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Abstract 

Purpose: This study aims to explore how Internet of Things could be integrated in 
manufacturing companies to reduce the potential inadequacy in an information flow. To 
achieve this, two research questions were formed: 

 
1. How is the information flow designed in a manufacturing company that produces 

customer-specific products?  
 

2. What possibilities does Internet of Things give information flow to reduce potential 
inadequacy? 

 
Method: A pilot study was conducted to help the authors create a picture of the study's problem 
area. Later a literature study and a case study were conducted. The literature study was 
conducted to create the theoretical framework and included areas such as Internet of Things, 
information, communication, information flow and information systems. The case study 
conducted at a large manufacturing company and was consisted document studies, 
observations and a focus group. The results of the study are generated through a pairing of the 
theoretical framework and empirical study. 

 
Findings: The company's information flow was complex and contained a lot of manual 
management of information and communication. This turned out to create consequences for 
the information’s reliability, relevance, and timing. It has therefore been found that there are 
improvement opportunities through an integration of IOT in the information flow. A 
digitalization of an information flow can lead to creation of standard process and a larger and 
safer amount of shared information. 

 
Implications: The study contributes theoretically by evaluating how IOT can contribute to 
innovative ways of working with information flows at manufacturing companies; this by 
analysing key aspects of a current information flow and IOT. Practically, the study contributes 
to identifying potential improvements by integrate IOT in a corporate information flow.  
 
Limitations: The study is of a one-case-design which limits generalisability. Therefore, other 
companies may need to examine their specific requirements before taking advantage of the 
study. The generalization increases slightly due to the broadness of the term IOT and that it can 
be applied in a wide range of areas. The method chapter has been carefully designed and 
described to increase the study's reliability. 
 
Keywords: Internet of Things (IOT), Information, Information flow, Communication.
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Sammanfattning 

Syfte: Studien ämnar att studera hur Internet of Things skulle kunna integreras för att minska 
potentiella brister i informationsflödet hos tillverkande företag. För att möjliggöra detta 
formulerades två forskningsfrågor: 

 
1. Hur är informationsflödet utformat hos ett tillverkande företag med högt anpassade 

kundprocesser?  
 

2. Vilka möjligheter ger Internet of Things för att minska potentiella brister i 
informationsflödet? 

Metod: En förundersökning gjordes för att ge författarna en bild av studiens problemområde. 
Vidare genomfördes en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien skapade studiens 
teoretiska ramverk och innehåller områden som Internet of Things, information, 
kommunikation, informationsflöde och informationssystem. Fallstudien genomfördes på ett 
stort tillverkande företag och bestod av dokumentstudier, observationer och en fokusgrupp. En 
sammankoppling av studiens teoretiska ramverk och empiri genererade studiens resultat. 
  
Resultat: Företagets informationsflöde visade sig vara komplext och innehålla mycket 
manuell hantering av information. Något som visade sig ge konsekvenser för informationens 
pålitlighet, relevans och tidsperspektiv. Det finns därför förbättringsmöjligheter genom att 
integrera Internet of Things, då en digitalisering av informationsflödet skulle kunna leda till 
standardiserade processer samt en större och säkrare mängd delad information.   
 
Implikationer: Teoretiskt bidrar studien genom att utvärdera hur Internet of Things kan 
bidra till nya sätt att arbeta med informationsflöden hos tillverkande företag. Studien visar 
detta genom att analysera viktiga aspekter inom ett nuvarande informationsflöde och Internet 
of things. Praktiskt bidrar studien med att identifiera potentiella förbättringsmöjligheter i ett 
företags informationsflöde genom en integration av Internet of Things. 

 
Begränsningar: Studien är designad som en enfallsstudie vilket begränsar 
generaliserbarheten. Andra företag kan komma att behöva undersöka sina specifika 
förutsättningar för att dra nytta av studien. Generaliserbarheten ökar till viss del då Internet of 
Things är ett brett ämne och kan appliceras på ett stort antal områden. För att öka studiens 
tillförlitlighet har metodkapitlet noggrant utformats och beskrivits.  
 
Nyckelord: Internet of Things (IOT), Information, Informationsflöde, Kommunikation.
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Ordlista 
 
Bakåtplanering: innebär att affärssystemet IFS börjar planera utifrån leveransdatum och 
sedan går uppströms till den första aktiviteten i flödet. 

 
Industry 4.0: ett koncept som är introducerat av den tyska regering och som beskriver en 
önskad industriell utveckling för industrin. 

 
Inköpare: en anställd vars uppdrag är att beställa material och upphandla avtal med 
leverantörer. 

 
Inköpsanmodan: en företagsintern handling som ger i uppdrag att utfärda en inköpsorder.  

 
Inköpsorder: en order till leverantör med specifikationer om leverans av material eller 
tjänster. 

 
Internet Of Things: ett koncept som innebär att fysiska komponenter kan kommunicera 
med hjälp av internet. 

 
Leveranslag: en avdelning som sköter sluttester och kontroll innan leverans till kund. 

 
Produktionsplanerare: en anställd som sköter fördelning och planering av resurser inför 
företagets produktion. 

 

Radio frequency identification (RFID): en komponent med teknik som kan 
programmeras med information. 

 
RFID-läsare: används för att läsa av RFID-komponenter och föra informationen 
elektroniskt vidare till sitt appliceringsområde. 

 
Protokoll: möjliggör att adressera elektroniska data till och från en plats till en annan. 
 
Pulsmöte: ett möte som sker varje vecka på Saab T&S där eventuella avvikelser i projekt kan 
lyftas och diskuteras för att hitta lösningar. 

 
Sensor: en teknik som kan läsa av dynamiska miljöer. 

 
Server: en server är en värddator vars syfte är att betjäna andra datorsystem. En server kan 
tilldelas ett flertal olika arbetsuppgifter som att lagra, hantera och distribuera data och 
information. 

 
Tidigarelägga tillverkningsorder: en aktivitet som innebär att tillverkningsorder 
tidigareläggs för att utjämna beläggning i produktion. 

 
Tillverkningsanmodan: en företagsintern handling som ger i uppdrag att utfärda en 
tillverkningsorder.  

 
Tillverkningsorder: representerar fastställandet av start- och färdigtidpunkter för 
tillverkningsprocessen samt att tillverkningskvantitet specificeras, tillverkningstider avgörs 
och materialåtgång definieras.
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Förkortningslista 

 

Accept  Accepterad 

 
Ankomstreg.  Ankomstregistrera 
 
Huvudplan.  Huvudplanerare  
 
IA  Inköpsanmodan 
 
In.lev  Inlevererat   
      
 IO  Inköpningsorder 
 
JIT  Just-in-time 
 
Lev.laget  Leveranslaget 
 
Prod.plan  Produktionsplanerare  
            
RFID  Radio frequency identification  
                                    
STE-etikett  Standardiserade transport etiketter 
       
 TA  Tillverkningsanmodan 
 
Tid.p  Tidsplanering  
 
TO  Tillverkningsorder        
         
WSN  Wireless Sensor Network
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till förändringarna som idag har givit upphov till att 
tillverkningsföretag är beroende av ett effektivt och pålitligt informationsflöde. Ytterligare 
introduceras IOT och hur det används i företag. Vidare presenteras studiens syfte och två 
frågeställningar samt dess avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Industrin har under århundraden genomgått stora förändringar och idag delas utvecklingen 
upp i tre industriella revolutioner (Liao et al. 2017). Revolutionerna skedde till stor del på grund 
av teknologisk utveckling (Lasi et al. 2014). Den första revolutionen bidrog till utveckling av 
mekaniserade fabriker och den andra industriella revolutionen ledde till förändringar i hur 
världen definierar arbete, samhälle och fritid (Fitzsimmons 1994; Lasi et al. 2014). Möjligheten 
att producera produkter med hjälp av eldrivna maskinparker var även en bidragande faktor 
som ledde till den andra industriella revolutionen (Lasi et al. 2014). Under den tredje 
industriella revolutionen var det den digitala utvecklingen och utvecklingen inom 
informationsteknik som ledde industrin framåt (Fitzsimmons 1994; Lasi et al. 2014). 
Fitzsimmons (1994) menar att fenomen som internet och Compact Disc Read-Only-Memory 
(CD-ROM), hade stor inverkan då det skapade nya möjligheter för att spara och skicka 
information. Det som alla industriella revolutioner haft gemensamt är att de förändrat 
industrins tillvägagångssätt och syn på att producera produkter (Lasi et al. 2014).  
 
Enligt Maksimchuk och Pershina (2017) finns idag fem stycken globala trender; globalisering, 
urbanisering, digitalisering, klimatförändring och demografisk förändring. Likaså har 
marknaden ändrats från att vara säljarens marknad till att idag vara köparens marknad (Gubán 
& György 2017). Under 2010-talet har produktlivscykeln blivit kortare samtidigt som 
marknaden kräver mer komplexa produkter i stora kvantiteter, vilket skapar flera utmaningar 
för dagens industriföretag (ibid.). De senaste årens utveckling inom digitalisering och 
automation har haft stor inverkan på industriföretagen (Man & Strandhagen 2017). 
Utvecklingen inom både industrier och teknologin har lett till att flera nya koncept och termer 
har tillkommit (Qin, Liu & Grosvenor 2016). Ett sådant begrepp är Industry 4.0 (Borgia 2014).  
 
Industry 4.0 introducerades under 2011 av den tyska regeringen (Lee, Zhang, & NG 2017; Zheng 
& Ming 2017). Begreppet industry 4.0 har efter detta spridit sig runt om i Europa och världen, 
och ett stort intresse har uppstått (Quin, Liu, & Grosvenor 2016). Quin, Liu & Grosvenor (2016) 
menar att begreppet introducerades för att belysa starten av den fjärde industriella 
revolutionen. Men enligt Lasi et al. (2014) anses Industry 4.0 vara en beskrivning av industrins 
önskade framtida läge vilket gör att introduktionen av begreppet kan ses som starten till den 
fjärde industriella revolutionen. Inom Industry 4.0. är målet att produktionsbatcherna ska 
bestå av endast en produktenhet men ändå klara av att vara ekonomiskt försvarbara gentemot 
en storskalig produktion. Ett sätt att uppnå målet är att produkten genom teknologi kan 
kontrollera sina egna förutsättningar och därigenom planera produktionen (ibid.).  
 
Ett koncept som ofta nämns med Industry 4.0 är Internet of Things som vidare i denna rapport 
nämns som IOT (Erol et al. 2016; Zheng & Ming 2017). IOT anses innefatta både fysiska och 
digitala delar som samverkar (Wortmann & Flüchter 2015). Mer detaljerat innebär IOT att 
fysiska komponenter och system som finns inom verksamheten ska kunna kommunicera med 
varandra och därmed jobba mot ett gemensamt mål (ibid.).  
 

1.2 Hur IOT används hos företag idag 
Avsnittet ämnar ge läsaren en introducerande bild av IOT då konceptet är komplext och kan 
användas med olika syften och tillvägagångssätt. Därför presenteras lösningar från tre företag 
som idag använder sig av IOT. Nedan beskrivs Stanley Black & Decker som utnyttjar IOT för att 
effektivisera tillverkningsprocessen, Berendsen som istället använder IOT för att skapa data till 
företagsanalyser och till sist hamnen i Hamburg där IOT används som företagsmodell. 
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1.2.1 Stanley Black & Decker, RFID baserad informationshämtning 
En Stanley Black & Decker fabrik i México har implementerat en IOT-lösning där Radio 
frequency identification (RFID) används för att effektivisera produktionsprocessen (Cisco 
2014). Cisco är det företag som har assisterat med IT lösningen till upplägget. RFID används 
inom två olika områden i fabrikens produktionsflöden, produktion och kvalitetskontroll. Dels 
har RFID-läsare och knappsystem placerats ut på fem olika ställen i varje produktionslinje. 
Varje knapp är programmerad med information som ska påvisa och trigga en viss typ av 
händelse. En knapp innehåller exempelvis information om att material behöver fyllas på och 
triggar systemet att meddela lagret. En annan knapp innehåller information om att problem 
uppstått i produktionslinan och då meddelas produktionsledningen. När en knapp trycks in av 
en anställd aktiveras RFID-taggen och därmed skickas information från taggen till RFID-
läsaren. Vidare skickas informationen till en accesspunkt och därifrån till företagets interna 
server med hjälp av ett trådlöst nätverk. Den interna servern innehåller en programvara som 
triggas av inkommande information och ser till att berörda parter informeras genom ett sms 
alternativt via en app (ibid.).  
 
Utöver knapparna i produktionslinan används RFID i kvalitetskontrollen. Här nyttjas tekniken 
på två olika sätt (Cisco 2014).  Dels finns det ett knappsystem med RFID-taggar där information 
är lagrad med olika synliga fel som kan finnas på produkten. Felen direkt rapporteras och data 
sparas för att möjliggöra analys av produktionsfel. Det finns även en våg som är programmerad 
med en referensvikt och används för att avgöra om den färdiga produkten saknar eller 
innehåller extra delar. Vågen är kopplad till en RFID-tagg som tar emot data om produktens 
vikt och sedan sänder informationen vidare till en server. Registreringen av produkternas vikt 
möjliggör även att produktionsledningen kan ha uppsikt över produktionstakten (ibid.).  
 

1.2.2 Berendsen, RFID baserad produktspårning 
Berendsen är ett serviceföretag som hyr ut lakan, handdukar och arbetskläder (eBECS YouTube 
2017). Företaget har 30 fabriker där produkterna tvättas och distribueras. För att få kontroll 
över produkterna som är i omlopp och vart de befinner sig valde företaget mellan att 
implementera streckkoder eller RFID-taggar. Företaget ville kunna spåra antalet produkter 
som är i omlopp, se genomloppstider samt följa upp kvalitén på inköpta artiklar. Då Berendsen 
hanterar mer än en miljon produkter varje dag var det för tidskrävande att använda streckkoder 
och därför syddes passiva RFID-taggar på alla lakan och handdukar. En molntjänst blev 
lösningen för att hantera mängden data som uppstår vid RFID spårningen. Molntjänsten 
sparar, analyserar och skickar data till diverse enheter och applikationer för att ge värdefull 
information till berörda parter och tjänsten levereras av Microsoft (ibid.). 
 

1.2.3 Hamnen i Hamburg, IOT som verksamhetsstrategi 
Hamnen i Hamburg, Tyskland, har implementerat ett flertal IOT-lösningar som syftar till att 
koppla upp olika områden av hamnen (Sia Partners 2016; Ferretti & Schiavone 2016). För att 
skapa en uppkopplad miljö har sensorer, kameror, GPS och RFID använts. Teknikerna används 
inom olika områden och har olika funktioner och syften (ibid.).  
 
Hamnområdet övervakas utifrån parametrarna väder, vattenhöjd och belastning (Sia Partners 
2016; Ferretti & Schiavone 2016). Utifrån dessa parametrar tas beslut om hur inkommande 
skepp ska hanteras. Med hjälp av sensorer kan alla skepp som kommer in i hamnen spåras i 
realtid och på så vis lotsas rätt, samtidigt som lastningspersonal kan vara redo med rätt 
utrustningen vid rätt tidpunkt. Sensorer finns utplacerade på vägarna kring hamnen för att 
övervaka trafikflödet och på så sätt skapa effektiva in och utflöden i hamnen. Systemet 
möjliggör att trafikljus och digitala trafikskyltar kan kontrolleras och dirigera trafiken. 
Lastbilschaufförerna meddelas genom mobila enheter när de förväntas kunna lasta sitt gods 
och därmed optimeras trafikflödet genom att undvika onödiga väntetider inne i hamnområdet. 
I hamnen är kranar, maskiner och fordon försedda med sensorer vars syfte är att förutse 
underhållsbehov och upptäcka funktionsfel. Sålunda undviks störningar i hamnen som orsakas 
av fel på utrustningen (ibid.).  
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Gods som blir avlastat från skepp kan spåras med hjälp av RFID och GPS (Sia Partners 2016; 
Ferretti & Schiavone 2016). Därmed kan godsflöden optimeras och lagringsenheter får 
information om eventuella förseningar. Lagerna i hamnen innehåller även sensorer som mäter 
fyllnadsgraden och miljömässiga förhållanden. I tullen finns en automatiserad kamera som 
med hjälp av RFID-taggar på produkterna kan identifiera och studera godset (ibid.).  
 
All data som samlas in hanteras i en molntjänst från SAP (Sia Partners 2016; Ferretti & 
Schiavone 2016). Molntjänsten sorterar data och ser till att informationen finns tillgänglig på 
mobila enheter och datorer. Molntjänsten kan förse alla intressenter, såsom skepp, 
lastbilschaufförer, tullverk, hamnledning och anställda med den information de behöver (ibid.).  
 

1.3 Problembeskrivning 
IOT påverkar verksamheter redan idag men förväntas ha en avgörande roll i framtiden (Zheng 
& Ming 2017). Exempel på områden där IOT kan tillämpas är tillverkning, logistik, 
processhantering, materialhantering och datasamordning (Aztori, Lera & Morabito 2010). 
Informationsflöden påverkar samtliga funktioner i en organisation och är nödvändigt för en 
effektiv verksamhet (Mattson 2012; Oldroyd 2007). Det är därför ytterst viktigt att ha ett 
fungerande och väl utvecklat informationsflöde (ibid.).  
 
Informationsflöde och informationsöverföring är en viktig del inom alla processer i ett företag 
(Seuring 2004). Enligt Doucrek (2015) är informationshantering en bred term som berör 
många områden. Termen inkluderar hantering av informations- och kommunikationssystem, 
hantering av företagsinformation, rätteligen de flesta områden som behandlar hantering av 
data och information kopplat till företagsaktiviteter (Doucrek 2015). Informationshantering är 
idag kopplat till hur företag arbetar med teknologier och informationssystem när det kommer 
till kommunikation och information. Att arbeta med informationshantering är viktigt för att 
styra informationsflödet och se till att rätt information når rätt enhet i tid (ibid.).   

 
Xu och Lou (2014) beskriver hur ett dysfunktionellt informationsflöde kan leda till förseningar 
och förlorad tid i processer. Osäkerheter kring hur information ska hanteras påverka såväl 
schemaläggning som produktion (Sivadasan et al. 2013). Direkt handpåläggning av människor 
i informationsflödet kan bidra till felaktig, osäker och opålitlig information (Yong-Shin, 
Hoyennam & Yong-Han 2018). Effekten av detta är att arbetet tar extra tid vilket skapar 
ineffektivitet och slöseri på resurser, ett exempel är vid manuell avläsning av streckkoder. En 
anställd ska då manuellt förflytta sig till streckkoden vilket är en icke-värdeskapande aktivitet 
och det finns risk att fel uppstår i och med den manuella handpåläggningen (ibid.). Ett vanligt 
upplägg kring företags informationssystem har varit att varje avdelning och funktion inom 
företaget har haft ett eget system för att hantera data och planering (Gupta & Kohli 2006). 
Systemen hjälper företagen att förbättra och effektivisera besluts- och planeringsprocesser men 
har på grund av mångfalden av system svårt att dela information mellan avdelningarna (ibid).  
 
Flexibilitet är en viktig faktor för producerande företag, och därmed har förmågan att snabbt 
kunna agera och justera informationen efter behov fått en central roll (Kasakow, Meneck & 
Aurich 2016). Möjligheten till snabb och flexibel informationsöverföring försvåras ytterligare 
vid de tillfällen som informationen ska gå genom olika system (Gupta & Kohli 2006). Förmågan 
att snabbt kunna agera och justera informationen har större roll i tillverkningsföretag som har 
kundspecifika produkter. Det kundspecifika upplägget innebär att varje produkt är unik och 
därav finns vanligen inga standardprocesser kopplat till produkterna. Vanligen finns det inget 
lager av ingående eller utgående material och produkter eftersom massproduktion sällan 
förekommer. Ett fungerande informationsflöde blir därför av stor vikt hos dessa företag. Skulle 
något oväntat uppstå i tillverkningsprocessen är effektiv informationshantering avgörande för 
utfallet då hela produktionsflödet och slutkund påverkas av exempelvis en försening. Behovet 
av att snabbt kunna korrigera information är något som försvåras av den mänskliga faktorn då 
informationen i många fall blir försenad eller felaktigt (Kasakow, Meneck & Aurich 2016).   
 
Informationsflödets ökade betydelse har bidragit till ett behov av lösningar som kan hantera 
komplexa informationsflöden som kan agera i allt mer komplexa tillverkningsprocesser och 
företagsmiljöer (Sivadasan et al. 2013). De senaste årens utveckling av digitala tekniker 
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kopplade till IOT har gett tillverkande företag nya möjligheter (Zhang et al. 2015). Trots detta 
finns det många frågor kopplade till hur teknikerna kan användas inom informationsflöden 
(Zheng & Ming 2017). Därmed finns det ett forskningsgap när det kommer till hur 
industriföretag kan använda sig av IOT för att hantera informationsflödet. Detta gap är viktigt 
att fylla då informationsflödet spelar allt större roll för företag.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Informationshanteringen har fått en central roll hos tillverkande företag. Samtidigt har 
begreppet IOT vuxit och ny teknik utvecklats vilket direkt påverkar informationshanteringen. 
Denna studie ämnar till att: 

Undersöka hur IOT skulle kunna integreras för att minska potentiella brister i 
informationsflödet hos tillverkande företag 

För att göra detta har nedanstående frågeställningar tagits fram. 

Frågeställning 1: 
Följande frågeställning har formulerats för att besvara hur informationsflödet utformat i 
dagsläget: 

1. Hur är informationsflödet utformat hos ett tillverkande företag med högt anpassade 
kundprocesser?  

 

Frågeställning 2: 
Följande frågeställning har formulerats för att besvara hur IOT kan minska potentiella brister 
i informationsflödet: 

2. Vilka möjligheter ger IOT för att minska potentiella brister i informationsflödet? 

Med dessa två forskningsfrågor är målet att skapa en tydlig bild över vilka faktorer som 
påverkar informationsflödet hos ett tillverkande företag samt vilka möjligheter IOT ger för att 
minska potentiella brister i informationsflödet. 
 

1.5 Omfång och avgränsningar 
Studien ämnar undersöka hur informationsflödet i tillverkande företag skulle kunna förbättras 
med hjälp av IOT. I denna studie innebär det att undersöka vilka potentiella brister det finns i 
informationsflödet och hur dessa kan överkommas. Studien undersöker inte det ekonomiska 
perspektivet eller de tekniska detaljerna kring IOT då detta är sekundärt i ett första 
utredningsskede. Studien tar inte i beaktning hur en eventuell implementering av IOT skulle gå 
till. Ett informationsflöde i ett tillverkande företag är ofta komplext och studien har därför 
avgränsats. Området som studerats är kundorderprocessen, det vill säga från att en kundorder 
läggs till att materialet har ankomstregistrerats, vilket Figur 1 visar. Studien är ytterligare 
avgränsad till att inte omfatta kontakt med företagets kunder eller hantering av kundägt gods.  
 

 

Figur 1 Studiens omfång och avgränsning 
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1.6 Disposition 
För att skapa en helhet och tydlighet av rapporten presenteras dispositionen här nedan i 
kronologisk ordning.  
 
Kapitel 1: Kapitlet ger en bakgrund till förändringarna som idag har givit upphov till att 
tillverkningsföretag är beroende av ett effektivt och pålitligt informationsflöde. Ytterligare 
introduceras IOT och hur det används i företag. Vidare presenteras studiens syfte och två 
frågeställningar samt dess avgränsningar och disposition. 
 
Kapitel 2: Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess som består av 
sex faser: förstudie, litteraturstudier, val av syfte, fallstudie, dataanalys och 
sammanställning. Vidare beskrivs studiens ansats och design samt de metoder som använts 
för datainsamlingen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens etik och 
trovärdighet. 
 
Kapitel 3: I detta kapitel ges den teoretiska referensramen för studien. Kapitlet beskriver 
IOT tre lager och dess kopplingar till information, kommunikation, informationssystem och 
informationsflöden. 
.  
Kapitel 4: Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av fallföretaget, Saab AB. Empiri 
som är kopplad till frågeställning 1 återger nuläget av delområdet Saab T&S 
informationsflöde samt problem och konsekvenser av dessa. 
 
Kapitel 5: Följande kapitel omfattar studiens analys. Analysen är strukturerad utifrån de 
tre lagren som beskrivits i det teoretiska ramverket; samla information, kommunicera 
information samt spara och lagra information. 

Kapitel 6: Kapitlet innehåller författarnas reflektion och diskussion kring studiens resultat 
och metod. Fortsatt beskrivs studiens implikationer, slutsats och rekommendationer. 
Avslutningsvis diskuteras förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess som består av sex faser: 
förstudie, litteraturstudier, val av syfte, fallstudie, dataanalys och sammanställning. Vidare 
beskrivs studiens ansats och design samt de metoder som använts för datainsamlingen. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens etik och trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder illustreras i Figur 2. Att 
använda rätt metod för att besvara frågeställningarna är viktigt för att uppnå hög reliabilitet 
och validitet på studiens resultat. Således har en fallstudie genomförts där empiri samlats in 
genom fokusgrupper, dokumentstudier, observationer och litteraturstudier för att besvara 
studiens frågeställningar. Vidare låg empirin som samlades in i frågeställning 1 som grund för 
att besvara frågeställning 2.  

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

2.2 Arbetsprocessen 
Studien har delats upp i sex övergripande faser. Figur 3 illustrerar hur arbetsprocessen har sett 
ut samt vilka faser processen har delats upp och hur dessa är fördelade över tidsaxeln.  
Faserna beskrivs mer detaljerat i Figur 4Fel! Hittar inte referenskälla.. Genomförandet av 

studien fortgick från januari 2018 
till maj 2018.  
 

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess i faser 
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Figur 4 Studiens faser i detalj 
 

2.3 Ansats 
Patel och Davidsson (2011) menar att en undersökning är deskriptiv om det redan finns viss 
information och kunskap inom problemområdet. Denna typ av undersökning är beskrivande 
och man undersöker endast några aspekter av ett visst fenomen men mer detaljerat och 
grundligt (ibid.). Med detta som grund ses denna studie som deskriptiv. 
 
Målet med studien är att undersöka hur IOT skulle kunna integreras för att minska brister i 
informationsflödet hos tillverkande företag. Studiens första fas i arbetsprocessen var en 
förstudie och detta i kombination med litteraturstudier utformade syfte och frågeställningar. 
Enligt Patel och Davidsson (2011) kännetecknar detta arbetssätt en deduktiv forskningsansats. 
Denna studie grundas utav generella principer och befintliga teorier vilket enligt Williamson 
(2002) även kännetecknar en deduktiv ansats. 
 
Kvalitativa studier ämnar för bredare frågeställningar än kvantitativa studier (Williamson 
2002). Enligt Marshall och Rossman (1995) ska frågeställningarna i en kvalitativ studie vara 
breda nog för att kunna utforska ett visst fenomen men tillräckligt smala för att avgränsa 
studien. Därmed faller frågeställning 1, Hur är informationsflödet utformat hos ett 
tillverkande företag med högt anpassade kundprocesser?, under kvalitativ studie. 
Frågeställning 2, Vilka möjligheter ger IOT för att minska potentiella brister i 
informationsflödet?, faller även den under kvalitativ studie då detta tillvägagångssätt passar 
när det krävs förståelse på djupet om ett visst fenomen (Williamson et al. 2002).  
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För en djupare förståelse för problemområdet är det enligt Holme och Solvang (1997) viktigt 
att vara nära undersökningsområdet. Därmed blev studiens angreppssätt en fallstudie. 
 

2.4 Design 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en fallstudie utförts. Ett fall kan 
beskrivas som en viss plats, organisation eller arbetsplats (Bryman & Bell 2015). Fallstudie är 
lämpligt att använda när forskaren vill studera särskilda drag hos specifika fall (ibid.). 
Fallstudier anses även vara lämpliga i de fall där ett fenomen avses undersökas inom ett 
naturligt sammanhang (Yin 2009). I denna studie har ett företag valts som fall, där målet var 
att hitta potentiella brister i informationsflödet och på så sätt undersöka hur IOT skulle kunna 
integreras för att överkomma dessa. Det stämmer överens med vad Bryman och Bell (2015) och 
Yin (2009) säger och styrker därmed att rätt tillvägagångssätt har valts. Fallstudien har en 
holistisk design, vilket innebär att den enbart omfattar ett fall (Yin 2009). Holistisk design 
används om det studerade fallet kan ses som representativ, exempelvis om företaget kan anses 
vara typiskt för en viss industri (ibid.).  
 

2.4.1 Val av fallföretag 
Fallföretaget valdes ut efter tre kriterier för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte. 
Kriterierna är uppsatta utefter studiens syfte samt dess omfång och avgränsningar. 
Därmed var kriterierna:  

 
1. Fallföretaget ska i dagsläget inte ha en strategi som är kopplad till IOT 
2. Fallföretaget ska vara ett tillverkande företag av kundspecifika produkter  
3. Fallföretaget ska ha ett intresse att effektivisera optimera informationsflödet  

 
Saab Training & Simulation, benämns vidare Saab T&S, valdes ut utefter kriterierna. Saab T&S 
är ett tillverkande företag med kundspecifika produkter. I dagsläget har de ingen strategi som 
är kopplad till IOT, men ambitioner för att utveckla informationsflödet till en flexiblare struktur 
finns. Med detta som grund passade Saab T&S till studiens syfte samt att det fanns intresse från 
fallföretaget att delta i studien. Det valda fallföretaget varken köper eller tillverkar varor och 
produkter mot lager, de bedriver heller ingen massproduktion. Fallföretaget har en stor 
mänsklig hantering av informationsflödet och anses vara en god representant för sin industri. 
 

2.5 Datainsamling 
Empiri har samlats in genom tre tekniker; dokumentstudier, observationer och fokusgrupper. 
Flera olika tekniker möjliggör användningen av triangulering vilket innebär att flera empiriska 
källor kan väga samman data i analysen, och därmed öka studiens trovärdighet (Patel & 
Davidsson 2011). Figur 5 beskriver hur studien har använt triangulering. Enligt Skärvad och 
Lundahl (2016) kan ett flertal tekniker användas inom fallstudier för att bidra till att studien 
får ett bättre helhetsperspektiv. 
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Figur 5 Studiens datainsamlings metoder och användandet av triangulering 

Datainsamling har skett under förstudien och fallstudien. Förstudien utfördes med målet att 
utforma syfte och frågeställningar samt identifiera och skapa en översiktlig bild av 
problemområdet. Fasen bestod av litteraturstudier som ämnade att förse författarna med 
nödvändig information för att kunna beskriva och förstå problemområdet. I fallstudien har 
empiriska data samlats in genom observationer, dokumentstudier och fokusgrupper. Det har 
också genomförts en grundligare litteraturstudie som legat som grund till metoden och 
teoretiska ramverket.  
 

2.5.1 Observationer 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är observationer användbara vid de tillfällen där information 
behöver samlas in kring områden som berör skeenden i en naturlig situation. Yin (2009) skriver 
att studera en avdelning kan öka förståelsen för det fenomen eller den kontext som studeras. 
Observationerna som genomfördes var av ostrukturerad art och vars syfte var att ge författarna 
en uppfattning av det studerade flödet och de anställdas arbetssätt. Ostrukturerade 
observationer kan användas i de fall där författarna ämnar samla information som ska vara 
täckande (Patel & Davidsson 2011). Båda författarna agerade fristående observatörer för att få 
en trovärdigare och mångsidiga data. Fyra observationer utfördes på avdelningarna inköp, 
produktion, ankomstregistrering och spedition. Under observationerna följde författarna en 
anställd på respektive avdelning under en timme. Observationsobjekten valdes ut av 
kontaktpersonen på Saab T&S, då denna person ansågs besitta den rätta kunskapen för att utse 
de observationsobjekten med störst lämplighet. Genomförda observationer beskrivs i Tabell 1. 

Tabell 1 Genomförda observationer 

 
 

2.5.2 Fokusgrupp 
Syftet med fokusgrupper är att gå ner på djupet kring ett givet tema, fenomen eller situation 
(Skärvad & Lundahl 2016). Enligt Williams (2002) är fokusgrupper ett effektivt sätt att få en 
ansenlig mängd data. En annan möjlighet är att det ges tillfälle för förtydligande och vid behov 
direkta följdfrågor (ibid.). Vanligtvis består en fokusgrupp av 6–10 deltagare (Skärvad & 
Lundahl 2016). Hur deltagarna väljs ut beror på situation och ämne, viktigt är att de förstår 
innebörden av de forskningsfrågor som diskuteras under intervjutillfället (Williams 2002).  
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En risk vid användandet av fokusgrupper är att en eller ett par respondenter kan bli dominanta 
i sammanhanget. För att hitta lämpliga individer som uppfyller kriterierna för fallet kan hjälp 
tas från en person som har nära anknytning till de möjligen berörda personerna(ibid.). För att 
motverka att någon eller några respondenter blir dominanta gav kontaktpersonen på Saab T&S 
förhandsinformation kring deltagarna. Författarna tog hjälp av kontaktpersonen på Saab T&S 
för att hitta lämpliga personer till intervjun. Kontaktperson besitter större insikt i de anställdas 
bakgrund samt kunskaper och därmed kan göra ett lämpligt urval.  

 
Syftet med fokusgruppen var att kartlägga upp det aktuella flödet utifrån de anställdas samlade 
bild samt identifiera problem och avvikelser i det aktuella flödet. Tabell 2 beskriver i korthet 
hur fokusgruppen utfördes. Fokusgruppen bestod av två inköpare, två produktionsplanerare, 
en huvudplanerare och en speditör. De utvalda personernas arbete var representativt för det 
studerade området av informationsflödet. Under fokusgruppen åtog sig författarna var sin roll. 
Den ena agerade facilitator och drev gruppen framåt och behöll fokus medans den andra höll 
en lägre profil för att kunna observera sammanhanget och föra anteckningar. Syftet med 
rolluppdelningen var att ge författarna en omfattande bild av den data som samlades in.  
 

Tabell 2 Genomförd fokusgrupp 

 
 

2.5.3 Dokumentstudier 
Traditionellt sett har dokumentstudier inneburit information som skrivits ned, men med tiden 
har det kommit att omfatta fotografier, filmer, kartor och broschyrer (Patel & Davidsson 2011). 
Yin (2009) skriver att dokumentstudier fungerar väl med fallstudier. Typen av dokument som 
anses lämpliga kan vara administrativa dokument eller formella undersökningar utförda på 
fallföretaget. Dokumenten som studerades på Saab T&S var beskrivningar av 
informationsflödet samt arbetsbeskrivningar och dess syfte var att ge kompletterande 
information till observationerna och fokusgruppen. Arbetsbeskrivningarna beskrev i detalj de 
anställdas roller och ansvarsområden och beskrivningarna av informationsflödet var en 
flödeskarta samt en beskrivning av kundorderprocessen. 
 

2.6 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har utförts löpande under studiens gång. Under förstudien genomfördes 
litteraturstudier för att öka författarnas förståelse för fenomenet samt för att kunna identifiera 
och forma studiens syfte och frågeställningar. Senare användes litteraturstudien för att bygga 
det teoretiska ramverket som återfinns i kapitel 3. Studiens litteratur omfattar artiklar, böcker, 
encyklopedier och konferensartiklar. Sökningar i de databaser som Jönköping University 
tillhandahåller har resulterat till studiens referensram. För att begränsa sökningarna användes 
specificerade sökord samt att ett första urval gjordes med hjälp av filtreringsfunktionerna hos 
databaserna. Utifrån de första utvalda källorna kunde sedan ytterligare artiklar hittas genom 
källans referenslista. 
 

2.7 Flödeskartläggning 
Flödeskartläggning används för att göra en arbetsprocess synlig. Vanligt är att 
flödeskartläggning sker ihop med förbättringsarbeten med syfte att förstå behov och applicera 
rätt typ av insatser (Damelio 2011). I denna studie används flödeskartläggning för att 
visualisera och beskriva det studerade informationsflödet samt för att se potentiella brister. 
 
För att kartlägga ett flöde behövs symboler som kan konkretisera flödets innehåll  
(Damelio 2011). I denna studie har följande symboler använts:  
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 Start- och slutpunktsymbol: Indikerar början eller slutet av flödet. 

 

 Aktivitetssymbol: Beskriver en aktivitet i informationsflödet. 

 

 Elektronisk aktivt: Beskriver en aktivitet som sker i IFS. 

 

  Beslutssymbol: När ett beslut behöver tas eller en fråga behöver ställas används 
  denna symbol. 

 

 Avvikelsesymbol: Indikerar ett frånsteg från det normala flödet. 

 

  Pappersdokument: Denna symbol innebär pappershantering av information 

 

      Symboliserar E-post  

 

 
       Symboliserar Telefon  
 

 
         Symboliserar Personlig kontakt 
 

Följande förkortningar och också använts i kartläggningen för att få plats i symbolerna som är 
beskrivna ovan: 
 
Accept  Accepterad 
Ankomstreg.  Ankomstregistrera 
In.lev  Inlevererat 
Lev.laget  Leveranslaget 
Huvudplan.  Huvudplanerare  
Prod.plan  Produktionsplanerare  
Tid.p  Tidsplanering  
 

2.8 Dataanalys 
Studien inleddes med en förstudie som bestod av en litteraturstudie med målet att på ett 
övergripligt sätt förstå det studerade området och därmed identifiera problemområde, syfte och 
frågeställningar. Fallstudien genomfördes för att samla empiriska data och litteraturstudier 
genomfördes för att skapa ett teoretiskt ramverk. Enligt Yin (2009) kan forskaren med fördel 
utgå från den teoretiska referensramen vid dataanalys. Den teoretiska referensramen har haft 
inverkan på studiens planering inför fallstudie och empiriinsamling och därmed även varit 
relevant för analysprocessen. Figur 6Fel! Hittar inte referenskälla. illustrerar 
dataanalysens process. Analysprocessen har skett löpande under fallstudiens gång för att 
undvika att information och tankar gick förlorade. När empiriinsamlingen var avslutad och 
sammanställd gjordes en slutgiltig analys där empirin och det teoretiska ramverket låg som 
grund. 
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Figur 6 Studiens dataanalys 
 

2.9 Etik i datainsamlingen 
Forskningsetik beskrivs som läran om moral och kan delas upp i två huvudkrav; 
forskningskravet och individskyddskravet (Skärvad & Lundahl 2016). Forskningskravet 
innebär att studien ska vara till nytta för samhället och utvecklingen (ibid.). Författarna strävar 
efter att ta fram ny information som kan vara till nytta för företag inom den valda kategorin, 
men även bidra med information som kan leda till fortsatt forskning. Enligt Skärvad och 
Lundahl (2016) ska forskning vara opartisk och inte innehålla forskningsfusk.  
 
Individskyddskravet innebär att forskningen inte får skapa negativ påverkan för enskilda 
individer till följd av arbetet (Patel & Davidsson 2011). Individskyddskravet är indelat i fyra 
krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel 
& Davidsson 2011; Skärvad & Lundahl 2016). Kraven är framtagna av vetenskapsrådet (ibid.). 
För att kunna säkra att dessa krav uppfylls har författarna informerat respondenterna om 
studiens syfte och mål. Alla respondenter har anonymiserats och insamlade uppgifter har 
hanterats på ett sätt så att enbart författarna har tillgång till uppgifterna. Det har även signerats 
avtal om tystnadsplikt mellan författarna och Saab T&S för att företaget skulle känna sig säkra 
med författarnas närvaro och försäkras om att ingen känslig företags- eller produktinformation 
sprids. Den kundspecifika naturen gör företaget extra känsligt för spridning av uppgifter och 
därmed var det av extra vikt att författarna följde etiska riktlinjer. 
 

2.10 Trovärdighet 
Kvalitén på en studie bedöms utifrån dess validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson 2011; Yin 
2009). Validiteten kan delas upp i extern och intern validitet. Den interna validitet uppfylls 
genom att de tekniker som använts för att anskaffa empiriska data noggrant har förberetts och 
kopplats mot den teoretiska referensramen. Intern validitet uppfylls även genom att 
litteraturen som använts har blivit noggrant utvald och på så vis passa studiens mål och syfte. 
Extern validitet härleds till studiens generaliserbarhet (Patel & Davidsson 2011; Yin 2009). Yin 
(2009) menar att generaliserbarhet är något som fallstudier ofta får kritik för. Studien är därför 
uppbyggd på ett sätt som gör att resultat kan appliceras på andra fall inom området. 
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En studies tillförlitlighet beskrivs genom dess reliabilitet (Patel & Davidsson 2011; Yin 2009). 
Målet med reliabilitet är att en annan forskare ska kunna genomföra samma fallstudie och 
komma fram till samma resultat (Yin 2009). För att möjliggöra detta måste studiens 
tillvägagångssätt vara så väl dokumenterat som möjligt (Patel & Davidsson 2011; Yin 2009). 
Författarna har dokumenterat studiens förlopp noggrant för att uppnå hög reliabilitet samt lagt 
vikt på att skapa ett tillförlitligt och tydligt metodavsnitt. Under hela arbetsprocessen har 
författarna förhållit sig objektiva till studien. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel ges den teoretiska referensramen för studien. Kapitlet beskriver IOT tre lager 
och dess kopplingar till information, kommunikation, informationssystem och 
informationsflöden. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori. Området IOT 
innehåller tre avsnitt; Samla information och data, Kommunicera information och data samt 
Spara och använda information. IOT anses vara en ny typ av informationsflöde men påverkas 
samtidigt av samma faktorer som ett mer traditionellt informationsflöde. För att besvara 
studiens frågeställningar är det teoretiska ramverket uppbyggt av tre lager där begreppen 
information, kommunikation, informationsflöde och informationssystem beskrivs samt hur 
dessa hör ihop med IOT. Detta upplägg ansågs nödvändigt för att kunna identifiera hur ett 
informationsflöde är uppbyggt och vilka brister som kan uppstå utifrån detta. IOT litteraturen 
används sedan för analysera vilka potentiella förbättringsmöjligheter som kan finnas. 
 

 

Figur 7 Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk 
 

3.2 Internet of Things 
IOT är ett koncept som dykt upp de senaste åren på grund av den teknologiska utvecklingen 
med uppkopplingsbara maskiner, sensorer och internet (Lee & Lee 2015). Enligt Erol et al. 
(2016) ses detta som grunden för att integrera maskiner, produkter, processer och människor 
inom ett gemensamt system. Aztori, Lera och Morabito (2010) säger att IOT är en mängd objekt 
som är kopplade till internet och kan kommunicera och utbyta information, faktorer som också 
identifierar ett informationsflöde. Informationsflöden beskrivs som rörelsen, riktningen och 
kontrollen av data och meddelanden inom processer och system (Chandler & Munday 2016). 
Ett informationsflöde påverkas av tre faktorer, mängden av delad information, kvaliteté på 
informationen och mängden av teknologiska hjälpmedel inom flödet (Vanpoucke et al. 2009). 

 
Ett informationsflöde binder inget kapital eller direkt värde till en organisation, men har en 
direkt påverkan på materialflöden och betalningsflöden då dessa inte kan uppstå utan att 
information och data förmedlas. Det kan uppstå problem och kostnader vid brist i 
informationsflödet mellan ett företag och dess leverantör. Därmed är det viktigt att skapa ett 
effektivt informationsutbyte i hela försörjningskedjan (Matsson 2012; Van Weele 2012).  
 
Manuellt arbete i informationsflödet är en tidskrävande aktivitet som ökar risken för att fel 
uppstår vilket påverkar organisationens prestation (Croxton 2003). Det resulterar i att tid läggs 
på icke-värdeskapande aktiviteter när informationen får korrigeras eller sökas upp manuellt. 
Att automatisera informationsflödet bidrar till säkrare information och ökad effektivitet (ibid.). 
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Enligt Damen (2001) är teknik och system viktigt för att åstadkomma effektivare 
informationsflöden. 
 
Möjligheterna och användningsområdena för IOT anses vara många och breda (Wortmann & 
Flüchter 2015). Exempel på områden där IOT kan tillämpas är tillverkning, logistik, 
processhantering, materialhantering och datasamordning (Aztori, Lera & Morabito 2010). Med 
IOT kan företag erhålla information i realtid från processer i verksamheten. Företag får då 
större förståelse i vad som händer i en process och kan därmed analysera processen för att 
optimera den (Chui, Löffler & Roberts 2010; Miorandi et al. 2012). 
 
Betraktas IOT ur ett konceptuellt perspektiv så finns det tre grundläggande idéer, att allt kan 
identifieras, kommunicera och integreras. Detta visualiseras i Figur 8 (Miorandi et al. 2012). 
  

 

Figur 8 Definition av IOT 
 
Verkligheten bakom IOT konceptuella perspektiv är komplex (ibid.). De fysiska komponenterna 
ska kunna kommunicera med omgivningen, vilket ofta sker genom en mellanhand bestående 
av en router, eller liknande teknologi. Mellanhanden ska i sin tur adressera data genom 
protokoll och med hjälp av nätverk föra informationen vidare till antingen en molntjänst eller 
direkt till ett system (Miorandi et al. 2012; Borgia 2014). 
 
För att hantera komplexiteten behöver ett flertal aspekter tas i beaktning. Företag som vill 
implementera IOT i sin verksamhet brukar enligt Aztori, Lera och Morabito (2010) utveckla 
IOT genom att utgå från vilka fysiska komponenter, nätverkslösningar eller molntjänst det 
finns behov utav. Den ena utgångspunkten innebär att företag har ett behov utav att koppla upp 
specifika fysiska komponenter, det kan även vara viss data eller information som behövs samlas 
in. Nätverk, protokoll och molntjänster blir vid denna utgångspunkt sekundärt. Den andra 
utgångspunkten tar sin grund i vilken typ av nätverkslösningar som finns inom företaget. 
Därefter anpassas komponenter och molntjänster för att fungera med den nuvarande 
nätverkslösningen. Den sista utgångspunkten innebär att fokus ligger på att välja en molntjänst 
till att förvara och hantera den insamlade informationen. Utifrån den valda molntjänsten byggs 
kompatibla nätverkslösningar och fysiska komponenter (ibid.). Aztori, Lera och Morabito 
(2010) anser att en optimal implementering tar alla utgångspunkterna i beaktning från början 
för att uppnå ett så flexibelt och kompatibelt IOT-nätverk som möjligt. 
  
För att konkretisera IOT beskriver Wortman och Flüchter (2015) dessa utgångspunkter som tre 
övergripande lager, vilket illustreras i Figur 9 Lager 1 innefattar fysiska komponenter som 
används för att samla data och information. Lager 2 beskriver nätverksalternativ och protokoll 
för att föra den insamlade data och informationen vidare. Lager 3 handlar om hur data och 
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information hanteras, sparas och används genom molntjänster (ibid.). Liknande tankar för 
uppbyggnaden av IOT-nätverk har även Borgia (2014) och Miorandi et al. (2012)’ 

 

 

Figur 9 De tre lagren inom IOT 
 

3.2.1 Lager 1 Samla information 
IOT första steg är att samla och distribuera information med hjälp av system och fysiska 
komponenter (Borgia 2014). De fysiska komponenterna är integrerade i informationsnätverk 
där de tillåts att samarbeta och utbyta information (Ray 2016).  

 
Data och information är inte synonymer till varandra och bör inte blandas ihop (Curry, Flett & 
Hollingsworth 2006). Data är till skillnad från information oorganiserad och den representerar 
fakta, begrepp och instruktioner i både kvalitativ och kvantitativ form (Curry, Flett & 
Hollingsworth 2006; Boddy, Boonstra, Kennedy 2002). Information däremot representerar 
betydelsen av data (ibid.). Nationalencyklopedin (u.å.a) definierar information som ”det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former”. Data måste bearbetas 
för att bilda relevant information. Data konverteras till information genom att den 
sammanfattas, filtreras, sorteras eller kombineras (ibid.). Information har två viktiga 
funktioner. Den ena är att underlätta kommunikationen mellan organisationens avdelningar 
samt mellan organisationen och dess omvärld (Curry, Flett & Hollingsworth 2006). Den andra 
är att informationen är grunden för lärande vilket minskar osäkerhet vid beslutsfattanden 
(ibid).  

 
Information kan mottas på två sätt, antingen genom push- eller pullmetoden. Push-metoden 
innebär att information skickas till mottagaren medan pullmetoden innebär att mottagaren får 
söka efter informationen. Enligt Lundgren (2006) är pushmetoden mest lämpad då mottagaren 
tilldelas information men själv kan sålla ut vilken information som är relevant. Risken med 
pushmetoden är att mottagaren får för mycket information som inte är relevant, därmed blir 
det enkelt att missa viktig information (Hayes-Roth 2006). Fördelar med pullmetoden är att 
endast relevant information hämtas vid lämplig tidpunkt och att all information finns 
tillgänglig istället för bara delar av den (ibid.). En svaghet med pullmetoden är att till exempel 
affärssystem och intranät där informationen är lagrad ofta innehåller mycket information och 
därmed kan det vara svårt att hitta relevant information (Lundgren 2006). Pullmetoden kräver 
därför att de anställda är tillräckligt utbildade för att behärska systemet ifråga (ibid.). Det krävs 
också större ansvar hos den enskilda anställda att söka information och hålla sig uppdaterad 
(Heide 2002). Heide (2002) och Hayes-Roth (2006) anser att en kombination av båda 
metoderna i informationsflödet är att föredra då de kompletterar varandra.  

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kommunikation
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Information krävs för att planera de värdeskapande processerna samt för att ha god 
leveransprecision ut till kunderna (Van Weele 2012). Informationskvalitén mäts utefter tre 
kriterier, hur tidsaktuell, korrekt samt komplett informationen är (Vanpoucke et al. 2009; 
Mattsson 2012). Korrekt information innebär hög validitet och reliabilitet (Mattsson 2012). För 
att inte förlora kvalitén på informationen måste den förmedlas i rätt tid för att på så vis avspegla 
aktuellt tillstånd, kriteriet benämns tidsaktuell information. Information som inte är tidsaktuell 
försvårar planering och beslutsfattandet inom organisationen. Sista kriteriet är komplett 
information. Graden på komplett information avgörs av mängden information mellan 
mottagare och sändare. Att förbättra dessa kriterier resulterar i effektivare organisationer 
(Forslund 2007; Vanpoucke et al. 2009; Mattsson 2012). Ovan faktorer är viktiga inom alla 
typer av organisationer. Däremot blir de extra viktiga inom företag med kundspecifika 
produkter då ny information förmedlas vid varje kundorder vilket ställer ökade krav på ett 
fungerande informationsflöde.  
 
Inom IOT används komponenter för att samla information (Borgia 2014). Exempel på 
komponenter som tillhör IOT är RFID, maskiner, datorer, telefoner och sensorer i olika 
utföranden (Miorandi et al. 2012; Borgia 2014). För att komponenterna ska kunna användas 
som IOT komponenter behöver komponenten vara försedda med en mjukvara som möjliggör 
kommunikation med omgivning. Vissa komponenter behöver stödjande funktioner, exempelvis 
skannrar och avläsare. Visionen inom IOT är att alla fysiska komponenter ska kunna bli en del 
av ett IOT-nätverk och därmed möjliggöra skapandet av en omgivning som är sammanlänkad 
och digitaliserad (ibid.). 
 

RFID 
Tekniken RFID innebär att en tagg laddas med information (Borgia 2014; Lee & Lee 2015). 
Genom att en RFID-läsare skannar taggen möjliggörs trådlös informationsöverföring med syfte 
att identifiera objektet som taggen är fäst på (Borgia 2014). Användning av RFID har ökat i takt 
med att tekniken utvecklats och användandet har blivit enklare och mindre kostsamt (ibid.). 
RFID anses vara ett bra alternativ inom tillverkningsföretag (Huang, Wright & Newman 2011). 
Tekniken används då för att underlätta informationshantering och för att spåra material (Zheng 
& Ming 2017). En fördel med RFID är att informationsöverföringen är snabb, har låg kostnad 
och hög tillförlitlighet samt att den är ett alternativ för att minska manuell hantering av 
information (ibid.). 
 
Det finns idag två klassifikationer av RFID; passiv och aktiv (Lee & Lee 2015; Borgia 2014). 
Passiva RFID-taggar agerar som en elektronisk streckkod och läses av med hjälp av en scanner 
(Borgia 2014; Yong-Shin, Hoyennam & Yong-Han 2018). Dessa taggar används bland annat för 
att ersätta frakt och registreringsdokument samt förenkla godsets spårbarhet (Lee & Lee 2015; 
Yong-Shin, Hoyennam & Yong-Han 2018). Till skillnad från de passiva RFID-taggarna 
innehåller de aktiva RFID-taggarna ett batteri vilket tillåter dem att kommunicera med 
omgivningen på ett annat sätt (Lee & Lee 2015; Borgia 2014). De aktiva RFID-taggarna kan 
används som enklare sensorer och informationen kan avläsas på större avstånd (ibid.). Ett 
användningsområde är inom hamn-industrin för att övervaka gods och containers position i 
realtid (Lee & Lee 2015). En nackdel med batteridrivna RFID-taggar är att livstiden är avhängig 
av batteriets kapacitet (ibid.).  
 

Sensorer 
Enligt Borgia (2014) är sensorteknik ett bra alternativ där information samlas in i realtid. 
Vanliga tillfällen där sensorer används är vid informationssamling av dynamisk miljö, 
exempelvis temperatur, ljus, tryck och andra liknande förändringar av omgivningen (Lee & Lee 
2015 & Borgia 2014). Idag används sensorer gemenligen för att bevaka och kontrollera 
produkternas omgivning under lagerhållning och transport (Lee & Lee 2015). Denna teknik 
möjliggör registrering, kontrollering och kan därmed motverka förändring på en produkts 
egenskaper (Borgia 2014; Aztori, Lera & Morabito 2010).  
 
Inom industrilokaler används ofta ett flertal utspridda och sammanlänkade sensorer som 
ämnar till att skapa en helhetsbild av det övervakade utrymmet (Lee & Lee 2015). När flertalet 
sensorer används binds de samman till Wireless Sensor Networks (WSN) (Lee & Lee 2015; 
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Borgia 2014). För att skapa ett WSN används kommunikationstekniker som bluetooth, wifi, 
near field communication (NFC) eller liknande för att på så sätt möjliggöra att sensorerna 
integreras med varandra (ibid.). Fördelen med WSN är att det skapas ett osynligt 
kommunikativt nätverk som ger system och applikationer information i realtid (Borgia 2014). 
Nackdelen med WSN är att användbarheten begränsas om sikten för sensor är skymd eller 
avstånden mellan sensorerna är för långa (Borgia 2014). Det finns möjligheter för sensorer att 
samverka med RFID och tillsammans skapa en tydligare bild av omgivningen (Aztori, Lera & 
Morabito 2010). 
 

3.2.2 Lager 2 – Kommunicera information 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.c) definieras kommunikation som ”överföring av information 
mellan människor, djur, växter eller apparater”. Kommunikation beskrivs som en process där 
minst två aktörer är inblandade (Nilsson & Waldermanson 2007; Jacobsen & Thorsvik 2014). 
Dels en sändare som förmedlar information och en mottagare som tar emot informationen 
(Jacobsen & Thorsvik 2014). Processen omfattar en följd av handlingar, från att sändaren har 
bestämt att förmedla ett budskap till att mottagaren har uppfattat budskapet. Rollen som 
sändare och mottagare växlas över tid då kommunikation är en pågående process (ibid.). 
Kommunikation är grundstenen i att förmedla ett budskap (Nilsson & Waldermanson 2007). 
Därmed är sändaren, budskapet och mottagaren de gemensamma faktorerna för fungerande 
kommunikation (ibid.). Det är viktigt att sändaren förstår mottagaren för att klara av att 
förmedla begriplig information som uppfattas på rätt sätt (Jacobsen & Thorsvik 2014). 
  
Förr skickades information via manuell internpost alternativt personliga möten vilket gjorde 
att kommunikationskanalerna var tids- och rumsberoende (Jablin & Putman 2001; Dalfelt, 
Heide & Simonsson 2001; Miller 2011). De moderna kommunikationskanalerna som E-post, 
intranät, affärssystem och så vidare är inte det på samma sätt. Gränsen mellan en organisation 
och dess omvärld har därmed suddats ut och blivit mer diffus (ibid.). Svårigheten med moderna 
kommunikationskanaler har blivit att sålla ut den information som är viktig, ett exempel är E-
post där inkorgen ofta är överfull. En risk är att anställda skapar en strategi i form av rutiner, 
scheman eller kategorisering för att bearbeta och strukturera upp den stora 
informationsmängden (Jacobsen & Thorsvik 2014). Resultatet av att försöka skapa dessa 
strategier är att informationen kan kategoriseras fel och nedprioriteras (ibid.).  
 
Enligt Goldhaber (1993) är organisationskommunikation den interna formella och informella 
informationsöverföringen mellan organisationsmedlemmar. Kommunikation är dock en kritisk 
faktor för att befästa strategiska val och planer samt realisera organisationens mål (Heide et al. 
2005; Dimbleby & Burton, 1999). Tidigare låg fokus på den interna 
organisationskommunikationen (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Numera anser 
forskare att organisationskommunikation omfattar både intern och extern kommunikation 
(Jablin & Putman 2001; Dalfelt, Heide & Simonsson 2001; Miller 2011). 
 
Inom IOT ser kommunikation annorlunda ut, här är det tekniska lösningar, system och 
komponenter som kommunicerar (Borgia 2014). WSN, RFID och liknande tekniker kan i 
dagsläget inte kommunicera på egen hand (Amaral et al. 2016: Chen 2015). Därför behövs 
kompletterande tekniker för att transportera informationen från källan till dess 
applikationsområde (Borgia 2014; Amaral et al. 2016). Numera används nästan uteslutande 
trådlösa kommunikationstekniker (Borgia 2014). Bluetooth, NFC och liknande tekniker kan 
användas när information skickas kortare sträckor, exempelvis mellan sensorer i ett 
sensornätverk, eller mellan sensor och basstationer (ibid.). WSN funktion visualiseras närmare 
i Figur 10.  
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Figur 10 Visualisering av WSN 
 

En basstation är en mellanhandslösning som används i de fall när den fysiska komponenten 
inte själv har kapaciteten för att kunna lagra information eller saknar nätverksanslutning 
(Miorandi et al., 2012). Basstationen agerar i dessa fall som en länk mellan internet och den 
fysiska komponenten (Miorandi et al. 2012; Amaral et al. 2016). En mellanhandslösning är 
nödvändig för att ge informationen en identitet samt applicera de kommunikationsprotokoll 
som behövs för att informationen ska överföras på ett korrekt och förutbestämt sätt (FAmaral 
2016). Kommunikationsprotokoll kan ses som en ytterst viktig del av IOT och dess funktion är 
att definiera format, kodning, scheman samt adressering av den samlade informationen (ibid.).  
 

3.2.3 Lager 3 – Spara och använda information 
Mängden data och information i verksamheter har ökat väsentligt (Boddy, Boonstra & Kennedy 
2002). För att kunna hantera all denna data och information används informationssystem 
(ibid.). Ett informationssystem samlar in, omvandlar, lagrar samt sänder ut information 
(Nationalencyklopedin u.å.b). Informationssystem kan användas inom olika områden men har 
alltid som syfte att förenkla processer och hantera datamängder (ibid.). De system och flöden 
som finns måste vara anpassade till den process de ska stödja (Damen 2001). 
 
Mandal & Gunasekaran (2002) menar att företag idag är allt mer beroende av sin IT-struktur. 
Det finns många utmaningar med att få en verkningsfull IT-struktur (Mandal & Gunasekaran 
2002). För att hitta fungerande lösningar som skapar mervärde för organisationen behöver 
organisationers utmärkande drag och affärsmodeller tas med i utvecklingen av ett 
informationssystem (ibid.). Ett informationssystem som är väl integrerat i organisationen 
bidrar till att optimera dess processer (Fredholm 2013). 
 
Informationshantering kan ses från tre aspekter; systemkonsistens, transaktionsförenkling 
samt substitution (Bjørnland et al. 2003). Systemkonsistens omfattar både de system som 
påverkar organisationen externt och internt. Först när systemen integrerats kan flöden 
förbättras (ibid.). Integrationsmöjligheterna av system påverkas av organisationens krav, 
förutsättningar och tekniska möjligheter (Magnusson & Olsson 2008). Transaktionsförenkling 
däremot innebär förbättringar av transaktionsprocesser, överföring av data och information 
(Bjørnland et al. 2003). Förbättring i detta sammanhang innebär eliminering av fel, tid och 
resurser i transaktionen samt reducera komplexiteten i överföringen. Substitutionen har sin 
grund i att lagerhållning har ersatts av information. Lager binder kapital och blir allt dyrare 
medans information blir billigare i takt med teknikens utveckling. I praktiken innebär det att 
förbättring av informationshantering möjliggör att organisationer kan arbeta mot Just-in-time 
(JIT) konceptet och på så sätt minska lagernivå och kostnaderna (ibid.).  
 
IOT består av ett flertal olika informationskällor som förser ett flertal applikationer med 
relevant information (Miorandi et al. 2012). Idag används ofta en central server för att hantera 
digital information (Botta et al. 2015). Allt större mängder av information och data samlas 
digitalt och därmed finns det en risk att serverns förvaringsutrymme inte räcker till (Borgia 
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2014). Ett annat sätt att hantera informationen kan vara genom molntjänster (Miorandi et al. 
2012; Borgia 2014; Botta et al. 2015).  
 

Molntjänster 
En molntjänst beskrivs som en virtuell databas som hanterar, lagrar samt skickar information 
och data mellan system och fysiska komponenter (Borgia 2014). Molntjänst anses vara ett 
flexibelt och effektivt sätt att hantera information (ibid.). Enligt Shovic (2016) är molntjänster 
lämpligt i IOT sammanhang då målet med denna plattform är att erbjuda behovsanpassat 
datautrymme, enklare kommunikationskanaler samt ge tillgänglig data från alla anslutna 
enheter både inom och utom den egna verksamheten. Molnet ska agera som en intelligent 
infrastruktur för IOT, detta innebär att molnet inte bara förser uppkopplade enheter med 
information utan också erbjuder smarta servicefunktioner och analysmodeller för den erhållna 
informationen (ibid.). Enligt Ray (2016) finns det idag ett stort antal molntjänster tillgängliga 
på marknaden, dessa har olika funktioner och standarder även om grundidén är den samma. 
 

Applicera information 
Information ska inte bara samlas in den ska också appliceras där den behövs (Borgia 2014). 
Detta innebär att insamlad information och data ska kunna användas av maskiner, dator eller 
människor. Ett sätt att hantera och övervaka information är genom appar. Appar är ett populärt 
koncept som idag har blivit en nödvändig del av vårt vardagliga liv. Syftet med appar är att 
utöka funktionsbredden på datorer eller mobila enheter (ibid.). Appar är ett verktyg som 
används för att komma åt insamlad data eller som en direktlänk till informationsnätverket 
(Borgia 2014; Kubitza 2017). De kan också användas för att kommunicera direkt med system, 
maskiner och andra uppkopplade enheter (Kubitza 2017). Enligt Alioto (2017) kan appar i 
framtiden komma att ha en central roll i verksamheter när det kommer till att dela och hantera 
information. Stastny, Farshchian & Vilarinho (2015) beskriver appar som en framtida 
integrerad och viktig del av IOT-strukturen.  
 

3.3 Teoretisk struktur 
Det teoretiska ramverket har delats upp i 3 lager för att på så vis beskriva hur information 
samlas, kommuniceras och lagras inom IOT samt vilka påverkansfaktorer det finns kring 
informationsflöden och informationshantering. De tre lagren kommer ytterligare att användas 
för vidare i kapitel 5 och 6 för att analysera och beskriva studiens resultat.  Referensramens 
tre lager beskriver tillsammans hur ett informationsflöde är uppbyggt. Vidare beskrivs i varje 
lager hur ett informationsflöde inom IOT kan byggas. 
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4 Empiri 

Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av fallföretaget, Saab AB. Empiri som är 
kopplad till frågeställning 1 återger nuläget av delområdet Saab T&S informationsflöde samt 
problem och konsekvenser av dessa. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Saab AB grundades 1937 och producerade då militärflygplan till landets försvarsmakt (Saab 
Group u.å.). Sedan dess har företaget utvecklats och har numera runt 14 700 anställda och en 
omsättning på över 28,6 miljarder kronor. Saab AB innefattar sex olika affärsområden: 
Aeronautics, Industrial Products and Services, Kockums, Surveillance, Support and Services 
och Dynamics (ibid.). 
 
Saab T&S är ett delområde inom Dynamics som skapar utbildningsverktyg till försvaret och 
polisen för att förbättra träningsupplevelsen. Utbildningsverktygen kan bestå av både mjuk och 
hårdvara beroende på kundens behov och syfte med produkten. Företaget erbjuder även live 
training och virtuella system (Saab AB, 2016). På Saab T&S arbetar cirka 480 personer globalt 
och i Sverige arbetar cirka 250 personer på T&S (Saab AB, 2016). Fallstudie i detta arbete är 
genomförd på den del av företaget som är beläget i Sverige, Huskvarna. På Saab T&S i 
Huskvarna arbetar ett 250-tal anställda (ibid.).  
 
Saab T&S består av en ledningsgrupp samt ett antal stödresurser (Saab AB, 2016). 
Stödresurserna består av en marknadsavdelning som har kontakt med kunderna, en 
projektledning som ansvarar för kundens beställningar samt inköp, produktion, inleverans och 
utleverans. Det finns ytterligare ett antal avdelningar med fokus på aftersales, kvalité och 
tekniksupport (ibid.). 
 
Alla produkter som Saab AB T&S tillverkar är kundanpassade och varje kundorderprocess är 
unik. Produkterna är både dyra och komplicerade att tillverka. Tillverkningsprocessen sker 
enbart mot kundorder och inget material köps in mot lager. Saab T&S måste därför ha bra 
informationsflöde för att kunna arbeta med korta ledtider. 
 

4.2 Kartläggning av Saab T&S informationsflöde  
Avsnittet beskriver först det optimala informationsflödet där inga avvikelser eller brister 
uppstår. Vidare beskrivs informationsflödets utformning vid avvikelser samt vilka problem och 
konsekvenser de får. En fullständig flödeskarta finns att hitta under bilaga 1. Bokstäverna B, C, 
D, E indikerar en koppling till en annan del av det fullständiga flödet. 
 

4.2.1 Nuläge 
Det studerade flödet initieras av att en kundorder läggs i företagets affärssystem IFS. I IFS 
bakåtplaneras kundordrar vilket innebär att operationerna i kundordern successivt planeras 
bakåt utefter kundens leveransdatum. IFS skapar då ett flertal inköpsanmodan (IA) som 
hanteras av inköpsavdelningen samt ett flertal tillverkningsanmodan (TA) vars syfte är att ge 
produktionsplaneraren direktiv för att kunna fördela resurser och planera produktionen. 
Denna process sker genom bakåtplanering som illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.. 
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Figur 11 Bakåtplanering i IFS 

När IA skapats i IFS inleds en manuell process av den ansvarige inköparen och denna process 
ser olika ut från fall till fall. Faktorerna som påverkar är vilken inköpare, leverantör och produkt 
som är gällande för det specifika fallet. Det vanligaste scenariot är att etablerade 
leverantörskontakter används, då avtal redan är upphandlade och inköparen kan direkt lägga 
en offertförfrågan till leverantör.  
 
Offertförfrågan sker vanligtvis via E-post eller telefon. Först när offertförfrågan har besvarats 
läggs en inköpsorder (IO) i IFS. När ny leverantör används måste en upphandlings- och 
avtalsprocess genomföras innan inköparen kan gå vidare med beställningen. Inköparna 
bevakar IO till dess att beställningen ankomstregistrerats. Inköpsförloppet finns beskrivet i  
Figur 12 och inköparen har 14 dagar på sig att slutföra köpet och omvandla IA till IO. Vid val av 
leverantör måste inköparen ta hänsyn till kundorderns avtal samt olika behovsdatum i 
kundorderprocessen.  
 

 

Figur 12 Inköpsavdelningens informationsflöde 

 
TA i IFS ger produktionsplaneraren direktiv för att kunna fördela resurser och planera 
produktionen samt omvandla TA till en tillverkningsorder, (TO). Planeringsprocessen sker 
manuellt med hjälp av informationen från IFS till exempel tillverkningsledtiden, startdatum för 
TA och behovsdatum samt utifrån de resurser som finns tillgängliga, till exempel 
produktionsyta och arbetskraft. En månad innan produktionsstart ska TA frisläppas till TO. 
 
Sist i det studerade området av informationsflödet levereras och ankomstregistreras inköpt 
material till Saab T&S, detta flöde visas i Figur 13. Godset räknas och grovkontrolleras innan 
leveranssignering sker. Därefter ankomstregistreras godset, vilket sker manuellt och innebär 
att beställningsnumret från följesedeln registreras i IFS. Följesedeln eller STE-etikett kopieras 
och sparas. Information om allt gods registreras i ett system som kallas Sharepoint. 
Informationen förs sedan manuellt över till ett annat system som heter Intrastat. Intrastat är 
ett system där all handel inom EU registreras och används för att statistiska centralbyrån ska 
kunna skapa handelsstatistik inom EU.  
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Figur 13 Ankomsthallens informationsflöde 
 

4.2.2 Avvikelser, problem och konsekvenser 
Problem och avvikelser kan förekomma genom hela kundorderprocessen och påverkar då 
informationsflödet vilket resulterar i att mer manuellt arbete krävs i informationshanteringen. 
Ändras informationen i IFS så får berörda parter inte automatiskt information från systemet 
utan den behöver sökas upp. Därmed brister informationsflödet om den manuella 
kommunikationen via E-post, telefon eller personlig kontakt inte fungerar. Är en avvikelse så 
pass stor att Saab T&S inte kan tillmötesgå behovsdatumet för kundordern kan det leda till att 
de får böter eller andra extra kostnader samt merarbete. 
 

För kort ledtid på kundorder 
En avvikelse uppstår när leveransdatum på en kundorder är satt tidigare än vad IFS säger är 
möjligt, för kort ledtid. Eftersom kundordern bakåtplaneras är det leveranstiden för IO som 
förkortas. Inköparna meddelar då inte produktionsplanerare eftersom datum i IFS inte är 
möjliga från början. Konsekvensen av detta är att produktionsplanerarna planerar efter datum 
i systemet medans det faktiska leveransdatumet för IO är vid ett annat datum.  
 

Försening av IO på grund av leverantör 
Försening av IO är en annan avvikelse och kan meddelas från leverantör vid offertförfrågan, 
bekräftelse av IO eller efter inköpet. Avvikelserna hanteras olika beroende på produkt, 
inköpare, leverantör, och produktionsplanerare. I vissa fall görs ingen åtgärd men oftast förser 
inköparna produktionsplanerare med information angående avvikelsen via E-post, telefon eller 
personlig kontakt. Produktionsplanerare tar då ställning till ifall produktionen kan ta igen 
förlorad tid eller inte. Kan tiden tas igen ändras TA eller TO och informationsflödet avslutas. 
Kan däremot tiden inte tas igen kontaktar produktionsplanerare leveranslaget via E-post eller 
personlig kontakt för att se ifall leveranslaget kan ta igen den förlorade tiden. Kan leveranslaget 
ta igen tiden ändras TA eller TO och informationsflödet avslutas. Kan leveranslaget inte ta igen 
tiden kontaktar produktionsplanering inköparen alternativt huvudplaneraren via telefon eller 
E-post som då lyfter frågan på ett pulsmöte. Figur 14 beskriver avvikelseflödet. 
 
 

 

Figur 14 Avvikelseflöde vid inköp 
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Tidigareläggning av TA och TO  
Avvikelse kan ske när en produktionsplanerare tidigarelägger TA eller TO vilket innebär att de 
flyttar startdatumet bakåt i tiden, vilket illustreras i Figur 15. Anledning till tidigareläggning är 
för att ledtiden i IFS för TA eller TO inte stämmer då IFS räknar med oändliga resurser. Om det 
nya datumet för TA eller TO är innan leveransdatumet för IO kontaktar produktionsplaneraren 
berörd inköpare via telefon eller E-post. Inköparen kontaktar leverantör via E-post eller telefon 
för att se möjligheterna att få hem materialet tidigare. Går inte det kontaktas huvudplanerare 
via E-post, telefon eller personlig kontakt alternativt lyfts det upp på ett pulsmöte. Om det nya 
datumet för TA eller TO matchar materialets leveransdatum så kontaktas inte inköp.  
 

 

Figur 15 Informationsflödet för att tidigarelägga TO 
 

Försening av IO på grund av speditör  
Är godset försenat på grund av speditören, uppmärksammas förseningen när produktionen 
behöver material eller när den ansvarige inköparen följer upp IO. Vid denna typ av avvikelse 
går produktionsplaneraren eller inköparen till ankomsthallen för att prata med de anställda i 
syfte att försöker undersöka var leverans är. Avvikelseflödet finns beskrivet i Figur 16. I 
dagsläget kan det många gånger vara svårt att veta var godset befinner sig då många av de 
fraktbolag som anlitas inte erbjuder spårning av leveransen. Kan inte godset position spåras 
kontaktar inköparen leverantören via telefon eller E-post för att reda ut var leveransen är.  
 
Eftersom Saab T&S arbetar med kundspecifika produkter har företaget styrt sin lagerhållning 
mot JIT då det blir svårt och dyrt att hålla ett lager. Produktionen är därför beroende av att 
leveransplaneringen håller. Om förseningen inte påverkar startdatum för TO avlutas 
informationsflödet och processen fortlöper som vanligt. Påverkar förseningen start för TO och 
tiden som förlorats inte kan tas igen kontaktar produktionsplaneraren leveranslaget via E-post, 
telefon eller personlig kontakt för att undersöka om leveranslaget kan ta igen tappad tid. Kan 
leveranslaget ta igen tappad tid ändras TO och informationsflödet avslutas. Kan leveranslaget 
inte ta igen tid kontaktar produktionsplaneraren inköparen eller huvudplanering alternativt tar 
upp detta på ett pulsmöte. Är materialet viktigt och Saab T&S är osäker på när det ska levereras 
in ber inköparen eller produktionsplaneraren personalen i ankomsthallen att titta noga efter 
det specifika godset när det kommer in. Denna process är beroende av att personalen kommer 
ihåg att titta efter det specifika godset samt meddelar produktionsledaren att godset har 
ankommit.  
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Figur 16 Avvikelseflöde vid ankomstregistering 
 

Frånvarande personal 
Är personalen som arbetar i ankomsthallen frånvarande finns det ingen som kan registrera 
godset i IFS. Resultatet av detta kan bli att godset ligger i ankomsthallen i flera dagar innan 
berörda parter meddelas om dess ankomst. Det finns inga standarder av arbetsrutinerna i 
ankomstregistreringen. Som en följd av detta kan avvikelser uppstå beroende vilken anställd 
som arbetar i processen, vilket påverkar informationsflödet.  
 

Saknad av sändningsdokument  
Sista avvikelsen som kan ske är att följesedeln saknas vilket gör att det levererade materialet 
inte kan registreras, detta förtydligas i Figur 17. Då måste den anställda i ankomsthallen försöka 
ta fram information i IFS för att se vem den berörda inköparen är och kontakta den personen 
via E-post eller telefon för att få den informationen som behövs för att ankomstregistrera 
materialet.  
 

 

Figur 17 Avvikelseflöde vid godsregistrering 
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5 Analys 

Följande kapitel omfattar studiens analys. Den är strukturerad utifrån de tre lagren som 
beskrivits i det teoretiska ramverket: samla information, kommunicera information samt 
spara och lagra information.  

5.1 Frågeställning 1 - Hur är informationsflödet utformat hos ett 
tillverkande företag med högt anpassade kundprocesser? 
I kommande avsnitt har det nuvarande kartlagda flödet analyserats utifrån de tre lagren som 
beskrivits i det teoretiska ramverket. 
 

5.1.1 Lager 1 – Samla Information 
Information kan samlas in på två olika sätt; push- eller pullmetoden (Lundgren 2006). I 
informationsflödet hos Saab T&S existerar båda metoderna. Information som personalen 
behöver hämtas antingen från IFS genom pullmetoden eller fås från leverantörer eller 
medarbetare genom pushmetoden. Kvalitet på informationen kan mätas utefter tre kriterier, 
hur tidsaktuell, korrekt samt komplett informationen är (Vanpoucke et al. 2009; Mattsson 
2012). Om inga avvikelser sker är informationen tidsaktuell, korrekt och komplett. Uppstår 
däremot en avvikelse i kundorderprocessen kan informationen bli inkorrekt, opålitlig, 
irrelevant, icke tidsaktuell och i vissa fall utebli helt.  
 
I det studerade flödet identifierades till exempel att information angående försenade leveranser 
uteblir helt i de fall när kundordern från början är lagd med för kort ledtid. Vissa inköpare 
menar då på att den IA som har lagts inte är möjlig från början och därmed behöver inte 
avvikelsen kommuniceras ut. Produktionsplanerarna använder däremot pullmetoden för att få 
information att planera utifrån. TA som lagts i IFS är då inkorrekt information eftersom 
materialet inte kommer vara hemma till det datumet som är angivet i IFS. Enligt Curry, Flett 
och Hollingsworth (2006) ska information ligga till grund för att minska osäkerheten vid 
beslutsfattandet men i detta fall, då informationen inte är korrekt, görs beslut på fel grund och 
skapar därmed brister i kundorderprocessen.  
 
En annan brist som upptäcktes i det studerade flödet var att vissa material nästan alltid blev 
försenade. Inköparna ansåg då att de inte behövde informera om dessa förseningar till 
produktionsplanerarna. Det ledde till att produktionsplanerare satt på inkorrekt information 
vilket försämrade beslutsfattandet. Hade däremot informationen angående alla förseningar 
skickats ut via E-post hade det funnits stor risk att produktionsplanerarna missat relevant 
information, vilket stärks av teorin från Jacobsen och Thorsvik (2014). Teorin säger att det finns 
svårigheter med moderna kommunikationskanaler som exempelvis E-post att sålla ut den 
information som är viktig då inkorgen ofta är överfull (ibid.).  
 
När produktionsplanerarna tidigarelägger TO med start efter leverans av IO kontaktas inte 
inköp. Problemet är att inköparen kan ha lagt inleveransdatum tidigare för att ha en tidsbuffert 
då leverantören kan vara försenad eller liknande. Denna tidsbuffert försvinner då utan att 
inköparen blivit informerad vilket kan bidra till oväntat produktionsuppehåll och att 
kundordern inte levereras i tid. I dessa fall har det uppstått en brist i informationsflödet. I detta 
fall hade push metoden varit att föredra då flödet avviker från det normala. En risk med push 
är att mottagaren får för mycket information (Hayes-Roth 2006). Men i detta fall blir 
avsaknaden av push-metoden en bidragande faktor till att mottagaren istället får för lite 
information. 
 
Mängden tillgänglig information varierar från fall till fall. När informationen hämtas genom 
pullmetoden i IFS behövs bra kunskap kring systemet och en tydlig idé om vilken information 
som ska hämtas då systemet innehåller mycket information och data. Enligt Lundberg (2006) 
kräver pullmetoden att de anställda är tillräckligt utbildade för att behärska systemet ifråga. 
Heidie (2002) anser även att pullmetoden lägger större ansvar hos enskilda anställda att söka 
information och hålla sig uppdaterad. I det studerade flödet uppkom det vid upprepade 
tillfällen en brist i informationsflödet på grund av att personalen inte visste att det skett en 
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avvikelse och därmed söktes inte den korrekta och relevanta informationen upp. En annan brist 
som upptäcktes var att både inköpare och produktionsplanerare lade mycket tid på att söka upp 
olika IA, IO, TA och TO för att se om några ändringar skett. Dessa aktiviteter ingår inte i 
arbetsuppgifterna och är kostsamt, ineffektivt och osäkert. En annan nackdel är att 
informationen som söks inte hittas eller att det inte finns tid för sökningen vilket då bidrar till 
informationsbrist hos den berörda personen (Hayes-Roth 2006).  
 
När manuellt arbete sker inom informationsflödet finns det en ökad risk att felaktigheter 
uppstår (Croxton 2003). Genom de beskrivna situationerna och identifierade bristerna ovan 
kan det konstateras att det studerade flödet till stor del består av manuellt arbete. Något som 
påverkar informationsflödet i form av brister som utebliven, opålitlig, och försenad 
information. Orsaken till att dessa brister uppstår är till största del för att det inte finns 
standarder som alla arbetar efter vilket gör att informationsflödet varier beroende på vilka 
aktörer som är med i samlandet av information. En annan brist som identifierades var att viss 
information var bunden till en viss person, det medförde att nödvändig information inte kunde 
samlas in vid relevant tidpunkt. Exempelvis under tillfällen då personal av olika anledningar 
var borta från arbetet.  
 
Problem och brister som ovan har identifierats har lett till ineffektiva och onödigt kostsamma 
processer. Även om ett informationsflöde inte binder kapital har det stor påverkan på 
materialflöden och direkt påverkan på företagets kostnader (Matsson 2012). Det här bekräftas 
av det studerade flödet, då brister i informationsflödet kan leda till försenad kundorder.  
 

5.1.2 Lager 2 – Kommunicera Information 
Organisationskommunikation omfattar idag både intern och extern information (Jablin & 
Putman 2001; Dalfelt, Heide & Simonsson 2001; Miller 2011). IFS tar enbart hänsyn till den 
interna kommunikationen. Saab T&S all kommunikation med externa parter sker genom 
manuellt arbete via E-post, telefon eller personlig kontakt. Som nämnt ovan är manuellt arbete 
i ett informationsflöde en tidskrävande aktivitet och ökar risken för att fel uppstår vilket 
påverkar organisationens prestation och kostnader (Croxton 2003).  

Empirin visar att en vanlig orsak till avvikelser i informationsflödet beror på utebliven 
kommunikation. Den som har i uppdrag att kommunicera informationen har då inte förstått 
mottagarens behov. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är det även viktigt att sändaren förstår 
mottagaren för att klara av att förmedla information på ett begripligt sätt och så att den 
uppfattas rätt. De anställda behöver därför känna sina medarbetare samt leverantörer väl för 
att inga missförstånd och brister ska uppstå. I det studerade flödet identifierades även att 
information tolkas och kommuniceras olika beroende på vilken kunskap de anställda besitter 
samt hur länge de har varit anställda. Det medför i vissa fall att informationen inte blir komplett 
och korrekt när den levererats till mottagaren.  

Som nämnts tidigare sker kommunikation genom ett flertal kommunikationskanaler; E-post, 
telefonsamtal eller personlig kontakt. Den information som kommuniceras är av samma typ 
men beroende på person och tillfälle ändras tillvägagångssättet. Det leder till att informationen 
hamnar på olika platser och blir personberoende. Det skapar även en osäkerhet i vem som 
kontaktas när och vem som är ansvarig för att ta upp en avvikelse på till exempel ett pulsmöte. 
Det viktigt med tydliga roller som sändare och mottagare för att skapa en fungerande 
kommunikation, som är avgörande för att kunna förmedla information (Nilsson & 
Waldermanson 2007).  På grund av denna typ av kommunikationsbristen händer det ibland att 
problem signaleras försent vilket kan bidra till stora kostnader då hela kundordern kan bli 
försenad och därmed leda till att Saab T&S får böter eller andra extra kostnader.  

Det finns flera exempel där kommunikation uteblir som en direkt konsekvens av den manuella 
hanteringen av kommunikationsprocessen. Exempelvis när en produktionsplanerare genomför 
en tidigareläggning av TO. Detta kommuniceras inte vidare till berörd inköpare och risken för 
förseningar och problem ökar. Samma sak kan ske på andra hållet när inköpare inte meddelar 
produktionsplanerare om försenade ledtider från leverantörer. Här spelar också Saab T&S 
informationssystem en stor roll då systemet inte kommunicerar eller fördelar informationen i 
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form av pushmeddelanden till de berörda mottagarna. Det blir också här tydligt att en 
kombination av push- och pullmetoden behövs för att få en fungerande kommunikation (Heide 
2002; Hayes-Roth 2006). Då kritisk information kräver att de anställda meddelas direkt genom 
pushmetoden, medan information och kommunikation som inte är avvikande fungerar bra att 
hämta genom pullmetoden. 
 

5.1.3 Lager 3 – Spara och använda information 
I det studerade informationsflödet har IFS en central roll. IFS används för att planera och 
hantera aktiviteter som är kopplade till kundorderprocessen och ett flertal olika avdelningar är 
inblandade. Kundorderprocessen är komplex och mycket information krävs för att den ska 
fungera effektivt. Därför är IFS ett verktyg för att förenkla transaktionsprocessen. För att ett 
informationssystem ska bidra till att underlätta och optimera processer måste det vara väl 
integrerat i verksamheten (Fredholm 2013). IFS är inte väl integrerat i verksamheten och 
därmed fungerar det inte bra när avvikelser uppstår i eller runt informationsflödet.  
 
Till exempel bakåtplanerar IFS en kundorder utifrån de ledtider som ligger inne i IFS. 
Ledtiderna är preliminära och är endast riktlinjer vilket gör att de inte alltid stämmer överens 
med verkligheten. IFS skapar då en brist i informationsflödet eftersom informationen inte är 
korrekt. För att ett affärssystem ska tillföra riktigt värde måste det vara anpassat för 
organisationens utmärkande drag och affärsmodell (Mandal & Gunasekaran 2002). Det 
kundorderspecifika tillverkningsupplägget gör att varje ordersituation är unik och omfattar 
olika aktörer, tider och resurser. IFS tar i dagsläget inte hänsyn till dessa faktorer. Att de 
anställda vid avvikelser får arbeta manuellt utanför IFS visar även på att systemets funktioner 
inte möter verksamhetens behov.  
 
Transaktionsförenklingar är en av de aspekter som anses vara väsentliga för ett 
informationssystem (Bjørnland et al. 2003). Avsikten är att transaktionsprocessen ska 
förenklas vid användandet av IFS, då information och data kan appliceras och fördelas utan 
mänsklig inblandning. Däremot är detta inte alltid fallet eftersom IFS många gånger försvårar 
arbetet med informationshanteringen. Tillverkningen hos Saab T&S är kundorderspecifik och 
produkterna är unika vilket gör att mängden information och data är större än i andra typer av 
företag, som till exempel massproducerande företag. Därmed ställs det extra krav på 
informationssystemet när det kommer till att hantera informationen och data så att processer 
kan förenklas och optimeras. Den stora mängden av data och information i IFS skapar 
svårigheter för de anställda då det blir tidskrävande och komplicerat att söka upp information.  
 
Ytterligare en faktor som påverkar informationsflödet är organisationens systemkonsistens 
(Bjørnland et al. 2003). Det är inte ovanligt att företag använder ett flertal olika system, men 
för att kunna få ut maximalt värde av systemen behöver de arbeta integrerat. Hos Saab T&S får 
anställda manuellt hämta information från andra system vid behov, exempelvis när 
tulldokumentation ska läggas in i Intrastat och måste hämtas från SharePoint via Excel. 
Upplägget bidrar till slöseri i form av tid och osäker information, då manuellt arbete ökar risken 
för fel (Croxton 2003). 
 
Den tredje och sista faktorn, substitution, handlar om att information anses vara billigare än 
exempelvis lager (Bjørnland et al. 2003). Saab T&S har kundorderspecifika produkter och ett 
JIT tänk vilket gör att inget lager byggs. Därmed behöver Saab T&S informationsflöde vara mer 
ekonomiskt än lagerbindningen. Allt extra manuellt arbete i informationsflödet bidrar till att 
informationsflödet är dyrare än vad det behöver vara.  
 

5.2 Frågeställning 2 – Vilka möjligheter ger IOT för att minska potentiella 
brister i informationsflödet? 
Utifrån analysen ovan har problem och brister identifierades. I detta avsnitt analyseras hur IOT 
skulle kunna motverka dessa problem och brister och därmed svara på vilka möjligheter IOT 
ger.   



Analys 

32 

 

5.2.1 Lager 1 – Samla Information 
Att samla in data och information i företagsmiljöer med hjälp av IOT, görs idag till stor del med 
RFID och sensorer (Miorandi et al. 2012; Borgia 2014). Målet med att använda dessa tekniker 
är att på ett mer uppkopplat och digitaliserat sätt samla in företagsdata och information(ibid.). 
Det i sin tur skapar ett mer standardiserat informationsflöde med pålitlig och aktuell 
information. IOT innebär inte bara att skapa nya lösningar för informationen utan det innebär 
också att koppla upp befintliga delar i informationsflödet som exempelvis IFS. Genom att 
koppla ihop nya och gamla tekniker skapas ett informationsnätverk inom ramen för IOT som 
bidrar till att skapa ett sammanhang av separata lösningar (Wortmann & Flüchter 2015). 
 
Hos Saab T&S finns det brister i informationsflödet som leder till att inte alla berörda parter får 
viktig information, till exempel vid försenad IO. RFID är ett alternativ för produktspårning 
(Zheng & Ming 2017). RFID-taggen kan med hjälp av RFID-läsare och internetuppkoppling 
hämta information om materialets position (Borgia 2014; Yong-Shin, Hoyennam & Yong-Han 
2018). På så sätt minskas den manuella hanteringen i informationsflödet, icke-värdeskapande 
aktiviteter minimeras, de anställda kan lägga fokus på de faktiska arbetsuppgifterna samt att 
ett standardiserat arbetssätt skapas. Informationen skulle på detta sätt vara i realtid samt att 
den skulle bli pålitligare.  
 
Standardiserade arbetsmetoder blir en positiv bieffekt av att använda IOT då denna typ av 
tekniska lösningar kräver förutbestämda informationskanaler och appliceringsområden. Saab 
T&S har problem med att information som samlas och delas är beroende av vilka anställda som 
varit inblandade i processen. IOT kan bidra till att minska det person och rumsberoende som 
finns idag då både insamlingen, kommunikationen och sparningen av information och data 
sker med teknik och därmed också finns tillgänglig för alla närhelst.  
 
Sensorer är en teknik som inte kan appliceras på det studerade informationsflödet då sensorer 
till största del används för att övervaka dynamiska miljöer (Lee & Lee 2015). Denna studie har 
inte gått närmare in på det beställda materialets behov men om någon typ av material kräver 
speciella förhållanden när det kommer till ljus, temperatur och hantering kan sensorer vara ett 
bra alternativ. 
 

5.2.2 Lager 2 – Kommunicera information 
Kommunikation inom IOT skiljer sig från traditionell kommunikation. De tekniska lösningarna 
består av basstationer, nätverk och protokoll som bildar en ny typ av kommunikationskanaler. 
Målet med tekniken är att kommunikationen sköts på egen hand utan mänsklig inblandning. 
Om information samlas genom RFID eller WSN minskar behovet av E-post, telefonsamtal och 
personlig kontakt. Istället sker kommunikationen med hjälp av de nätverk och protokoll som 
etablerats för att föra informationen till rätt instans (Borgia 2014; Amaral et al. 2016).  
 
Oavsett om informationen lagras och hanteras av lokala servrar eller en molntjänst så är nästa 
steg att hämta informationen och kommunicera ut den. Kommunikationen kan ske på två sätt. 
Första alternativet är att informationen går vidare genom pushmetoden och automatisk 
kommuniceras från servern eller molntjänsten till ett förutbestämt mål. Det andra alternativet 
är att använda pullmetoden och vid behov hämta informationen från servern eller 
molntjänsten. Vilket enligt Heide (2002) och Hayes-Roth (2006) är lämpligt då de anser att en 
kombination av push- och pullmetoden är bra, då de båda metoderna kompletterar varandra. 
När det kommer till alternativet med pullmetoden är det dock viktigt att informationen är 
lättåtkomlig för att en förbättring ska ske gentemot sökandet i IFS. 
 
RFID-lösningar skulle bidra till att minska kommunikationsbrister hos Saab T&S. 
Informationen från avläsningarna skulle automatiskt överföras till berörd person eller 
appliceras till IFS så att korrekt data och information alltid finns att tillgå vid behov.  
 
När information ska kommuniceras måste mottagarens behov och förståelse vara i centrum 
(Jacobsen & Thorsvik 2014). Oavsett vilken typ av kommunikationskanal som används är 
denna faktorn viktig för att få en fungerande kommunikation där rätt budskap förmedlas. 
Bristen av att inte förstå mottagarens behov identifierades i Saab T&S informationsflöde. I 
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dessa fall var det den manuella kommunikationen som inte fungerande. Kommunikation inom 
IOT sker många gånger mellan maskin till maskin vilket gör att behoven för att förstå 
informationen blir annorlunda. Exempelvis när en RFID-läsare scannar en RFID-tagg behöver 
taggen vara programmerad på ett sådant sätt att läsaren kan förstå formatet (Borgia 2014). 
Viktigt att tänka på är att slutkunden hos Saab T&S alltid är en människa och därmed måste 
informationen i vissa fall omvandlas så att både människor och teknik kan förstå informationen 
som finns i flödet.  
 
När kommunikationen sker med hjälp av teknologiska verktyg finns det en risk att för stora 
mängder av information måste hanteras (Jacobsen & Thorsvik 2014). Empirin visade att det 
fanns kommunikationsbrister hos Saab T&S och att för stora mängder information lagrades i 
IFS vilket skapade brister i informationsflödet. IOT kan åtgärda båda dessa typer av brister 
genom att teknologin standardiserar processer och då skapar pålitliga kommunikationskanaler 
som ser till att rätt information kommuniceras till rätt plats och i rätt tid.  
 
Gränsen mellan en organisation och dess omvärld har genom nya kommunikationskanaler 
förändrats (Jablin & Putman 2001; Dalfelt, Heide & Simonsson 2001; Miller 2011). Att 
gränserna för organisationskommunikation har ändrats, ses tydligt inom IOT som tänjer 
gränserna för vad som kan kommunicera och utbyta information. Mobila enheterna har gett 
upphov till att en ny typ av rörlighet och tillgänglighet uppkommit, till exempel genom appar. 
De anställda kan då snabbare få tillgång till information och därmed även kunna agera på den 
givna informationen. Syftet med appar är att utöka funktionsbredden på datorer eller mobila 
enheter (Borgia 2014). Appar kan också anpassas efter specifika behov vilket gör dem till ett 
lämpligt verktyg när det kommer till att ta emot information.   
 

5.2.3 Lager 3 – Spara och använda information  
IOT-strukturen kan med sammanlänkade system, databaser och genom tekniska hjälpmedel 
möjliggöra nya vägar för att ta emot och dela information. Dessa möjligheter har öppnat upp 
många nya alternativ för hur företag kan arbeta med sina informationsflöden. Inom IOT är det 
vanligt att använda molntjänster för att hantera information och data (Shovic 2016). 
Molntjänsterna kan ha flera funktioner och användningsområden vilket gör att de påverkar 
informationsflödet olika beroende på hur de används (Ray 2016). Empirin visar att Saab T&S 
idag lagrar dokument och information fysiskt i ankomstregisteringen. Molntjänster är ett bra 
alternativ för att digitalisera denna processen. Molntjänster går utanför gränserna för de 
vanliga systemen och informationen kan nås från flertalkällor varstans och när som (Shovic 
2016). Så även om det är olika avdelningar och olika system som är i behov av informationen, 
exempelvis när det kommer till registreringen i Intrastat så finns dokumentationen tillgänglig 
för alla. En molntjänst skulle även öka företagets systemkonsistens, då systemen på ett bättre 
sätt kan dra nytta av varandra. En ökad systemkonsistens leder till transaktionsförenklingar då 
arbetet som behövs för att kommunicera information från en punkt till en annan minskar 
(Bjørnland et al. 2003). 
 
En faktor som skapar mer arbete, osäkerhet och i allra högsta grad påverkar informationsflödet 
är osäkerheten kring var inköpt material befinner sig i förhållande till planering och leverans. I 
kundorderprocessen är det många aktörer inblandade, leverantör, inköpare, ankomstregistrera 
och produktionsplanerare. Mycket av arbetet för att lokalisera materialets position sker genom 
manuellt arbete via mail, telefon eller personlig kontakt. Molntjänster ger möjligheten att 
information delas och sparas mellan flera företag (Shovic 2016).  En lösning som potentiellt 
även kan öka systemkonsistensen mellan både avdelningar inom företaget och mellan företaget 
och dess leverantörer. Då molntjänsten eliminerar behovet av samma typ av system samt 
behovet av manuellt arbete för att dela information. Alla parter kan istället ta emot och dela 
information via molntjänsten vilket skapar ett informationsflöde som är tidsaktuellt, korrekt 
och relevant. Därmed skulle en implementering av molntjänst minska det manuella arbetet och 
tiden som krävs för att få informationen då anställda inte längre behöver mejla eller ringa för 
att få tag i den behövda informationen.   
 
En brist som identifierades i informationsflödet var att mängden information i IFS gjorde att 
det var svårt att hitta rätt information men även att det var tidskrävande att leta upp 
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information. Nya IOT lösningar kan potentiellt bidra till att öka denna problematik eftersom de 
syftar till att öka mängden tillgänglig information inom informationsflödet (Miorandi et al. 
2012). Det blir därför av vikt att informationen kan appliceras så den är lättöverskådlig och 
lättåtkomlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskussion och slutsatser 

35 

 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet innehåller författarnas reflektion och diskussion kring studiens resultat och metod. 
Fortsatt beskrivs studiens implikationer, slutsats och rekommendationer. Avslutningsvis 
diskuteras förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Följande avsnitt beskriv studiens resultat och dess innebörd. 
 
 

6.1.1 Lager 1 – Samla information 
Företagets nuvarande informationsflöde använder uteslutande manuella aktiviteter för att 
samla in information i kundorderprocessen. Författarna har identifierat detta som en direkt 
konsekvens av att företagets informationssystem inte uppfyller verksamhetens behov vad 
gäller informationshantering. Enligt Fredholm (2013) är det viktigt att systemet är anpassat 
efter företaget för att kunna bidra till att förbättra ett företagets processer. Studien bekräftade 
även befintliga teorier om det att manuella arbetet i informationsfloden ofta får en negativ 
inverkan på ̊ organisationens prestation. I det studerade fallet kunde detta visa sig i form av att 
mycket tid ägnades till att ta fram information, planera om processen samt förebygga 
leveransförseningar mot kund. Resultat av detta blir att fallföretaget inte tar tillvara på de 
anställdas kompetens samt att de anställde får mindre tid att utföra de arbetsuppgifter som 
ingår under deras tjänstebeskrivning.  
      
IOT kan vid informationsinsamling innebära användandet av tekniker som RFID och 
sensorer, men det kan också innebära att företaget på ett bättre sätt kan koppla upp och 
integrera nuvarande system och maskiner mot internet för att få en ökad samverkan (Borgia 
2014). Implementering av RFIID skulle minska bristerna i informationsinsamlingen och på så 
sätt ge Saab T&S information om materialets position i realtid. RFID kan ytterligare bidra till 
att minska den manuella hanteringen i informationsinsamlandet och därmed fås ett 
pålitligare informationsflöde.  
 
Informationssamladet hos Saab T&S är idag ofta tids-, rums- och personberoende och det kan 
därmed vara svårt att samla information. Enligt Ray (2016) kan molntjänster ha många 
funktioner. Det är därför fullt möjligt för Saab T&S att implementera denna teknik och på så 
sätt förenkla informationsinsamlandet. Informationen blir så lagrad i ett moln där berörda 
personer har tillgång till rätt information när som helst oberoende av plats. En 
implementering skulle innebära enklare informationsinsamling från hela informationskedjan, 
även från delar som går utanför det studerade området då även dessa har visat sig ha stort 
inflytande på studiens område. 
 

6.1.2 Lager 2 - Kommunicera information 
I idealflödet ska information kommuniceras inom IFS men så var sällan fallet eftersom 
informationsflödet ständigt påverkas av andra faktorer som leverantörsföreningar och 
ändringar av TA. Resultatet av detta blev att problem och brister uppstod. Vid dessa problem 
och brister har kommunikationsmöjligheterna via IFS visat sig vara begränsade. Det har lett 
till att kommunikationen sker via mail, telefon eller personlig kontakt. Vid all typ av 
kommunikation behöver sändaren sträva efter att mottagaren ska kunna förstå budskapet och 
att det kommunicerade budskapet ska ha relevans för mottagare sätt (Jacobsen & Thorsvik 
2014). Pa ̊ Saab T&S uppstår brister i informationsflödet eftersom det inte finns tydliga 
riktlinjer för hur kommunikationen ska skötas. Det blir därför upp till enskilda individer att 
bedöma vad som anses vara relevant att kommunicera samt vad som krävs för att mottagaren 
ska förstå informationen. Konsekvensen av detta blir utebliven eller bristfällig 
kommunikation som i sin tur påverkar hela företagets prestationsförmåga. 
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Kommunikationskanaler som bygger på IOT kan skapa förbättringar inom Saab T&S 
kommunikation. IOT-visionen är att skapa sammanlänkade IOT-nätverk som samverkar och 
därför kommer många av de potentiella möjligheterna att påverka alla lager som beskrivits i 
rapporten. Användandet av IOT tekniker som RFID, sensorer och molntjänster bidrar med 
hjälp av nätverk och protokoll till att bilda nya typer av kommunikationskanaler (Borgia 2014). 
Till skillnad från de kommunikationskanaler som används idag; telefon, mail eller personlig 
kontakt så är nätverk och protokoll ett standardiserat sätt att kommunicera information på. Då 
protokollen med hjälp av nätverket styr insamlad information till önskat applikationsställe utan 
mänsklig handpåläggning (Borgia 2014). Resultatet av dessa typer av kommunikationskanaler 
blir att kommunikation inte uteblir samt att information alltid kommuniceras på ett förståeligt 
och förutbestämt sätt till berörd person. 
   

6.1.3 Lager 3 – Spara och använda information 
I det studerade flödet sparas information på olika sätt. I IFS finns information gällande 
kundorder sparade, denna information kan en anställd söka upp och använda ifall denne har 
tillräckliga kunskaper i IFS. Det har dock visat sig vara en tidskrävande process där långt ifrån 
alla medarbetare har tillräckliga kunskaper. I andra fall är sparad information person- och 
rumsberoende da ̊ informationen är sparad i E-post, fysiska pärmar och i vissa fall i de 
anställdas minne. Att spara information på detta sätt gör att informationen blir svåråtkomlig. 
      
Att ha informationen sparad på ett svåråtkomligt vis ger konsekvenser för informationsflödet 
genom alla tre lager. För att IOT ska fungera behövs en ryggrad som alla IOT-lösningar kan 
användas för att dela, spara och hämta information efter behov. Det går att åstadkomma 
genom lokala servrar, men rekommendationen är att Saab T&S implementerar en lämplig 
molntjänst som är anpassad efter Saab T&S behov. Anledning till detta är att de lokala 
servrarnas kapacitet är begränsad medans en molntjänst kan vara mer flexibel i sitt 
utförande.  Då molntjänster kommer i olika utförande och det finns ett flertal leverantörer att 
tillgå (Ray 2016). Eftersom denna studie inte beaktat ekonomiska eller tekniska detaljer av 
IOT går det inte att säga vilken typ av molntjänst som skulle vara lämplig. Författarna har 
dragit slutsatsen att det finns stora förbättringsmöjligheter för företagets informationsflöde 
genom införandet av en molntjänst som grund till ett IOT-nätverk. 
 
En molntjänst möjliggör att anställda, maskiner och leverantörer kan lagra nödvändig 
information genom hela informationsflödet, samtidigt som informationen kan nås av berörda 
parter vid behov. Den lagrade informationen blir därmed inte längre rums-, tids-  och 
personberoende, den riskerar inte heller att försvinna. Resultatet blir en säkrare lagring med 
enklare åtkomst av den sparade informationen. Det går även med hjälp av appar eller 
pushnotiser att direkt få tillgång till den information som lagras i molntjänsten och på så vis 
ytterligare förenkla och effektivisera hanteringen av information.  
 
Det anses vara möjligt att implementera ett IOT-koncept och på så sätt överkomma de brister 
som kan uppkomma i ett informationsflöde hos tillverkande företag. 
 

6.2 Implikationer  
Studien bidrar inte med ny teori då den grundar sig i redan existerande forskningsområde. 
Däremot har författarna studerat möjligheterna att integrera IOT för att på så vis överkomma 
potentiella brister i ett informationsflöde. Genom att visa hur ett traditionellt informationsflöde 
och ett IOT-nätverk kan integreras hjälper studien företag att få förståelse för såväl moderna 
informationsflöden som potentiella IOT-lösningar. Företagen får då verktyg för att utvärdera 
nya sätt att hantera sina informationsflöden. Mer fallspecifikt identifierar studien vilka faktorer 
som skapar brister i informationsflödet inom kundorderprocessen. Studien ger även underlag 
för hur brister kan undvikas och överkommas genom att implementera IOT.  
 
Det praktiska bidraget blir i form av identifierandet av tillgängliga IOT-möjligheter och hur 
dessa kan skapa nya utformningar av informationsflöden inom företag. Det kan innebära 
införandet av nya tekniker och utvecklandet av nya IT-strukturer. I praktiken kan detta 
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innebära snabbare, pålitligare och standardiserade informationsflöden med mindre mänsklig 
inblandning, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på samtliga flöden hos företag. 
 

6.3 Metoddiskussion 
Under förstudien definierades problemområdet vilket resulterade i skapandet av studiens syfte 
och riktning. Förstudien bidrog även till att identifiera relevant teoriområde och arbetsmetod. 
Studien genomfördes som en enfallsstudie i en speciell kontext vilket har minskat studiens 
generaliserbarhet. Guba och Lincon (1989) menar att en låg generaliserbarhet ökar vikten av 
att tydligt beskriva tillvägagångsättet för studien så att läsaren kan bedöma studiens 
applicerabarhet för den egna specifika kontexten. Det specifika fallet bidrar dock till att öka 
studiens djup. Författarna har därför lagt vikt på studien reliabilitet genom tydliga 
metodbeskrivningar för att på så sätt öka möjligheterna till att upprepa studien i andra 
sammanhang. Fallföretaget Saab T&S har en väldigt speciell produkt och kundkrets, vilket 
bidrar till individuella inköp för varje kundorder. Informationsflödet blir därför väldigt 
specifikt för just Saab T&S och därmed påverkas studiens generaliserbarhet. Studiens fokus på 
IOT ökar däremot möjligheterna för generalisering då användningsområdet för IOT är brett. 
 
Empirisk data har samlats in genom metoderna fokusgrupp, dokumentstudier och 
observationer. Den insamlade empiriska datan är av kvalitativ art och användandet av 
metoderna har anpassats därefter. Då kontaktpersonen på Saab T&S valde ut 
observationsobjekten samt vilka som skulle ingå i fokusgruppen finns det risk att viss data gick 
förlorad, då kontaktpersonen med största sannolikhet väljer ut deltagare på andra grunder än 
vad författarna hade gjort. Författarna anser dock att kontaktpersonen besitter tillräckligt 
mycket information om verksamheten och dess anställda för att välja ut de personer som sitter 
med rätt kompetens.  

 
Observationen utfördes under ostrukturerade former där syftet var att observera alla skeenden 
i processen. Det finns givetvis både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. En fördel 
var att författarna hade möjlighet att få sin egen ofiltrerade bild av processen. Alla observationer 
inleddes med att förklara syftet med författarnas närvaro, samt delge hur den insamlade datan 
skulle komma att användas. En nackdel var dock att de observerade personerna gärna ville 
beskriva informationsflödet vilket gjorde att observationerna mer liknade intervjuer. Dock 
anser författarna att detta inte påverkade resultatet då informationsflödet diskuterades i 
fokusgruppen där deltagarna var från olika avdelningar, vilket gjorde att den sanna bilden av 
informationsflödet kom fram.  
 
Fokusgruppen inleddes på liknande sätt som observationerna, följt av en introducerande 
frågeställning för att få igång diskussionen. En risk med fokusgrupper är att en eller ett par 
dominanta individer tar över, därför hölls extra uppsikt för att se till att alla kom till tals för att 
på så vis få fram ovinklad empirisk data. Vanliga intervjuer hade kunnat vara ett komplement 
till observationerna och fokusgruppen men då det studerade flödet är en omdiskuterad fråga 
på Saab T&S upplevdes risken stor att få en vinklad bild. Därför kompletterades den empiriska 
datan med dokumentstudier istället. 
 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen i studien är att det nuvarande informationsflödet är komplext och föränderligt då 
det starkt påverkas av vilka som är inblandade. Det har identifierats ett antal brister som 
orsakar problem både inom och utanför det studerade informationsflödet: 
 

• Opålitlig information 

• Försenad information 

• Utebliven information 

• Utebliven kommunikation 

• För mycket information 

• Personberoende information  

• Avsaknad av standarder för kommunikationskanaler  
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Konceptet IOT innehåller möjligheter för att utveckla metoder som kan förbättra ovanstående 
punkter. En implementering av RFID, sensorer, nätverk, protokoll samt molntjänster bidrar 
bland annat till ett standardisera informationsflöde som utesluter mycket av den manuella 
hanteringen. RFID och sensorer samlar information och med hjälp av protokoll och nätverk 
resulterar detta i att informationen blir pålitlig, tidsaktuell, rätt information till rätt mottagare 
samt standardiserade kommunikationskanaler. Implementeras även en molntjänst knyts 
företagssystem, anställda, leverantörer och kunder samman och därigenom fås ett 
informationsflöde som är sammankopplat genom hela kedjan. Därmed har författarna utifrån 
studien skapat rekommendationer för fallföretaget. Studien har visat att en implementering av 
IOT skulle överkomma de brister som synliggjorts i informationsflödet. Fallföretaget bör därför 
undersöka om det är tekniskt möjligt samt ekonomiskt försvarbart att implementera ett IOT-
koncept med RFID, nätverk, protokoll samt molntjänst.  
 

6.5 Vidare forskning 
Studiens fokusområde har varit att identifiera potentiella möjligheter med IOT för att minska 
potentiella brister i informationshanteringen hos tillverkande företag. Det har dock inte 
analyserats vilka kvantitativa effekter dessa möjligheter skulle kunna generera, eller hur vida 
en IOT implementering är ekonomiskt försvarbar. Fortsatta studier på dessa områden skulle 
kunna bidra till att ge företag ytterligare verktyg när det kommer till arbete med IOT. 
 
Vidare skulle djupare studier inom IOT kunna göras där mer tekniska detaljer undersöks. 
Genom detta kan förståelsen ökas för hur IOT kan skapa möjligheter och påverka framtida 
informationsflöden.  
 
IOT är ett brett och komplext område vilket gör det intressant att vidare studera vilka 
potentiella tekniska upplägg som finns möjliga och eventuellt jämföra vilka effekter olika 
tillvägagångssätt kan komma att ha för informationsflödet. 
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