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Abstract:
Med begreppet ”Internet of Things” menas att ett objekt ur den riktiga världen blir en
del av internet. Tunabyggen i Borlänge planerar att implementera ett sådant
informationssystem som med hjälp av sensorer och en ständig internetuppkoppling
håller uppsikt över temperatur och luftfuktighet i utvalda lokaler. Det är ett enkelt
system som till synes inte har så stora effekter på den nuvarande verksamheten. De
ekonomiska effekterna går ofta att räkna på i förhand men effekterna på personal,
miljö och rutiner kan glömmas bort.
Vi har därför med detta examensarbete undersökt vilka inledande effekter som kan
tänkas uppkomma efter implementering av ett nytt informationssystem med ”Internet
of Things” funktionalitet i en verksamhet. Detta sker inom kategorierna ekonomi,
arbetsmiljö, miljöpåverkan och systemförvaltning.
För att kunna besvara detta har vi gjort en fallstudie baserad på en scenariometodik
som består av fyra faser. Fas 1, där vi fick vårt Case och skapade en förståelse för
scenariofältet. Fas 2, där vi identifierade nyckelfaktorer. Detta har gjorts genom en
litteraturstudie samt intervju med berörd personal på Tunabyggen. Fas 3, där
analysen av dessa nyckelfaktorer skedde genom nulägesanalys och framtidsanalys
av nyckelfaktorer. Fas 4, där vi genererade scenarier av de analyserade
nyckelfaktorerna. Det har sedan gjorts en SWOT-analys för att belysa styrkor,
svagheter, möjligheter och hot.
Resultatet visar tydliga tecken på att det kommer att bli många effekter för
Tunabyggen efter implementering av det nya informationssystemet som yttrar sig i
alla kategorier. Slutsatsen är att vid implementation av ett informationssystem som
detta är effekterna många. Detta är något som vi anser bör beaktas av alla
verksamheter som har tankar på att införskaffa ett nytt informationssystem. De bör
inte bara utvärdera informationssystem rent ekonomiskt utan borde ta i beaktning att
det finns ett antal andra faktorer som har en avgörande roll om implementation av
informationssystem ska bli lyckad.
Nyckelord: Internet of Things, effekter, scenario, SWOT-analys

Abstract:
The term “Internet of Things” refers to when an object from the real world becomes a
part of the internet. Tunabyggen in Borlänge plans to implement an information
system that will monitor temperature and humidity in selected facilities using a
constant internet connection and different sensors. It is a simple system that doesn't
seem to have a major impact on the current operations. The economic effects is often
possible to calculate in advance, but the impact on staff, environment and routines
may be forgotten.
We have with this thesis examined the initial effects that may occur after the
implementation of a new information system with Internet of Things functionality in a
business, within the categories of economy, working environment, environmental
impact and system management.
To answer this we made a case study which is based on a scenario methodology that
consists of four phases. Phase 1, where we got our case and created an
understanding of the scenario field. Phase 2, identifying the key factors. It has been
done through a literature study and interviews with relevant staff on Tunabyggen.
Phase 3, where the analysis of these key factors were made through the situation
and future analysis. Phase 4, where we generate scenarios of the analyzed key
factors. Finally we have done a SWOT analysis to highlight the strengths,
weaknesses, opportunities and threats.
The results clearly show signs that there will be many effects for Tunabyggen after
the implementation of the new information system, which manifests itself in all
categories. The conclusion is that even the implementation of a menial information
system like this one, the impacts are many. This is something that we believe should
be considered by all companies that are thinking of acquiring a new system so they
do not only evaluate IT-systems in economic terms, but also other factors that play a
crucial role for the implementation of an information system to be successful.
Keywords: Internet of Things, effects, scenario, SWOT-analysis

Förord
Vi vill tacka Sogeti som visat intresse får vår studie och stöttas oss i vårt arbete.
Samt så vill vi tacka Tunabyggen för deras samarbetsvilja och ett speciellt tack till
deltagarna av intervjuerna för deras engagemang och tålamod.
Till sist vill vi tacka vår handledare på Högskolan Dalarna, Anders Avdic för hans råd
och vägledning.
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1 Inledning
Här skildrar vi bakgrunden till hur vi kom fram till syftet och frågeställningen.
Bakgrunden visar historien bakom rapporten och är tänkt att ge insikt i arbetets
utveckling.

1.1 Bakgrund
Samhället rör sig mot en “alltid uppkopplad” modell där trådlösa nätverk och
apparater finns överallt. Koncept och idéer kring detta forskas det om, det utvecklas
och kontinuerligt anpassas in i de dagliga livet. Ett av dessa koncept är “Internet of
Things” (IoT). Kraijak & Tuwanut (2015) förklarar detta koncept som att ett objekt ur
den riktiga världen blir en del av internet. Vidare där varje objekt har en unik
identifierare, som är tillgängligt till nätverket, där dess position och status är känt. Där
flera tjänster och data är tillagda för att effektivt expandera internet, ohindrat
kombinera mellan den digitala och fysiska världen, som slutligen kommer ha en
påverkan på den personliga och sociala miljön.
Ur ett företagsperspektiv kommer de mest uppenbara konsekvenserna av IoT bli
synligt inom områden såsom automatisering och industriell tillverkning, logistik,
affärs- och processhantering, intelligent transport av människor och varor. (Atzori,
Iera & Morabito, 2010)
Den Europeiska kommissionen anser att utveckling och tillämpning av IoT kommer
att göra en enorm insats i att lösa många kommunikationsproblem som finns och
kommer att finnas i det moderna samhället de kommande fem till femton åren. (Yue,
Sun, Li, Yang & Rehman, 2015)
Den generella synen på denna utveckling ses som positiv då enligt Laudon & Laudon
(2007) det ofta innebär ekonomiska fördelar för verksamheten. Detta kan göra
vardagen smidigare för både kunder och verksamhet då man till exempel inte
behöver ta sig till banken för att uträtta vissa bankärenden utan de kan göras
hemifrån med hjälp utav en uppkopplad lösning.
Dock så menar Laudon & Laudon (2007) att denna digitalisering troligtvis kostat
någon bankman jobbet, kanske inte direkt genom uppsägning utan indirekt genom att
man digitaliserar och automatiserar befintliga arbetsuppgifter. Till exempel kommer
färre kunder ta sig till banken för att uträtta sina ärende, därav behöver banken färre
anställda för att hantera dessa kunder som i sin tur leder till färre jobb. Från bankens
synvinkel kommer de ha lägre utgifter för personalkostnader och de kan omfördela
verksamhetens resurser efter behov.
Samtidigt är detta enligt Skyrme (1999) även en omställning för bankens anställda då
de har ett nytt system att förhålla sig till. Det betyder nya arbetsuppgifter och
arbetsrutiner för många anställda och dessa förändringar kommer inte alltid mottas
positivt.

1.2 Problemformulering
Bostadsföretaget AB Stora Tunabyggen i Borlänge som har cirka 6 000 bostäder och
cirka 400 kommersiella lokaler (Tunabyggen, 2016) planerar att implementera ett nytt
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IT-system i form av ett webbgränssnitt och en IT-artefakt som har sensorer och en
ständig uppkoppling mot internet för att automatisera och digitalisera hantering av
uppsikt över temperatur och luftfuktighet i krypgrunder och kallställda lokaler (se Kap.
2.1.6). I nuläget sker uppsikt över temperatur och luftfuktighet helt manuellt och enligt
Skyrme (1999) kan det ha stora effekter på en verksamhet när de övergår till en
digital lösning.
Dessa effekter kan vara svåra att förutse innan implementation. De ekonomiska
effekterna går oftast att räkna på i förhand, men enligt Lindahl (2010) är effekterna på
personal och rutiner inom verksamheten svårare att mäta. Huvudfrågan vi vill
besvara med denna studie är:


Vilka inledande effekter kan tänkas uppkomma efter implementering av ett nytt
IT-system med IoT-funktionalitet i en verksamhet?

1.3 Syfte
Syftet med studien är att beskriva tänkbara inledande effekter efter implementering
av ett nytt IT-system med IoT funktionalitet i en verksamhet.

1.4 Avgränsning
Genom litteraturstudie hittades fem effektområden som påverkas stort av införsel av
ett nytt IT-system med IoT-funktionalitet; ekonomi, arbetsmiljö, miljöpåverkan,
systemförvaltning och IT-säkerhet. Dock beaktades inte IT-säkerhet i denna studie
eftersom det just i detta fall inte är av stor betydelse för företaget.
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2 Teori
I detta kapitel definierar vi de begrepp som är relevanta för vår studie samt att vi
redovisar vårt teoretiska ramverk med dess fyra nyckelfaktorer. Materialet som
presenteras är till för att bekanta läsaren med begreppen samt skapa förståelse för
forskningsområdet.

2.1 Begrepp
2.1.1 Allmänt om scenario
Kosow och Gaßner (2008) definierar begreppet scenario som en gren av futurologi
och beskriver scenario som möjliga framtida situationer och utvecklingsvägar som
potentiellt kan leda till dessa framtida situationer.
Utgångspunkten där man bygger sitt scenario ifrån är inte någon enskild oundviklig
framtid utan snarare en uppsättning av ett flertal olika möjliga framtider. Begreppet
“scenario” representerar idén om en enda möjlig framtid och därför hänvisar de alltid
till andra underförstådda alternativa framtider. Den så kallade “trattmodell” har
etablerat sig som ett medel för att illustrera denna öppna förutsättningslösa anda och
mångfald av framtiden samt möjligheten att förutse den med hjälp av scenarier (se
Fig. 1 och Fig. 2).

Figur 1. Tratt formad räckvidd av möjliga utvecklingar av individuella faktorer

Den grundläggande idén bakom denna beskrivning är att ju längre vi blickar från
dagens utgångspunkt in i framtiden, desto fler antal möjliga utvecklingar. De möjliga
utvecklingarna på de enskilda faktorerna; i det här fallet faktorer a till e, blir allt större.
Alla dessa enskilda “faktortrattar” kommer från det totala utrymmet av en gemensam
möjlig framtid för alla dessa faktorer.
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Figur 2. Scenariotratten

När det gäller scenariometoden så har en specifik framtidstidpunkt av scenariotratten
valts för observation. De yttre gränserna av tratten symboliserar olika framtida
utvecklingar som inte tas hänsyn till. Olika scenarier, här S1 och S2 (se Fig. 2),
används sedan för att skildra det möjliga utrymmet som ges för utveckling. Möjliga
händelseförlopp för olika faktorer är valda för varje scenario, och de är sedan
“kondenserade” till större scenarier (som anges här med pilarna a1, b1 och c1 för det
första scenariot och a2, b2 och c2 för det andra scenariot).
Till skillnad från futurologi ska ett scenario inte bara agera som hypoteser om en
framtida bild utan huvudmålet är att skapa vägledning för hur framtida utveckling kan
se ut och det sker genom att observera relevanta nyckelfaktorer. För det första
beskriver dessa faktorer att ett scenario inte är en representation av en framtida bild
utan snarare riktas uppmärksamheten på ett eller flera klart avgränsade segment av
verkligheten. (Kosow & Gaßner, 2008)
För det andra, är scenarier en konstruktion av framtida utveckling och vissa faktorer
och händelser har medvetet valts för att de anses vara relevanta eller ignoreras.
Eftersom det är en medveten konstruktion av antaganden av framtiden ska den inte
litas blint på utan ständigt utvärderas och reflekteras. Om ny kunskap uppdagas så
kan den rekonstrueras för att bättre uppnå det tänkbara målen. (Kosow & Gaßner,
2008)
För det tredje, är det faktum att varje scenariokonstruktion bygger på antaganden om
framtiden, vilka vägar en utveckling kan ta, vilka delar av scenario som kan förändras
och vilka som består under tidens lopp. Scenarier är därför inte till för att förklara
verkligheten utan är till för att konstruera hypoteser för en potentiell framtid. (Kosow &
Gaßner, 2008)
Det är viktigt att understryka att scenariobildning inte är ett universellt metodverktyg
då det inte finns någon scenariometod utformad som passar alla ändamål. Ett
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scenario är istället till för att skapa och tillämpa metoder till specifika ändamål och
ibland med klart olika tyngdpunkter åt vissa nyckelfaktorer för att nå olika mål.
(Kosow & Gaßner, 2008)
En scenariometod kan ses som en komplex samling av metoder som ständigt består
av ett flertal olika steg eller faser. Scenariometoder representerar tillämpad kunskap
med en teoretisk underbyggnad där metodens syfte är att applicera denna kunskap
på praktiska situationer. Den teoretiska grunden kan variera i omfattning från fall till
fall beroende på vilken praktiskt situation som analyseras. Scenariometodologi är i
dagsläget ett brett område med olika nivåer av komplexitet och
användningsområden, det är därför viktigt att göra en anpassning av
scenariometoder för att de ska passa sitt sammanhang. (Kosow & Gaßner, 2008)

2.1.2 Scenarioprocessens faser
Trots all mångfald av scenariotekniker finns ett utbrett samförstånd om de allmänna
inriktningarna kring grundvalen av de typiska scenarioprocessfaserna.
Scenarioprocessen går idealiskt igenom de fyra faserna 1) identifiering av
scenariofältet, 2) identifiering av nyckelfaktorer, 3) analys av nyckelfaktorer, 4)
scenariogenerering. (se Fig.3) (Kosow & Gaßner, 2008)

Figur 3. En scenario process i fyra faser

Fas 1: Identifiering av scenariofältet
Denna fas sätter perspektiv som skall väljas för perioden under studien. I början av
scenarioprocessen skall omfattande beslut om relevans göras angående gränserna
för området av organisation som skall observeras. Till exempel ett företag, ett tydligt
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definierat teknikområde eller en organisation som Association for Technical
Cooperation (GTZ). Vilket innebär; ska enbart inre faktorer observeras eller kommer
det gälla mestadels externa faktorer (det vill säga miljön runt organisationen)?
Kommer den innefatta systemscenario? Detta innebär att man studerar den interna
arenan och omgivningen, tillsammans med deras interna relationer. Ett exempel
skulle kunna vara: "Vilken påverkan har de samtida händelserna i politiken, miljö,
ekonomi, etc. på GTZ, och vilken inverkan har GTZ på sin omedelbara omgivning?”
Dessutom kan denna fas också innehålla ursållning av icke-väsentliga ämnen som
ingår i scenariot för att begränsa det till vissa tyngdpunkter. För att komma tillbaka till
exemplet, är det inte GTZ som kommer att observeras i detta fall, utan snarare till
exempel jämställdhetsfrågor inom GTZ. (Kosow & Gaßner, 2008)
Fas 2: Identifiering av nyckelfaktorer
Nästa fas innebär att arbeta ut en beskrivning av scenarioområdet när det gäller
nyckelfaktorer. Dessa är de centrala faktorer som tillsammans bildar en beskrivning
av scenariomiljön samtidigt som de har en inverkan på själva miljön och/eller tjänar
som medel för miljön att ha en påverkan på dess omvärld. Viktiga faktorer är således
de variabler, parametrar, trender, utveckling och händelser som får central
uppmärksamhet genom det fortsatta scenariot. (Kosow & Gaßner, 2008)
Identifiering av dessa nyckelfaktorer kräver kunskap om scenariomiljön som sådan
och dess samspel med de olika nyckelfaktorerna. Processen av att faktiskt identifiera
de viktigaste faktorerna inom ramverket för scenarioprocessen skiljer sig mycket från
fall till fall. Den information som krävs om nyckelfaktorer kan ibland matas in i
scenarioprocessen genom en mycket intensiv preliminär period av empirisk och
teoretisk analys (ofta i form av en litteraturstudie). Proceduren försöker framförallt att
skapa en god teoretisk grund och bygger på en djupgående analys. (Kosow &
Gaßner, 2008)
Fas 3: Analys av nyckelfaktorer
Nästa steg i scenarioprocessen är särskilt typisk för scenariotekniker och skiljer dem
från andra metoder: den ökande “scenariotratten" i vilken individuella nyckelfaktorer
utsätts för analys för att hitta eventuella framtida egenskaper som är tänkbara i varje
enskilt fall. En individuell "trattöppning in i framtiden", där varje enskild faktor vidgar
ut eftersom dessa egenskaper är valda att bli en del av det gryende scenariot. Även
om detta steg kan utföras på många olika sätt, så innehåller det alltid intuitiva och
kreativa aspekter. Dessa är viktiga för visualisering av olika framtida utvecklingar av
nyckelfaktorer. (Kosow & Gaßner, 2008)
Fas 4: Scenariogenerering
Scenarier genereras genom att peka ut dem enskilt och kondensera dem från
"tvärsnittet" av scenariotratten vars öppning sträcker sig till den valda
projektionspunkten (punkten i tid där man väljer att beskriva sitt scenario) i framtiden.
Det är där som buntar av faktorer förs samman, väljs, och upparbetas till ett scenario.
Stora skillnader finns dock i denna fas angående processen genom hur
“kondensering” till scenarier sker, det kan sträcka sig från berättande litterära
förfaranden hela vägen till matematiska tekniker. Dessutom kräver många
scenariotekniker en sortering av scenarier. Denna urvalsprocess kan ske enligt till en
tumregel: så många som krävs för att täcka ett tillräckligt antal perspektiv och möjliga
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framtidsbilder, men så få som möjligt, för att undvika trötthet hos forskarna och för att
säkerställa att processen förblir hanterbart.
I tabellen nedan (se Tab. 1) visas fyra scenariokategorier som vanligen används. De
två första kategorierna (“Wait and See” & “Just Do It”) skiljer sig genom intensiteten
av handlingar vilket innebär att man studerar möjliga framtida scenarier beroende av
antalet handlingar som tas. I de andra två kategorierna (“Doom Monger” & “Carpe
Diem”) görs antagande angående de möjliga framtida utvecklingarna av de
omgivande faktorerna som kan varieras i syfte av att förutse de olika kontexten av
sådana handlingar. (Kosow & Gaßner, 2008)

Scenario ”Wait and See”

”Just Do It”

”Doom Monger”

”Carpe Diem”

Typer
Underliggande

Inga eller bara få
nya handlingar

Många nya
handlingar

Negativ utveckling
av externa faktorer

Positiv utveckling
av externa faktorer

Logik
Tabell 1. Fyra vanliga scenario kategorier

2.1.3 Internet of things
Internet of things (IoT) är som grund en kommunikationsmetodologi som med hjälp
av internetuppkoppling kommunicerar från maskin-till-maskin (M2M). Den främsta
styrkan och drivkraften för IoT-idén är den stora effekten den kan ha på flera
aspekter av det dagliga livet och beteendet hos potentiella användare. (Atzori, Iera &
Morabito, 2010)
Det är en framryckande internetteknik som expanderar gränserna för hur
internetanslutningen ser ut, hur uppkopplingen blir billigare och med en stor
användningspotential, även i utvecklingsländerna och på landsbygden. Det finns
många potentiella användningsområden då enhetsprocesskraften och
lagringsmöjligheter ökar, medan storleken på enheterna blir allt mindre samt att
många olika typer av sensorer kan disponeras till enheten. Denna kombination
mellan små, billiga enheter och multifunktionella sensorer som har förmågan att
känna, beräkna, agera och effektivt bli en del av internet kommer att ha en
omfattande inverkan på hur samhällen kommer att se ut i framtiden. (Kraijak &
Tuwanut, 2015)

2.1.4 Single-board computer
En single-board computer (SBC) är en komplett dator byggd på ett enda kretskort (se
Fig. 4). De komponenter som finns i en SBC är CPU mikroprocessor, minne och
Cache, sensor chips, counters och många olika gränssnitt. En SCB får plats in en
normalstor handflata och kostar någonstans mellan 80-400kr att köpa för en
privatperson, priset varierar beroende på modell och utvecklare. SBC utvecklades för
att användas som demonstrations- eller utvecklingssystem i utbildningssyften, men
dess låga inköpspris och behändiga storlek har gjort att allt fler börjar intressera sig
för dess potential inom den privata sektorn. (Limei, Ying & Rui, 2011)
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Figur 4. En single-board computer, av modellen Raspberry Pi 3 Model B

2.1.5 It-artefakt
Vocabulary definierar Artefakt som en kombination av två latinska ord, arte som
betyder "av skicklighet" och factum som betyder "att göra” (Artefact,u.å.). En IT
(Information teknik) artefakt är då en enhet eller ett objekt som är avsiktligt
konstruerad för att gynna ett visst syfte och mål och som skapas för att stödja eller
utföra en specifik uppgift. (Ku, Scialdone, Zhang, 2011)
Det kan innebära dokumentation av en programvara till exempel användarfall och
klassdiagram för att beskriva funktioner, processer, arkitektur och design av
mjukvaran, det kan i sin tur sättas ihop med hårdvara för att uppfylla ett specifikt
informationsbehov som då skapar en IT-artefakt. (Dwivedi, Lal, Williams,
Schneberger & Wade, 2009)

2.1.6 Tunabyggens framtida IT-system
IT-systemet som Tunnabyggen tänker implementera bygger på en IT-artefakt som
involverar sensorer och single-board computers (SBC) samt en ständig
internetkoppling. Kommunikationen sker med hjälp av olika tjänster, genom en SMStjänst, en molntjänst samt lagring av data i en databas. IT-artefakten gör inmätningar
av temperatur och luftfuktighet på en yta med hjälp av trådlösa sensorer. De är i sin
tur kopplade via Bluetooth till en SBC som tar emot denna data för behandling. Varje
IT-artefakt har en unik identifierare som tillsammans med inmätt data skickas via
internet till en molntjänst för att slutligen lagras i en databas. Identifierare skickas
med för att skilja dessa IT-artefakter åt samt att data kategoriseras under varje unik
identifierare. Skulle det vid inmätning av data upptäckas att värdena ligger utanför
tillåtna gränser skickas ett larm. Det sker via måltjänsten till en tredjeparts SMS-tjänst
som i sin tur meddelar larmpersoner via sms med information om de dåliga värdena
på en utsatt yta.
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I IT-systemet finns det ett webbgränssnitt där man väljer vilken temperatur- och
luftfuktighetsintervall som tillåts för de ytor varje SBC övervakar. Det går även att ta
bort, lägga till eller ändra larmpersoner som ska bli meddelade vid uppkomst av
dåliga värden. Man kan även följa temperatur och luftfuktighet i realtid över de ytor
som valts att göra inmätningar på. Nedan illustreras det tänkta IT-systemet som
Tunabyggen ska implementera (se Fig. 5).

Figur 5. IT-systemet

2.2 Teoretiskt ramverk
Nyckelfaktorerna som betraktas i denna studie är i termer av kategorierna: ekonomi,
arbetsmiljö, miljöpåverkan och systemförvaltning. Dessa fyra kategorier har valts ut
efter en genomgående litteraturstudie som påvisar att vid införande av ett nytt ITsystem i en verksamhet så påverkas dessa kategorier stort.

2.2.1 Ekonomi
Wikipedia definierar ekonomi som ”läran om hushållande med resurser i ett tillstånd
av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i
förhållande till totala önskemål och behov”. (Ekonomi, 2016, 5 april) När ett IT-system
eller IT-projekt ska utvärderas ekonomiskt görs det genom att ta den nationella
ekonomin som helhet ur ett perspektiv av den ekonomiska tillväxtens mål och
undersöker IT-projektets nettobidrag till hela den nationella ekonomin. De
ekonomiska aspekterna man tittar på under utvärderingen av IT-projektet kan delas
in två kategorier:
 Direkta aspekter
 Indirekta aspekter
De direkta aspekterna visar sig i två sektioner; ökade inkomster och kostnads
besparingar. De indirekta aspekterna som kommer från IT-projektet, men som inte
återspeglas i en direkt mätbar nytta. Det inkluderar förbättringar av miljön, bidrag till
industrin och regional ekonomisk utveckling, optimera fördelningen av resurser,
tillgodose behoven i samhället, förbättra människors livskvalitet och kvaliteten på
människan. Identifierare för de direkta och indirekta ekonomiska aspekterna av ett ITprojekt bygger grunden för den plattform som IT-projektet ska utvärderas på.
Eftersom det är mycket lättare att känna igen de direkta aspekterna än de indirekta,
så är det viktigt att man väljer en lämplig metod för detta och att man beaktar IT-
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projektets natur så man tar in hela spektrumet i sin bedömning. (Jingchun & Rong,
2010)

2.2.2 Arbetsmiljö
Med arbetsmiljö menas miljön där arbetaren verkar dagligen och hur arbetaren
förhåller sig till sin miljö som grundar sig i tre olika delar:
 Den fysiska delen handlar till exempel om att du sitter skönt och inte får några
besvär eller att ljudet på din arbetsplats ligger på en lämplig nivå.
 Den psykiska delen handlar till exempel om att man kan känna sig otillräcklig i
sitt arbete eller att man känner sig så stressad så att man blir sjukskriven.
 Den sociala delen speglar hur bra med trivs med sina kollegor och hur väl man
blir accepterad.(Lindell & Nilsson, 2016)
När IT-stöds införs eller förnyas i en verksamhet uppfattas det ständigt som att
kraven ökar på personalen. Både kvantitet och kvalitet förväntas växa mot mer
gynnsamma siffror, samt så förknippas IT-förändringar flitig med andra förändringar,
som till exempel personalminskningar och nya arbetsrutiner. Det kan i sin tur tillföra
mer krav på den återstående personalen. En faktor som anses vara viktig för
personalen vid införande eller förändring av IT-stöd i verksamheten är att det i stort
sett måste komma med en större egenkontroll över produkten och ett stort socialt
stöd. Dock är det inte så att stödet från ledning och arbetskamrater upplevs minskas.
Detta anses som en obestridlig möjlig risk för försämrad arbetsmiljö, oacceptabla
belastningar, farlig stress och leder på sikt till ohälsa. (Sandblad et al., 2003)

2.2.3 Miljöpåverkan
Miljö är en samling av allt som omger en levande organism, inklusive naturkrafter och
andra levande varelser, som ger förutsättningar för utveckling och tillväxt men även
fara och skada (Environmental,u.å.), inverkan på denna miljön delas generellt in i två
grupper när man tala om termen miljöpåverkan: (Environmental Issues, u.å.)
 Positiv inverkan
 Negativ inverkan.
Människan har en stor miljöpåverkan vilket ofta leder till någon form av
miljöförstörelse, detta innebär förstörelse eller skada på miljön som kan ske genom
till exempel avgaser från bilar. Miljöförstörelse som orsakas av människan är ett
globalt problem och som blir mer påtagligt för var dag. Det kommer att krävas stora
insatser från olika faktorer för att förhindra denna utveckling. (Miljöförstöring, 2016, 8
februari)
En av dessa faktorer är utvecklingen av miljöteknik. Enligt Andersson (2016) kan
Miljöteknik delas in i två kategorier:
 Direkt miljöpåverkan
 Indirekt miljöpåverkan
”Miljöteknik är all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre
miljö. Det är varor, system, processer och tjänster som ger tydliga
miljöfördelar i förhållande till andra lösningar ur ett livscykelperspektiv.
Det kan vara teknik för avfallshantering, teknik som minskar utsläpp av
föroreningar, som renar vatten och luft, som använder energi och
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naturresurser mer effektivt och som utvecklar helt nya sätt att
producera energi.” (Andersson, 2016)

2.2.4 Systemförvaltning
Systemförvaltning är när man förvaltar (sköter, tar hand om) ett IT-system. Det
innefattar underhåll, förbättring, vidareutveckling samt förändring av IT-system efter
att systemet har sätts i drift. Systemförvaltning ger verksamheter möjligheten att
utvecklas genom både förändring och förbättring av sina IT-system. Det görs för att
kunna anpassa IT-systemen till verksamhetens förändringar, behov och krav.
(Nordström & Welander, 2007)
Enligt Haverblad (2007) finns det flera stora utmaningar för verksamheter som
införskaffar eller förändrar sina IT-system. Författaren pekar på att ett vanligt fel är att
kärnverksamheten och IT-verksamheten ofta brister i kommunikationen sinsemellan.
Författaren hävdar att det allt för ofta är mål och strategier för systemförvaltningen
som inte är framtagna i samförstånd med IT-verksamheten. Det blir då ofta problem
för att IT-verksamheten inte är införstådda i vad systemet ska utföra, hur det fungerar
och vilka som ska göra det. Författaren menar att kärnverksamheten ofta är en dålig
beställare av IT eftersom de alldeles för ofta bara tittar på kostnader och på så sätt
missar andra viktiga aspekter utöver den ekonomiska effekten.
Enligt Nordström & Welander (2007) kan man bryta ner systemförvaltningen i fyra
större aktiviteter för att nå en fungerande systemförvaltning:
 Förvaltningsstyrning
Förvaltningsstyrningen syfte är att prioritera vilka uppdrag som ska
genomföras och på ett bra sätt delegera dessa uppdrag till rätt personer.
 Användarstöd
Med användarstöd menas det stöd som ges till slutanvändare för systemet.
Det innebär att finnas tillgänglig för att besvara frågor om systemet samt att
utbilda och informera personalen i systemets funktionalitet och
användningsområde.
 Ändringshantering
Ändringshanteringen berör hela systemförvaltningen, det sker när ändringar
sker i systemet exempelvis vid uppdatering av mjukvara eller hårdvara,
åtgärda problem och även driftsättning av ett system.
 Daglig IT-drift och underhåll
Med daglig IT-drift och underhåll har man till uppgift att underhålla den
tekniska infrastrukturen, vilket innefattar både mjukvara och hårdvara.
Med en bra och fungerande systemförvaltning ska den kunna tackla dessa
utmaningar. Det sker genom en tydliga och goda strategier för att uppfylla
användarkrav, verksamhetensmål och behov samt dess förändringar och krav för ITsystemet. Detta innebär att underhålla de existerande funktioner samt genom
implementera nya funktioner i verksamheten. (Nordström & Welander, 2007)
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3 Metod
I detta kapitel tar vi upp valda tillvägagångssätt för vår rapport samt hur, vad och
varför vi valde just dessa metoder.

3.1 Strategi
Enligt Oates (2006) kan man motivera sitt val av fall genom att se det som en unik
möjlighet, där man är på rätt plats vid rätt tid och pratar med rätt människor. Något
som vi anser hände oss när en av forskarna i denna studie var delaktig i ett tidigare
projekt. I det projektet arbetade den tidigare gruppen med Sogeti för att börja
utveckla ett IT-system (se Kap 2.1.6) åt Tunabyggen. Både Sogeti och Tunabyggen
blev nöjda med IT-systemet men det implementerades inte direkt eftersom mer
arbete behövdes göras på IT-systemet. Detta gav oss möjligheten att studera en
verksamhet som faktiskt planerar att implementera ett nytt IT-system. Samt beskriva
de tänkbara effekter inom verksamheten som skulle kunna uppkomma om ITsystemet sätts i drift.
Yin (2003) hävdar att det lämpar sig med en fallstudie när man vill fördjupar sig i ett
fenomen med all dess komplexitet och inom dess verkliga ”liv”, speciellt när
gränserna mellan fenomenet och sammanhangen inte är tydliga. Studien har en
beskrivande karaktär med ett fokus på samtid. Detta leder till en rik och detaljerad
analys av hur fenomenet och dess kontext yttrar sig nu (Oates, 2006). En fallstudie är
en passande metodstrategi för detta fall av den orsaken att vi vill utforska fyra
faktorer och måla en detaljerad bild om hur de är sammanfogade. Samtidigt så tillåter
det oss att förklara hur och varför vissa resultat yttrar sig i vissa situationer.
Fallstudiens största brist som metodstrategi är att den ibland kan ses som att den
saknar struktur och även att den ibland kan leda till generaliseringar med sämre
trovärdighet (Oates, 2006 ). Trots att en i gruppen har varit med och utvecklat ITsystemet så har vi ett opartiskt förhållningssätt till fallet då vi är oberoende av hur
resultatet artar sig i den meningen av personlig vinning. Vi stryker vår trovärdighet
genom utförliga litteraturstudie och genomtänkta intervjuer. Vi har noga planerat
studien för att ge fallstudien en tydlig struktur. En annan stor utmaning med just en
fallstudie är att det svårt och tidskrävande att förhandla om tillträde till den
nödvändiga tekniken, människor, och dokument (Oates, 2006 ). Det är här en tydlig
planering är avgörande. Det är viktigt att vara medveten om att dessa saker kan vara
tidskrävande och på så sätt planera och optimera tiden. Detta är något vi tycker vi
har lyckats bra med.

3.2 Litteraturstudie
Vi gjorde en litteraturstudie för att skapa en förståelse kring fallet och vår studie inom
detta fält, men även för att placera vår studie i samma kontext med den litteratur som
redan blivit publicerad. Vi har använt sökmotorerna IEEE Xplore, Summon och
Google Scholar för att hitta den relevanta litteraturen. Mycket av vår litteratur kommer
ifrån IEEE Xplorer som är en vetenskaplig forskningsdatabas för artiklar och
uppsatser om datavetenskap, elektroteknik och elektronik. Även Summon har
använts flitigt tack vare omfattande tillgänglighet via Högskolan Dalarna. Google
Scholar har mest använts som en kompletterande databas då det troligen är den
databasen med störst och bredast utbud. Även Google har använts, dock som
kompletterande sökmotor för att hitta relevant litteratur.
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Söktermer vi har använt i våra sökningar är “internet of things organizations”,
“internet of things implementation”, “information systems impact on organizations”,
“system management best practice, effects on staff of new system”, “outsource
decision system management”, “single-board computer”, “scenarios prediction
methods”, “arbetsmiljö”, “ IT economic benefits”, “ekonomi”, “environmet”,
“environment issues”, “scenario methodology”, ”SWOT methodology”. Vi har valt att
använda oss av både svenska och engelska nyckelord för att öka sannolikheten att
få många relevanta träffar.
För att identifiera om litteraturen var relevant så läste vi inledningsvis bara rubrikerna,
och om rubriken väckte intresse så läste vi igenom den inledande sammanfattningen.
Om litteraturen fortfarande ansågs relevant efter det så läste vi den i sin helhet.
Litteraturstudien har även använts för att bygga vårt teoretiska ramverk (se Kap. 2.2)
som i sin tur legat till grund för intervjufrågorna (se Bilaga 1).

3.3 Intervju
Med vårt teoretiska ramverk (se Kap. 2.2) som plattform konstruerade vi våra
intervjufrågor (se Bilaga 1) som användes som intervjuunderlag för intervjutillfällena
med den berörda personalen från Tunabyggen. Svaren från respondenterna
användes för att göra en så korrekt nulägesanalys som möjligt över hur Tunabyggen
hanterar uppsikten över temperatur och luftfuktighet i krypgrunder och kallställda
lokaler.
Enligt Oates (2006) är intervjuer ett effektivt, och det bäst lämpade sättet om
forskaren vill hantera frågor på djupet för att kunna generera detaljrika svar. Fördelar
med intervjuer som datainsamlingsmetod är att det är en flexibel metod till skillnad
från enkät, som ger forskaren en större möjlighet att justera frågorna efter den
individuella respondenten och då på ett fördelaktigt sätt kunna utvinna önskad data.
Vi valde att använda intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom vi var
intresserade av kvalitativ data. Strukturen på våra intervjuer var genomgående semistrukturerade. Enligt Oates (2006) innebär det att man har en lista med frågor man
vill fråga, men man är villig att ändra dess ordningsföljd baserat på konversationens
utveckling. Man kan även tänka sig att fråga extrafrågor om respondenten tar upp
problem som man inte förberett frågor för. Detta tillåter respondenten att prata i mer
detalj om problemen och får även chansen att ta upp egna problem som de anser
vara relevanta för ämnet.
För att få en heltäckande förklaring över den nuvarande situationen valde vi
respondenter utifrån deras ansvarsområden. Detta även för att få in tillräckligt mycket
relevant information för att måla upp ett tänkbart framtidsscenario. Den berörda
personalen består av en IT-chef, IT-personal, VVS-controller (värmetekniker) och
chefen för värmeteknikerna. Första kontakten med respondenterna gjordes via mail
till chefen för värmeteknikerna samt IT-chefen. I mailet frågade vi om de kunde ställa
upp på intervjuer samt att vi gav förslag på tid. De hjälpte oss sedan med att kontakta
en person ur IT-personalen och en värmetekniker. Alla intervjuerna utfördes på
Tunabyggens huvudkontor (Utanforsgränd 2, Borlänge). Vi valde att spela in
intervjuerna och antecknade nyckelord för att få ett bättre flöde och inte fastna i
transkriberingen som nu kunde ske i efterhand. Vi har även kontaktat berörda
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respondenter i efterhand vid felaktigheter, bristande information eller otydligheter
kring intervjusvaren.
En nackdel med intervjuer är att den är en väldigt omfattande och tidskrävande
datainsamlingsmetod (Oates, 2006). Detta är något vi har en viss erfarenhet av, men
eftersom vi hade en bra planering för hur studien skulle arta sig lyckades vi få in alla
intervjusvaren i ett relativt tidigt skede.
En annan nackdel med intervju som datainsamlingsmetod är att det kan vara
missvisande beroende på valda individer. Exempelvis kan en av fyra individer vara
missnöjd med ett arbetssätt och om intervjun enbart sker med den individen kan det
ge sken av att arbetssättet är ineffektivt när egentligen majoriteten uppskattar
arbetssättet. Det är alltid svårt att se till så ett ens generalisering är generell för hur
något är. Vi har varit noga med att fråga våra respondenter hur de tror deras kollegor
känner kring vissa saker eller hur de tror dom ser på det här. Och genom dessa svar
hoppas vi att den bilden är den mest generella bilden av hur det är och se ut.

3.4 Kvalitativ Dataanalys
Med kvalitativ data menas icke-numeriska data vilket genereras vid en fallstudie
(Oates, 2006). För att hitta nyckelfaktorer till analyserna har vi sorterat vårt data efter
Oates tre teman för dataanalys (Oates, 2006). Först söker vi efter data som var
relevant för vårt forskningssyfte. Sedan så identifierar vi även data som möjligen inte
var direkt relevant till forskningssyftet men ändå erbjuder data som beskriver
forskningssammanhanget. Slutligen utesluter vi data som vi ansåg inte var relevant
får vår studie.

3.4.1 Nulägesanalys
Vi har gjort en kvalitativ nulägesanalys för att beskriva hur Tunabyggen hanterar
uppsikt över temperatur och luftfuktighet i krypgrunder och kallställda lokaler. Vi
utgick då från vår sammanställning av intervjusvaren och analyserade dessa genom
att kategorisera upp dem kring våra nyckelfaktorer. Denna beskrivning skulle kunnat
ske på lite olika sätt, genom till exempel grafer eller text. Valet för oss föll på textform
eftersom text tillåter oss att generalisera mer utan att peka och säga att exakt så här
kommer det att bli.

3.4.2 Framtidsanalys av nyckelfaktorer
Vi har även gjort en framtidsanalys av nyckelfaktorer. Detta görs för att utsätta varje
nyckelfaktor för en individuell analys där målet är att hitta eventuella framtida
egenskaper som sedan ska sammanfogas för att bygga en scenariogenerering (se
Kap. 2.1.2). Vi har valt att ha en explorativ förhållning till våra nyckelfaktorer, där
Kosow & Gaßner (2008) säger att en sådana förhållning framställer frågor som “vad
skulle hända om?” och där de tar nuläget som sin utgångspunkt. De tar sedan
hänsyn till utveckling, drivkrafter och möjliga konsekvenser för att arbeta fram
konceptuella framtida egenskaper. Den primära funktionen av sådan förhållning är att
blottlägga de osäkerheter, utvecklingsvägar och de viktigaste faktorerna. De används
för att gå igenom konsekvenserna av eventuella beslut och åtgärder som kan vidtas.
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3.4.3 SWOT-analys
Därefter gjordes två SWOT-analyser (se Kap. 5.4). En gentemot nulägesanalysen
och en som bygger på två genererade framtidsscenarier i kombination med det
generella framtidsscenariot (se Kap 5.3).
Med SWOT-analys menas interna styrkor (strengths), svagheter (weaknesses) samt
externa möjligheter (opportunities) och hot (threats) i en organisation. Syftet med de
strategiska alternativ som genereras av en SWOT-analys bör vara att bygga vidare
på organisationens styrkor för att utnyttja möjligheter och motverka hot samt
korrigera organisatoriska svagheter. (Helms & Nixon, 2010) Vi gjorde SWOTanalyserna för att försäkra oss om att vi beaktar alla styrkor, svagheter, möjligheter
och hot med den nuvarande situationen och de framtida scenarierna. SWOTanalysen möjliggör för oss att på ett enkelt sätt illustrera dessa ting och samtidigt få
dem förklarade i sin kontext.

3.5 Genomförande
Nedan beskriver vi vår tillvägagångsprocess. Det illustreras först med hjälp av en bild
(se Fig. 6) som sedan förklaras mer detaljerat i text. Bilden illustrerar scenariots olika
faser och vilka delar av rapporten som involverar dessa. Empiridelen är unik i det
anseende att den involveras i både identifiering av nyckelfaktorer och analys av
nyckelfaktorer.

Figur 6. Tillvägagångsprocess

Efter att vi fått vårt uppdrag (se Kap. 3.1) kom vi efter diskussion med vår handledare
fram till att en scenarioförhållning skulle vara passande och började med en
systematisk litteraturstudie (se Kap 3.2). Vi gjorde detta för att få en bättre förståelse
för ämnet och det uppdagade sig ganska snabbt att vi behövde göra ett explorativt
systemscenario. Med systemscenario menas att studera den interna organisationen
och dess miljö, tillsammans med dess interna relationer. Där ligger litteraturstudien till
grund för identifiering av nyckelfaktorer (se Kap. 2.1.2). Nyckelfaktorerna blev sedan
vårt teoretiska ramverk (se Kap. 2.2). Detta ramverk tillsammans med vår
litteraturstudie är plattformen vi bygger vår studie utifrån.
Genom litteraturstudien skapade vi sedan passande intervjufrågor (se Bilaga 1) kring
våra nyckelfaktorer som vi använde för att intervjua den berörda personalen på
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Tunabyggen, intervjusvaren blev data till vår empiriska studie. Den genererade data
sammanställdes från de transkriberade intervjuerna och presenteras nu som helhet i
empirikapitlet (se Kap.4). Med den empiriska undersökningen klar gjorde vi sedan en
nulägesanalys (se Kap 5.1) där vi belyser det empiriska data efter vårt teoretiska
ramverk. Med nuläget som utgångspunkt gör vi en framtidsanalys av våra
nyckelfaktorer (se Kap. 5.2) för hitta framtida egenskaper för varje enskild faktor.
Därefter gjorde vi vår scenariogenerering där vi byggde två scenarier som utgår från
kategorierna “Wait and See” och “Just Do It” (se Kap. 2.1.2). Samt att vi har ett
inledande generellt scenario som gäller i de båda andra scenarierna, det generella
scenariot bygger på att vi anser att nyckelfaktorerna skulle yttra sig likartat i de båda
andra scenarierna. Vi valde att inte göra två scenarier som bygger på kategorierna
“Doom Monger” och “Carpe Diem” (se Kap. 2.1.2) eftersom vi istället valt att göra
SWOT-analyser då vi anser det vara ett bättre sätt att illustrera styrkor och svagheter
samt att det tillåter oss att belysa möjligheter och hot. SWOT-analyser gjordes på
både nulägesanalysen och våra scenarier (se Kap 5.3) för att belysa styrkor,
svagheter, möjligheter och hot. Detta för att tydligare kunna jämföra nutid och framtid
om hur dessa nyckelfaktorer påverkas utav implementering av ett nytt IT-system i
den nuvarande verksamheten. Vi presenterar sedan en diskussion (se Kap. 6) för
vad som påvisades i nulägesanalysen, scenarierna och SWOT-analyserna. Till sist
avslutar vi med de slutsatser (se Kap. 7) som vi kommit fram till i denna studie samt
metodkritik.
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4 Empiri
I detta kapitel presenterar vi sammanställningarna av den empiriska studie vi utfört.
Det empiriska data vi samlat in är genererat utifrån utförda intervjuer med berörd
personal på Tunabyggen. Vi har valt att sammanställa dessa intervjuer i kronologisk
ordning utifrån hur intervjuerna fortgick istället för att kategorisera upp
sammanställningarna efter det fyra effekterna i vårt teoretiska ramverk. Vi känner att
detta ger läsaren en bättre känsla för sammanhanget i hur dessa effekter är
relevanta i sin kontext. Rubrikerna är satta som en liten förklarande text av vad som
sägs nedan.

4.1 Intervju med IT-chef
Här redovisar vi sammanfattningen av Bilaga 2. Intervju med IT-chef.
Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag?
IT-chefen ansvarar för IT och telefoni på Tunabyggen. Där lägger han stort fokus på
arbetet med verksamhetsutveckling. Han anser att hans primära mål är att göra
arbetsmiljön roligare och mer effektiv, men samtidigt billigare för verksamheten. Hans
dagliga rutiner innefattar att stötta de systemförvaltare som finns i organisationen,
beställa nya projekt och samtidigt vara beställare mot leverantörer. Han är positivt
inställd till ny teknik och menar att nya tekniska lösningar är ett bra redskap. Han
anser att dessa skulle kunna leda till ett roligare jobb i kombination med ökad
effektivitet samtidigt som verksamheten kan spara mer pengar.
Tufft i början
Även fast IT-chef är positiv till ny teknik är han även medveten om myntets andra
sida. Han pratar om att den initiala synen på införande av nya IT-system ofta är
negativ hos personalen och anser därför att bra användarstöd är viktigt. Han
upplever det som väsentligt att de pratar med sin personal om varför de införskaffar
system och hur det är tänkt att hjälpa personalen. Om de slarvar med det menar han
att det kan leda till negativa antaganden så som: “inte ett nytt system som vi ska lära
oss, hur ska vi hinna med det?” Och han säger även att det i sin tur kan leda till att
vissa ur personalen väljer att inte använda dessa nya tekniker. Han tycker dock att
det har infunnit sig en viss medvetenhet i verksamheten. Han tror att det kommer att
bli tufft inledningsvis med införskaffande av nya system, men att det ändå finns en
förståelse för nyttan med de nya systemen. Han tar upp bättre ekonomi för
Tunabyggen som en faktor, vilket i sin tur leder till att personalen får behålla sina
jobb.
Larm skulle göra stor nytta
Med införande av den nya IT-artefakten vet IT-chefen att det varit lite motstånd. Men
han är övertygad om att den larmfunktionaliteten som IT-artefakt ska hantera skulle
vara väldigt nyttigt. Speciellt som han uttrycker det, “eftersom den larmar innan det
blir väldigt dyrt”. Han tar även upp att han inte tror det finns någon oro över att det
kommer in ett nytt system som ska ersätta någons jobb. Han menar att artefakten
kommer att vara ett larmsystem som inte är menat att avlasta någon arbetsmässigt.
Fungerar allt som det ska i dessa lokaler kommer de inte få in några larm alls.
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Stöttning för förvaltning
IT-chefen menar att de inom organisationen alltid kommer att behöva någon
systemägare och förvaltare. Han menar att det inte är IT-avdelningens ansvar att
arbeta med själva förvaltningen utan att det är upp till systemförvaltarna. Det ITpersonalen har som uppgift är att hjälpa och stötta med att sätta upp servrar,
eventuellt även systeminstallation där de tar på sig ansvaret fram till att
operativsystem är installerat. I dagsläget fungerar IT-avdelningen enbart som ett
slags stöd vid införande av nya tekniker

4.2 Intervju med IT-tekniker
Här redovisar vi sammanfattningen av Bilaga 3. Intervju med IT-tekniker.
Systemägaren ska ha kunskapen
IT-teknikern arbetar med att lämna support till en hel del olika program och system,
de sköter installationer samt ser till att systemen är ”uppe och rullar”. Hans generella
bild av införande av nya tekniker i verksamheten är bra såvida personalen får
information och utbildning i det nya systemet. IT-teknikern ser det som en
förutsättning för ett väl fungerande system, att kunskap förmedlas för att ge stöd och
öka kunskapsnivån hos slutanvändarna. I dagsläget är de dock inte konsekventa
med detta, utan det är väldigt skiftande från system till system. IT-kunskapen i
verksamheten anser IT-teknikern vara ganska låg på många håll. Han känner att det
finns “en viss rädsla när det gäller IT”, där många tvingas lära sig om systemen under
tidens gång. IT-tekniker menar att det är lite upp till varje systemägare att kunna sitt
respektive system och förmedla den kunskapen. I vissa fall görs detta väldigt bra och
i vissa fall uteblir detta helt. Kunskapsnivån bland personalen beror med andra ord
lite på vilken systemägare systemet har och i vilken utsträckning det informeras och
utbildas i det.

4.3 Intervju med chef för värmetekniker
Här redovisar vi sammanfattningen av Bilaga 4. Intervju med chef för värmetekniker.
Går på magkänsla
Som chef för värmetekniker innebär det att han har hand om driften kring värme och
ventilation. När han berättar om vad som saknas i den befintliga verksamheten
nämner han att det i nuläget anses finnas en brist med faktabaserat
kunskapsunderlag. Framför allt vid beslut kring krypgrunder och kallställda lokaler.
För att få ett beslutsunderlag behövs någon slags övervakning och dokumentation av
dessa lokaler. I nuläget finns det bara övervakning kring vissa kallställda lokaler och
inga krypgrunder är under någon direkt övervakning. Dessa obevakade ytor hanteras
i bästa fall genom månadsronderingar, i vissa fall är det årsronderingar, men det
finns även ytor som inte kontrolleras över huvud taget. Han upplever en känsla av
nervositet och oro bland värmeteknikerna över den dåliga uppsikten. Han säger att
konsekvenserna skulle kunna bli “jättekostnader för verksamheten” om det skulle
uppstå till exempel vattenskador eller mögelbildning i deras lokaler. Han hävdar att
mycket kan hända på bara en vecka. I nuläget går värmeteknikerna på en
“magkänsla” och åker ut på eget bevåg för att inspekterar dessa lokaler. Men i fallet
av krypgrunder är det svårt att göra någon slags kontroll, trots att han anser att det
borde göras. Han anser även att värmeteknikerna har “jättemycket annat att grotta
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med än att åka ut i blindo”. Och att de istället behöver lägga mer tid på att “trimma
anläggningarna” än vad de gör i dagsläget. För tillfället ägnar de mycket tid åt att
försöka få “sakerna att rulla”.
Har kunskap och erfarenhet men...
Chefen för värmetekniker anser att Tunabyggens starka sida är att de har stor
erfarenhet med väldigt kunniga värmetekniker inom respektive område. De agerar
snabbt och får mycket gjort. Dock så hävdar han att de tappat stafettpinnen lite när
det gäller deras tillvägagångssätt. Han önskar en mer systematisk arbetsförhållning.
Han uttrycker en önskan om ett system som hjälper dem att kartlägga riskzoner
genom till exempel larmsystem och statistikföring. På så sätt kommer deras kontroller
att utföras baserat på en faktabas och inte utifrån att någon anser att det kan
behövas åtgärder, eller att någon har en känsla kring en krypgrund. En faktabas som
grund skulle leda till ett mer systematiskt arbetssätt och flytta verksamheten från att
vara händelsestyrd till att bli planeringstyrd.
Skador
När någon har en “känsla” kring en oövervakad yta får de åka ut dit, lämna ett
inmätningsinstrument och låta det mäta i något dygn. Sedan kommer de och hämtar
instrumentet för att hantera den data som samlats in. Om de uppskattar att
informationen kring värdena för ytan ligger för lågt (men fastigheten inte hunnit tagit
någon skada), kan en åtgärd för att förhindra frysskador vara att lägga sig på
övertemperatur i fastigheten för att undvika att hamna i någon riskzon. Det hade i sin
tur kunnat bli väldigt kostsamt. Skulle dock en omfattande fuktskada uppdagas så
kopplas externa organisationer in för att hantera situationen. Detta gäller även vid
mögel (eller mikrobiell påväxt, som det också heter). De får då ta prover och
dokumentera. Vid denna typ av skador krävs det sanering, renovering eller i värsta
fall rivning av fastigheten.
Skeptisk till ny teknik
För tillfället anser han att dom lägger ner mer tid på att hålla koll på de övervakande
systemen än själva systemet. Alltså att de får problemhantera sina styrsystem mer
än de får underhålla hela systemet. Han anser att det är en ”massa strul” med till
exempel datoruppkopplingar, felkopplingar, felmeddelanden och fellarm. Detta har
lett till att han känner sig lite skeptisk till ny teknik och hans vy kring IT har blivit mer
konservativ. Han undrar ibland om det inte vore bättre att ta något steg tillbaka och
istället lägga fokus på “enkla” och “robusta” system. Skulle de i dagsläget ändå ta in
nya system så vill han gärna ha en utförlig testperiod innan driftsättning. För att
undvika att behöva ta in extern kompetens är det bra om det bara är att trycka på en
reset-knapp om något strular.
Verktyg för värmeteknikerna
Införande av nya tekniker i den befintliga verksamheten ser han ändå som positivt.
Dock ska det vara ett enkelt och inte styrande system. Det ska verka som
komplement eller verktyg för värmeteknikerna för att underlätta deras arbete.
Kriterierna för att ta in ett nytt system i verksamheten är att det ska vara ett enkelt att
förstå och underhålla. Det ska givetvis fungera som det är tänkt och inte lägga någon
ytterligare arbetsbörda på slutanvändarna. Han anser även att det är väldigt viktigt att
personalen känner trygghet med det nya arbetssättet.
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Kommer att bli en ”jätteskillnad”
I nuläget har värmeteknikerna redan väldigt mycket att göra och införskaffande av ett
nytt IT-system tror han kommer kunna resultera i viss ökad oro och stress. Inte för att
den nya tekniken kommer att ersätta någons jobb, utan för att värmeteknikerna i
dagsläget redan har en tung arbetsbelastning. Ytterligare ett system kan medföra
mer arbete vilket kan få personalen att ”gå på knäna”. Han tror dock att det finns en
positiv inverkan av de nya systemet när det gäller den psykosociala aspekten av
arbetet. Eftersom de kan släppa sin oro över tankar som “Undrar hur det ser ut i den
grunden” och “Hoppas den pannan fortfarande tuffar på”. Med det nya systemet finns
data som påvisar att det är korrekt temperatur eller luftfuktighet i dessa lokaler. Det
kommer att bli en “jätteskillnad” då de inte behöver åka ut på grund av en känsla att
något kan “gå galet”. Istället har de faktabaserade underlag för sina inspektioner av
lokaler. Det kan även användas som bra underlag vid utredningssyfte över lokalerna
och kommer även resultera i att övervakningen kan ske i realtid.
Han understryker dock att den här lösningen är ett verktyg för värmeteknikerna. De
kan inte ”lita blint” på systemet utan måste rondera som tidigare. Detta dels för att det
finns bestämmelser för när och hur ofta dessa ronderingar skall utföras, men även för
att det kan finnas många faktorer som kan påverka inmätningsresultaten. Exempel
på detta är “felmätning av inmätningsinstrumenten” eller att “Inmätningsinstrumentet
har placeras fel eller flyttats på av någon anledning”.

4.4 Intervju med VVS Controller
Här redovisar vi sammanfattningen av Bilaga 5. Intervju med VVS Controller.
Hantering av kallställda lokaler
VVS Controller på Tunabyggen som arbetar med värme, ventilation och energi. När
det gäller hantering av kallställda lokaler ronderas de en gång i månaden av en
värmetekniker. De undersöker “pannan” och ser till att det finns grundvärme i kåken
samt att de tittar så att allt ser bra ut rent generellt. När det kommer till krypgrunder
inspekteras de uppskattningsvis en gång per år. De kollar fuktigheten och om det
finns eventuella läckage. Han nämner att det inte är optimalt och det skulle kunna
hända mycket på en måndag och helt klart på ett år. Det skulle vara uppskattat med
ett larm så de hinner dit i tid för att förhindra t.ex. en nerfrysning.
Hantering av krypgrunder
När årliga kontroller av krypgrunder sker berättar han att det är lite olika förhållanden
kring dessa. I vissa utrymmen kan de gå, medan vissa utrymmen kräver att de tar sig
fram genom att krypa. I nuläget görs inga inmätningar av temperatur utan då gör de
en visuell inspektion för att titta om det finns något läckage eller fukt i krypgrunden.
Skulle det finnas fukt i grunden kan det i sin tur resultera i mögel som är en hälsorisk
för de som vistas i lokalerna. En åtgärd som de initialt då brukar göra är att installera
en avfuktare för att förhindra mögelbildning. Samtidigt som det i nuläget är dålig
uppsikt i krypgrunder på lokalerna så har de även K-märkta fastigheter. Det skulle
vara problematiskt om det skulle ske någon slags förstörelse på dem, då de inte får
göra vad som helst med dessa lokaler.
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Inställning till IT
VVC Controllern berättar att hans personliga inställning till IT är att det är ett bra
hjälpmedel. Han anser dock inte att IT kan göra allt utan att de har andra
bestämmelser som de måste uppfylla. De kommer till exempel fortsätta med
sonderingar även efter implementationen av det nya systemet. Att införskaffa ett nytt
larmsystem ser han som bra. Det skulle kunna larma innan det inträffar någon
förstörelse i deras lokaler samt leda till en bättre uppsikt över dessa ytor. Han
poängterar dock att de inte är ute efter något styrsystem. Många av värmeteknikerna
anser det vara jobbigt att lära sig fler nya system. Han hävdar att det skulle vara
bättre att “bli experter” i de redan befintliga systemen. De har i dagsläget fem till sex
olika styrsystem och behöver redan nu köpa in ganska mycket hjälp med dessa i
form av support.
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5 Analys
I detta kapitel presenterar vi analysen ur vår empiriska studie.

5.1 Nulägesanalys
Här redogör vi vår nulägesanalys som bygger på vår empiriska data. Vi presenterar
analysen i fem punkter efter de fyra nyckelfaktorerna i vårt teoretiska ramverk samt
punkten arbetsrutiner. Vi har lagt till arbetsrutiner för att ge läsaren en chans att
bekanta sig med genomförandet av arbetet. Detta underlättar för läsaren att förstå
när de fyra nyckelfaktorerna blir relevanta i sin kontext.
Arbetsrutiner
Tunabyggen hanterar kallställda lokaler och krypgrunder genom att ha styrsystem
som aktivt sköter ”pannan" vid vissa lokaler. Dessa styrsystem ser till att
temperaturvärdena är goda för att förhindra skador på fastigheterna. I vissa
kallställda lokaler finns dock ingen övervakning eller styrmedel. I krypgrunder är
övervakningen i stort sätt obefintlig. Sättet de hanterar detta på är att de gör
årsonderingar runt riskzoner för krypgrunder och kollar om det hänt något. De kan
även komplettera dessa årsronderingar med en extrarondering om de har en “känsla”
av att allt kanske inte står rätt till. Med kallställda lokaler fungerar det på samma sätt,
dock så sker det genom måndadsronderingar istället för årsronderingar.
Om de skulle uppmärksamma dåliga värden i något av dessa utrymmen under
ronderingarna (till exempel att luftfuktigheten är för hög), så placeras det ut avfuktare
för att justera dessa värden. Vid små och trånga krypgrunder resulterar det ofta i en
del krypande. Har dåliga förhållanden redan hunnit påverka fastigheten i form av till
exempel mögelbildning eller fuktskador så måste de ta in externa firmor för att lösa
problemen. Lösningarna ter sig då i form av sanering, renovering, rivning eller
ombyggnation.
För tillfället för de ingen dokumentation över värdena i dessa obevakade ytor. Det
resulterar i att de inte har några dokument som underlag för bedömning av vilka ytor
som ligger i riskzon. Vissa lokaler kan ligga i riskzon under vissa månadsperioder och
det finns även lokaler som de allmänt har problem med. Dokumenterat underlag
skulle vara till stor hjälp vid dessa lokaler. Trots att denna information i dagsläget inte
finns dokumenterad så beskrivs det ändå som att den kunskapen finns i
organisationen. Detta genom erfaren personal som försöker hitta ytor i riskzon
genom extraronderingar.
Ekonomi
Det nuvarande systemet har nästan en obefintlig effekt på direkta ekonomiska
aspekter (så länge ingenting överses eller går fel). Driftkostnaderna för den manuella
övervakningen kostar nästan inte någonting förutom bränsle till bilarna. Dock kostar
det manuella systemet Tunabyggen pengar vid fuktskador eller mögel på fastigheter
eller lokaler. Eftersom systemet inte varnar för sådana skador resulterar det i
kostnader för eventuell sanering, renovering, rivning eller ombyggnation. Det
nuvarande systemet har även en indirekt kostnadsaspekt. När personalen väljer att
göra en extrarondering istället för att göra något annat som kanske behöver göras blir
det eventuellt en onödig fördelning av arbetsresurser.
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Arbetsmiljö
Den nuvarande arbetsgruppen är hårt belastad, de har mycket att göra ser gärna att
någon ny anställdes för avlastning. De beskriver en vardag där de problemhanterar
sina styrsystem en hel del, vilket har lett till en viss negativ inställning till ny teknik
och nya IT-system. När de nu funderar på att ta in ett nytt system så har en viss
stress och oro infunnit sig i arbetsgruppen. En del vill förmodligen inte sätta sig in i ett
nytt system när de redan anser sig ha mycket att göra, rädslan över att inte räcka till
beskrivs även. Där finns en risk att de väljer att strunta i att använda vissa system för
att inte visa sin okunskap. De anser att de ibland känner mer och ibland mindre stöd
från ledning och arbetskamrater angående inlärningsperioden av nya system.
Arbetsgruppen känner även att det ”viskas” inom organisationen om att de bara sitter
vid datorerna nu för tiden och gör liten nytta ute i den riktiga världen. De beskriver
även att de ibland oroar sig över hur det kan se ut i några av dessa riskzoner. Vid de
tillfällena väljer de att ta en extrarondering för att mildra denna oro.
Miljöpåverkan
I dagsläget har Tunabyggen ingen miljöteknik relaterat till hanteringen av kallställda
lokaler och krypgrunder för att i en positiv mening påverka miljön. Miljöpåverkan i
detta sammanhang är istället bara i negativ mening. Framför allt utsläpp av koldioxid i
och med extraronderingar utöver månads- och årsrondering för ytterligare inspektion
av en yta som kan vara i farozon för förstörelse. Det kan dock ses som en nödvändig
ondo ifall dessa extraronderingar resulterar i att de upptäcker en faktisk skada. De
kan då åtgärda problemen i tid innan de blir tvungna att sanera, riva, göra
ombyggnationer eller renovera. Det i sin tur kommer att resultera i att deras agerande
har en mindre negativ miljöpåverkan eftersom åtgärder vid förstörelse av lokaler har
en lång rad negativa effekter på miljön. Vid sanering innebär det till exempel farliga
kemikalier som används för att återställa lokalerna. Vid eventuella rivningar,
renovering och ombyggnation tillkommer till exempel transporter av material och
energiförbrukning för renovering.
Förvaltning
I dagsläget sker väldigt lite förvaltning i sammanhang med kallställda lokaler och
krypgrunder. Eftersom de inte har någon övervakning över krypgrunder är det bara
vissa kallställda lokaler som är berörda av förvaltningen. Det som förvaltas är
styrsystem till deras värmecentraler och de har i nuläget fem till sex olika.
Användarstödet sker sinsemellan värmeteknikerna och det finns användarjournaler
som de använder som stöd vid felhantering av dessa system. Vilken styrning en
förvaltning ska ta i nuläget ligger mycket på respektive systemägare. Det innebär att
det är upp till systemägaren att informera och/eller utbilda resterande personal i
funktionalitet och andvändarområde. Det är ofta mycket ”strul” med dessa system,
där ofta datoruppkopplingar är felkopplade och det inträffar mycket felmeddelanden
och fellarm. Det i sin tur leder till att värmeteknikerna får lägga mycket tid på
ändringshantering för att städa upp i systemen. De måste även hinna med att köra
daglig drift på dessa system för att hålla dem rullande.
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5.2 Framtidsanalys av nyckelfaktorer
Här redogör vi vår framtidsanalys av nyckelfaktorer som bygger på vår
nulägesanalys. Vi presenterar analysen i fyra punkter efter de fyra nyckelfaktorerna i
vårt teoretiska ramverk.
Ekonomi
Det nya IT-systemet skulle eventuellt kunna ha en ordentlig påverkan på
Tunabyggens kostnader, då det aktivt skulle varna personalen om att vissa ytor ligger
i riskzon. De skulle då i ett tidigt skede kunna åtgärda dessa problem innan de
medför kostsamma saneringar, renoveringar eller ombyggnationer.
Det skulle vara en indirekt ekonomisk aspekt för Tunabyggen om de själva väljer att
förvalta IT-systemet. Det skulle innebära att de måste omfördela organisationens
resurser för att tillhandahålla hantering. De skulle även behöva ha en egen
sakkunnig person som vet hur systemet fungerar. Skulle IT-systemet sluta fungera i
ett läge där Tunabyggen står som förvaltare och ägare av systemet så är det upp till
dem att ersätta det förstörda materialet (till exempel sensor eller SBC) och/eller den
tekniska lösningen (utveckling och implementation). Om de inte förvaltar systemet
själva utan “outsourcar” hanteringen skulle de eventuellt kunna betala ett företag en
“prenumeration” för hanteringen av systemet. Det kommer då bli en direkt fast
kostnad för Tunabyggen. Det skulle ligga på det valda företaget att lägga in resurser
för hantera och även tillhandahålla om exempelvis en förstörd IT-artefakt behöver
ersättas. Alternativt skulle “outsourcingen” av hanteringen även kunna ske genom att
Tunabyggen köper in support vid behov och inte betalar någon “prenumeration”.
Extraronderingarna där de gick på en “känsla” skulle nu ersättas med utryckningar
vid larm. Detta kan innebära en omprioritering i hur de väljer att fördela sina resurser.
Arbetsmiljö
Strax före implementation av det nya IT-systemet hänger mycket på ledningen
och/eller systemägaren vad gäller personalens mottagande av det nya systemet.
Systemägaren måste förklara för personalen varför implementering sker, hur det
kommer att hjälpa dem och vilka krav som ställs på personalen efter implementation.
Detta kommer troligtvis att få personalen att känna sig säkrare kring vad som gäller
och de kommer även att känna ett stöd från både ledning och systemägare.
Informationen kommer då att fungera lindrande och troligtvis dämpa stressen och
oron kring det nya systemet. Om ledningen och systemägaren inte förklarar dessa
saker för personal finns en risk att stressen och oron ökar på en redan hårt belastad
personal. När IT-systemet väl är implementerat så kommer den initiala stressen över
hur de ska arbeta med systemet troligtvis lägga sig. De kommer möjligtvis även inse
att systemet inte är komplicerat och att det inte betyder mycket extra arbete framför
datorerna för personalen. I och med det nya systemet kan personalen göra
ronderingar baserade på faktaunderlag och på så sätt släppa oron över att de tror att
något problem har uppstått. Nu vet de genom larm om någon yta är i farozon. Dock
kan detta leda till mer arbete för personalen som redan känner sig underbemannad.
Miljöpåverkan
En positiv miljöpåverkan av de nya IT-systemet är att systemet skulle ersätta deras
extraronderingar av kallställda lokaler och krypgrunder. Då behöver de enbart åka ut
vid inkommande larm av dåliga värden, det skulle agera som en slags direkt
24

miljöteknik. De extraronderingar som skulle genomföras skulle enbart baseras på att
det finns något faktaunderlag i de nu bevakade lokalerna. Sannolikheten att dåliga
värden upptäcks ökar då det finns en konstant bevakning av en yta. De skulle även
kunna använda det nya systemet för att undvika att ligga på övertemperaturer i de
lokaler de tidigare låg på övertemperatur på grund av rädsla för sönderfrysning. Med
en faktabas från inmätningarna av IT-artefakten kan de i realtid se vilken temperatur
och luftfuktighet som finns på dessa ytor.
En indirekt miljöpåverkan av tekniken är att de skulle kunna upptäcka dåliga värden
mycket snabbare eftersom den gör inmätningar som går att följa i realtid. Det
kommer då inte behövas lika omfattande åtgärder för dessa lokaler till exempel inom
sanering, renovering och ombyggnation som om förstörelse av lokalerna hade
fortgått under en länge period.
Det finns dock en eventuellt negativ inverkan på miljön, då ifall implementationen
skulle innebära att värmeteknikerna skulle bli tvungna att åka ut till dessa ytor i större
utsträckning än vad de i dagsläget gör. Det skulle resultera i motsatt effekt, istället för
att minska koldioxidutsläppen skulle de öka. Skulle dessutom dessa larm vara
“falsklarm“ skulle miljöpåverkan i negativ benämning bli ännu större eftersom det inte
fanns någon åtgärd som behövdes vidtas efter inspektionen.
Systemförvaltning
Tunabyggen kommer troligtvis att ha en systemägare inom organisationen för
systemet. De kommer även sköta driften av systemet själva, vilket innebära att de
behöver byta batterier i sensorerna vartannat år. Vidare kommer de även behöva
ändra temperatur- och luftfuktighetsintervaller samt registrering av larmpersonal som
ska meddelas vid dåliga värden. De måste även ha en förvaltningsledning för att
delegera ut arbetsuppgifter och de måste finnas tillgängliga som användarstöd för
personalen som ska underhålla och sköta drift av IT-systemet.
Den stora effekten för Tunabyggen kommer att ligga vid vägvalet om egen förvaltning
eller att köpa in resurser vid behov. Om det väljer egen förvaltning måste de själva
bistå med en sakkunnig personal. Skulle något fel eller något behövas ändras i ITsystemet är det då upp till den sakkunniga personalen att åtgärda dessa.
Om det istället skulle välja vägen att inte ha någon förvaltning av den tekniska
aspekten av systemet skulle det medföra att de inte behöver bistå med sakkunnig
inom organisationen. Eftersom de då inte har någon förvaltning av den tekniska
aspekten skulle de då behöva köpa in teknisk support om något problem skulle
uppstå eller om någon ändring ska ske i IT-systemet.

5.3 Scenariogenerering
Nedan redogör vi våra scenariogenereringar som bygger på framtidsanalysen av
nyckelfaktorerna. Här väljer vi en projektionspunkt där vi utser faktorer som förs
samman och upparbetas till scenarier. Projektionspunkten vi valt för nedanstående
scenarier beaktar en tid strax efter implementation av det nya IT-systemet.
Projektionspunkten är vald för att kunna besvara vårt syfte med tänkbara inledande
effekter i en verksamhet. Nedan visas en förklarande bild (se Fig. 7) om hur vi har
sammanfogat det generella scenariot med våra två scenariofall.
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Figur 7. Sammanfogning till scenario

5.3.1 Generellt Scenario
Här presenterar vi ett generellt scenario som bygger på framtidsanalysen av
nyckelfaktorerna. Det kommer fungera som inledning till de andra två scenariofallen.
Efter implementationen av det nya IT-systemet är tanken att Tunabyggen inte längre
behöver göra kompletterande ronderingar vid riskzoner för att de har en känsla av att
något vara fel, utan extraronderingar sker nu baserat på ett faktabaserat underlag.
Underlaget kommer att genereras av IT-artefakten, vilket sker genom inmätningar på
utvalda ytor av luftfuktighet och temperatur som sedan statistikförs. Denna statistik
kommer även användas som underlag för att undvika övertemperatur i Tunabyggens
fastigheter och lokaler. Månads- och årsronderingar kvarstår eftersom de är
bestämmelser som Tunabyggen måste uppfylla. Det tillkommer även
extraronderingar i form av utryckning vid direkta larm från IT-artefakten vid de
tillfällen en yta har hamnat utanför godkända gränser för temperatur och/eller
luftfuktighet. Detta betyder mer jobb för en arbetsgrupp som redan känner sig
underbemannade och larmen har blivit ett stressmoment för personalen. När ett
sådant larm går åker någon ur personalgruppen till riskzonen för att göra en
bedömning. Kommer larmet från en krypgrund kan det hända att personalen får lov
att krypa sig igenom. Avser larmet till exempel för hög luftfuktighet så placeras en
avfuktare på ytan för att justera detta. Har fastighet redan påverkats av dåliga
förhållanden exempelvis i form av mögelbildningen eller fuktskador så måste dessa
åtgärdas. Det kan ske i form av sanering, renovering, rivning eller ombyggnation och
Tunabyggen köper då in dessa resurser från externa firmor.
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5.3.2 Scenariofall “Wait and See”
Nedan presenterar vi ett scenario som bygger på nyckelfaktorernas utveckling utifrån
att Tunabyggen skulle välja att låta saker och ting falla på plats av sig själv och inte
agera speciellt mycket för att påverka detta (se Kap. 2.1.2).
Tunabyggen köpte systemet, men väljer att köpa in teknisk förvaltning vid behov.
Den enda förvaltningen Tunnabyggen gör av systemet är att göra inmatningar
och/eller förändringar av temperatur- och luftfuktighetsintervaller samt att de byter
batterier vartannat år i sensorerna.
Efter implementation av IT-systemet delegerar Tunabyggen ut arbetsuppgifter och
informerar vad det kommer att innebära för den berörda personalen. Vissa ur
personalen väljer dock att inte kolla upp statistiken eftersom Tunabyggen aldrig i
någon större omfattning informerade personalen om varför de tar in detta nya system
eller på vilket sätt det kan hjälpa dem i sitt arbete. Personalen har redan många
andra system att underhålla. Därför används enbart det nya systemet som en
larmfunktion och de nyttjar inte hela systemets funktionalitet som det är ämnat att
användas för. De som har tagit till sig det nya IT-system har lämnat oron om hur det
kan se ut vid vissa riskzoner bakom sig, medan de som fortfarande går på en
“känsla” och inte använder IT-system, har kvar oror i kroppen.

5.3.3 Scenariofall “Just Do It”
Här presenterar vi ett scenario som bygger på nyckelfaktorernas utveckling utifrån att
Tunabyggen skulle agera mycket och utföra många handlingar (se Kap. 2.1.2).
Tunabyggen köpte systemet, de väljer att anställa en teknisk sakkunnig person samt
utse en som ska stå som företagets systemägare. Det blir då upp till den nya
systemägaren att sköta förvaltningen. Systemägaren delegerar då arbetsuppgifter
och roller i verksamheten för att klargöra vem som ska göra vad. Det tekniska
underhållet ligger på den sakkunniga personen för hantering av till exempel
felhantering eller ändringshantering i systemet. Den fysiska delen i form av underhåll
av sensorer och SBC ligger på värmeteknikerna. Det kommer även finnas någon ur
personalstyrkan som hanterar inmatning av luftfuktighet- och temperaturintervaller,
och administrerar vilka som ska vara larmpersoner.
Innan implementationen av IT-artefakten har Tunabyggen haft ha en grundlig
genomgång för personalen om hur det nya systemet kommer hjälpa dom i sitt arbete,
hur de ska förhålla sig till det och vad som kommer krävs av dem framöver. Detta har
lett till att många välkomnar det nya systemet då de anser det vara ett bra
hjälpverktyg i de dagliga rutinerna. Eftersom de nu har en anställd som sköter
systemförvaltningen och har fått en god känsla kring det nya systemet har det
infunnit sig en övertro på systemet där de inte ifrågasätter inmätningsvärdena.

5.4 SWOT-Analys
SWOT-analysen som uppvisas i denna studie beskriver styrkor, svagheter,
möjligheter och hot med hur Tunabyggen hanterar kallställda lokaler och krypgrunder
utifrån våra nyckelfaktorer (se Kap. 2.2). Två SWOT-analyser presenteras, en som
bygger Tunabyggens nuvarande hantering av kallställda lokaler och krypgrunder (se
Kap 5.1) samt en som bygger på två genererade framtidsscenarier i kombination
med det generella framtidsscenariot (se Kap 5.3).
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I tabellerna 2 och 3 presenterar vi samtliga punkter. De beskrivs sedan mer detaljerat
under själva figurerna för att få en mer djupgående bild av situationen.

5.4.1 SWOT-Analys över nuläget
Nedan presenteras SWOT-analysen (se Tab. 2) som bygger på nulägesanalysen (se
Kap 5.1).

Tabell 2. SWOT-analys över nuläget

5.4.1.1 Styrkor
Här under kommer verksamhetens styrkor att beskrivas mer djupgående. Detta hör
till de interna egenskaper som kan påverka verksamheten.
Billigt i drift
Den nuvarande manuella hanteringen av kallställda lokaler och krypgrunder
innefattar inga stora ekonomiska kostnader. Den enda kostnaden i nuläget är bränsle
till bilar och resurskostnader för personalen.
Lätt att förstå
Tunabyggen har ett system som personalen är införstådda med och det krävs inte
någon större ansträngning för personalen att utföra sina arbetsrutiner vilket i sig
medför en viss trygghet för personalen.
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5.4.1.2 Svagheter
Här under kommer verksamhetens svagheter att beskrivas mer djupgående. Detta
hör också till de interna egenskaper som kan påverka verksamheten.
Ingen dokumentation
Det förs idag ingen dokumentation från Tunabyggen på de flesta av sina kallställda
lokaler och krypgrunder. Detta innebär att de har väldigt lite underlag vid utredning.
Dålig uppsikt
Många ytor har ingen kontinuerlig övervakning utan det sker genom extraronderingar,
månadsronderingar och i värsta fall enbart årsronderingar.
Orolig personal
Personalen utrycker en oro över de obevakade ytorna eftersom de inte har något
underlag för hur det ser ut i dessa utrymmen.

5.4.1.3 Möjligheter
Här under kommer verksamhetens möjligheter att beskrivas mer djupgående. Detta
hör till de externa egenskaper som kan påverka verksamheten.
Möjlighet att förhindra negativ miljöpåverkan
Genom erfaren personal och ronderingar har Tunabyggen en möjlighet att upptäcka
skador i sina lokaler. Lyckas de hitta dessa skador i tid så undviker de omfattande
åtgärder för att restaurering, vilket skulle innebära att de undviker en negativ
påverkan på miljön.

5.4.1.4 Hot
Här under kommer verksamhetens hot att beskrivas mer djupgående. Detta hör
också till de externa egenskaper som kan påverka verksamheten.
Ineffektivt övervakningssätt för att förhindra förstörelse av lokaler
Eftersom Tunabyggen har dålig uppsikt utav sina lokaler när det gäller kallställda
lokaler och framför allt krypgrunder medför det en stor risk för förstörelse av dessa
ytor. De kan bara upptäcka skador vid månadsronderingar, årsronderingar samt
extraronderingar och risken är stor för förstörelse (”där mycket kan hända bara på en
vecka”).

5.4.2 SWOT-Analys över scenarier
Nedan presenteras SWOT-analysen (se Tab. 3) som bygger på vår
scenariogenerering (se Kap 5.1). Eftersom denna analys bygger på scenarier så bör
alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot beaktas som eventuella. I tabell 3
illustreras alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Där är vissa faktorer
markerade med en svart cirkel som betyder att faktorerna är relevant för det
generella scenariot, andra är markerade med en grön kvadrat för att påvisa att dessa
faktorer är relevanta för scenariofallet “Wait and See”. Och slutligen finns det faktorer
som är markerade med en orange kvadrat som betyder att de är relevanta för
scenariofallet “Just Do It”.
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Tabell 3. SWOT-analys över scenarier

5.4.2.1 Styrkor
Här under kommer verksamhetens framtida styrkor att beskrivas mer djupgående.
Detta hör till de interna egenskaper som kan påverka verksamheten.
Övervakning
Genom ronderingar och IT-systemets övervakning av värden i realtid kan
Tunabyggen upptäcka ifall temperatur och/eller luftfuktighet rör sig mot
intervallgränsen för tillåtna värden.
Kostnadsbesparing
Realtidsövervakning tillåter Tunabyggen att i ett tidigt skede upptäcka dåliga värden
och kunna förhindra och/eller åtgärda förstörelse av sina lokaler i en större
utsträckning än tidigare.
Statistikföring
Det förs statistik över värden i de övervakade ytorna, som i sin tur kan användas som
underlag för utredning av en eventuellt förstörd lokal. Det används även som
underlag för att med hjälp av styrsystem reglera temperaturer i fastigheten för att inte
ligga på övertemperaturer.
Utryckningsunderlag
Tunabyggen åker ut till sina utsatta ytor med faktabasis och vet vilka åtgärder som
kommer att krävas om dessa värden stämmer.
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Förmildrar oro
Oro över att det finns ytor som är obevakade förmildras eftersom personalen har en
faktabasis med statistik för att kunna se värden i deras lokaler i realtid.
Lätthanterligt
Systemet kräver bara en grundläggande datorvana då det enda som krävs av
användaren är att logga in, lägga till larmpersonal och undersöka en statistikmatris
för temperatur- och luftfuktighetsvärden på en övervakad yta.
Kunskap om systemet inom verksamheten
Eftersom Tunabyggen anställer en sakkunnig personal för förvaltning av systemet
kan de med hjälp av hens expertis åtgärda tekniska problem som att ersätta och/eller
införskaffa nya IT-artefakter vid behov.

5.4.2.2 Svagheter
Här under kommer verksamhetens framtida svagheter att beskrivas mer djupgående.
Detta hör också till de interna egenskaper som kan påverka verksamheten.
Ökad stress
Genom att Tunabyggen får en ny larmfunktion kommer det att innebära utökade
arbetsuppgifter för värmetekniker. De kommer att behöva sköta den dagliga driften
samt göra utryckningar vid ett inkommande larm. De utökade arbetsuppgifterna kan
innebära ökad stress då Tunabyggens personal redan har många styrsystem som
måste förvaltas.
Mer “krypande”
Vid inspektion av krypgrunder krävs i vissa fall en del krypande. Kommer det ett larm
från en krypgrund med dåliga värden innebär det att värmeteknikern är tvungen att
inspektera detta, vilket i sin tur leder till mer ”krypande” i krypgrunder.
Använder inte systemet
Om personalen inte är införstådd i vad systemet är bra för, varför de tar in ett nytt
system och vad det kommer att innebära för förändringar för personalen, kan det
sluta i att systemet inte används. Om personalen inte ser varför de ska använda det
nya systemet kommer de troligtvis inte ändra sina arbetsrutiner för att göra det.
Övertro på det nya systemet
Eftersom personalen är väl införstådda med vad som krävs av dem, varför de nya
systemet finns och hur det ska fungera finns det en risk att personalen har en övertro
på det nya systemet. De ifrågasätter då inte udda inmätningsvärden och uteblivna
larm under en viss period för att de förmodar att systemet fungerar som det ska.

5.4.2.3 Möjligheter
Här under kommer verksamhetens framtida möjligheter att beskrivas mer
djupgående. Detta hör till de externa egenskaper som kan påverka verksamheten.
Möjlighet att förhindra negativ miljöpåverkan
Genom ronderingar, erfaren personal och det nya IT-systemet med
realtidsövervakning finns det stora möjligheter att förhindra att krypgrunder eller
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kallställda lokaler drabbas av förstörelse. Lyckas de förhindra förstörelse behöver de
heller inga åtgärder för att återställa dessa ytor och som i sin tur undviker en negativ
påverkan på miljön.

5.4.2.4 Hot
Här under kommer verksamhetens framtida hot att beskrivas mer djupgående. Detta
hör också till de externa egenskaper som kan påverka verksamheten.
Liten risk för förstörelse av lokaler
Genom inmätningar av IT-systemet som visar statistik i realtid, och larmutryckningar
vid felaktiga värden, samt rondering är risken mycket liten att till exempel fuktskada
eller mögelbildning hinner etablera sig på ytor.
Negativ miljöpåverkan av utryckningar
Med larm innebär det att det blir utryckningar, som i sin tur leder till utsläpp av
koldioxid i luften. I vilken grad dessa larm uppkommer har en avgörande roll i hur stor
miljöpåverkan som kommer att ske i dessa situationer.
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6 Diskussion
Här redovisas en tolkning av resultatet utifrån våra nyckelfaktorer.

6.1 Ekonomi
Direkta ekonomiska aspekter
Det framkommer efter intervjuer att Tunabyggen är intresserade av detta system. De
anser att systemet skulle ha direkta ekonomiska fördelar gentemot det nuvarande
systemet. Detta i form av ”jättestora kostnadsbesparingar”, tack vare en bättre
översikt över sina lokaler. Det leder gissningsvis i sin tur till att de inte blir tvungna att
sanera, renovera eller riva i samma utsträckning. De skulle även kunna använda
statistikföringen av systemet för att undvika att ligga på övertemperaturer i sina
lokaler. Det framkommer att det nya systemet skulle vara nästan lika billigt i drift som
det gamla systemet, om de bortser från förvaltningen och inget går sönder. Vi
förutser dock tillkommande kostnader gentemot det gamla systemet i form av fler
uttryckningar som medför högre bensinkostnader. När det gäller IT-artefakter
kommer även de att bli en direkt kostnad. Dock är det inte så dyrt att ersätta de
fysiska delarna, där sensorn plus SBC skulle kosta runt 700 kronor. Därför kommer
inte effekten av en förstörd IT-artefakt bli så stor. Vi instämmer i att systemets direkta
ekonomiska effekter troligtvis kommer vara fördelaktiga.
Indirekta ekonomiska aspekter
Som vi tidigare har nämnt så förutser vi fler utryckningar vilket även kommer bli en
indirekt kostnad då Tunabyggen måste omfördela resurser för att hantera dessa
larm. En omfördelning av resurser kommer även krävas vid drift och underhåll av
systemet. Val av systemförvaltning har också ekonomisk påverkan då det handlar om
att antingen sköta den själva eller köpa in resurser vid behov. Det förstnämnda
alternativet resulterar i att Tunabyggen måste ha en sakkunnig person för att sköta
systemförvaltningen. De indirekta kostnaderna med detta alternativ kommer att vara
beroende av hur mycket resurser de lägger på systemförvaltningen. Det andra
alternativet kan bli kostsamt om de ofta behöver köpa in resurser för hantering av
systemförvaltningen.
Något att beakta när man går från ett manuellt system till ett IT-system är att inte ”lita
blint” på det nya systemet. Trots att det gärna målas upp en förskönad bild av ITlösningar så är det mycket teknik som kan krångla. Har de en övertro på sitt nya
system kanske de inte lägger en extra tanke på udda inmätningsvärden och
uteblivna larm under en viss period. Det kan i sin tur leda till extra kostnader.

6.2 Arbetsmiljö
Den arbetsmiljö som vi fått beskriven för oss är en arbetsgrupp som har väldigt
mycket att göra och de känner sig underbemannade. Trots att de anser att det nya
systemet kommer vara ett ”nyttigt verktyg” förutser vi att det kommer att leda till mer
arbete för denna arbetsgrupp. Det kommer att ske genom nya larmutryckningar vilket
skulle kunna leda till stress över att inte hinna med. Hyldborg (2013) skriver att larm
leder till stress och avbrott i arbetet och ställer personalen inför ständiga dilemman
när det gäller hur de ska prioritera. Detta är något som vi finner som en möjlig effekt
av det nya systemet. Det kan vara svårt att motverka detta direkt, men något som
skulle kunna förmildra denna stress som uppstår är tydligt stöd från arbetskamrater
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och ledning. Även protokoll och andra bestämmelser kan underlätta prioritering vid
ett larmtillfälle.
Det har framkommit att de ibland är tvungna att ta sig fram på okonventionella sätt,
bland annat behöver de krypa för att nå en viss krypgrund. Vi förutser att det nya
systemet kan leda till mer krypande i de dagliga rutinerna. Ibland kan de till exempel
behöva undersöka varför en viss sensor inte ger ifrån sig något värde. Det skulle
kanske gå att förhindra om de är väl medvetna om var de sätter ut sina sensorer,
men i vissa fall får de nog räkna med att de kan bli en hel del ”krypande”.
Enligt Sandblad et al. (2003) är användarstödet en viktig faktor vid införande av ett
IT-system. Den bilden som framkommit genom vår empiriska studie visar att det är
lite si och så med det på Tunabyggen. De har tagit upp hur viktigt det är att prata
med personalen om varför man tar in ett nytt system. Samtidigt framkom det att de
själva inte är konsekventa med detta vid införande av nya IT-system. Vi ser det därför
som en risk att de inte informerar personalen denna gång. Det skulle kunna leda till
att vissa får en negativ inställning och/eller går in i systemet utan ett öppet sinne. Det
kan resultera i att de väljer att inte bruka det nya systemet utan kanske anser det
vara onödigt. Detta skulle vara tragiskt eftersom det kommit fram under intervjuerna
att vissa ur personalen går runt med en oro i magen om hur det kan se ut i dessa
kallställda lokaler och krypgrunder. Då det nya systemet kontinuerligt övervakar och
larmar vid felaktiga värden så skulle det kunna hjälpa de anställda att släppa sin oro.
Det nuvarande systemet är ett system som är lätt att förstå, vilket var ett av kraven
från Tunabyggen. Med hjälp av få knapptryckningar i det nya systemet får man fram
önskad statistik. Vi tror att personalen snabbt kommer inse att detta system inte är så
komplicerat. Viktigt är dock grundlig information om detta innan de tar in systemet.

6.3 Miljöpåverkan
Tunabyggen har ronderingar i sina arbetsrutiner som innebär att de måste inspektera
sina lokaler och krypgrunder månadsvis eller årsvis. Det blir i sig en negativ
miljöpåverkan och det är svårt att komma runt dessa inspektioner. Det som däremot
går att förändra är i vilken utsträckning de åker utöver dessa bestämda ronderingar.
Vid extraronderingar åker de om någon har en känsla över att något problem kan ha
uppstått. Om det istället skulle ha larmsystemet som varnar för att upptäckta dåliga
förhållanden skulle dessa extraronderingar inte behövs i lika stor utsträckning och de
ersätts med utryckningar vid inkommande larm istället. Det är då högst sannolikt att
det kommer ske mer än ett larm i månaden och definitivt mer än ett larm på ett år.
Det kommer innebära att Tunabyggen kommer att åka mer bil med ett larmsystem,
vilket i sig medför att det blir mer koldioxidutsläpp och en större negativ effekt på
miljön.
Det som däremot kan bli en stor positiv miljöpåverkan är om det nya systemet kan
tjäna till att upptäcka dåliga värden i Tunabyggens fastigheter innan det blir
omfattande skador. I det gamla systemet kunde de upptäcka dåliga värden genom
extraronderingar och vanliga ronderingar med hjälp av erfaren personal som har en
god kunskap inom området. Samtidigt är det inte ett vattentätt förhållningssätt att
förlita sig helt på att personalen gör en kvalificerad gissning för att täcka upp alla ytor
i farozoner. Om istället denna erfarna personal kunde använda larmfunktionen som
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ett redskap vid inspektion är det mycket mer sannolikhet för Tunabyggen att
upptäcka ytor i farozoner då de har en konstant bevakning av dessa ytor.
Det nya systemet skulle då fungera som en miljöteknik och i större utsträckning
kunna förhindra att Tunabyggen behöver sanera, riva, renovera som i sin tur
förhindrar en stor negativ miljöpåverkan.
Tunabyggen har pratat om att det nya systemet ska användas som ett redskap och
det är då viktigt att de har ett kritiskt förhållningssätt till systemet för att kunna
upptäcka dåliga värden. Förlitar de sig för mycket på att alla inmätningsvärden alltid
stämmer och inte har uppsyn över sitt system så kan det resultera i att de inte
upptäcker problem i en lokal, till exempel att sensorerna är felplacerade eller att
något gått sönder så att inga larm inkommer. Sköts inte systemet kan resultatet bli att
systemet inte förhindrar någon negativ miljöpåverkan. Detta i sin tur resulterar i ett
system som inte fyller sitt syfte.

6.4 Systemförvaltning
Tunabyggen brukar i stor utsträckning ha en egen förvaltning och det finns inget som
tyder på att det inte skulle ha det även här. De valen Tunabyggen måste göra är att
besluta i vilken utsträckning de ska tillhandahålla förvaltningen inom organisationen.
Vi anser att det är högst rimligt att Tunabyggen kommer att sköta drift och underhåll
själva eftersom de varken är kostsamt eller resurskrävande.
Den stora förändringen i förvaltningsarbetet kommer ske om Tunabyggen väljer att
sköta hela förvaltningen själv. Det kommer att innebära att de sköter den tekniska
förvaltningen av systemet och måste då tillhandahålla med en sakkunnig person som
förstår sig på systemets kod, funktionalitet, hur de olika delarna kommunicerar med
mera. Detta för att kunna isolera eventuella problem som kan inträffa.
Ändringshantering och/eller felhantering kommer att ligga på den sakkunniga att
åtgärda. Fördelen med att ha en person i verksamheten som förstår sig på systemet
kan resultera i att den snabbt kan börja försöka isolera var problemet ligger (till
exempel om sensorn slutat fungerar, internetuppkoppling saknas eller om något
annat tekniskt fel har uppstått i SBC). Den sakkunniga personen kan även arbeta
kontinuerligt med underhåll för att undvika framtida problem.
Den mindre förändringen för Tunabyggen och den mest troliga är att de sköter den
tekniska förvaltningen genom att köpa in resurs vid behov. Det kommer att innebära
att de inte behöver ha någon sakkunnig person inom organisationen utan att det
räcker med att ha en grundläggande förståelse för användarfunktioner i det nya
systemet. Skulle problem uppstå med systemet blir då Tunabyggen tvungna att köpa
in resurser för att åtgärda dessa. Det kommer då troligtvis ta längre tid att åtgärda
eftersom det kommer att vara svårare att isolera problemet då de själva inte har
något tekniskt kunnande. Eftersom problemet kan ha uppstått på en eller flera ställen
av kommutationskedjan kommer de dessutom bli tvungna att skicka in sensor och
SBC för inspektion (som i sig är en tidsprocess). Detta för att externa förvaltare ska
kunna inspektera hela kedjan och isolera problemen.

6.5 Utvecklingsvägar
Med det system som Tunabyggen har planer på att implementera finns det många
intressanta och relevanta utvecklingsvägar att gå. Eftersom systemet har en IoTnatur är dess största styrka möjligheterna till kommunikation mellan system. Under
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intervjuerna framkom det att dom inte ville ha ett nytt styrsystem eftersom de redan
sitter med så många styrsystem. Om man bortser från personalens vilja så skulle det
kunna vara fullt möjligt att integrera IT-artefakten med befintliga system för att till
exempel kunna justera temperaturen automatiskt vid larm om att temperaturen stigit i
en kallställd lokal. Denna möjliga utvecklingsväg skulle vara högst rimlig om det visar
sig att det blir många utryckningar på grund av larm. Trots att personalen inte vill ha
ett nytt styrsystem kan ett väl integrerat system avlasta arbetsbördan. Det kan då
resultera i att arbetsbördan förminskas för personalen inom Tunabyggen som i
slutändan agerar till deras fördel. Personalen har även utryckt att de istället för att ha
många styrsystem hellre skulle vilja ha ett system som sköter alla delar för att slippa
underhålla så många olika system. IoT skulle i detta fall kunna hjälpa genom att det
tillåter kommunikation mellan systemen. Det skulle troligen inte radera problemet
med att behöva arbeta med flera olika styrsystem helt, men det skulle kunna
underlätta arbetsbördan något där vissa saker skulle kunna ske per automatik.
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7 Slutsats
I detta kapitel kommer vi att presenteras slutsatserna för vår studie. Det sker genom
att knyta samman vårt resultat med vår frågeställning.
I denna studie har vi haft frågeställningen:
Vilka inledande effekter kan tänkas uppkomma efter implementering av ett nytt ITsystem med IoT funktionalitet i en verksamhet?
Att det blir effekter av att implementera ett nytt IT-system i en verksamhet är tydligt.
Vid identifiering av nyckelfaktorer som har stora effekter på en verksamhet så
framkom det fyra kategorier som i synnerhet blir påverkad.
 Ekonomi
 Arbetsmiljö
 Miljöpåverkan
 Systemförvaltning
Ekonomi
När det gäller ekonomi ser vi en stor möjlighet till en kostnadsbesparing för
Tunabyggen. Vi ser att det nya systemet kommer vara mer effektivt i sin övervakning
av kallställda lokaler och krypgrunder än det gamla systemet. Det skulle även bli mer
effektiv för att förhindra förstörelse av dessa ytor, vilket i sin tur hade lett till
kostsamma åtgärder. IoT-funktionaliteten är en stor faktor till att detta kan bli en
lönsam affär för Tunabyggen. Eftersom systemet möjliggör att personalen får larm i
realtid, var dom än befinner sig, så har detta system implementeras. Som IT-chefen
säger (se Kap 4.1) så gör detta att ”de kan agera snabbt innan det hinner bli
jättedyrt”.
Arbetsmiljö
Det är tydligt att det blir effekter i en verksamhet enbart av att prata om att man ska
ta in ett nytt IT-system. Detta visade sig i form av oro hos vissa ur personalen då de
redan hade en negativ inställning till ny teknik. Dessa effekter riskerar att kulminera
efter implementation av IT-systemet då vissa ur personalen kanske inte ser nytta
med systemets alla funktioner och väljer att inte nyttja systemet fullt. Det leder i sin
tur till att de kanske fortsätter oroa sig över hur det kan se ut i en lokal som de tror
ligger i en riskzon. Dock förutser vi att det nya IT-systemet skulle kunna ge
personalen mer arbete och därmed även ökad stress.
Miljö
Om IT-systemet lyckas förhindra förstörelse av Tunabyggens lokaler kommer en stor
negativ effekt på miljön att utebli. Det kommer att bli mer bilåkande med det nya
systemet vid inspektion av larm och underhåll. Denna negativa miljöaspekt kommer
dock vara betydligt mindre än miljöpåverkan av förstörda lokaler.
Systemförvaltning
Effekten av systemförvaltningen kommer att variera beroende på i vilka delar
Tunabyggen själva väljer att förvalta. Vilket val de än gör kommer det att innebära
nya arbetsrutiner för deras personal. Om de väljer att bara tillhandahålla drift och
underhåll kommer effekten inte vara så stor då IT-systemet inte är omfattande i drift.
De kommer då inte ha någon kunskap inom organisationen för att åtgärda tekniska
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problem och måste istället köpa in resurser vid behov. Effekten blir då mer en
kostnadsfråga baserad på i vilken utsträckning de behöver resurser. Väljer de att
tillhandahålla hela förvaltningen kommer effekten på verksamheten vara betydligt
mer omfattande. De kommer att behöva en sakkunnig i systemet för
ändringshantering samt en förvaltningsledning för att delegera och styra projektet
rätt. Det kommer då ligga mer på Tunabyggen om det ska resultera i en god
systemförvaltning.
Sammanfattning av slutsats
Det finns många effekter som kan tänkas uppkomma när man ska implementera ett
nytt IT-system med IoT-funktionalitet i verksamheten. Detta är något som vi anser bör
beaktas av alla företag som överväger att införskaffa ett nytt system. De kan inte
enbart utvärdera IT-system ur en ren ekonomiskt aspekt. Genom att vara medveten
och synliggöra andra effekter som har inverkan på verksamheten kan man förmildra
de negativa delarna, samtidigt som man aktivt bör arbeta för att framhäva de positiva.

7.1 Kunskapsbidrag
Studien kan ligga som underlag för utvärdering av det beskrivna IT-systemet eller för
liknande IT-system. Den skulle även kunna användas som underlag för vidare
forskning om effekter på en verksamhet vid implementering av ett nytt IT-system (i
synnerhet IT-system med IoT-funktionalitet).

7.2 Metodkritik
Eftersom syftet med studien är att beskriva tänkbara inledande effekter efter
implementering av ett nytt IT-system med IoT-funktionalitet i en verksamhet, ansåg vi
att scenarier var en lämplig metod att förhålla sig till. Som Kosow & Gaßner (2008)
säger så har scenarier en explorativ funktion eftersom de används till att
systematisera och fördjupa befintliga förståelser av samtida utvecklingar,
förhållanden och influenser. Lika mycket bygger de på en bedömning av framtida
relevanta faktorer. Scenarier tvingar de som använder dem till att göra tydligt
befintliga grundläggande antaganden om den framtida utvecklingen. De används
också för att rikta uppmärksamheten mot möjliga utvecklingsvägar, framträdande
egenskaper och samspelet mellan nyckelfaktorerna, tillsammans med olika tänkbara
möjligheter.
Dock genom att analysera våra scenarier genom en SWOT-analys och inte utveckla
scenarier som bygger på kategorierna “Doom Monger” och “Carpe Diem”, så missar
vi både effekterna av en situation där allt går fel samt där allt går perfekt. Vilken
inverkan det skulle ha på verksamheten samt hur de förhåller sig till dessa effekter
vet vi i dagsläget inte. Vi anser dock att de effekter som skulle tillkomma till vår
scenariogenerering inte skulle vara så givande eftersom de inte skulle vara så stora
från vår projektionspunkt. Vi ansåg det vara mer lämpligt att illustrera dessa som
styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att på ett enkelt sätt synliggöra mer
relevanta effekter för vår projektionspunkt för de två scenarierna.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjufrågor
Kartläggning av nuläget:
1. Berätta gärna lite kort om vad du har för befattning och vad de innebörd
2. Uppskattningsvis hur många kallställda lokaler och krypgrunder gör ni inmätningar
på i nuläget?
2.1 Finns det olika typer?
3. Hur hanteras inmätningar av kallställda lokaler i nuläget?
3.1 Hanteras de olika typerna av kallställda lokaler olika?
3.2 Hur tycker du att det fungerar?
3.3 Vad är bra?
3.4 Vad kan bli bättre?
3.5 Är arbetsplatsen fysiskt ansträngande, eventuellt psykiskt?
4. Hur hanteras inmätningar av krypgrunder i nuläget?
4.1 Görs det några inmätningar på dessa?
4.2 Hur fungerar inmätningarna?
4.3 Vad är bra och vad skulle kunna bli bättre?
4.4 Är arbetsplatsen fysiskt ansträngande, eventuellt psykiskt?
4. Vad är dina uppgifter i nuläget, när det gäller dessa lokaler och krypgrunder?
4.1 Har ni några körrutiner?
4.2 Uppskattningsvis hur ofta kollar du dessa lokaler och krypgrunder.
4.3 Hur tycker du dina arbetsrutiner fungerar.
4.4 Vad är bra?
4.5 Vad kan bli bättre?
5. Hur sker förvaltningen av dessa lokaler/krypgrunder?
5.1 Sker någon kontinuerlig bokföring av förhållanden i dessa lokaler/krypgrunder.
5.2 Om det sker förvaltning vad anser du vara bra med den?
5.3 Vad skulle kunna bli bättre?
6. Vad kan bli konsekvenserna om man inte upptäcker de dåliga värdena
(luftfuktighet och temperatur) i tid?
6.1 Finns det lokaler/krypgrunder som konsekvenserna skulle bli värre om
dåliga inmätningsvärden skulle upptäckas? Skolor, K-märkta, vistande
verksamheter m.m.
6.2 Vid exempelvis mögelbildning eller fuktskador, hur hanteras då lokalerna?
Renovering? Rivning? Bekämpningsmedel?
7. Vem kommer att vara systemägaren för det nya systemet.
Framtida lösningar:
(Börja med snabb förklaring om de tänkbara systemet.)
8. Uppskattningsvis vad tror du det kommer att kosta att införskaffa detta system?
8.1 Tror du det kommer att ge några direkta ekonomiska fördelar, exempelvis
ökad inkomst eller besparingar?
9. Hur utvärderas nya system, har ni några utvärderingsplaner?
10. Hur tror du dina arbetsrutiner kommer påverkas av de nya systemet.
10.1 Vad skulle vara bra, tycker du?
10.2 Vad skulle försvåras?
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10.3 Kommer uppsikten över dessa lokaler/krypgrunder förändras genom den
digitala lösningen?
11. Vad har du för inställning till den nya tekniken?
11.1 Vad finns för fördelar med införandet?
11.2 Vilka nackdelar finns?
12 Hur kommer dina arbetsuppgifter att påverkas av det nya systemet?
12.1 Kommer de påverkas alls?
12.2 i sådana fall vilken positiv inverkan resp. negativ inverkan kan ske
12.3 Kan eventuellt positioner ersättas p.g.a. att arbetsuppgifter digitalisering?
13. Tänkbar förvaltning, ska ni sköta det själv?
13.1 i sådana fall hur tror du det kommer att hanteras?
13.1.1 ev. Utbildning och information?
13.1.2 ev. Stöd till slutanvändarna?
13.1.3 ev. Omfördelning av arbetsuppgifter, roller m.m.?
13.1.4 ev. outsourca till extern samarbetspartner?
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Bilaga 2. Intervju med IT-chef
Intervjuare: Börja med att berätta vad du heter, vilken befattning du har och
vad det innebär.
Respondent: Micke Henriksson, IT-chef och jobbar på Tunabyggen. Ansvarar för IT
och telefoni, jobbar mycket med verksamhetsutveckling för att få personal att jobba
effektivare och det ska bli billigare, jobbet ska bli roligare brukar vi också lägga till,
stöttar systemförvaltare som finns i organisationen, beställer nya projekt och är
beställare mot leverantörer, beställer projektledning köper tjänster externt om det är
molnlösning eller mycket har vi hos Borlänge kommun i deras datahall och mycket
drift också, beställer nättjänster av Borlänge energis stadsnät och andra, så vi
försöker hålla ihop helheten här på IT och vi är tre stycken på IT-avdelningen i
dagsläget, tolv systemförvaltare ute i organisationen som jag hjälper och stöttar en
hel del.
Intervjuare: Uppskattningsvis vet du hur många krypgrunder och kallställda
lokaler ni gör inmätningar på i nuläget?
Respondent: Oj, nej det där måste du höra med värmetekniker.
Intervjuare: Anledningen vi ställde var att värmeteknikerna inte heller hade
någon koll på hur många det finns.
Respondent: Det förstår jag eftersom det inte finns någon rapport att ta ut på exakt
hur många det finns.
Intervjuare: Hur hanterar man inmätning av kallställda lokaler i nuläget? Har ni
någonting på IT-avdelningen med det att göra?
Respondent: Nej, ingenting har vi, vi har hållit oss till att vi har delat upp det lite
grann så vi jobbar mest med administrativ IT, alltså för kontoren inte så mycket inte
så mycket fastighets IT. Nu har vi stöttat genom att vi har byggt ut bredbandet och
fastighetsnätet och lite styrsystem men det mesta styr och övervakningskameror ute i
fastigheterna det har annan personal koll på.
Intervjuare: Om ni ändå håller på med administrativ IT, har ni någon slags
förvaltning som har med lokalerna att göra, då inmätningar av värden som
förvaltas på något sätt som ni kan ha översikt över.
Respondent: Vi har ju några system som tar in värden, det är ju ett antal styrsystem,
fastighetsrelaterade och IMD (Individuell mätning och debitering), de finns ju och vi
driftar servrarna men vi jobbar inte med systemen utan det gör systemförvaltarna och
användare ute i driftorganisationen.
Intervjuare: Konsekvenser av att man inte upptäcker dåliga värden i lokaler, att
det kan bildas mögel och sånt, är det någonting som hamnar på er i slutändan
med IT?

43

Respondent: Nej, det gör det inte utan det är ju verksamheten som jobbar med
frågorna som vi kan stötta med någon typ av systemlösning, någon applikation eller
system så hjälper vi till med det men det är ju dom som styr den processen om hur
de ska få det bättre och vi är mer till som stöd.
Intervjuare: så i nuläget inte har så mycket koll från IT-avdelningen vad som
görs i de här lokalerna, skulle du säga att ni har någon koll alls?
Respondent: Nej det är ju verksamheten som jobbar med det, blir vi inblandande i
något projekt kommer vi lära oss mer så klart men vi styr inte utvecklingen i
dagsläget av vad vi kan förbättra och förenkla.
Intervjuare: Om vi börjar närma oss framtida lösningar, som kommer larma och
föra statistik m.m, kommer era arbetsrutiner på IT-avdelningen ändras något
med implementation av det här nya systemet, kommer det ligga på er?
Respondent: Nej det tror jag inte utan det kommer ligga på driften, vi kommer
kanske stötta med om vi ska installera ett system någonstans som kommer ligga
centralt och hjälper dem med det, drifta så det är uppe, vi kan säga att vi ansvarar
upp till operativsystem att det funkar sen är de dem som tar hand om själva
funktionaliteten i systemet, vi brukar dra en gräns där då verksamheten ute jobbar
med det viktiga i systemet och sen om det är en molnlösning eller om vi lägger ut det
någon annan stans då hjälper vi dem att ordna licenser, budgetering m.m. men de
sköter de, ska vara verksamhetsnära.
Intervjuare: Vad har du för inställning till ny teknik, att man digitaliserar
arbetsuppgifter?
Respondent: Jag tycker det är kul med ny teknik, och jag tycker att vi ska prova
mycket saker. Provar man inte då vet man inte, så allt som kan göra att det blir mer
effektivt, spar mer pengar, det blir roligare jobb, ett enklarare jobb, man spar tid till
personalen så att testa är alltså självklart
Intervjuare: Tror du att du kan se några nackdelar med nya tekniker?
Respondent: Om man inte gör det på rätt sätt så kan det finnas mycket nackdelar,
får personal som inte “fy fasiken ska vi in med nått nytt system nu också” och förstår
inte syftet med det, om man inte förklarar, det här gör vi bara för att ni få mer tid, det
kommer att bli enklare, det kommer ge en bättre ekonomi för hela Tunabyggen så vi
kan få behålla våra jobb, man måste liksom förklara varför vi gör det här annars kan
det bli väldigt fel och de skiter i att använda det och struntar i det men vi har ju det
sista åren så tror jag att alla har varit medvetna om att när man inför ny teknik att det
kan bli lite tufft i början att lära sig nya saker men sen förstår de ända att det här är
bra.
Intervjuare: Du är lite inne på ekonomiska fördelar, hur tror du att det här
systemet skulle kunna ge en ekonomisk fördel?
Respondent: Det tror jag eftersom jag har pratat med värmetekniker om det här och
han tycker att det här är kanon, de är roligt att de tar till sig ny teknik även då det har
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varit lite motstånd ibland men han ser fördelarna med det så jag tror det kommer att
vara en stor fördel för oss.
Intervjuare: Ekonomiskt sätt, vad skulle nu kunna vinna på att införskaffa det
här systemet?
Respondent: Som jag har förstått det så kan man få en varning innan det blir jäkligt
dyrt, det är egentligen de, har vi tur så hjälper tekniken oss ingenting utan det
kommer fungera ändå och kommer inte få några problem, men den gången det
händer och vi får en varning då har vi ju sparat in systemet många gånger om.
Intervjuare: Har du någon koll på, om det händer någon mögelskada vad det
kan kosta att fixa och hur ofta sker det årligen för Tunabyggen?
Respondent: Nej det har jag ingen koll på utan det ska ligga på den avdelning som
jobbar med det.
Intervjuare: Vet du vem det är eftersom vi inte stött på någon som riktigt har
koll på det?
Respondent: Värmeteknikerna visste inte heller alltså? Då tror jag ingen annan kan
heller, det skulle i sådana fall vara värmeteknikerna som skulle kunna
uppskattningsvis veta vad det skulle vara.
Intervjuare: Den tänkbara förvaltningen kommer det att ligga på er av det här
systemet eller kommer ni lägga över det på någon annan?
Respondent: På något vis kommer vi alltid behöva ha någon systemägare och
förvaltare hos oss, sen är det ju så att den som äger systemet kommer behöva hjälp
av oss om det ska installeras server så kanske vi gör det på stadshuset för att ta
hand om det och då hjälper vi till då upp till operativsystemet som är det vi förvaltar
då, sen förvaltar dem de ovanför då, antingen själva eller med hjälp utav en
leverantör som finns då.
Intervjuare: Vi var lite inne på det här med jobb, vi har kollat på studier som
säger att IT kan ersätta jobb då IT ser till att vissa människor inte behöver göra
vissa uppgifter och då kan man omfördela den personen, när den personen
sen går i pension så behöver man inte anställa om den personen så det blir
mindre anställda på företaget. Tror du att det finns någon sådan oro i detta
fall?
Respondent: Det tror jag inte, jag tror de har så mycket de skulle vilja göra så kan
de frigöra tid så de kan göra andra viktiga saker som de skulle vilja och som
Tunabyggen skulle behöva också så i dagsläget i det hära systemet, nej jag tror inte
att det finns någon risk alls.
Intervjuare: Det var lite det svaret vi fick tidigare att värmeteknikerna har
väldigt mycket att göra
Respondent: Det tror ja, de skulle vilja göra mer, mycket brandutryckningar.
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Intervjuare: De kallställda lokalerna och krypgrunderna, vilka är det som
kommer att hålla koll på dom? Är det områdesvärden eller är det
fastighetsskötarna? det verkar som ingen riktigt vet vem som har det som
ansvarsområde
Respondent: Jag tror inte att områdets värden gör det, för han är väldigt kundnära
så han ska gå och prata med kunderna, jag tror att han struntar nog i hur det ser ut
under eller uppe på taket, så tror jag att det är i alla fall. Sen finns det säkert någon
som är lite intresserade, undrar hur det ser ut, här luktar det jag måste nog gå ner
och kolla lite, det kanske det finns men då gör de det på eget bevåg och det ligger
inte i arbetsuppgiften, nej jag tror personalen på området dom förväntar nog sig att
de här värmeteknikerna håller koll på fastigheterna när det gäller såna saker som
fukt, värme, ventilation och annat, om värmeteknikerna uppfattar det på samma sätt
det vet jag inte men eftersom de i alla fall är ute och gör det ibland så har det säkert
tagit på sig något ansvar för det.
Intervjuare: Har du någon koll på hur det ser ut i krypgrunderna?
Respondent: Nej det är dåligt med det tyvärr, mest på möten i fina lokaler, jag har
inte krupit så mycket, tyvärr. Hemma i sitt eget hus har man väll varit nere och kollat
men inte mer än så (skratt)
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Bilaga 3. Intervju med IT-tekniker
Intervjuare: Börja med att berätta vad du heter, vad du har för befattning och
vad det handlar om.
Respondent: It-tekniker Per Carlsson, och det jag gör är ju att lämna support på en
hel del support på olika program och system, jag sköter installationer av diverse
program, håller på med lite nätverk, ytterst lite men lite i alla fall, det är Borlänge
energi som håller i nätet.
Intervjuare: Nytt system, om ni tar in det hos er, hur tror du att dina
arbetsrutiner och hur du kommer att påverkas av ett sådant här system?
Respondent: Jag brukar säga som så att i slutändan får jag det i knät i alla fall, jag
ser ju till att systemet är uppe och rullar. Jag kan inte något vad som finns i själva
systemet, kan inte läsa ut olika grafer och eller vad man nu gör i dem här systemen
utan försöker hålla igång och hålla dem rullande, det är alltså mina arbetsuppgifter.
Intervjuare: Vad har du för inställning till nya tekniker när företag tar in nya
system?
Respondent: Jag tycker det är bra, men sen måste det ju finnas en kunskap om hur
man ska använda de här systemen och programmen, där krävs det ju utbildning.
Intervjuare: När ni får ett nytt system, hur brukar ni göra då? Kör ni någon
utbildningsdag eller brukar ni bara bli förmedlade att ni fått ett nytt system och
får lära er allt eftersom?
Respondent: Det där är väldigt skiftande, en del system sparkar de bara igång och
hoppas det går bra, och ibland blir det utbildning på vissa system.
Intervjuare: Så det är inte konsekvent med det där?
Respondent: Nej, det kan jag inte säga att vi är.
Intervjuare: Hur tror du det är för inställning generellt när man tar in nya
system här?
Respondent: Ja, kunskapsnivån när det gäller IT är det på många huvuden låg, det
finns en rädsla för det här med datorer, men de tvingar in sig själva så de lär sig
under tidens gång, det finns några stjärnor men generellt är det nog lite låg nivån tror
jag.
Intervjuare: Dina arbetsuppgifter påverkas de något av att ni implementera ett
nytt system.
Respondent: Under en inkörningsperiod får jag vara med och peta i det hela.
Intervjuare: Efter det går de då över till en annan befattning?
Respondent: För varje nytt system ska vi ju ha en systemägare som ska kunna det
här systemet. Det är lite si och så beroende av vilket system det är. Vi har ju det här
47

faktureringssystemet som vi har Rain Dance, det finns riktigt jävla proffs här alltså,
själv kan jag inget annat än att kvotera min tid och fakturera en faktura (Skratt).
Intervjuare: Så det ligger lite på systemägaren då att utbilda sina kollegor, och
det beror lite på vilken systemägare man får var kunskapsnivån ligger kring
systemet.
Respondent: Ja, precis
Intervjuare: Hur mycket bestämmelser finns det kring införande av nya
system? Är det lite upp till er själva eller har ni några ramverk att utgå ifrån?
Eller i alla fall att ni har något slags minimum krav att det här ska i alla fall
förmedlas till personalen om systemet.
Respondent: Nej ingenting jag känner igen.
Intervjuare: För att fånga upp hela kedjan när man implementera ett IT system,
vet du vilka andra befattningar utöver IT, värmetekniker och fastighetsskötare
som är involverade?
Respondent: Ja, vi sitter ju i knät på Kommuns IT, de har ju hand om alla våra
servrar och är alltid involverande när det är dags för ett nytt system, de sätter ju upp
en virtuell server och fixar alla inställningar och så där kan man nog få mycket
matnyttigt.
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Bilaga 4. Intervju med chef för värmetekniker
Intervjuare: Om du kan berätta lite om vad du heter, vad du har för befattning
och vad det innefattar, lite kort.
Respondent: Holgersson heter jag och jobbar som chef för värmetekniker och det
innebär att jag har hand om driften, driftchef, chef för värmetekniker är den formella
titeln och energi controller, då är det att jag har hand om värme och ventilation
Intervjuare: Som kartläggning för nuläget funderar vi på om du vet hur många
kallställda lokaler och krypgrunder ni har för närvarande som ni gör
inmätningar på i nuläget.
Respondent: Det kan jag inte svara på hur många,
Intervjuare: Mellan tummen och pekfingret, kan det röra sig om 10, 20, 30
stycken?
Respondent: Nej det är många ytor som är intressanta.
Intervjuare: Alltså hur många är det ni gör inmätningar på av dessa intressanta
ytor?
Respondent: Jaha, nej det är ingen som vi kollar nu, jaha nej det är ingen.
Intervjuare: Ingen?
Respondent: Nej
Intervjuare: Det finns många intressanta ytor men i nuläget görs inga
inmätningar?
Respondent: Ja precis och det är inget vi gör nu i dagsläget. Då är det mer visuell
årskontroll och framförallt finns det många ytor som jag vet som inte görs kontroller
på. Då det är svårt att göra kontroller, svårt att komma till. Vi har många sådan
lokaler som är kallställda, om det är uppkopplat då är det ju en helt annan femma, för
då ser vi ju då med våra styrsystem, men vi har många lokaler som inte är
uppkopplade och då är det lite lurigare hur man ska hantera det, då är det mer att det
är upp till områdesvärd att kontrollera då, men vi är ju nervösa för vi vet ju om det
skulle bli något så kan det ju bli jättekostnader med vattenskador, så då är man ju lite
nervös och man åker ut och kollar av magkänsla, nej vi åker ut och kollar så man inte
behöver fundera.
Intervjuare: När man går så där på magkänsla kollar man krypgrunder då med,
sker det årligen då?
Respondent: krypgrunder kollar vi inte alls, inte i våran grupp, det är mer att jag vet
att det borde kontrolleras, jag är mycket för att mycket för att man har faktabaserat
kunskapsunderlag och inte går på känsla, man ska veta kommer de här värdena in
då ska vi agera inte att man går och väntar in någon felanmälan eller nånting.
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Intervjuare: Hur skulle du beskriva hur det fungerar idag då, finns det något bra
resp. dåligt?
Respondent: Det som är bra är ju att Tunabyggen är ju handlingens folk, det görs
väldigt mycket och man har koll på sitt bostånd, men systematiken är inte den
starkaste sidan, dokumenterar om det är röd eller grön, men vi blir bättre men där har
vi en väg att gå, det här verktyget tror absolut kunna bli ett bra verktyg i att
klarmarkera att man grönmarker vid inventering av krypgrunder, då är det grönt och
där vi ser att vi är tveksamma då lägger man in paloger där för att se, är det riskzon
eller inte riskzon, så man får systematik i det och som inte är beroende av vad någon
tycker utan att den är faktabaserad.
Intervjuare: Om man kollar på den nuvarande situationen, är det någon fysisk
ansträngning, om man då måste krypa för att komma åt de här ställarna, i
trånga områden eller likande, behöver ni göra något sådant?
Respondent: Jo det behöver man nog göra i vilket fall som helst, lägga ut och i de
här puckarna och ha en visuell kontroll så den delen kommer vi inte komma undan,
men det är ju mer att man. Det är ju egentligen två olika frågor, dels om man kollar
för krypgrunder är en fråga och dels kontroll av kallställda lokaler för sönderfrysning
en annan fråga, där jobbar man olika så man skiljer på dem två.
Intervjuare: Hur skulle du säga att skillnaden mellan dessa två är?
Respondent: Där är det värmeteknikerna som är dem som har kontrollen på vintern.
Intervjuare: På vilken då? Kallställning av lokaler?
Respondent: Ja, Kallställning av lokaler
Intervjuare: Så du tror alltså att det här systemet inte kommer att göra någon
skillnad, då man ändå måste ner där i krypgrunderna för att inspektera?
Respondent: Jo men då kommer man ju kolla när man får larm. Och det är ju en
jätteskillnad, man kommer ju behöva åka dit och kontrollera, vi kommer ju åka ut och
sätta ut puckarna, men man åker ju då man får ett fakta baserat underlag om att nu
är det en larmgräns som har stuckit då åker man dit och kollar inte som nu att man
åker på känsla.
Intervjuare: Som det ser ut nu att man åker lite på känsla, tror du att det är folk
som drar sig för att åka på dessa, att man kanske tycker att det är lite
obehagligt?
Respondent: Det har jag ingen uppfattning om. Men vi har ju börjat styra upp
ronderingar där också så att man har årsronderingar, månadsronderingar, så ska
man lägga in sådana checkar vid olika ronderingar och då vet jag inte var de har lagt
det där med krypgrunder, om de har lagt det på årsronderingar eller
månadsronderingar. Men om jag tänker på en kallställd lokal då är det ju svårt att om
man har lagt in den i en veckokontroll då, då en områdesvärd till exempel har en
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veckokontroll med kontroll av temperaturen inomhus, det kan ju då hända väldigt
mycket på en vecka. Och det gör ju att om man ska gå enbart på den kontrollen då är
man ju blind en vecka. Och det kan ju hända “knäpp med fingrarna” så fort.
Intervjuare: VVS-conrollern vi talade med tidigare var inne på att det kunde
hända mycket på en månad.
Respondent: Ja då är det ju inne på månadsdelen och då ligger det ju på
värmeteknikerna, då månadsrundering av undercentralen, men nu vet inte jag om
områdesvärdarna har de i veckocyklar, vet inte hur ofta de kontrollerar temperaturen i
dessa lokaler. Men för vår del är det på tok för sällan att det går en månad emellan,
när det är på vintern, då blir det ofta att de även går på magkänsla, de är otroligt bra
de som jobbar på fält, då går de på magkänsla att, nej jag åker nog ut dit och går på
erfarenhet och åker ut och tar en extra kontroll för att de inte ska ha
sönderfrysningar. Det är ju konstigt att det inte har varit mer men det är ju i tack vara
att de har den här känslan.
Intervjuare: Tror du att om man införskaffar ett nytt system som varnar vid
sådana situationer, kommer då den här erfarenheten bli lite tappad och man
istället litar för mycket på det nya systemet?
Respondent: Väldigt berättigad fråga, och så kan det ju bli att man inte åker ut för att
man ser att temperaturen ligger inom rätt intervall.
Intervjuare: När vi pratade med de andra värmeteknikerna så visar de ju att ni
ända åker ut på sånt här utan att ni skulle ha ett system...
Respondent: Ja precis, man ska ju se det här som ett förstärkande komplement som
inte är till för att ersätta utan som ett ytterligare verktyg, det gäller ju att just att man
är tydlig med den delen så att man inte går i diket med, “nej men det är lugnt” sen
visar det sig att den här pucken visade fel, eller att man har placerat den fel, någon
har flyttat den till ett annat ställe, om någon har lagt den på pannan och det är ju inte
där vi ska göra inmätningar
Intervjuare: Vi funderade lite över om ni kör någon slags dokumentation över
värden i de här lokalerna, dokumenterar ni värdena på något sätt, någon slags
förvaltning?
Respondent: Ja på undercentralerna vet jag att vi gör det. Men då är det ju mer om
själva undercentralen.
Intervjuare: Tror du att det skulle vara bra att ha någon slags förvaltning för
temperaturer och luftfuktighet?
Respondent: Ja men absolut, det är ju jättespännande och jag tänker mig ju även att
det här kan vara ett bra komplement till utredningar, där man har en lägenhet som
man är lite “chabu (9.49)” på så kan man ju se det redan där. Där har vi ju puckar nu
men då är de ju inga som är uppkopplade utan då åker vi ut och lägger dem och sen
tar vi in dem och tankar dem, så det blir ju inte de här direkt, och det beror ju på hur
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pass känsligt ärendet är, nackdel med det är ju att man tittar i efterhand, fördelen
med det här är ju att man kan titta i realtid.
Intervjuare: Om det blir dåliga värden i en lokal, och man inte upptäcker det i
tid vad kan det då bli för effekter av det på en fastighet?
Respondent: Det är ju vattenskador och mögelangrepp, och dyrt också många
gånger så kan man ju ligga med övertemperaturer för att man ska ligga i buffertzon
också.
Intervjuare: Om det skulle bli någon mögelskada eller fuktskada hur hanteras
det av Tunabyggen?
Respondent: Det beror på omfattning, är det fuktskada kopplar vi in “purku”, och
misstänker man mögel, eller mikrobiell påväxt, det är jätteviktigt att vi håller isär dem
så man pratar rätt begrepp, och då kopplar man in ”pologon” för att få in en
oberoende “näsa” som kollar, dokumenterar och tar prover.
Intervjuare: Vad är skillnaden på mikrobiell påväxt och mögel?
Respondent: Det är framför allt uttryckssätt, att man inte pratar om sjuka hus utan
för att det skapar en väldigt stor oro gör det, bland hyresgäster. Så det är viktigt att
man håller rätt på begreppen för den psykologiska biten är väldigt viktig.
Intervjuare: Hur ofta skulle du säga att skador sker på fastigheter
uppskattningsvis för ett år?
Respondent: Det är svårt att svara på den faktiskt, det här blir ju istället att det här
kommer hjälpa till att fånga upp innan det blir ett problem, och det är ju svårt att
uppskatta hur många kåkar det här kommer kunna rädda.
Intervjuare: Har ni blivit tvungna att renovera eller att riva på grund av sådana
skador på lokaler.
Respondent: Ja absolut.
Intervjuare: Om vi går vidare till det nya systemet, vet du vilken som kommer
att vara systemägare för det nya systemet, är det Tunabyggen eller kommer det
att läggas någon annan stans?
Respondent: Det där kan ni nästan besvara själv, för oss är det en icke fråga då vi
framförallt bara vill ha produkten.
Intervjuare: Anledningen till den frågan är vad vi förstår så har ni som oftast en
systemägare från Tunabyggen på nya system, som i sin tur informerar och
eventuellt utbildar personalen i det nya systemet. Men om ni inte vet vem det
ska vara kanske det är svårt att besvara den.
Respondent: Ja det blir ju ett moment 22, det är ju något vi får diskutera fram så
småningom.
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Intervjuare: (Kort förklaring om systemet.)
Intervjuare: Har ni tänkt om det här larmsystemet eventuellt i framtiden skulle
kunna kopplas till era befintliga styrsystem?
Respondent: Nej det aktar vi oss för, för då börjar vi komma in på ett helt. Eller vi får
se vad ni kommer fram tid jag ska inte vara så konservativ, men det gäller att se
skillnad på vilket system vi är ute efter, för det här är inte ett styrande system utan
det här är ett övervakande system och just för dom ställena som vi inte har
uppkopplingar så det här är för sådana ställen som vi är blinda, för de ställena där vi
har styrning på som vi kan koppla upp på så är det ju de vi ska göra, det här är för
dom ställena som vi kan få stopp av olika anledningar, att det inte görs några
investeringar i den här fastigheten, gör ingenting här och då är dom här som “stand
alone” lösningar.
Intervjuare: Ja precis det här är då ett larmsystem.
Respondent: Ja och jag vill inte att det ska börja styra grejor, då blir jag nervös.
Intervjuare: I framtiden om det här larmet skulle fungera så pass bra att man
vill koppla upp det som styrande, hur känner du för det?
Respondent: Jag är väldigt skeptiskt till det, för då börjar man komma in på
systemgränser och där kommer vi in på att där vill vi inte ha så många olika system,
utan som det är redan nu har vi för många styrsystem och då blir det att vi får ett
ytterligare styrsystem. Det man vinner i bredd förlorar man i djup, Alltså vi kan kunna
hur många system som helst men då kommer vi inte kunna bli djuplodad på något
utav dem, då vill vi hellre stärka upp några system och att det är dem som vi går på.
Men vi får se vi kanske kan brottas om det sen men än så länge är jag väldigt
avvaktande.
Intervjuare: Vad tror du att ett sådant här system kan kosta? Vem är det som
köper in system och vad får det kosta för att det ska investeras?
Respondent: Ja det är svårt att ta ställning till något när man inte vet, och då vill jag
framförallt ta reda på driftkostnad, det är jätteviktigt, för att veta vad det är för
kostnader för att hålla det här vid liv efteråt. Vissa system är ju jättebilliga men då
kostar de väldigt mycket på driftsidan, och då blir det att man kanske bara har en
eller två enheter för att det var för dyrt och då blir det ett slags system, men är det
billigt att ta tillexempel flera, t.ex. Att det är billigare att ta 20 stycken och delar ut
driftkostnaden per enhet eller om det är ett löpande styckepris på dem så får man ju
resonera olika. Så det måste fram med försäljaren annars blir det svårt att ta beslut.
Intervjuare: Och det är en ekonomisk fråga man tar beslut på? Det är inte
räknas inte på något annat exempelvis nyttovärden för verksamheten vad
systemen kan göra.
Respondent: Nej det gör man inte bara, utan det är ju framförallt arbetstider för
personalen är det som är det absolut dyraste, så det är inga konstigheter, och vi
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jobbar stenhårt nu med att jobba så man får kaos tid och strukturtid, att man kommer
bort från det händelsestyrda och blir mer planeringsstyrd och då måste vi ha mer
verktyg, så det är inga konstigheter, och vi är proffs och som proffs ska man ha
verktyg, så det är mycket saker man inte kan räkna hem rent ekonomiskt, men det
måste vi ha för att kunna utföra arbetet. Man måste ha en prisbild för att kunna
(20:17 lyssna igen) då blir jag vrång. Då tittar man hellre omkring sig.
Intervjuare: Så när ni utvärderar systemet så tittar ni på mer effekter och
utvärderar för fler saker än bara den ekonomiska aspekten?
Respondent: Ja absolut, fram för allt trygghet, inte enligt någon färdigställd matris
utan då får man gå på en känsla vad mervärdet är och vad det kostar.
Intervjuare: Från vår litteraturstudie har vi läst om att det är väldigt viktigt att
när man tar in nya system att man har stöd från arbetskamrater och ledning att
lära sig systemet, känns det som att ni värmetekniker har det så att stressen
inte blir för stor? Ofta kan det vara så att med nya system att kraven på kvalitet
vara högre och man ska även producera mer att kvaliteten ska öka, tror du att
det införskaffande av nya system kan bidra till stress och att personal ibland
kan känna det som lite jobbigt?
Respondent: ja absolut, det är ju de vi brottas med hela tiden, det är ju alla nya
system och det är en av de stora anledningarna till att jag säger absolut nej till ett nytt
styrande system för det räcker, vi har redan nu för många utan det här ska vara ett
väldigt enkelt system alltså kissregeln rakt igenom, keep it simple and stupid. Det ska
vara oerhört enkelt att förstå och inga konstigheter utan man ska bara känna, schyst
där slänger jag ut en puck där och där ser jag på larmgränsen som jag ställer in, så
inget komplicerat för den tiden har vi inte, vi har tillräckligt nu då vi håller på att städa
andra styrsystem som vi får ta över så vi har jättearbete med styrsystemen så med
all rätt känner personalen stress för styrsystem så jag tror att de kommer flagga för
att ta in nya styrsystem. Men där kan jag ha fel.
Intervjuare: Vad har du för inställning till ny teknik?
Respondent: Ja, jag är ju som en gammal gubbe, vi lägger mer tid på att hålla koll
på de övervakande systemerna än på själva systemet, att vi lägger mer tid på och
håller ordning på styrsystemen än på de systemen som de styr. För det är så
förbaskat mycket strul med datoruppkopplingar och det är felkopplat och det blir
felmeddelanden, fellarm, så jag är oerhört skeptiskt till nya system, många gånger
tror jag att man hade kommit väldigt långt på att backa några steg istället, så det är
därför jag tror väldigt mycket på enkelheten, enkla robusta system inget vi gör det här
medans vi ändå håller på, vi kan koppla på det här och det här. Så det är min
inställning och jag vet om att jag är lite tråkig när det kommer till nya system och
köper inte bara köper allt med hull och hår men jag vill att det är beprövade saker vi
håller på med och funkar det inte under en testperiod då är det bom stop, vi ska inte
hålla på med att plöja ner tid för det tar otroligt mycket energi. Så generellt ny teknik,
absolut men då ska den funka och vara enkelt med enkel felsökning, inte att det ska
behövas koppla in en extern firma för att fixa utan bara trycka på en reset-knapp och
sen kör man.
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Intervjuare: Tror du att det finns någon rädsla för det nya systemet hos
personalen att ny teknik kan ersätta arbetsuppgifter och i slutändan arbeten?
Respondent: Nej, då har de i sådana fall uppfattat den här implementationen fel,
utan de här är rent och skärt komplement för värmeteknikerna och vi skulle snarare
behöva anställa fler, för vi har jättemycket utmaningar på att hålla gamla system
igång, framförallt den nya tekniken äter mycket mer tid än man kan tro, det var
mycket lättare med gammal teknik då…, eller då var det på ett annat sätt, allt har
sina för och nackdelar. Men det ställer helat andra krav idag, idag krävs det väldigt
mycket datortid och mina killar kan ju få kritik och pikar “ja dom sitter bara framför
datorn”, men då förstår de inte vad de innebär, och det är andra roller och vi lägger
ner jättemycket tid överordnade, vi stänger ner alla el-aggregat och vi återstartar, och
kontrollerar så det är väldigt mycket tid där bakom, så vi städar väldigt mycket bakom
systmerna också så att vi ska få rätt larm. Så det är verkligen obefogad den oro utan
vi har jätte mycket annat att grotta med än att åka ut i blindo, vi måste jobba mycket
mer med att trimma anläggningarna än vad vi gör nu, nu är det mer att försöka få
sakerna att rulla.
Intervjuare: Tänkbar förvaltning av system hur brukar det fungera för er, brukar
ni göra så att ibland tar ni det själva och ibland lägger ni det hos andra?
Respondent: Ja precis, det varierar.
Intervjuare: Hur är det om ni tar förvaltningen själv, brukar personalen utbildas
i systemet och/eller informerar om systemet?
Respondent: Ja, jag kan ju bara utgå från mig själv och det brukar även där variera
beroende på vart man frågar i organisationen och vilka som håller i det då da. Som
det är nu är det varierande men det håller på att styras upp.
Intervjuare: Vi är lite inne på miljöaspekten om vad vi skulle kunna fråga…
Respondent: Ja, en miljöaspekt är ju att vi kan minska koldioxidutsläppen per
lastning beroende på att vi kan trimma anläggningarna mer. Det är ju en sån om man
kan kontroll köra.
Intervjuare: Inne lite på att stressmoment över att behöva lära sig nya system,
det kan vara ett simpelt system men stressen kan ändå vara påtaglig tills man
lärt sig det.
Respondent: Ja och sen så är det om man ser till killarna som jag har dom är ju
otroligt tunga krigare, men det är ju så lägger du på en pinne till, en pinne till, en
pinne till så tillslut knäar man även om den där lilla pinnen högst upp som du la på
axlarna just den väger inte så jäkla mycket men tittar man på hela puckeln då blir det
tillslut att man går på knäna, men de är oerhört vaksamma, så de är jättebra, de är
snarare att det flaggar till mig att nu får du akta dig så att du inte plockar på för
mycket pinnar.
Intervjuar: om vi skulle återgå till den fysiska delen, då hade den ingen
inverkan på arbetsmiljön...
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Respondent: Det jag tror, jag tror att det kan ha en stor inverkan på den
psykosociala delen kan bli bättre för då vet man om man behöver vara orolig, man
behöver inte gå med en oro i kroppen “jag undrar jag om den här pannan tuffar på nu
eller inte” utan om det är något då plingar det faktiskt, skulle det vara en trendkurva
som skulle vara dålig då skulle jag fått ett sms så jag kunde åka ut och kolla så jag
behöver inte vara så orolig.
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Bilaga 5. Intervju med VVS controller
Intervjuare: Om du kan börja berätta lite vad du heter och vad du har för
befattning och vad det innebär?
Respondent: Ja, jag heter Peter Larsson och är VVS controller och så är jag väl
Jacobs högra hand och håller i det här med värme och ventilation och energibiten.
Jag har jobbat här på företaget i 30, 35 år i lite olika befattningar, jag har väl varit en
utan värme teknikerna men nu sitter jag här inne.
Intervjuare: Uppskattningsvis hur många kallställda lokaler och krypgrunder
gör ni inmätningar på i nuläget? Om du drar mellan pekfingret och tummen.
Respondent: Ja, om vi ska krypgrunder blir det ju svårt men.
Intervjuare: Finns det några krypgrunder ni gör inmätningar på över huvud
taget?
Respondent: Egentligen inte, så genom temperaturmätningar det är nog tveksamt.
Sen har vi någon tom lokal men det är inte heller så jäkla många utan vi har en stor
och det är Alsbäcks skola, just nu så har vi väl inga tomma lokaler, förutom de. Sen
finns det outgrävda utrymmen i källare och så men där ronderar vi en gång om året
eller någonting sånt där och ser som det inte är blöt eller läckage, men
temperaturmätningar det vi väl egentligen inte.
Intervjuare:Nehe okej, det är mest fuktighet då, som ni kollar en gång om året.
Respondent: Mm
Intervjuare: Men där på Alsbäcks skola hur hanteras inmätningar av den
kallställda lokalen i nuläget?
Respondent: Ja dom får väl besök.
Intervjuare: Hur ofta skulle du säga att det är?
Respondent: Ja en gång i månaden ungefär.
Intervjuare: En gång i månaden ungefär?
Respondent: Det är väl när vi vill ta en titt i pannan och sånt där.
Intervjuare: Är det en värmetekniker som åker dit och kollar i sådana fall och
inte en fastighetsskötare eller områdesvärd?
Respondent: Nej utan det är värmetekniken, sen kan det hända att områdesvärlden
är dit någon gång emellanåt också men det ligger på värmetekniken att se till att det
finns grundvärme i kåken. Och det är väl det vi tycker att det känns skönt att kunna få
åtminstone få ett larm att nu är det kallt inne här.
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Intervjuare: Det här manuella, så som ni gör nu. Hur tycker du det
fungerar? Fungerar det bra eller?
Respondent: Det hinner ju hända mycket under en månad så är det ju. Så att det är
egentligen inte ett optimalt sätt det är det väl inte.
Intervjuare: Det är det inte?
Respondent: Nej.
Intervjuare: Det som kan bli bättre då är det tidsuppskattningen? Det hade vart
med optimalt om man hade en mer kontinuerlig…
Respondent: Ja men så är det väl du får ju ett larm och hinner dit i tid och kan rädda
en nerfrysning, så är det ju.
Intervjuare: Nu hade ni inte några inmätningar av några krypgrunder alls i
nuläget?
Respondent: Inte vad jag kan dra mig, inte så vi har någon temperatur koll på de,
det vet jag inte.
Intervjuare: Nej för det är ju temperatur och luftfuktighet som systemet kommer
kolla på som implementeras. Och det är ingen luftfuktighets koll i någon av
dom grunderna heller?
Respondent: På någon skola har vi gjort iordning någon avfuktare och lite sånt där.
Intervjuare: Men du nämnde lite kort att ni kanske går runt i krypgrunder en
gång om året, får ni krypa då eller är det gångbart?
Respondent: Det är blandat.
Intervjuare: Det är blandat?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Så om man skulle säga att man får ditt någonting digitalt istället
skulle det kanske vara ganska skönt att slippa krypa där?
Respondent: Ja.
Intervjuare: Vad är dina uppgifter när det gäller just kallställda lokaler och
krypgrunder i nuläget? Alltså hur arbetar du med det?
Respondent: Nej det gör jag ju inte egentligen, jag sitter ju inne på kontoret.
Intervjuare: Okej, i så fall sker det någon slags förvaltning av temperaturerna,
alltså skriver man upp när man åker dit och kollar, eller finns det något
dokument så påvisar hur det sett ut under de olika månaderna?
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Respondent: Det vi dokumenterar är ju värmecentralerna, så vi dokumenterar inte
direkt krypgrunder utan det blir ju en felanmälan om vi hitta någonting, så det blir ju
en arbetsorder.
Intervjuare: Tycker du det fungerar bra?
Respondent: Vi är ju inne i ett nytt förvaltningsavtal med kommunen från nyår och vi
håller på att styr upp det här med ronderingar och sånt, så vi befinner oss precis i ett
skede nu då det kommer bli återkommande arbetsorder på det här och då kommer vi
dokumentera mer. Men det är lite förtidigt att säga hur det kommer bli för det vet vi
inte riktigt. Men det är meningen att dessa ronderingar ska börja i Maj månad.
Intervjuare: Vad kan det får för effekter på fastigheten om man inte upptäcker
dåliga värden i tid?
Respondent: Fukt det kan ju resultera i mögel, så är det ju.
Intervjuare: Okej, i många av dessa kallställda lokaler och krypgrunder där det
är verksamhet ovanför är detta en hälsorisk?
Respondent: Ja, så är det ju.
Intervjuare: Har ni några K-märkta lokaler där nu har uppsikt över grunden?
Respondent: Någon form av stämpling har vi på vissa hus. Bland annat
Ljungbergsgymnasiet, där får man inte göra hur man vill. Lika har vi väl Brukshotellet
och lite sånt där så visst vissa har vi.
Intervjuare förklara hur det nya IT-systemet kommer se ut och visar sensor
samt Raspberryn.
Intervjuare: Med denna nya lösning, tror du det kommer bli någon ändring på
era arbetsrutiner?
Respondent: Nja det kommer inte förändra just någonting, för vi har ju fem eller sex
olika styrsystem och det här blir ju en larmhantering som vilken larmhanterings som
helst egentligen så det tror jag inte blir någon större förändring.
Intervjuare: Tror du uppsikten över dessa lokaler kommer blir bättre med det
nya systemet?
Respondent: Ja det blir det nog.
Intervjuare: Tror du det finns något som kommer försvåras när man tar in detta
system?
Respondent: Med tanke på gubbarna så har dom lite problem med att lära sig alla
system. Det optimala hade varit om vi hade ett system som gjorde allt, då hade vi ju
kunnat bli duktigare för nu är vi och petar i fem, sex olika system och ingen är riktigt
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expert på något utan vi får lov att köpa rätt mycket hjälp, i form av support och sånt
där.
Intervjuare: Kan det bli så att man tycker det känns lite jobbigt med ett till nytt
system som ska in?
Respondent: Ja, det tror jag. Så kan det upplevas.
Intervjuare: Med det nya systemet i bruk kommer ni fortfarande åka ut på era
ronder?
Respondent: Ja det måste vi göra. För det finns ju andra bestämmelser som
säkerhetskrav som vi måste uppfylla. Så minst en gång i månaden måste vi ut, helst
var 14:de dag.
Intervjuare: Vad har du för personlig inställning till ny teknik i arbetet?
Respondent: Jo det är väl bra. It-tekniken är ju ett hjälpmedel men den kan inte göra
allt. Utan det finns andra bestämmelser som vi måste uppfylla.
Intervjuare: Så det fungerar mest som ett hjälpmedel?
Respondent: Ja det gör det.
Intervjuare: Kommer dina personliga arbetsuppgifter påverkas av detta nya
system?
Respondent: Nej, inte mina personliga, det tror jag inte.
Intervjuare: Hur brukar det bli med förvaltningen när ni införskaffar nya system
in i verksamheten? Burkar ni sköta den själv eller?
Respondent: Ja det brukar vi sköta själv.
Intervjuare: Då kan man rimligen tro att ni kommer sköta även detta system
själva?
Respondent: Ja, det skulle jag tro.
Intervjuare: Tror du det kommer krävas någon utbildning av personalen för
detta nya system? Eller kommer ni implementera systemet och “learn by
doing?”
Respondent: Ja nu är jag inte säker men jag uppfattar detta system mer som ett
larm och det kommer inte reglerna någonting?
Intervjuare: Nej precis.
Intervjuare: förklarar system igen fast i lite mer detalj.
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Respondent: Nej vet inte om det behövs någon utbildning, det är ju egentligen bara
en larm hantering, det är vi vana med vi sitter ju och bläddrar med larmar hela
dagarna.
Intervjuare: Tror du det finns någon oro över att detta nya IT-system skulle
kunna ersätta någons jobb?
Respondent: Inte bland värmeteknikerna, det tror jag inte. För vi är fem - sex stycka
på hela förvaltningen så de har att göra. Det har dom absolut så de tror jag inte är
någon större oro
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