivitetsvinster.
 
Användningen av IoT för att göra smartare  
byggnader kan även bidra till minskad 
energianvändning. Byggnader kan uppfatta, 
förutspå och svara på den insamlade datan för 
att reducera energikonsumtionen. Genom att 
automatisera justeringen av energimätningar 
kan en byggnad sänka energianvändningen med 
ungefär 29% (IBM 2018).

Med IoT reducerade AT&T energikonsumtionen 
på över 350 faciliteter med en besparing på ca 925 
000 dollar per år samt en energireduktion på ca 9 
miljoner kWh, vilket motsvarar ungefär 5 150 ton 
CO₂e (AT&T 2018).
 
 
NYTTAN AV IT

Potentialen att öka nyttan i verksamheten 
med	 hjälp	 av	 “rätt”	 IT-investeringar	 är	
således	mycket	stor.	Dels	skapar	den	nya	

tekniken i sig möjligheter till nya affärer och dels ger 
förbättrade beslutsunderlag goda förutsättningar att 
uppnå	möjlig	nytta	(Dahlgren,	Lundgren	och	Stigberg	
2000,	11–12).

Box 1. Exempel	på	applikationer.

REAL-T IME TRACKING

Med IoT har verksamheter möjlighet 
att lokalisera sina tillgångar. 
Spårningen	är	en	 funktion	som	kan	
identifiera	 personer	 eller	 rörliga	
objekt i realtid. Tekniken är en fördel 
för verksamheter inom vård eller 
underhåll	 för	 att	 exempelvis	 spåra	
material	och	utrustning	(Atzori,	 Iera	
&	Morabito	2010).

REAL-T IME DATA

Genom att ha en IoT-baserad miljö 
samlas	data	in	om	processer	för	att	
analysera	 i	 realtid,	 vilket	 medför	
ett bättre beslutsunderlag. Detta 
leder till en miljö som snabbare 
kan	 anpassa	 sig	 utifrån	 beslut	 och	
därmed effektivisera verksamheten. 
Tekniken	kan	exempelvis	användas	
på	 kontor	 och	 utrymmen	 som	
kräver	 löpande	 lokalvård	 och	
underhåll,	 där	 anläggningschefer	
blir	notifierade	om	något	lager	håller	
på	att	 ta	 slut	eller	när	ett	manuellt	
ingripande	är	nödvändigt	(Achmed	
et	al.	2016;	Sigfox	2018).

REAL-T IME REMOTE

Med	 IoT	 kan	 exempelvis	 rums-
uppvärmning	 anpassas	 efter	
önskemål	eller	väder,	belysning	kan	
ändras	 efter	 tiden	på	dagen	 samt	
att	 energi	 kan	 sparas	 genom	 att	
automatiskt stänga av utrustning 
när	den	inte	används.	(Atzori,	Iera	&	
Morabito	2010).

”
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Det finns olika metoder och modeller för att 
kontrollera hur framtida IT-satsningar kan bidra till 
positiva nyttoeffekter och en lönsam investering för 
en verksamhet - en så kallad nyttovärdering. Detta 
är avgörande och nödvändigt för varje verksamhet 
att genomföra innan IT-satsningen påbörjas i syfte 
att undvika olika fallgropar. Enligt Dahlgren, 
Lundgren och Stigberg (2000) är det viktigt att i 
verksamheten se vilken nytta IT-kostnaden skapar 
för en investering. Genom att nyttovärdera en 
IT-investering förbättras beslutsunderlaget och 
resulterar i ett bättre genomförande och ett bra 

underlag för uppföljning (Dahlgren, Lundgren 
& Stigberg 2000). Att skapa realistiska mål med 
affärsnyttan menar Lundberg (2009) är fördelaktigt 
när nyttan av IT ska värderas. Exempelvis är det 
positivt att ta små steg i utvecklingen då nya tjänster 
är svåra att ta till sig. IT-satsningar ses oftast som 
en lösning på upplevda behov och problem inom 
verksamheter och förväntningarna blir i dessa fall 
höga.

Det finns även utmaningar för IT-satsningar 
som kan reducera affärsnyttan. Stora förändringar 
inom verksamheten kan bland annat resultera i att 

Box 2. Referensarkitektur & teknik.

Det	 finns	 olika	 typer	 av	 IoT-arkitekturer	 och	 plattformar	 beroende	 på	 användningsområden	 och	 utvecklare.	
Sensorerna	är	en	viktig	komponent	som	läser	av	den	fysiska	miljön	och	omvandlar	 informationen	till	en	signal.	
Signalen	omvandlas	sedan	till	läsbar	information	och	skickas,	trådbundet	eller	trådlöst,	till	kopplade	enheter	(eng.	
device)	eller	via	nätet	till	ett	datorsystem	för	lagring	(Guth,	Breitenbücher,	Falkenthal,	Fremantle,	Kopp,	Leymann	
&	Reinfurt	2018).	Sensorn	är	anpassningsbar	och	kan	ha	flera	olika	inställningar	och	uppgifter	beroende	på	syftet.	
Till	exempel	kan	en	sensor	mäta	luftkvalitet	i	ett	rum	(Internet	of	Things	Sverige	2017).	Databaser	är	ett	vanligt	sätt	
att	lagra	data	men	molntjänster	har	blivit	mer	populära.	Molnbaserad	databehandling,	lagring	och	analys	är	ett	
idealt	sätt	att	hantera,	lagra	och	analysera	data	från	olika	IoT-enheter	i	realtid	(Abdul-Qawy,	Pramod,	Magesh	
&	Srinivasulu	2015).	Molntjänsterna	är	även	billiga	med	lätt	åtkomst	via	internet	och	det	finns	ingen	begränsning	
av lagringsutrymme.

event

intelligent
cloud

DEVICES GATEWAYS INGESTION AUTOMATE BIG DATA REPORT
& ACT

Fig. 2. Internet of Things Value Chain (Vanhoutte 2019, 9). Modifierad.
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anställda och kunder inte tar till sig ett nytt och 
avancerat IT-verktyg eller att ledningen inte ställer 
sig bakom IT-satsningen (Lundberg 2009). Även 
personliga mål kan vara ett hinder, där exempelvis 
specialister inom IT ser på mer komplexa lösningar, 
eller idealister som har stora visioner och kan tappa 
kontakten med verkligheten. Att betona satsningen 
och formulera rätt budskap ökar sannolikheten 
att öka affärsnyttan. Ökad affärsnytta kan minska 
kostnaderna i verksamheten genom att effektivisera 
processerna med hjälp av IT. Det är viktigt att 
satsningen är klar och tydligt definierad innan 
arbetet startar (Lundberg 2009).
 
Två vanliga modeller för att få ett genomarbetat  
underlag för beslut om en investering är lönsam, är 
Kostnads- och nyttoutvärderingsanalys (Business 
Case) och PENG-modellen.

Business Case
För att veta om en planerad IT-investering, som 
ska bidra till att utveckla och/eller förbättra en 
verksamhet, kommer att bli en lönsam investering 
kan en kostnads- och nyttoutvärderingsanalys, ett 
så kallat business case göras. Ett business case är 
ett strukturerat dokument vars syfte är att lägga 
fram väsentlig information som behövs för att 
kunna ta ett beslut (Pearlson & Saunders 2013).
 

Ett	business	case	för	ett	IT-projekt	är	också	
ett	 sätt	 att	 fastställa	 prioriteringar	 för	
investeringar	 i	 olika	 projekt,	 en	möjlighet	

att	 identifiera	 hur	 IT	 och	 företag	 kan	 leverera	 nya	
fördelar,	 få	 engagemang	 från	 företagsledare	 och	
skapa	 en	 grund	 för	 övervakning	 av	 investeringen	
(Pearlson	och	Saunders	2013,	209).
 
Ett business case är uppbyggt av olika delar där 
bland annat syfte, nyttor, kostnad och risker ska 
beskrivas.
 
PENG-modellen
Prioritera Enligt NyttoGrunder (PENG) är en 
metod för att identifiera nyttor i ett projekt och 
utgår från bestämda mål och syften. Genom att 
identifiera nyttoeffekter beräknas kostnaden för 
att införa förändringarna. Anses förändringen vara 
en nytta genomförs denna. Metoden har tre faser; 

förberedelser, genomförande, och kvalitetssäkring. 
Dessa tre faser visar hur investeringen kan 
genomföras och se resultatet av den.
                

Förberedelser
Den första fasen är att identifiera mål och syfte, 
samt objektet och avgränsningar.
                
Genomförande
I den andra fasen klargörs och värderas 
nyttoeffekterna som därefter kategoriseras i 
tre kategorier; direkt nytta, indirekt nytta, och 
svårvärderad nytta. Resultatet sammanställs i 
ett diagram som kallas för PENG-modellen.
 
Kvalitetssäkring
I den tredje och sista fasen görs en 
rimlighetsbedömning och identifiering av 
hinder i syfte att få fram nyttan och hur hindren 
kan undvikas. I en hemtagningsplan beskrivs 
även hur nyttan ska hämtas hem vilket i ett 
senare skede följs upp efter att förändringen är 
genomförd.

 
Genom att använda sig av PENG kan företag 
analysera nyttan av en förändring innan den 
implementeras (Projektledning, u.å.).

INPUT

DIREKTA NYTTOR

INDIREKTA NYTTOR

KOSTNAD

ÅTERBETALNING

RISKANALYS

Varför projektet ska genomföras:
Redogörelse av förändringsbehov och hur projektet 
ska bidra till detta.

Vilka nyttor projektet ska leverera:
• Ej mätbara nyttor
• Kvantifierade, men icke-finansiella nyttor
• Finansiella, men icke kvantifierbara nyttor
• Finansiella nyttor

Projektets kostnader:
Utgifter för att genomföra projektet

Total finansiell påverkan:
Payback-period

Analys:
”What-if”-analyser, sannolikheter och hur hantera 
olika scenarier.

Fig. 3. Business casets olika delar (Wennerholm 2009). 
Modifierad.
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UTMANINGAR MED IoT
 
Även om IoT har enorma möjligheter, som kan 
bidra till förbättringar och innovativa IT-lösningar, 
finns det ändå “negativa” effekter på hur och var IoT 
ska användas, samt hur individer kan påverkas av 
den enorma datainsamlingen (Ahmed et al. 2016). 
Enligt Ahmed et al. (2016) krävs en hög säkerhet 
och integritet på webbplatser då användare inte 
vill avslöja sin information. OECD (2016) menar 
att IoT kan innebära att uppkopplingen kommer 
att exponera användare över internet och därmed 
utsättas för en viss grad av digital säkerhetsrisk och 
potentiella integritetsutmaningar.

Säkerhet
En annan utmaning att ta hänsyn till är säkerheten 
kring den data och information som samlas in. 
Då molntjänster används i allt större utsträckning 
finns det större risker att den uppkopplade 
utrustningen blir utsatt för angrepp (Internet of 
Things Sverige 2017). Exempelvis kan hissar och 
övervakningskameror fjärrstyras för att delta i så 
kallade överbelastningsattacker på andra enheter. 
Att se över säkerhetsprogram och uppdatera dessa 
är enkelt på datorer, men med en uppkopplad 
värmepump är det inte lika naturligt (Annegård 
2017).

Enligt Atzori, Iera och Morabito (2010) är 
det till exempel enkelt att avlyssna då de flesta 
av kommunikationerna är trådlösa. Genom en 
hackerattack på ett smart nätverkssystem skulle 
strömmen till hushåll och företag riskera att stängas 
av vilket i sin tur skulle skapa en stor ekonomisk 
skada och ett hot mot hälsa och säkerhet (McKinsey 
Global Institute 2015).

IoT-enheterna kan vara placerade på offentliga 
platser och bli säkrare med hjälp av kryptering, 
vilket ses som nyckeln till att säkerställa 
informationssäkerheten i IoT (Whitmore, Agarwal 
& Xu 2015). Ett annat sätt att skydda sig mot 
potentiella attacker är så kallade skalskydd, 
exempelvis brandväggar som skyddar mot det som 
kommer utifrån (Sundström 2016).

Integritet
Då de uppkopplade sakerna samlar in information 
om allt blir människor allt mer exponerade, både 

medvetet och omedvetet. Whitmore, Agarwal och 
Xu (2015) menar att spårbarheten genom alla de 
objekt som kopplas genom IoT blir ett hot mot 
privatlivet. För användare kan det bli svårare att 
kontrollera offentliggörandet av sin personliga 
information (Atzori, Iera & Morabito 2010).

Förutom att säkra data för att säkerställa att 
det inte hamnar i felaktiga händer, måste frågor 
om dataägarskap hanteras för att säkerställa att 
användarna vill vara en del av IoT (Whitmore, 
Agarwal och Xu 2015)
Då den personliga integriteten påverkas, finns ett 
visst skydd från ett juridiskt perspektiv med olika 
regler och lagar (Annegård 2017). Med den nya 
dataskyddsförordningen GDPR läggs större vikt 
på den personliga integriteten och hur företag 
och myndigheter får använda insamlad data om 
privatpersoner. På detta sätt har privatpersoner mer 
kontroll över de uppgifter som lagras om dem, och 
i vissa fall rätt till att få sina uppgifter raderade 
(Internet of Things Sverige 2017). Vikten av att ha 
transparens vid datainsamling och användning är 
avgörande för att användarna ska lita på företagen 
(McKinsey Global Institute 2015).
 

They [consumers] can gain access to an 
unprecedented	 amount	 of	 information	
about themselves and the world around 

them	 that	 can	 improve	 their	 quality	 of	 life.	 But	
consumers will have to be discerning about how they 
engage with that information and with whom they 
share	it	(McKinsey	Global	Institute	2015,	125).

Datahantering
Då sensorer och 
enheter genererar 
en enorm mängd 
data, big data, 
måste dessa bli 
processade och lagrade på ett lämpligt sätt. Detta 
kräver många operativa mekanismer tillsammans 
med den nya tekniken för lagring, bearbetning och 
hantering (Sayed & Kamal 2017). Enligt I. Lee och 
K. Lee (2015) är inte den nuvarande arkitekturen 
av ett datacenter förberett för att hantera den stora 
volymen, vilket leder till att det är enbart få företag 
som klarar av att investera i datalagring som är 
tillräckligt för att hantera all IoT-data.

big data (engelska),	 icke-
specifik	 dataterm	 med	
innebörden stora mängder data 
(Nationalencyklopedin	u.å.).
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I och med Internet of Things och big data, 
finns det en del utmaningar och frågor kring hur 
data mining ska användas. Bland annat skriver 
Chovatiya, Prajapati, Vasa och Patel (2017) att 
en utmaning är att extrahera big data som finns 
tillgänglig i ett stort datalager och upptäcka 
eventuell opålitlig data i den stora datamängden. 
Att välja och implementera bättre och mer effektiv 
teknik samt kartläggning av IoT med annan teknik 
är svårt. Chen, Deng, Wan, Zhang, Vasilakos och 
Rong (2015) ser även utmaningen med hur man 
minskar osäkra och ofullständiga data för stora 
dataprogram. Även att tillämpa en lösning som på 
ett effektivt och säkert sätt delar data mellan olika 
applikationer och system är en utmaning på grund 
av känslig information som kan bli ett problem 
(Chen et al. 2015).

En annan utmaning är vem som har vilka 
rättigheter för den enorma datamängd som samlas 
in. Datainnehavet är oftast inte definierat eller 
täckt av ett kontrakt, och enligt McKinsey Global 
Institute (2015) är detta en fråga som måste 
behandlas tidigt i kontraktfasen inför en IoT-
implementering.
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KAPITEL 3

METOD
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Studien är uppdelad i två huvudavsnitt med olika 
metoder baserade på intervjuer, analyser, mod-
ellering samt litteraturstudier. Det första huvu-
davsnittet är Nuläge vilket utgår från en empirisk 
undersökning med metoder såsom intervjuer och 
processkartläggning. Detta genomförs i syfte att 
skapa en förståelse för hur kundcenter och lokal-
vården arbetar i nuläget. Det andra huvudavsnittet 

är Framtidsläge 
där analysen pres-
enteras vilken är 
baserad på den 
empiriska under-
sökningen samt 
li t teraturstudier 
från det teoretiska 
kapitlet.

 
För att kvalitetssäkra studien är det viktigt att 
det framgår hur data samlats in, registrerats 
och analyserats. Det är viktigt att studien är 
tydlig, öppen och transparent för att läsaren ska 
få en god förståelse för studiens uppbyggnad. 
Problemformulering, teori och val av metoder ska 
vara väl argumenterat för varför dessa val gjorts.

KVALITATIV METOD
 

Kvalitativa data och metoder har sin 
styrka	 i	 att	 de	 visar	 på	 totalsituationen.	
En sådan helhetsbild möjliggör en ökad 

förståelse	 för	 sociala	 processer	 och	 sammanhang	
(systemperspektivet)	(Holme	och	Solvang	1996,	79).
                   
En kvalitativ metod används bland annat i studier 
med syftet att öka förståelsen för en given situation 
genom att möta situationen ansikte mot ansikte 

med deltagare i undersökningen. För att förstå 
situationen måste forskaren ha en närhet till 
enheten eller enheterna (Holme & Solvang 1996). 
Enligt Jacobsen (2017) är närheten en fördel 
då deltagarens uppfattning förmedlas med sina 
egna ord, vilket leder till att forskaren får fram 
den “riktiga” förståelsen av en situation - den så 
kallade “korrekta” förståelsen - vilket bidrar till 
en ökad relevans för undersökningen. Flexibilitet 
är även en styrka med metoden då processen är 
interaktiv, vilket möjliggör att problemställning och 
datainsamling kan ändras under undersökningens 
gång (Jacobsen 2017).
 
I denna studie är den kvalitativa metoden lämplig 
att använda. Detta då syftet är att skapa en 
förståelse för den angivna problemformuleringen 
och utgå från de valda deltagarna och deras 
upplevelser. Metoden har även möjliggjort att 
problemformulering och frågeställning har kunnat 
revideras under arbetets gång allt eftersom den 
empiriska studien blivit klar.
         
Fallstudie
I denna studie har en fallstudie utförts. Detta är ett 
angreppssätt som används i studier där ett eller flera 
fall undersöks och fokuset är inriktad på insikt, 
upptäckt och tolkning (Merriam 1988). Merriam 
(1988) beskriver även fallstudier som heuristiskt 
vilket innebär att studiens 
syfte är att förbättra 
läsarens förståelse av det 
som undersöks. I denna 
studie undersöks ett fall 
med syftet att skapa en 
förståelse för fallet och de 
inblandade individerna.

NULÄGES-
INTERVJUER

ANVÄND-
NINGSFALL 

& 
PROCESSER

SWOT

ANVÄND-
NINGSFALL 

& 
PROCESSER

GAP SLUTSATS FRAMTIDA 
STUDIER

NULÄGE FRAMTIDSLÄGE

Bild. Arbetsprocessmodell.

Empiri	 är	 vetenskapliga	 under-
sökningar av verkligheten. 
Empiriska	 erfarenheter	 är	
erfarenheter som inte grundar 
sig	 på	 filosofiska	 resonemang	
eller	 liknande,	 utan	 på	 verkliga	
erfarenheter,	 undersökningar	
och	 experiment	 (Svenskt 
ekonomilexikon	2019).

heuristiʹk [hɛv-] (av grekiska 
heuriʹskō	 ’finna’,	 ’upptäcka’),	
dels	 metod	 för	 att	 upptäcka	
eller	 bilda	 ny	 relevant	 kunskap,	
dels läran om sådana metoder 
(Nationalencyklopedin	u.å.).
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NULÄGET - 
EN EMPIRISK UNDERSÖKNING
 
I nuläget gjordes den empiriska undersökningen 
med öppna individuella intervjuer och två 
observationer. Dessa utgår från fallföretaget 
Regionservice, som är under en pågående 
digitalisering av att implementera systemlösningen 
Computer Aided Facility Management (CAFM) 
och ser nyttan med att använda sig av Internet of 
Things.

Intervjuer och en observation
Syftet med intervjuerna och observationen 
var att få en förståelse för hur Regionservice 
verksamheter Kundcenter och Lokalvård arbetar i 
den nya systemlösningen samt hur arbetsprocessen 
såg ut innan implementationen och hur 
potentiella framtida utvecklingsmöjligheter för 
systemlösningen ser ut.
 
Öppna individuella intervjuer har använts då det är 
för få deltagare för att mäta personliga synpunkter 
på “fenomen”. Intervjuunderlaget är semi-
strukturerad med frågor som fokuserade på nu- och 
framtidsläget. Med ett semi-strukturerad underlag 
menar Jacobsen (2017) att detta kan underlätta 
kategorisering och analysering efter en genomförd 
intervju. (se Bilaga 1. Intervjuunderlag, 46)

De urvalskriterier som använts vid intervjuerna 
är information och snöbollsmetoden. Studien 
har utgått från Petronella Roos, projektledare för 
förändringsledning på Regionservice, som pekat 
på respondenter hon ansett har god kunskap då 
de i dagsläget är involverade i utvecklingen och 
implementationen av den nya systemlösningen. 
Respondenterna har olika yrkesroller inom 
förvaltningen, vilket har bidragit till olika synvinklar 
och synpunkter på hur digitaliseringsarbetet 
påverkat och effektiviserat verksamheterna. I och 
med att deltagarna inte är många var kriterierna 
på urvalet större för att säkerställa att den data och 
information som framkom i intervjuerna är giltig, 
till exempel att frågorna i intervjun är relevanta för 
syftet och studien. (se Bilaga 2. Intervjudeltagare, 
46)

En kompletterande intervju gjordes för att få 
en bättre förståelse för hur Lokalvården vid 
Trelleborgs lasarett arbetade innan och hur man 
arbetar i den nya systemlösningen. Intervjun gjordes 
med Mikael Rinholt, områdeschef på Trelleborg 
lasarett. I denna intervju användes ett nytt underlag 
som handlar om hur arbetsprocesserna såg ut innan 
CAFM och hur den kommer att se ut i/med CAFM. 
 
För att få en bättre förståelse för hur Kundcenter 
arbetar i den nya systemlösningen gjordes även en 
kompletterande intervju med Gabriella Eliasson 
där samma intervjuunderlag användes som 
tidigare. En observation tillämpades också där jag 
fick sitta med och medlyssna tillsammans med en 
kundcentermedarbetare.
 
Intervjuerna och observationerna har ägt rum på 
Region Skånes huvudkontor i Malmö, Kundcenters 
huvudkontor i Lund och på Trelleborgs lasarett. 
Dessa valdes utifrån var respondenterna befann 
sig för att säkerställa att respondenten svarade på 
ett neutralt och avslappnat sätt. Jacobsen (2017) 
menar att resultat kan variera beroende på var en 
intervju hålls, en så kallad ‘kontexteffekt’, och att 
välja en plats där respondenten känner sig trygg 
ökar sannolikheten för att de svarar ärligt och då 
även en ökad tillförlitlighet i svaren. Ett annat sätt 
som kontrollerade giltigheten var att återkoppla till 
respondenterna och be dem att läsa resultatet för 
att granska om tolkningarna av deras svar stämde 
med deras.

Bearbetning av data
Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning 
och stödanteckningar. Ljudinspelningarna renskrevs 
efteråt i punktform. Eftersom intervjuerna var 
semistrukturerade underlättades analysen när datat 
kategoriseras för att hitta gemensamma nämnare 
och för att kunna sammankopplas. Risken att 
analysera intervjuerna på ett felaktigt sätt minskas 
genom att de både spelas in och minnesantecknas. 
Detta innebär att respondenterna måste godkänna 
inspelningarna och bli försäkrade om att dessa inte 
kommer att användas av någon annan.

Den kompletterande intervjun som användes 
för de användningsfall och processmodeller inom 
Lokalvården antecknades och renskrevs sedan för 
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att beskriva fallen och skapa modellerna.
 
Observationen fungerar som ett komplement till 
intervjuerna i syfte att skapa en större förståelse 
för hur den nya systemlösningen används och 
hur verksamheterna arbetade tidigare. Under 
observationen togs anteckningar som i ett 
vidare skede användes som stöd i skapandet av 
användningsfallen och processmodelleringen.  

Användningsfall och Processmodeller
Användningsfall är ett sätt att skapa nya krav på 
exempelvis en ändring av befintlig programvara. 
Ett användningsfall består av olika scenarier 
som beskriver hur ett system ska interagera 
mellan användare och system för att uppfylla ett 
mål. Processmodeller används för att beskriva 
aktiviteter inom en verksamhet som skapar ett 
värde i form av till exempel tjänster med syftet att 
identifiera behov och krav.
 
Användningsfall och processmodeller är 
resultatet från de kompletterande intervjuerna och 
observationen som gjordes. Dessa har använts som 
ett underlag i studien för att få en helhetsbild och 
en förståelse för hur verksamheten jobbar i den nya 
lösningen och hur det såg ut tidigare.
 

FRAMTIDSLÄGE - ANALYSEN
 
I framtidsläget har olika analysmetoder använts för 
att undersöka möjligheter och utmaningar med IoT 
inom fallföretaget. 

SWOT
SWOT (strengths, weaknesses, opportunities och 
threats) är en analyseringsmetod som är användbar 
för att analysera en verksamhets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 

I studien har analysen använts som en 
sammanfattning av det empiriska resultatet för 
systemlösningen CAFM. Metoden har även 
använts för att sammanfatta hur Internet of Things 
fungerar utifrån genomförd teori. 

Användningsfall	och	processmodeller
Efter SWOT-analysen av intervjuerna och teorin 

kartlades nya användningsfall och processer för 
att visualisera hur IoT kan komma att användas 
och påverka arbetsprocesser inom verksamheten. 
Fallen och processerna är baserade på intervjuer 
och SWOT-analys.

GAP-analys
GAP är ett verktyg för att jämföra en aktuell 
prestation med en potentiell prestation med 
målet att identifiera gapet mellan och få en insikt 
var det finns utrymme för förbättringar inom 
verksamheten. 

Med hjälp av en GAP-analys har potentiella 
likheter och skillnader presenterats för att kunna 
se hur stor nytta och effekt det kan bli med en IoT-
tillämpning med hjälp av användningsfallen och 
processmodeller från nu- och framtidsläget. 
 

ETIK
 

De	 forskningsetiska	 principerna	 i	 det	
följande har till syfte att ge normer 
för förhållandet mellan forskare 

och	 undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare	
så	 att	 vid	 konflikt	 en	 god	 avvägning	 kan	 ske	
mellan forskningskravet och individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet	2002,	6).
 
I forskningsstudier är det viktigt att tänka på de 
etiska aspekterna. Enligt Jacobsen (2017) är det 
viktigt att forskaren tänkt igenom hur forskningen 
kan påverka de som studeras samt hur forskningen 
kommer att uppfattas och användas. De som 
intervjuas ska inför en studie blivit informerad om 
samtycke, rätten till privatliv och ge tillstånd att 
informationen är giltig (Jacobsen 2017).
 
Denna studie har använt följande fyra etiska 
aspekter:

Informationskravet
Respondenterna måste bli informerade vilken typ 
av studie som ska utföras och dess syfte. De måste 
även bli informerade att det är frivilligt att delta 
och att de under studiens gång har rätt att hoppa av.
 
Innan intervjuerna har deltagarna fått information 
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om vilket syfte studien har och vilka frågor som 
kan komma att ställas. Vid intervjun fick deltagarna 
samma information igen.

Samtyckeskravet
Respondenterna ska godkänna sin egen medverkan 
och inte påverkas av några yttre omständigheter 
för att medverka i studien. Därför är det viktigt 
att den information som ges är tillräcklig för att 
respondenten ska få full förståelse för hur deras 
medverkan kan påverka studien och sig själv.
 
Varje deltagare fick själva välja om de ville delta 
i studien i samband med att intervjun bokades 
över mail. Deltagarna fick också en förfrågan vid 
intervjutillfället om de godkände att samtalet blev 
inspelat där samtliga svarade ja. De kommer även 
att få ta del av studien när den är klar för att bekräfta 
om det den information de lämnat har tolkats på ett 
rättvisande sätt.

Konfidentialitetskravet
Kravet tydliggörs genom att respondenterna har 
möjlighet att vara anonyma i medverkandet. Detta 
försäkras genom att respektive svar inte ska kunna 
lokaliseras tillbaka till dem. Detta ska ske genom 
att till exempel benämna respondenterna vid andra 
namn än sitt eget.
 
Efter intervjuerna frågades deltagarna om deras 
namn skulle vara med i studien där samtliga 
svarade ja.
 
Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 
om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål och inte användas 
för kommersiellt bruk eller i andra syften än 
vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2002).
 
Eftersom intervjuerna blev inspelade garanterades 
även att inspelningarna enbart kommer att 
användas i studiens syfte och kommer att raderas 
efter att studien är avklarad.
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FALLFÖRETAGET

Region Skåne är en politiskt styrd organisation 
med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, 
utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, 
samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor 
i Skåne. Inom Region Skåne finns olika 
förvaltningar. Två av dessa är Regionservice, 
som förser den skånska hälso- och sjukvården 
med servicelösningar, och Regionfastigheter som 
ansvarar för ägande och utveckling av Region 
Skånes fastigheter och för de externa förhyrningar 
där Region Skåne är hyresgäst.
 
Inom Regionservice och Regionfastigheter pågår en 
inkrementell implementering av systemlösningen 
Computer Aided Facility Management (CAFM) 
vilken fungerar som en grundplattform över hela 
verksamheten. Detta ska ersätta individuella system 
och i vissa fall integreras med andra system. Syftet 
med den nya systemlösningen är att få:
 

• Bättre översikt och kontroll av utrustning 
• Tydligare återkoppling och uppföljning 
• Större transparens och effektivitet

 
Innan beslut togs om att genomföra IT-projektet 
gjordes en kostnads- och nyttoutvärderingsanalys, 
ett business case, för IT-projektet. Detta fungerade 
som ett beslutsunderlag och visade den totala 
kostnaden och den uppskattade nyttoeffekten samt 
hur lång tid återbetalningen av investeringen skulle 
bli. De konkreta nyttorna som blev identifierade 
var effektivisering, standardisering samt utfasning 
av befintliga system.
 
Plattformen har i nuläget delvis implementerats 
och tagits i bruk av Regionservices verksamheter 
Kundcenter och Lokalvården på Trelleborgs 
lasarett. Kundcenter är first line support där 
Regionservice anställda och kunder tar kontakt 
för diverse tjänster. Regionservice största kund är 
vården, som utgör 80% av hela Region Skånes totala 
verksamhet. Exempel på tjänster som Kundcenter 
erbjuder är att besvara frågor om var patienter finns 
någonstans, fakturafrågor från privatpersoner samt 
beställning av lokalvårdstjänster. Lokalvården 
vid Trelleborgs lasarett ansvarar för lokalvård i 

fastigheten och utgår från ett beställt abonnemang 
med daglig städning.

I och med införandet av den nya systemlösningen, 
CAFM, har Regionservice skapat förutsättningar 
för att kunna tillämpa IoT-teknik. Visionen är att 
förvaltningarna på ett effektivt sätt ska kunna samla 
in och använda datat från IoT för att veta när ett 
patientrum senast städades eller var städutrustning 
finns. Datan är tänkt att samlas in med hjälp av 
exempelvis sensorer som fästs i rum eller på objekt, 
och tillsammans med plattformen samla in en stor 
mängd data.
 
Initieringen av IoT-projektet behöver struktureras 
inför en kommande implementering. Några av de 
utmaningar som projektet står inför är vilken nytta 
och effekter Kundcenter och Lokalvården kan få 
av IoT-tillämpningen, och hur den stora mängd 
data ska hanteras och användas.

ANVÄNDNINGSFALL och 
PROCESSMODELLER

Nedan presenteras användningsfall med 
tillhörande processmodeller. Dessa representerar 
hur Kundcenter och Lokalvården arbetade med 
ärenden i de gamla systemen och hur arbetssättet 
förändrats i och med CAFM. 

Dåläge
Innan den nya systemlösningen implementerades 
arbetade Kundcenter i flera olika stuprörssystem. 
För att registrera och skicka arbetsorderna från 
kunder använde Kundcenter systemet “Landlord”, 
samt systemet “Serviceportalen” för att registrera 
beställningen av statistiska skäl. Som stöd i den 
dagliga städningen hade Lokalvården fysiska 
pärmar med checklistor på vad som skulle rengöras 
i de olika rummen. Skulle ändringar eller avvikelser 
inträffa meddelades detta manuellt med papper 
och penna samt muntligt. Landlord användes av 
Teamledaren hos Lokalvården bland annat för att 
registrera arbetsordern “smittstäd” samt för att 
hålla reda på kontrakten. 
 
Genom Serviceportalen hade även kunder 
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en lokalvårdare som borde befinna sig i närheten 
av det område där arbetsordern skulle utföras. Men 
att hitta en lokalvårdare som var tillgänglig och i 
närheten kunde ta en stund eftersom Teamledaren 
enbart hade planeringen att utgå ifrån (Se Box 4. 
Användningsfall “Smittstäd - Dåläge”.).

Nuläge
Med den nya systemlösningen CAFM arbetar 
Kundcenter och Lokalvården enbart med detta 
gränssnitt i alla ärenden. Kundcenter måste 
fortfarande kontakta Lokalvården genom telefon 
i akuta ärenden. Istället för att Teamledaren 
inom Lokalvården kontaktar lokalvårdarna 
muntligt skickas servicebegäran via en app, 
kopplad till CAFM. Med en digital handenhet 
kan en lokalvårdare med rätt kompetens ta 
emot servicebegäran och städa utrymmet. Varje 
lokalvårdare har en personlig RSID-användare 
som de använder för att logga in i appen. (Se Box 
5. Användningsfall “Smittstäd - Nuläge”, 28.).
 
I och med den nya systemlösningen kommer även 
en ny version av Serviceportalen med samma 
funktioner som innan, men är kopplad till CAFM. 

möjlighet att lägga egna beställningar på tjänster. 
En beställning över Serviceportalen godkänns efter 
att Lokalvården fått arbetsordern och stämt av med 
kunden som lade beställningen. Vissa tjänster, som 
fönsterputs, hanteras av externa leverantörer.
  
Lokalvården har även ett abonnemang vid 
Trelleborgs lasarett som innefattar regelmässig 
städning (se Box 3. Användningsfall “Regelmässig 
städning - Dåläge”.). Teamledaren gjorde 
planeringen en gång i veckan och fördelade 
arbetsordrarna muntligt till lokalvårdarna som 
blev placerade vid specifika områden på lasarettet. 
Om lokalvårdaren inte hade tillgång till att städa 
ett utrymme rapporterades avvikelsen manuellt till 
Teamledaren, som i sin tur registrerade avvikelsen 
i systemet Landlord. 

Vid tjänster som akut- och smittstäd ringde 
kunden till Kundcenter för att lägga en beställning. 
Kundcenter registrerade arbetsordern i Landlord 
och kontaktade därefter Lokalvården angående 
arbetsordern. Teamledaren godkände ordern över 
telefon (se Bilaga 3. Användningsfall “Smittstäd - 
Dåläge”, 47.). Teamledaren tog sedan kontakt med 

Box 3. 	Användningsfal l 	“Regelmäss ig	städning	- 	Dåläge”

Lokalvårdaren börjar sin dag med att hämta en städvagn. Lokalvårdaren har fått tilldelade arbetsordrar efter de 
olika	områden	som	finns	på	Trelleborgs	lasarett	och	går	till	det	första	rummet	som	ska	städas.	Rummet	städas	efter	
den	checklista	som	finns,	som	lokalvårdaren	kan	kontrollera	i	pärmen.	När	städningen	är	klar	går	lokalvårdaren	
till nästa rum.

<<process>>
Gå till rum

<<process>>
Städa rum

<<process>>
Kontrollera 
checklista

<<process>>
Lämna rum

<<process>>
Gå till nästa 

rum

<<process>>

Regelmässig 
städning - Dåläge

<<process>>
Logga in 

handenhet

<<process>>
Visa 

arbetsorderlista

<<process>>
Gå till rum

<<process>>
Klicka på 
“Starta”

<<process>>
Sräda rum

<<process>>
Lämna rum

<<process>>
Klicka på 
“Stoppa”

<<process>>
Gå till nästa 

rum

<<abstract>>
:arbetsorder

<<abstract>>
:arbetsorder

<<abstract>>
:Städning

<<abstract>>
:Städning

<<process>>

Regelmässig 
städning - Nuläge
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Box 4. 	Användningsfal l 	“Smittstäd	- 	Dåläge”

Hos	 Lokalvården	 tilldelar	 Teamledaren	arbetsordern	muntligt	 till	 en	 lokalvårdare	 som	 städar	på	avdelningen.	
Lokalvårdaren går till rummet som ska städas. När rummet blivit städat meddelar lokalvårdaren Teamledaren att 
rummet	är	städat.	Teamledaren	återkopplar	sedan	till	Kundcenter	att	arbetsordern	är	klar.

<<process>>
Godkänn 

arbetsorder

<<process>>
Klicka “Skicka 
arbetsorder”

<<process>>
Klicka “Lös 
ärendet”

<<process>>
Logga in 

Serviceportal

<<process>>
Kopiera 

ärendenr.

<<process>>
Registrera 
beställning

<<process>>

Kundcenter - Smittstäd

<<abstract>>
:beställning

<<process>>
Klistra in 

ärendenr.

<<process>>
Meddela 

lokalvårdare

<<process>>
Ta emot 

arbetsorder

<<process>>
Städa 

avdelning

<<process>>
Meddela 

Teamledare

<<process>>
Meddela 

arbetsorder 
utförd

<<process>>

Lokalvård - Smittstäd

<<abstract>>
:arbetsorder

<<abstract>>
:arbetsorder

<<abstract>>
:Städning

<<process>>
Klicka 

“Beställllning 
smittstäd”

<<process>>
Registrera 

arbetsorder

<<process>>
Ring 

Lokalvård

och påverkat verksamheterna Kundcenter och 
Lokalvården på Trelleborgs lasarett.

Den nya systemlösningen CAFM är under 
en pågående implementation i Regionservice 
verksamheter Kundcenter och Lokalvården 
i Trelleborg. Andra verksamheter inom       
Regionservice kommer under året att kopplas 
på systemlösningen och förhoppningen är 
att implementationen är helt klar år 2020. 
Systemlösningen är ett standardsystem  med 
syfte att vara transparent och översiktligt för 
alla verksamheter inom Regionservice och 
Regionfastigheter. Detta ska ersätta ett antal 
befintliga stuprörssystem.
 
Idag är det stora skillnader på digitaliseringsnivån 
inom verksamheterna med olika system som saknar 
synergi. En stor utmaning inför implementeringen 
var att motivera samtliga verksamheter inför den 
förändring som systemlösningen kommer att 
bidra med. Många anställda upplevde det som 
att ta några steg tillbaka då vissa verksamheter 
haft sin egen digitaliseringsresa med system som 
fungerar bra för dem. En annan utmaning  som 

Detta innebär att beställningar som är gjorda i 
Serviceportalen kommer att hanteras i CAFM, 
både av Kundcenter och Lokalvården.

En större skillnad för hur arbetsprocessen har 
förändrats med den nya systemlösningen är hur de 
manuella processerna försvunnit och blivit ersatta 
med den digitala handenheten och appen. Dagens 
arbetsordrar sorteras och fördelas en gång i veckan 
av Teamledaren till lokalvårdarna genom appen 
(se Box 6. Användningsfall “Regelmässig städning 
- Nuläge”, 29.). Via appen “klockas” tiden det 
tar att städa rummen, vilket resulterar i statistik 
där Lokalvården får veta hur lång tid det tar att 
städa ett rum, om rummet har blivit städat och 
om eventuella avvikelser uppstår i samband med 
städningen. Vid avvikelser pausar lokalvårdaren 
städningen och rapporterar detta i appen. 

NULÄGESINTERVJUER 

Här följer en sammanställning av de sju intervjuer 
som gjordes för att få en bättre överblick i hur 
den nya systemlösning CAFM har förändrat 
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har kommit fram efter att systemlösningen började 
implementeras var avsaknaden av att titta på de 
arbetsprocesser verksamheterna har och anpassa 
dessa efter systemet istället för tvärtom. 

CAFM	är	mer	än	bara	ett	IT-stöd,	det	är	en	
stor	förändring	i	arbetssätt	och	processer.	
… CAFM tillåter egentligen inte att du 

jobbar	på	olika	 sätt,	utan	 som	med	Lokalvård	 så	är	
det	en	standardiserad	process	för	det	och	det	är	en	
förutsättning för att kunna bli effektivare och leverera 
tjänster i samma [kvalitet].

Att den nya systemlösningen har påverkat 
Kundcenter och Lokalvården håller samtliga 
intervjudeltagare med om. Störst påverkan har 
upplevts på Lokalvården, där arbetssättet har gått 
från att jobba manuellt med papper och penna till 
att använda sig av ett digitalt verktyg. Det fanns 
ett visst motstånd till den nya tekniken i början då 

lokalvårdarna upplevde systemlösningen som ett 
sätt att kontrollera deras arbetssätt.
 

Medarbetarna tror alltid att det är ett sätt 
att	 kontrollera	 dem,	 och	 det	 är	 klart	 att	
det är någon form av kontroll men det är 

inte för att kontrollera att man gör sitt arbete eller hur 
länge man utför det.
 
Syftet med CAFM är däremot främst att vara 
ett hjälpmedel och stöd. När detta förmedlades 
så förändrades medarbetarnas inställning till 
det positiva. En indirekt och positiv effekt med 
implementeringen var kopplat till yrkesstoltheten, 
då personalen inom lokalvården upplevde att de 
blev satsade på och att de får vara med på en digital 
utvecklingsresa.
 

De	[lokalvården]	har	blivit	‘boostade’	på	
det här sättet att de har fått vara med om 
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Box 5. 	Användningsfal l 	“Smittstäd	- 	Nuläge”

Hos	 Lokalvården	 tilldelar	 Teamledaren	 arbetsordern	 till	 en	 lokalvårdare	 som	 städar	 på	 avdelningen	 genom	
appen.	Lokalvårdaren	får	meddelandet	i	sin	handenhet	och	går	till	rummet	som	ska	städas.	Lokalvårdaren	klickar	
på	att	starta	arbetsordern	och	städar	därefter	rummet.	När	rummet	blivit	städat	klickar	lokalvårdaren	på	“Stopp”	
och	arbetsorden	klarmarkeras	i	appen.
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en	digital	utveckling	som	vi	säger	är	viktig,	framförallt	
på	regionen	då	alla	serviceprocesser	ska	ha	tillgång	
till	digitaliseringshjälp	och	stöd.

I den digitala lösningen samlas all information, 
såsom instruktioner och rutiner, vilket i ett fortsatt 
skede kan användas som ett arbetsunderlag. 
Underlaget upplevs även som en trygghet då 
det fungerar som ett kvitto på om medarbetarna 
behöver understryka att ett utrymme blivit städat 
eller inte.

 Med det digitala verktyget fanns även en utmaning 
i att utbilda medarbetarna då teknikvanan och 
språkkunskaperna varierade. Av medarbetarna 
hade 4 av 5 ingen erfarenhet av att använda smarta 
plattformar såsom mobiltelefoner eller läsplattor. 
Trots detta har verktyget tagits emot på ett bra sätt 
och utvecklarna såg snabbt hur medarbetarna tog 
till sig tekniken och hur de använde funktionerna 

på ett annat sätt, till exempel att de snabbt 
började använda sig av talfunktionen. I en app 
får Lokalvården de arbetsordrar med tjänster som 
kunder har beställt. I nuläget checkar de in när 
ett utrymme ska städas och klarmarkerar sedan 
när städningen är klar. Detta har bidragit till att 
Lokalvården nu har en bättre översikt och kontroll 
på hur lång tid det faktiskt tar att städa, vilket leder 
till en bättre och mer effektiv resursplanering.
 

Jag tror att man kan effektivisera sina 
arbetsprocesser	om	man	kan	nå	sina	mål	
på	ett	smartare	sätt	med	den	personalen	

som	finns.
 
I den nya systemlösningen ses nyttoeffekter såsom 
bättre kvalitetssäkring, effektivare planering och 
bättre stödunderlag - i realtid.
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Box 6. 	Användningsfal l 	“Regelmäss ig	städning	- 	Nuläge”

Lokalvårdaren	börjar	sin	dag	med	att	plocka	och	hämta	en	städvagn.	Lokalvårdaren	loggar	därefter	in	på	den	
digitala	handenheten	och	får	upp	en	lista	med	dagens	städning.	Listan	visar	rumsnummer	 i	 fallande/stigande	
ordning.	Lokalvårdaren	börja	med	det	rum	som	står	högst	upp	i	listan.	Innan	lokalvårdaren	går	in	rummet	klickar	
hen	på	rummet	och	klickar	sedan	på	“Starta”.	Lokalvårdaren	går	sedan	in	i	rummet	och	städar.	I	appen	kan	även	
lokalvårdaren	få	upp	de	delmoment	som	ska	städas	i	varje	rum.	När	städningen	är	klar	går	lokalvårdaren	ut	ur	
rummet	och	klickar	på	“Stoppa”	i	appen.	Och	går	sedan	till	nästa	rum.
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Det är en häftig resa det man kan se 
i Trelleborg och vad det liksom ger 
oss	 indikationer	 på	 hur	 det	 kan	 se	 ut	 i	

framtiden liksom när hela lokalvården är inne som 
verksamhet.

För Kundcenter upplevdes den nya  
systemlösningen som ett jättelyft då de gick från 
att jobba i ett antal olika stuprörssystem till att 
använda ett enda interface. Kundcenter var först 
ut med implementeringen och ses som en framtida 
support till de kommande verksamheter som ska 
använda systemet.

Med den nya systemlösningen kommer 
Kundcenter att få en bättre överblick och större 
möjlighet att ge bättre service åt sina kunder. Förut 
dubbelregistrerades en arbetsorder i två olika system, 
vilket slopas i och med den nya systemlösningen. 
Kundcentermedarbetare behöver inte bläddra 
fram och tillbaka mellan de olika systemen för 
att utföra sina arbetsuppgifter. Detta bidrar även 
till en tidsvinst och leder till bättre kvalitet och 
mer fokus på kunden. Uppföljningsmöjligheterna 
blir också bättre då Kundcenter får ett bättre 
underlag som, likt Lokalvården, skapar ett kvitto 
på hur lång tid det faktiskt tog att genomföra en 
beställning av tjänst. På så sätt går det exempelvis 
att se om  det behövs mer eller mindre resurser. 
Idag används systemlösningen för att ta fram 
statistik av uppföljningen, där sammanställningen 
av statistiken har underlättats jämfört med tidigare.
 

Så att det blev ju en väldigt stor vinning 
för	 allihopa,	 speciellt	 för	 kundcenter	 för	
att	de	får	ett	väldigt	helikopterperspektiv	

över	 vad	 som	händer,	 vilket	de	 inte	 kunnat	ha	haft	
tidigare.

Ett av målen med ett gränssnitt är bland annat 
tidsvinsten, vilket gör att Kundcenter kan hålla en 
högre servicenivå. Detta skapar i sin tur ett bättre 
kundmöte, möjlighet att ta emot fler samtal, få en 
bättre uppföljningsprocess, få en bättre arbetsmiljö 
samt bättre utbildning då det blir färre system att 
lära sig.
 

Utifrån	 vårt	 perspektiv	 så	 är	 det	 [målet]	
det	här	med	 tidsvinning,	att	 kunna	hålla	
en högre servicenivå till kunden för att vi 

blir	effektivare.	Det	blir	målet	direkt	mot	kund,	att	vi	
finns	tillgängliga	för	dem	mycket	snabbare.

Intervjudeltagarna fick även svara på frågor om 
vilka möjligheter de såg med Internet of Things 
i verksamheten och vilka nyttoeffekter de kunde 
se vid en framtida implementation. Hur bekant 
respektive respondent var med begreppet Internet 
of Things varierade.
 
Responsen på IoT:s möjligheter var övergripande 
positiv för hela arbetsflödet som deltagarna 
representerade - från Kundcenter till Lokalvården. 
För Lokalvårdens del kan IoT med hjälp av sensorer 
användas i utrymmen och bidra till en mer effektiv 
och optimerad resursplanering och lokalvård vid 
behov. Miljön blir trevligare, kvaliteten höjs samt 
att leveranser av tjänster från lokalvården blir 
smidigare. Sensorerna skulle även kunna hjälpa 
till att få kontroll på den utrustning Lokalvården 
använder i sitt dagliga arbete. Genom att få en 
insikt i hur mycket och ofta utrustningen används 
finns potential att förbättra hygienfaktorer och en 
minskad klimatpåverkan.
 

Kan	man	då	säga	‘Nämen,	här	är	tillräckligt	
rent	enligt	de	olika	hygienfaktorerna’,	 så	
behöver man inte nyttja den utrustningen 

så	 är	 det	 både	 en	 miljöaspekt	 och	 en	 ekonomisk	
vinning.
 
Hos Kundcenter finns en positiv påverkan med IoT 
då det kan leda till färre korta ärenden som inte 
nödvändigtvis behöver hanteras över telefon. Detta 
kan i sin tur leda till ett minskat stresspåslag hos 
de anställda och en högre kvalitet på kundmötet. 
Detta kan även ses som ett större värde för kunden 
som inte behöver ringa ett telefonsamtal för att 
beställa tjänster.
 

Jag	tror	vår	roll	ändras,	det	kanske	blir	de	
komplexa	 [samtalen]	 som	 kommer	 att	
finnas	 kvar,	 men	 de	 här	 korta	 samtalen	

som	är	då	 filterbyte	eller	 service	på	hissen	eller	 vad	
det	nu	kan	vara,	dem	kanske	inte	kommer	att	gå	via	
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oss,	att	det	sker	per	automatik	bakom.
 
Internet of Things förväntas också kunna avlasta 
vården genom att det reaktiva arbetet som finns i 
nuläget blir mer proaktivt.

Istället	så	hade	vi	velat	att	vi	var	en	proaktiv	
serviceleverantör som någonstans hela 
tiden	såg	till	att	allting	bara	flöt,	att	vården	

aldrig	behöver	 ta	 tiden	att	egentligen	kontakta	oss,	
utan vi bara levererar det vi ska.
 
Inom IoT finns olika applikationer som kan 
användas genom till exempel sensorer. Sensorer 
på toalettdörrar skulle kunna generera information 
om hur ofta utrymmet används och om det behöver 
städas mer eller mindre. Med sensorer finns 
även en möjlighet att lokalisera en certifierad 
lokalvårdare som snabbt kan tilldelas en speciell 
arbetsuppgift. Att använda sensorer för att tagga 
och spåra städmaskiner är ännu en möjlighet att på 
ett snabbare och mer effektivt sätt lokalisera dess 
position.
 

Jag	 tänker	 att	 kunna	 sätta	 upp	
rörelsemönster	 eller	 rutter,	 den	 typen,	
ser	 jag	 som	ett	 stort,	 om	det	 är	möjligt	 i	

framtiden,	ett	stort	hjälpmedel	och	fördel	för	de	som	
jobbar med det här [lokalvård].
   
Sensorerna samlar in en stor mängd data och 
frågan kvarstår hur den ska användas. Denna 
fråga är i dagsläget inte prioriterad  då CAFM 
grundplattformen måste finnas på plats först.
 

Vi har redan hur mycket data som helst vi 
kan	göra	någonting	med,	men	vi	vet	inte	
riktigt	hur	vi	ska	gör	det,	och	vi	vet	inte	var	

vi ska börja.
 
Datan ger samtidigt en stor möjlighet att få in ännu 
mer information som är bra att ha över de arbetssätt 
och arbetsuppgifter som finns idag.
 

Det	 ger	 dig	 en	 våldsam	 mängd	 data,	
som	om	att	du	kan	analysera	den	på	rätt	
sätt,	plocka	ut	den	på	rätt	sätt,	så	bör	du	

kunna	planera	med	väldig	noggrannhet.

 Även om Internet of Things generellt sett ses som 
positivt så finns det ändå en del frågor. Exempelvis 
kan det mänskliga mötet vara svårt att ersätta fullt 
ut. Det är även svårt att veta i vilken utsträckning 
sensorerna ska användas för att skapa en nytta.

Det är klart att vi ska ha stora visioner 
och	högt	satta	mål,	men	vi	måste	också	
inse	 att	 den	 här	 typen	 av	 verksamhet	

vi	 har,	 involverar	 väldigt	 mycket	 människor	 och	
väldigt mycket handkraft. Vi är ute och jobbar med 
händerna,	och	då	får	vi	ha	stor	respekt	för	det.	Vad	
kan	en	sensor	egentligen	hjälpa	oss	med?	Om	vi	ska	
arbeta med IoT så måste vi verkligen tänka igenom 
vilken	nytta	vi	har	av	det,	utifrån	våra	förutsättningar.

INTERVJUSAMMANFATTNING

CAFM
• Positiv utveckling för Regionservice.
• Behovet av den nya systemlösningen 

kommer att bidra med effektivisering och 
transparens av befintliga arbetsprocesser och 
arbetsflöden.

Internet of Things
• Kan bidra till att Regionservice går från att 

vara en reaktiv leverantör till en proaktiv.
• Möjlighet att förbättra och effektivisera 

arbetsprocesser och arbetsflöden ytterligare.
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KAPITEL 5

ANALYS
I detta kapitel analyseras resultatet som 
framkommit i studien.

SWOT............................................................ 33
ANVÄNDNINGSFALL och 
PROCESSMODELLER.................................... 34

GAP-analys............................................. 34
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• Statistik och underlag som arbetsstöd.
• Ett standardsystem och gränssnitt.
• Digitalt verktyg på mobila plattformar. 
• All information överblickbar och samlad 

på ett och samma ställe.
• Realtidsdata.

• Ny och obeprövad systemlösning och 
teknik inom verksamheten, motivera 
personalen.

• Nytt arbetssätt för alla oavsett teknisk 
eller språklig kunskapsnivå.

• Systemlösning som inte är färdigutvecklad 
- oklart vad big data kan användas till. 

• Många olika behov inom verksamheten  
som ska använda ett standardiserat 
system och arbetssätt.

• Att se äldre arbetsprocesser på ett nytt sätt 
som tillvaratar systemets potential.

• Möjliggöra att all personal kan utgå från 
samma kunskapsnivå.

• En likartad hög kvalitets-standard 
på det arbete som utförs inom hela 
verksamheten.

• En högre lönsamhet genom 
effektivisering.

• Hanterbar data som tillför verksamheten 
fördelar i arbetsprocessen.

• Datan nyttjas inte och systemlösningens 
funktion ifrågasätts.

• Systemet används eller tillämpas inte på 
rätt sätt. 

• Äldre processer och arbetssätt förändras 
inte.

• En förändringsprocess som både är 
tidskrävande och kostsam.

• Systemet skapar arbetssätt som inte är 
effektiva för allas behov.

CAFM

• Hitta, identifiera samt lokalisera objekt 
och människor genom realtidsdata.

• Statligt stöd för utvecklandet.

• Genererar enorm datamängd (big data ) 
- ovisst hur det kan användas och lagras.

• Sårbar datalagring i exempelvis 
molntjänster.

• Säkerhetfrågor - hur information ska 
lagras och hanteras.

• Svårt för enskilda individer att överblicka 
vilken data som används och hur den 
hanteras.

• Oklart om vem som äger datat och 
rättigheterna.

• Mer effektiva, optimerade och proaktiva 
processer.

• Förutsägbara underhåll för exempelvis 
maskiner.

• Möjligheter för databaserad resultat-
hantering. 

• Smartare byggnader för bättre energi-
användning.

• Bättre beslutsunderlag.
• Reducerade kostnader.
• Behovsstyrd resursplanering.

• Medarbetare vill inte tillämpa spårning 
med rädsla för sin integritet och säkerhet.

• Datalager är inte optimerat för att hantera 
den enorma datamängden.

• Kostsamt att hantera all IoT-data.
• Tekniken lever inte upp till 

förväntningarna.
• Säkerhetsrisk att data används för andra 

ändamål än ursprungligt tänkt. 
• Tekniken appliceras på fler ställen än 

nödvändigt.

Internet of Things

SWOT

SWOT-analysen har använts som ett verktyg för att identifiera de olika potentialerna CAFM och Internet of 
Things har och kan ses som ett sammanfattande resultat av de intervjuer, analyser och även egna antaganden 
som gjorts från den empiriska undersökningen och teoridelen. Genom detta skapas en generell bild av 
situationen som ger stöd åt hur IoT kan användas och tillämpas i verksamheterna.

KAPITEL 5 - ANALYS
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ANVÄNDNINGSFALL och 
PROCESSMODELLER

Internet of Things kan bidra till att skapa nya 
möjligheter om hur verksamheter arbetar i dess 
olika arbetsprocesser. Regionservice har en 
förhoppning om ett framtida läge där de kan bidra 
med smidigare leveranser till sina kunder och bli en 
proaktiv leverantör. Inom IoT finns applikationer 
som genom sensorer kan samla in data i realtid 
och därmed förutse och meddela innan något 
oförutsägbart händer. Detta bidrar till nyttan 
behovsstyrd resursplanering. Med en behovsstyrd 
resursplanering kan lokalvården planera på ett 
smartare och effektivare sätt. Ett exempel är att fästa 
sensorer på behållare för tvål, pappershanddukar 
och toalettpapper där ett meddelande skickas via 
appen om det håller på att ta slut. Att använda 
sensorer på toalettdörrar kan bidra till bättre data 
och statistik för hur ofta en toalett används - både 

i vårdrum och på offentliga platser. Genom att 
analysera datat kan lokalvården få meddelanden 
att en toalett används ett antal gånger och måste 
städas, vilket även kan leda till mindre förbrukning 
av kemikalier och städmaterial.  

Spårbarheten är även en identifierad nytta då 
städutrustning och lokalvårdare på ett effektivt 
sätt kan identifieras (se Box 7. Användningsfall 
“Smittstädning, Lokalisering - Framtidsläge”). 
Fördelen med att lokalisera lokalvårdare är att 
vid oförutsägbara händelser, såsom vid akut 
smittstädning, är det möjligt att lokalisera 
lokalvårdare som har rätt kompetens att städa. I 
nuläget är detta ett moment som tar lång tid och 
där det finns utrymme för effektivisering (se Bilaga 
5. Tidsangivelser vid städmoment, 48).

GAP-analys
Jämförelsen mellan hur användningsfallen ser ut i 

<<process>>
Hitta 

lokalvårdare

<<process>>
Tilldela 

arbetsorder

<<process>>
Ta emot 

arbetsorder

<<process>>
Öppna 

arbetsorder

<<process>>
Gå till rum

<<process>>
Klicka på 
“Starta”

<<process>>
Städa rum

<<process>>
Lämna rum

<<process>>
Klicka på 
“Stoppa”

<<process>>

Smittstäd - 
Lokalisering

<<abstract>>
:arbetsorder

<<abstract>>
:Städning

Box 7. Användningsfal l 	“Smittstädning,	Lokal iser ing	- 	Framtids läge”

Hos	Lokalvården	tittar	Teamledaren	 i	CAFM	för	att	se	vilken	 lokalvårdare	som	dels	har	 rätt	kompetens,	dels	är	
närmast	det	rum	som	behöver	smittstädas.	Efter	att	en	lokalvårdare	identifierats	tilldelar	teamledaren	arbetsordern	
via	appen.	 tilldelas	arbetsordern	genom	appen.	 Lokalvårdaren	 får	meddelandet	 i	 sin	handenhet	och	går	 till	
rummet	som	ska	städas.	Lokalvårdaren	klickar	på	att	starta	arbetsordern	och	städar	därefter	rummet.	När	rummet	
blivit	städat	klickar	lokalvårdaren	på	“Stopp”	och	arbetsordern	klarmarkeras	i	appen.
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den nya systemlösningen och där IoT används är inte 
lika omfattande i jämförelse med hur det var innan 
digitaliseringen påbörjades. Vid användningsfallen 
för regelmässig städning ses ingen övergripande 
större förändring i processmodellerna. I detta fall 
är det delprocessen “Städa rum” som effektiviseras 
med hjälp av IoT, då sensorer placeras på behållare. 
Denna process bidrar till ett mer proaktivt arbetssätt, 
vilket därmed blir nyttan i användningen av IoT (se 
Box 8. Användningsfall “Regelmässig städning - 
Framtidsläge”.).

Vid användningsfallen för smittstäd blev det 
en mer tydlig förändring efter att IoT tillämpades 
då delprocessen “Hitta lokalvårdare” lades till. 
Utifrån denna delprocess bidrar IoT med nyttan att 
lokalisera lokalvårdare vid oförutsägbara händelser. 
Ett liknande motstånd som vid CAFM:s införande, 
då lokalvårdare ansåg att systemlösningen var ett 
sätt att kontrollera och övervaka, kan finnas mot 
denna typ av spårbarhet.

CAFM är ett digitalt verktyg och en digital plattform 
som behövs, och är nästan en förutsättning, för 
att använda ytterligare IoT-teknik. Den data 
som genereras med hjälp av IoT kan ses som en 
annan möjlighet att samla in ytterligare data om 
en given situation där ett behov uppstår. De nya 
användningsfallen har haft som utgångspunkt att 
identifiera dessa situationer där mer data skulle 
kunna effektivisera arbetsprocessen ytterligare. 
Den skillnaden som finns är att det blir ett mer 
proaktivt arbete i de situationer där mer IoT-teknik 
tillämpas.

Utifrån hur arbetsprocesserna ser ut idag finns 
det redan en datamängd som kan analyseras och 
användas. Denna bör tas om hand först för att sedan 
se om det finns ytterligare behov av information 
som kan kompletteras med mer IoT-teknik. 
Skillnaden är att denna datamängd genereras på 
ett manuellt sätt, där användaren är en aktiv part. 
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Box 8. Användningsfal l 	“Regelmäss ig	städning	- 	Framtids läge”

Lokalvårdaren	 loggar	 in	på	den	digitala	handenheten	och	får	upp	en	 lista	med	dagens	städning.	Listan	visar	
rumsnummer	i	fallande/stigande	ordning.	Lokalvårdaren	börjar	med	det	rum	som	står	högst	upp	i	 listan.	 Innan		
städningen	 påbörjas	 klickar	 hen	 på	 rummet	 och	 sedan	 på	 “Starta”.	 Lokalvårdaren	 går	 sedan	 in	 i	 rummet	
och	 städar.	 I	 appen	 kan	även	 lokalvårdaren	 få	 upp	de	delmoment	 som	 ska	 städas	 i	 varje	 rum.	 I	 detta	 rum	
behöver	inte	delmomentet	“Tömma	papperskorg”	utföras	då	den	är	markerad	som	grön	i	appen.	Lokalvårdaren	
kommer	istället	att	få	en	signal	i	sin	handenhet	då	papperskorgen	behöver	tömmas.	När	städningen	är	klar	går	
lokalvårdaren	ut	ur	rummet	och	klickar	sedan	på	“Stoppa”	i	appen.
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I användningsfallet “Regelmässig städning” mäter 
lokalvården den tid det tar att städa ett utrymme. Om 
en avvikelse skulle uppstå registrerar lokalvårdaren 
detta i appen. I båda situationer genereras data, 
som skulle kunna användas och analyseras. Med 
datan kan arbetsprocesser planeras på ett smartare 
sätt, då det finns information om hur lång tid det 
tar att städa ett utrymme. Avvikelser kan förutsägas 
utifrån dataanalyserna om hur ofta ett utrymme inte 
kan städas utifrån en eventuell trend som visar ett 
givet klockslag eller dag utrymmet inte kan städas.
 
CAFM har redan IoT-teknik som kan och bör 
användas av verksamheten. Lokalvårdens digitala 
handenheter kan fungera som en sensor för att 
eventuellt lokalisera lokalvårdare och användas 
som mottagare av analyserad data som skickas 
som information. Det IoT kan bidra med är att 
‘pinpointa’ de delmoment i städningen för att 
säkerställa att städningen tas omhand precis när 
behovet uppstår, snarare än efteråt. Sensorerna 
kan ses som ett hjälpmedel att samla in mer data, 
vilket bidrar till att verksamheterna får ännu 
mer information och kunskap att göra det redan 
förutsägbara mer förutsägbart. I detta fall, för att 
vara en mer proaktiv leverantör. Men att tillämpa 
IoT-teknik innan implementationen av CAFM är 
klar är inte att rekommendera utan bör vänta tills 
att systemlösningens identifierade nyttoeffekter 
blir realiserade.
 
En annan fördel och en indirekt nytta med att 
använda sig av mer IoT-teknik är att Regionservice 
största kund, vården, kan bli avlastade på grund 
av det proaktiva arbetet och lägga ett större fokus 
på det egna kompetensområdet. Vården kommer 
även att få ta del av den nya systemlösningen och 
kan på så sätt få tillgång till information som rör 
lokalvård och underhåll. Kundcenter, som är first 
line support i Regionservice, kommer fortfarande 
att vara en central del i användningsfallet om 
smittstädning, då detta är en oförutsägbar händelse 
vilket inte kan påverkas med IoT-teknik. Dock 
kan ytterligare IoT-teknik minska antalet korta 
samtal där till exempel vården ringer för att få 
statusuppdateringar angående lokalvård. Det kan 
bidra till en bättre och stressfri arbetsmiljö hos 
Kundcenter som inte behöver fokusera på dessa 

samtal. Fokuset och kvaliteten blir istället bättre på 
de andra telefonsamtalen.
 
Då Internet of Things bör ses som en förlängning av 
CAFM behöver det business case som gjordes innan 
beslut om start av systemlösningen uppdateras. 
Fokusområdena i ett modifierat business case är 
de konkreta och icke konkreta nyttorna som blivit 
identifierade samt kostnaderna för eventuell ny 
teknik.
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Studien har haft som syfte att undersöka nyttor, 
fördelar, behov och utmaningar med Internet 
of Things inom offentlig verksamhet och 
verksamhetsområdet Facility Management. I 
detta kapitel redogörs studiens slutsatser baserat 
på resultatet och analysen med utgångspunkt i 
studiens syfte, frågeställningar och teori.
 

Vilka	 nyttor,	 fördelar	 och	 utmaningar	
finns	 det	 med	 Internet	 of	 Things	 i	 en	
offentlig verksamhet?
 
Nyttor och fördelar
IoT kan ses som ett komplement till den data som 
redan finns i en verksamhet och en större möjlighet 
att samla in och analysera data på. IoT-tekniken 
kan hjälpa till att förutse det förutsägbara, vilket 
bidrar till ett proaktivt arbetssätt. Detta är något 
som Acharya (2018) pekar på som en fördel då 
det ger verksamheter bättre kontroll i sin egen 
verksamhet. Även ISS (IBM 2016) har med hjälp 
av IoT-tekniken upplevt ett proaktivt arbetssätt. 
Utifrån analysen av fallföretaget kan det proaktiva 
arbetssättet användas genom en behovsstyrd 
resursplanering. Det proaktiva arbetssättet är även 
till stor fördel för verksamheter där hygienaspekten, 
exempelvis inom vård, är hög för att fastställa 
kvalitet och renlighet.

Vid en IoT-tillämpning kan verksamheter behöva 
förändra befintliga arbetsprocesser och arbetsflöden 
för att effektivisera planeringen efter behovet. 
Detta kan i sin tur bidra till en bättre standard och 
kvalitet i de tjänster som verksamheten levererar. 
Tjänsterna levereras på ett smidigare sätt, då 
verksamheten utifrån den statistiska dataanalysen, 
gör att verksamheten alltid ligger ett steg före vilket 
kan ge en större konkurrenskraft. Exempelvis kan 
IoT-tekniken innebära att lokalvårdare inte blir 
högt arbetsbelastade genom att arbetsprocesser 
effektiviseras, där även McKinsey Global Institute 

(2015) pekar på en ökad produktivitet.
En indirekt fördel är att verksamhetens kunder 

och anställda inom verksamheten kan fokusera mer 
på eget kompetensområde. Är de [kund/anställd] 
en aktiv del i arbetsflödet, till exempel genom att 
de lägger beställningar på lokalvårdstjänster, kan 
det minska i de fall där IoT-tekniken används för 
att samla data och information om det som berör 
tjänsten. Detta är även något Sigfox (2018) ser 
tydliga fördelar med. I fallföretagets fall behöver 
inte deras största kund, vården, ringa för att få en 
status på en beställd tjänst såsom smittstädning. De 
får istället tillgång till informationen genom den 
nya systemlösningen.
 
IoT-teknik möjliggör spårning för att lokalisera 
och identifiera utrustning och anställda. Detta är en 
fördel som Gävle sjukhus ser en stor nyttoeffekt av 
genom att lokalisera rullstolarna. För fallföretagets 
del kan tekniken användas för att lokalisera och 
placera lokalvårdare på rätt plats.

Effekterna och nyttan av IoT kan variera 
beroende på var och hur tekniken används. 
Detta behöver inte betyda att användningen av 
tekniken inte kan bidra med en tillräcklig nytta. 
För fallföretagets användningsfall “Regelmässig 
städning” sågs ingen större skillnad mellan nu- 
och framtidsläge, men i delprocessen “Städa rum” 
finns nyttan med att använda IoT då det bidrar till 
det proaktiva arbetssättet. Processmodellerna i 
denna studie är övergripande och begränsade till 
utvalda delprocesser. Verksamheter kan göra mer 
detaljerade processmodeller för att skaffa sig en 
tydligare bild i hur tekniken kan användas i deras 
arbetsprocesser och därmed även se ifall nyttan är 
tillräcklig för att använda sig av IoT.

Nyttoutvärdering
Att göra en nyttoutvärdering är en viktig del när 
en verksamhet ska besluta om att investera i och 
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implementera ett IT-projekt i syfte att förbättra/
utveckla verksamheten. En kostnads- och 
nyttoutvärderingsanalys, ett  business case, är 
grundläggande för att kunna möjliggöra detta och 
ett måste för att se om investeringen kan gå i hamn. 
I fallföretaget har business caset varit ett viktigt 
underlag i beslutet att införa CAFM och för att 
visa att investeringen är lönsam. En förutsättning 
för att möjliggöra användningen av IoT är att 
verksamheter har stöd av detta i sin IT-verksamhet. 
Detta menar även Lundberg (2009) kommer att 
öka sannolikheten till en lyckad IT-investering.

Utmaningar
En av utmaningarna som verksamheter bör ta 
hänsyn till är hur de anställda ska “motiveras” till 
förändringen och säkerställa att den personliga 
integriteten inte hotas. Detta är även något 
Whitmore, Agarwal och Xu (2015) ser som en 
utmaning. Risken kan bli att de anställda inte vill 
använda tekniken i rädsla för att bli övervakade 
och för att datat inte kommer att hanteras på ett 
säkert sätt.

En annan utmaning är hur data kan lagras, 
analyseras och användas på ett säkert sätt. I och med 
att IoT-tekniken till största delen är nätverksbaserad 
kan det innebära att molntjänster används. Dessa är 
mer sårbara för exempelvis hackerattacker.
 
Antagandet i denna studie är att de största 
finansiella nyttoeffekterna genereras genom att 
verksamheterna implementerar en grundplattform, 
likt CAFM, i sin övergripande digitaliseringsprocess 
och samtidigt tillämpar IoT-tekniken. 

För studiens fallföretag är det implementeringen 
av den nya systemlösningen som kommer att ge 
de största finansiella nyttoeffekterna. Genom att 
tillämpa IoT teknik i ett senare skede, kan detta 
också förstärka de finansiella nyttoeffekterna 
ytterligare då arbetsprocesser och arbetsflöden 
fortsätter effektiviseras. 

En grundplattform, likt CAFM, är en 
förutsättning för att tillämpning av IoT-teknik ska 
ge de förväntade finansiella nyttoeffekterna.

Vilket	behov	av	IoT-användningen	finns	
det?
 
Ett behov är i de flesta fall kopplat till ett eller flera 
krav som ska upphäva upplevda brister. I detta fall 
styrs behovet hur IoT kan bidra med de nyttor och 
fördelar som identifierats. Fallföretaget upplever 
en brist i verksamheten för att leverera sina tjänster 
på ett sömlöst och smidigt sätt, där IoT kan vara en 
lösning på detta för att bli en proaktiv leverantör. 
Detta är något som bland annat Ahmed et al. (2016) 
nämner där applikationer som samlar in data i realtid 
kan bidra till bättre beslutsunderlag. I en miljö 
som är föränderlig är tillgången av realtidsdata en 
fördel för att ta snabbare och mer anpassade beslut 
efter behov. Som nämnt i analysdelen så måste 
den enorma mängd data som CAFM kommer att 
generera hanteras och analyseras noggrant innan 
ytterligare IoT-teknik tillämpas för att lättare kunna 
identifiera vilka behov som finns.

Verksamheter måste även fråga sig vad syftet 
är med de applikationer som finns inom IoT. 
Spårning kan till exempel ses som positiv för de 
verksamheter som i dagsläget spenderar mycket 
resurser på att lokalisera objekt, något Atzori, 
Iera och Morabito (2010) även identifierat. 
Skulle lokaliseringstekniken istället appliceras på 
personalen kan det finnas en risk att tekniken inte 
vill användas då integriteten uppfattas som hotad. 
Frågan är då vilket syfte och behov det finns av 
att lokalisera människor ska hanteras. Här är det 
viktigt att ta del av de utmaningar som kan uppstå 
och möjligheten att motivera hur applikationen 
kommer att bli ett hjälpmedel och inte ett sätt att 
övervaka och kontrollera.
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KAPITEL 7

REFLEKTION
I början av studien var syftet omfattande med 
olika frågeställningar som gjorde att det blev 
svårt att definiera studiens avgränsning. Den 
första frågeställningen handlade om data och 
datahantering där jag grävde ner mig djupt i IoT-
teknikdjungeln. Efter ett tag kom jag fram till att 
jag inte kom någon vart med frågeställningen. 
Jag började om och formulerade en mer generell 
frågeställning - vad är nyttan med IoT? Syftet 
blev tydligare och mer definierat vilket även 
blev studiens mål genom hela arbetet. Med det 
uppdaterade syftet fick studien en inriktning som 
gjorde det lättare att hålla sig på rätt spår.

Studien har varit en iterativ process, vilket har 
inneburit att jag under arbetets gång har gått tillbaka 
till resultaten och kompletterat med nya resultat 
för att behålla den röda tråden. Det har varit en 
omfattande process där jag fått lära mig att ställa 
rätt frågor, samt att hålla mig inom avgränsningen 
och syftet. 
 
Jag har under studiens gång kommit fram till 
nya insikter och reflektioner över de resultat som 

framkommit. Dessa insikter har i vissa fall lett 
mig tillbaka till studiens syfte eller en helt annan 
infallsvinkel som jag inte kunnat ta med i den här 
studien. Insikterna har till stor del varit kopplade 
till tekniken och den datamängd IoT genererar, 
vilket i den här studien varit en avgränsning.

En av insikterna är hur Internet of Things och 
systemlösningen CAFM inte ska ses som två 
enskilda entiteter, utan sammankopplas till en 
entitet. Båda syftar till att använda den data som 
genereras på ett smartare sätt och därmed att 
skapa smartare arbetsprocesser och arbetssätt. Vid 
studiens början utgick jag från IoT och CAFM 
som två olika entiteter vilket har speglat mitt sätt 
att samla in information i studien. Detta är en 
insikt jag ser som en lärprocess som varit viktig 
för mig då jag har behövt skapa mig en förståelse 
och kunskap, dels över var förvaltningen befinner 
sig, dels hur IoT fungerar. Arbetet kan användas i 
en fortsatt studie med fokus på datahantering och 
teknik.

Jag har även fått en inblick i hur 
verksamhetsutveckling fungerar under ett 
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pågående digitaliseringsarbete. I den empiriska 
undersökningen har jag intervjuat och pratat med 
människor som varit väldigt generösa med att dela 
med sig av sina upplevelser. Detta har gjort att jag 
har fått en större förståelse i hur omfattande en 
utvecklingsprocess är. Intervjuerna har även lärt 
mig att föra diskussioner och ta andras åsikter i 
beaktande under en arbetsprocess.
 
Studien blev hypotetisk då jag har utgått från att 
nyttoeffekterna av CAFM blir realiserade och gjort 
antaganden därefter. Detta har inneburit att jag fått 
vara mer kritisk i det resultat jag fått utifrån den 
empiriska studien i hur systemlösningen används 
och kommer att användas för att se om de fördelar 
och nyttor med IoT är möjliga. 

Utifrån förutsättningarna har frågeställningarna 
besvarats utifrån den information som jag har fått 
från teorin och empirin. De tankar och idéer som 
är presenterade i denna studie kan ses som ett steg 
i den framtida processen i hur Internet of Things 
används och implementeras genom att analysera 
den data som finns och var det finns mer behov.

FRAMTIDA STUDIER

• Naturligt nästa steg är att fördjupa sig i IoT-
tekniken för att se vad som redan finns i IT-
verksamheten och vilka tillägg som behövs.

• Se över datalager och nätverk för att 
säkerställa den säkerhet som krävs vid 
användning av tekniken. Vad finns inom 
verksamheten idag?

• Hur ska data användas och vad behöver 
man veta.

• Hur anställda kan bli motiverade för att 
ta till sig tekniken och de förändrade 
arbetsprocesserna.

KAPITEL 7 - REFLEKTION



42

KAPITEL 8

KÄLLOR

BÖCKER

Dahlgren, Lars Erik., Lundgren, Göran., Stigberg, 
Lars. 2000. Öka nyttan av IT! Att skapa och 
värdera nytta i verksamheten med hjälp av PENG. 
Stockholm: Ekerlid.

Jacobsen, Dag Ingvar. 2017. Hur genomför 
man undersökningar? Introduktion till 
samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB.

Holme, Idar Magne., Solvang, Bernt Krohn. 
1997. Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. 2 edi. Lund: Studentlitteratur.

Lundberg, David. 2009. IT och Affärsnytta - 
Konsten att lyckas med investeringar i IT. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur AB.

Merriam., Sharan B. 1994. Fallstudien som 
forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Pearlson, Keri E., Saunders, Carol S. 2013. 
Strategic Management of Information Systems. 5. 
uppl. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

FORSKNINGSARTIKLAR

Abdul-Qawy, Antar Shaddad., Pramod, PJ., 
Magesh, E., Srinivasulu, T. 2015. The Internet of 
Things (IoT): An Overview. Journal of Engineering 
Research and Applications 5(12): 71-82. 

Ahmed, Ejaz., Yaqoob, Ibrar., Gani, Abdullah., 
Imran, Muhammad., Guizani, Mohsen. 2016. 
Internet of Things based Smart Environments: 
State-of-the-art, Taxonomy, and Open Research 
Challenges. IEEE Wireless Communications 23(5): 
10-16. doi: 10.1109/MWC.2016.7721736

Atzori, Luigi., Iera, Antonio., Morabito, Giacomo. 
2010. The Internet of Things: A Survey. Computer 
Networks 54(15): 2787–2805. doi: 10.1016/j.
comnet.2010.05.010

Chen, Feng., Deng, Pan., Wan, Jiafu I., Zhang, 
Daqiang., Vasilakos V, Athanasios., Rong, 
Xiaohui. 2015. Data Mining for the Internet 
of Things: Literature Review and Challenges. 
Hindawi Publishing Corporation, International 
Journal of Distributed Sensor Networks 2015. doi: 
10.1155/2015/431047

Chovatiya, Foram., Prajapati, Purvi., Vasa, Jalpesh., 
Patel, Jay. 2018. A Research Direction on Data 
Mining with IOT. Information and Communication 
Technology for Intelligent Systems, Smart 
Innovation, Systems and Technologies 83. doi: 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-63673-3_22

Guth, Jasmin., Breitenbücher, Uwe., Falkenthal, 
Michael., Fremantle, Paul., Kopp, Oliver., 
Leymann, Frank., Reinfurt, Lukas. 2018. A Detailed 
Analysis of IoT Platform Architectures: Concepts, 
Similarities and Differences. I Beniamino Di 
Martino, Kuan-Ching Li, Laurence T. Yang och 
Antonio Esposito (red.). Internet of Everything - 
Algorithms, Methodologies, Technologies and 
Perspectives. Singapore: Springer Nature, 81-101. 
doi: https://doi.org/10.1007/978-981-10-5861-5_4

Kamal Aldein Mohammed, Zeinab., Sayed Ali 
Achmed, Elmustafa. 2017. Internet of Things 
Applications, Challenges and Related Future 
Technologies. World Scientific News 67(2): 126-
148.

Lee, In., Lee, Kyoochun. 2015. The Internet of 
Things (IoT): Applications, investments, and 
challenges for enterprises. Business Horizons 
58(4): 431-440. doi: https://doi.org/10.1016/j.

KAPITEL 8 - KÄLLOR



43

bushor.2015.03.008

Whitmore, Andrew., Agarwal, Anurag., Xu, Lida. 
2015. The Internet of Things - A survey of topics 
and trends. Information Systems Frontiers 17(2): 
261–274. doi: 10.1007/s10796-014-9489-2

INTERNET

Acharya, Nikhil. 2018. IoT and analytics: Changing 
the reality of facility management. Softweb 
Solutions. [Blogg]. 10 januari. https://www.
softwebsolutions.com/resources/IoT-intelligent-
building-for-facility-management.html (Hämtad 
2019-04-06)

Atlantic BT. 2018. 3 Threats and 3 Benefits of the 
Internet of Things. Atlantic BT. [Blogg.]. 7 maj. 
https://www.atlanticbt.com/insights/3-threats-
and-3-benefits-of-the-internet-of-things/ (Hämtad 
2019-03-08)

Big data. [u.å.]. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/big-
data (Hämtad 2019-03-16)

Digitalisering. [u.å.]. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
l%C3%A5ng/digitalisering (Hämtad 2019-02-16)

Empiri. [u.å.]. Svenskt Ekonomilexikon. https://
www.ekolex.se/definition/empiri. (Hämtad 2019-
05-05)

Heuristik. [u.å.] Nationalencyklopedin.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
heuristik (Hämtad 2019-03-22)

IDG. 2016. Allt om digitalisering. https://www.
idg.se/2.38960/allt-om-digitalisering (Hämtad 
2019-02-16)

IoT Sverige. 2018. Testarena för IoT-lösningar. 
IoT Sverige. https://iotsverige.se/lunds-kommun-
malmo-stad/ (Hämtad 2019-03-08)

ITU. 2015. The Internet of Things. Internet of 

Things Global Standards Initiative.  https://
www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx 
(Hämtad 2019-04-07)

Nilsson, Tommy. 2015. Vi förklarar IOT, sakernas 
internet. Mobil. https://www.mobil.se/nyheter/vi-
f-rklarar-iot-sakernas-internet (Hämtad 2019-02-
16)

Pettey, Christy. 2017. The IoT Effect: Opportunities 
and Challenges. Gartner. 28 mars. https://www.
gartner.com/smarterwithgartner/the-iot-effect-
opportunities-and-challenges-2/ (Hämtad 2019-
03-03)

Projektledning. [u.å.] PENG-modellen. 
Projektledning. https://projektledning.com/peng-
modellen/ (Hämtad 2019-04-11)

Sigfox. 2018. How facility management companies 
can use IoT in offices. Sigfox. [Blogg]. 20 juli. 
https://www.sigfox.com/en/news/how-facility-
management-companies-can-use-iot-offices 
(Hämtad 2019-04-05)

Singh, Hemendra. 2018. The Internet of Things: 
IoT Solutions and its Benefits. Customer Think. 
http://customerthink.com/the-internet-of-things-
iot-solutions-and-its-benefits/ (Hämtad 2019-03-
14)

SKL. 2018. Sakernas internet, IoT, skapar 
möjligheter för välfärden. Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/
digitalisering/
informationsforsorjningochdigitalinfrastruktur/
sakernasinternetiot.13292.html (Hämtad 2019-02-
16)

Trana, Anders. 2017. Smarta offentliga miljöer. 
Future by Lund. 15 september. http://futurebylund.
se/smarta-offentliga-miljoer#Delprojekt (Hämtad 
2019-03-08)

Trana, Anders. 2017. Sensorer startar en revolution 
i soptunnan. Future by Lund. [Blogg.]. 17 april. 
http://futurebylund.se/project/sensorerna-startar-

KAPITEL 8 - KÄLLOR



44

en-revolution-i-soptunnan (Hämtad 2019-03-08)

PDF

Annegård, Malin., Zetterberg, Åsa. 2017. 
Sakernas internet - Möjligheter för välfärd och 
samhällsbyggnad. Sveriges Kommuner och 
Landsting. [Broschyr]. https://skl.se/download/18.
4fff220015e84782bfc339d/1505475997112/SKL_
Sakernas-internet_S5_webb.pdf (Hämtat d2019-
02-16)

AT&T. 2018. AT&T 10x Case Study: Using the 
Internet of Things to reduce facility costs and 
emissions.  AT&T Intellectual Property. [Broschyr].
https://www.business.att.com/content/dam/
attbusiness/reports/att-iot-case-study-facility-
costs.pdf (Hämtad 2019-04-21)

Capgemini Research Institute. 2017. Unlocking 
The Business Value of Industrial IoT. Capgemini 
Group. [Broschyr]. https://www.capgemini.com/
resources/unlocking-the-business-value-of-iot-in-
operations/# (Hämtad 2019-04-10)

IBM. 2018. Make your building more energy 
efficient. IBM Corporation. [Broschyr].
h t t p s : / / w w w. i b m . c o m / d o w n l o a d s / c a s /
EYNMANP4 (Hämtad 2019-04-12)

Internet of Things Sverige. 2017. Internet of 
Things för smarta samhällen. [Broschyr]. https://
iotsverige.se/wp-content/uploads/2016/10/IoT-
SmartaSamhallen-web.pdf (Hämtat 2019-02-15) 

IoT Barometern. 2017. IoT Barometern 2017. 
[Broschyr]. (Hämtad 2019-02-15)

McKinsey Global Institute. 2015. The Internet 
of Things: Mapping the Value Beyond the Hype. 
McKinsey & Company. [Broschyr]. https://www.
mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20
Funct ions/McKinsey%20Digi ta l /Our%20
Insights/The%20Internet%20of%20Things%20
The%20value%20of%20digitizing%20the%20
physical%20world/The-Internet-of-things-
Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx 

(Hämtad 2019-04-09) 

OECD. 2016. The Internet of Things: Seizing the 
Benefits and Addressing the Challenges. OECD 
Digital Economy Paper, No. 252. [Broschyr].
h t t p s : / / w w w . o e c d - i l i b r a r y . o r g /
docserver/5jlwvzz8td0n-en.pdf?expires=155784
8980&id=id&accname=guest&checksum=8416
EBAA411C56150A3E00F1C667E2A2 (Hämtad 
2019-03-12) 

Reddy Santhosh, Aala., Benedict, Kevin. 2014. 
Reaping the Benefits of the Internet of Things. 
Cognizant Report. New Jersey: Teaneck. 
[Broschyr].
https://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/
Reaping-the-Benefits-of-the-Internet-of-Things.
pdf (Hämtad 2019-03-12) 

Sundström, Tommy. 2016. Internet of Things: En 
guide till sakernas internet. IIS, Internetstiftelsen i 
Sverige. [Broschyr]. 
https://internetstiftelsen.se/docs/Internet-of-
things.pdf (Hämtad 2019-02-16) 

Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
[Broschyr].
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_
forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 
2019-03-20)
 

INSPELNING

Atea. 2018. Uppkopplade rullstolar på Gävle 
sjukhus. [online]. https://www.atea.se/kundcase/
uppkopplade-rullstolar-pa-gavle-sjukhus/ (Hämtad 
2019-03-15)

IBM. 2016. ISS and IBM: Transforming facilities 
management with cognitive IoT. [online]. https://
www.youtube.com/watch?v=mk0C_rRhMOw 
(Hämtad 2019-04-20)

KAPITEL 8 - KÄLLOR



45

FIGURER och ILLUSTRATIONER

Fig. 1. 
Capgemini Research Institute. 2017. How should 
organizations identify and prioritize use cases? 
[Illustration]. 
https://www.capgemini.com/resources/unlocking-
the-business-value-of-iot-in-operations/# (Hämtad 
2019-04-10)

Fig. 2. 
Vanhoutte, Sam. 2019. Understanding SaaS and 
PaaS for IoT [Illustration]. Codit. https://www.
codit.eu/blog/understanding-saas-and-paas-for-
iot/ (Hämtad 2019-04-15)

Fig. 3. 
Wennerholm, Lars. 2009. Business Case-analys. 
[PowerPoint-presentation]. SlidePlayer: https://
slideplayer.se/slide/1994207/ (Hämtad 2019-04-
25)

Övriga modeller och illustrationer är 
egenproducerade.
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BILAGOR

KAPITEL 3 -  METOD

Bilaga 1. Intervjuunderlag.

Bilaga 2. Intervjudeltagare.

FRÅGOR
Yrkesroll
Nuläge - CAFM
Vilken påverkan ser Du (utifrån ditt perspektiv) att CAFM-grundplattformen kommer att ha på Kundcenter 
och Lokalvården i Trelleborgs lasarett?
Vilka nyttoeffekter ser Du på systemlösningen?
Vilka mål (och processer) kopplat till CAFM är enligt Dig viktigast?
Framtidsläge - Internet of Things
Hur bekant är Du med begreppet Internet of Things/Sakernas internet? Definiera.
Genom till exempel sensorer som sätts på “things/saker” kan data samlas in för att ex. lokalisera objekt eller 
göra mätningar i lokaler. Hur ser Du på möjligheterna att använda detta inom verksamheten?
Vad är Din generella uppfattning om användning av IoT?

NAMN YRKESROLL DATUM
Frank Bas IT-projektledare 190304
Peter Lundgren Verksamhetsrepresentant 190306
Mia Andersson Processutvecklare Lokalvård 190311
Ulla Block Francke Verksamhetsutvecklingschef 190313
Gabriella Eliasson CAFM Delegat Kundcenter 190315
Mia Albin-Bah Programchef CAFM 190318
Fredrik Jarnestad Projektledare Funktion CAFM 190322
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KAPITEL 4 -  RESULTAT

Bilaga 3. Användningsfall “Smittstäd - Dåläge”.

En Kund ringer till Kundcenter för att beställa ‘Smittstädning’ på en av avdelningarna vid Trelleborgs 
lasarett. Kundcenter klickar på “Beställning smittstäd” i systemet Landlord och registrerar en arbetsorder. 
Efter ringer Kundcenter Lokalvården och meddelar om arbetsordern för smittstädning på Trelleborgs lasarett. 
Lokalvården godkänner arbetsordern över telefon och Kundcenter klickar på “Skicka arbetsorder”. Kundcenter 
kopierar ärendenumret från arbetsordern och loggar in på Serviceportalen. I systemet registrerar Kundcenter 
beställningen och klistrar in ärendenumret. Kundcenter avslutar genom att klicka på “Lös ärendet”.

Bilaga 4. Användningsfall “Smittstäd - Nuläge”.

En Kund ringer till Kundcenter för att beställa ‘Smittstädning’ på en av avdelningarna vid Trelleborgs lasarett. 
Kundcenter klickar på “Beställning smittstäd” och registrerar en servicebegäran i CAFM. Efter detta ringer 
Kundcenter till Lokalvården och meddelar om servicebegäran för smittstädning vid Trelleborgs lasarett. 
Lokalvården godkänner arbetsordern över telefon och Kundcenter avslutar genom att klicka på “Spara och 
skapa arbetsorder”.
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<<process>>
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Bilaga 5. Tidsangivelser vid städmoment.

STÖDMOMENT T ID	(min.) ANTAL GGR/MÅNAD
Lokalisera städmaskin ~ 5 4-8
Städa rum (förrum, vårdrum och toalett ~ 15 28
- Fylla på behållare ~ 1,5 28
- Tömma papperskorg ~ 1 28
- Städa toalett ~ 7 56 (2+ vårdrum / 28 (1 vårdrum)
Hitta och placera lokalvårdare (vid akut-/smittstädsfall) ~ 20-35 4-40
Offentliga utrymmen
- Städa toalett ~ 7 56
- Fylla på behållare ~ 1,5 28-56
- Tömma papperskorg ~ 1 4
Städa kontor/reception ~ 6 4
- Tömma papperskorg ~ 1 2
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