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Abstract

Development of a Business Model within the Internet
of Things - A study of a consulting firm and their role
as a integrator in the IoT-ecosystem
Sofia Bälter Eronell & Lisa Lindvall

This study examines how an Information Technology 
consulting firm can act as an integrator for the Internet 
of Things. The aim is to contribute to a greater 
understanding of how the IoT-ecosystem looks and what 
roles an integrator can take in collaboration with 
partners. In order to create a deeper understanding of 
the topic a qualitative study was conducted with 
Softhouse's partners, customers, and themselves, in 
order to place them within the IoT-ecosystem. The 
study focused on examining how IoT solutions can be 
implemented in the forestry industry. The results show 
that Softhouse has a great potential to offer IoT 
solutions by a solid collaboration with partners. They 
should focus on becoming experts in data analysis 
through training and recruitment. Selection of partners 
for different projects depends on its size, complexity
and type. Through analysis and by using the business 
model Business Model Canvas it is possible to see 
which partners are most suitable for which type of 
project. This was applied to two such cases with clients 
in the forest industry; Södra Skog and APEA Mobile 
Security Solutions.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här studien har genomförts i samarbete med konsultföretaget Softhouse Consulting 
som en del i deras arbete med att ta fram ett erbjudande inom Internet of Things (IoT). 
Softhouse arbetar med mjukvaruutveckling, verksamhetsutveckling och utbildningar. 
De önskar nu bredda sitt erbjudande och vill haka på trenden med IoT då det är ett 
område som växer och är högst aktuellt. 

Digitaliseringen har påverkat vårt sätt att leva i stor mån och nästa steg i utvecklingen är 
IoT, som innebär att saker blir uppkopplade mot Internet och kan känna av sin 
omgivning. Detta bidrar till att vi kan erhålla en större förståelse om vår omgivning och 
effektivisera processer samt skapa helt nya produkter och tjänster. Detta nätverk av 
uppkopplade saker är dock mycket komplext eftersom det krävs ett ekosystem av 
samverkande aktörer som levererar olika tjänster för att få det att fungera. Ekosystemet 
kan beskrivas genom fem lager; saker, sensorer, nätverk, dataanalys och applikationer. 
För ett konsultföretag innebär det att de måste hitta sin plats i detta ekosystem och 
tillsammans med lämpliga partners samarbeta för att kunna ta fram IoT-lösningar.  

Syftet med det här examensarbetet har varit att studera det ekosystem som IoT består av 
och hur Softhouse ska agera för att kunna erbjuda en helhetslösning inom IoT. 
Dessutom har syftet varit att ta fram en affärsmodell för detta ändamål både för 
Softhouse och för deras kunder. De partners som har studerats är Axelerate Solutions, 
Evothings, Telenor Connexion, Realtime Embedded och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Studien har avgränsats till att undersöka kunder inom skogs-
branschen, vilket är en bransch som Softhouse medarbetare på Växjös kontor har god 
kontakt med. Genom en kvalitativ studie innehållande 12 intervjuer har Softhouse, deras 
partners och kunder analyserats. Vad som undersökts har varit var dessa olika företag 
står idag, hur de ser på IoT och vilken potential det finns inom området. 

Analysen av det empiriska underlaget har följt klassiska affärsmodeller och teorier kring 
ekosystem. Affärsmodellen Business Model Canvas har använts som underlag för att 
skapa en affärsmodell för Softhouse och de två kunder som har intervjuats. Även 
information kring de lager som IoT består av har verkat som beslutsstöd för att kunna 
placera in Softhouse samt dess partners i ekosystemet. 
 
Resultatet av studien är att Softhouse har en bra kunskap inom de övre lagren i eko-
systemet för IoT, vilket exempelvis innefattar applikationer. De har dessutom bra 
förutsättningar för att utföra dataanalys genom att utbilda sig och/eller nyrekrytera. De 
lagren som ligger längre ner i IoT-ekosystemet behöver Softhouse partners till, och 
genom de partnerskap som vi har identifierat i den här studien täcker de en helhets-
lösning för IoT.  

  



II 
	

Förord 

Detta examensarbete har skrivits av Lisa Lindvall och Sofia Bälter Eronell i samarbete 
med Softhouse Consulting. Daniel Zetterberg har varit handledare från Softhouse och 
Per Gunningberg har varit ämnesgranskare från IT-institutionen på Uppsala Universitet. 

Vi vill tacka de medarbetare på Softhouse som har varit delaktiga i arbetet med 
kontinuerliga avstämningar, intervjuer och trevligt sällskap under alla de timmar vi 
arbetat med examensarbetet på deras kontor. Vi vill rikta ett speciellt tack till Daniel 
Zetterberg och Henric Westergren som varit involverade under hela arbetets gång. 
Softhouse har varit mycket behjälpliga redan från första stund och deras engagemang 
har varit otroligt stöttande. Vi vill även tacka de partners och kunder som har ställt upp 
på intervjuer. Slutligen vill vi tacka vår ämnesgranskare Per Gunningberg som kommit 
med konstruktiv kritik och rådgivning. 

 

Lisa Lindvall & Sofia Bälter Eronell 
Stockholm, juni 2016 
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1. Inledning 

Under de senaste årtiondena har vetenskap och teknik genomgått överväldigande 
framsteg, och många nya affärsmöjligheter har framkommit i olika företagsmiljöer 
(Glova et al. 2014). En av de starkt växande teknologierna är Internet of Things (IoT), 
även kallat uppkopplade saker. Enligt Vinnova (2016) är IoT ett samlingsbegrepp för 
enheter som kopplas upp mot Internet för att kommunicera med omvärlden. Dessa 
enheter består av allt från maskiner till varelser som förses med sensorer för att kunna 
mäta och uppfatta miljön omkring dem. Genom detta kan nya smarta applikationer 
utvecklas (Vinnova 2016) och befintliga applikationer kan förbättras. IoT är ett koncept 
där den virtuella världen av informationsteknik integreras sömlöst med den verkliga 
världen av saker. Tack vare utvecklingen och minskade kostnader för sensorer, nätverk 
och applikationer för IoT har tillgängligheten och relevansen för industri och slut-
användare ökat markant. Att kunna få direkt status på en enhet och detaljerad 
information möjliggör aktiv respons till förändringar i världen. Detta interaktiva nätverk 
medför stor potential för medborgare, konsumenter och organisationer (Harrison et al. 
2011). Gartner (2016) har beräknat antalet uppkopplade enheter i världen till 3.4 
miljarder år 2014, 6.4 miljarder år 2016 och år 2020 beräknas det vara 20.8 miljarder. 
Detta tyder på att vi står inför en markant ökning av antalet uppkopplade enheter inom 
den närmaste framtiden.  

Den utbredda användningen av Internet och den snabba utvecklingen av Internet-
baserade teknologier som uppkommit på senare år har resulterat i kortare livscykler för 
produkter och tjänster. Detta kräver affärsmodeller som är snabbt föränderliga (Glova et 
al. 2014). För att möjliggöra ett kommersiellt utnyttjande av IoT måste därmed nya 
typer av affärsmodeller utvecklas (Dijkman et al. 2015), och detta innebär således att 
många företag måste tänka nytt och se hur de kan anpassa sig till världen av upp-
kopplade enheter, som redan är här. Den växande marknaden av IoT är beroende av 
framväxten av ekosystem kring de teknologier som möjliggör detta. Dessa ekosystem är 
fortfarande under utveckling, och det går inte att identifiera vilka som kommer vara de 
ledande aktörerna inom varje område än. För att IoT ska kunna förverkligas och infria 
de fördelar som angetts så beror dess framgång på stabilitet, diversifiering och 
produktivitet i det ekosystem som formas kring de teknologier som krävs för IoT 
(Mazhelis et al. 2012). 
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1.1 Problemformulering och introduktion till fallföretag 

En aktör inom det ekosystem som IoT består av är konsultbolag inom teknologi och IT 
som kommer att agera som integratörer för att hålla ihop ekosystemet. Deras utmaning 
är att identifiera vilka aktörer som de ska samarbeta med och hur dessa partnerskap ska 
utformas för att kunna förverkliga IoT i kundernas verksamheter.  

Till denna studie har Softhouse Consulting varit uppdragsgivare. Softhouse är ett 
konsultföretag som erbjuder IT-tjänster till kunder i Skandinavien samt Bosnien och de 
har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Karlskrona och Sarajevo. Genom 
utveckling av mjukvara och verksamheter har de sedan 1996 erbjudit IT-tjänster, och är 
idag ungefär 200 anställda. Softhouse har börjat utveckla erbjudande inom IoT och har 
påbörjat några projekt inom området. De ser affärsmöjligheter inom området och önskar 
därmed få en bättre förståelse för ekosystemet för att kunna erbjuda en komplett lösning 
till sina kunder tillsammans med partners. I och med detta så vill Softhouse ta fram en 
ny affärsmodell inom området IoT i syfte att erhålla förståelse för hur de kan 
positionera sig på marknaden, och hur de ska verka tillsammans med sina partners för 
att kunna erbjuda en helhetslösning till sina kunder.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur ett ekosystem inom IoT 
utifrån både en affärs- och tekniksynvinkel. Syftet är även att undersöka vilken/vilka 
roller en integratör kan ta. För att uppnå detta syftar studien till att ta fram en affärs-
modell för företaget Softhouse, samt affärsmodeller för IoT-projekt för ett antal kunder 
till Softhouse. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar undersökts: 

§ Hur ska Softhouse gå tillväga för att erbjuda IoT-lösningar? 
§ Hur kan en affärsmodell för IoT se ut för ett konsultbolag inom IT-tjänster? 
§ Hur kan en affärsmodell inom IoT se ut för en kund till Softhouse? 

Utöver denna studie är även syftet med examensarbetet att utforma en informations-
broschyr inom IoT i samarbete med Softhouse, textredigerare Olle Bergman, och den 
kreativa byrån Lönegård & Co. Syftet med informationsbroschyren är att den ska vara 
ett underlag till Softhouse för marknadsföring vid exempelvis kundmöten, workshops, 
evenemang och mässor. Broschyren ämnar vara en introduktion för personer som är 
nybörjare kring IoT och vill ha en sammanfattande, konkret beskrivning om ämnet. 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka företaget Softhouse och deras kundrelationer samt 
partnerskap inom IoT för att kartlägga hur en ny affärsmodell kan se ut. Fokus kommer 
vara IoT utifrån en industrisynvinkel med ytterligare avgränsning till kunder inom 
skogsbranschen, och deras förutsättningar för att implementera IoT-lösningar.  
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Avgränsningar har gjorts till partnerskap och kundrelationer som redan är initierade 
eller som Softhouse har kontakt med. Detta har ansetts vara en rimlig omfattning för 
studien som kan ge ett bra underlag för Softhouse i deras fortsatta arbete med IoT. Även 
val av orter avgränsas främst till Stockholm och Växjö men även till Göteborg då det är 
i dessa orter som arbetet med IoT på Softhouse har initierats till störst del.  

Utmaningar med IoT kommer tas i hänsyn till viss del men undersöks inte på djupet i 
den här studien. Dock är det en kritisk faktor för IoT-projekt varpå det ändå nämns.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras fakta kring IoT, IoT-ekosystem samt utmaningar inom IoT. 
Därefter presenteras teorier om affärsmodeller, utveckling av affärsmodeller inom IoT 
och slutligen Business Model Canvas som är den affärsmodell som ligger till grund för 
denna studie. 

2.1 Internet of Things (IoT) 

En definition av IoT är viktig för att få en utgångspunkt i ämnet. IoT är en integrerad 
del av framtidens Internet och kan definieras som en dynamisk global nätverks-
infrastruktur med självkonfigureringskapacitet. Infrastrukturen är baserad på standarder 
och interoperabila1 kommunikationsprotokoll, där fysiska och virtuella objekt har 
identiteter och använder intelligenta gränssnitt. Inom IoT är “things” aktiva 
komponenter i affärs-, informations- och sociala processer och dessa komponenter kan 
kommunicera med varandra och omgivningen genom att utbyta insamlad och uppfattad 
information om omgivningen (Cristeal et al. 2013).  

2.1.1 Utvecklingen av IoT 

Under 1980-talet försökte forskare skapa ett människa-till-människa2 gränssnitt genom 
teknik, vilket resulterade i skapandet av så kallat allestädes datoranvändning3, vars 
ändamål var att förankra teknik i vardagen (Buyya et al. 2013). Mark Weiser var en av 
de första att diskutera allestädes datoranvändning och definierade en smart omgivning 
som: 

“Den fysiska miljön som är rikligt och osynligt sammanvävd med sensorer, 
ställdon4, displayer och beräkningselement, inbäddat sömlöst i vardagslivet och 
anslutet via ett sammanhängande nätverk”5 (författarnas översättning) (Weiser 
och Gold 1999). 

Första gången termen “Internet of Things” uppgavs var år 1999 av Kevin Ashton på en 
presentation för Procter & Gamble, då han använde det för att förklara hur radio-
frekvensidentifiering, RFID, kunde länkas till Internet inom logistik (Ashton 2009). 
Definitionen har dock i och med teknikens utveckling fått en bredare betydelse över tid. 
Målet med utveckling av tekniken är att skapa en dator som kan identifiera information 
utan hjälp av människan. En radikal innovation av Internet har skett, vilket har genererat 
ett nätverk av sammankopplade enheter. Dessa sammankopplade enheter tar både in 

																																																													
1 Interoperabilitet är förmågan att utveckla information mellan olika datasystem 
2 Eng: Human to Human 
3 Eng: Ubiquitous computing 
4 Ställdon är en anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system 
5 Eng:“the physical world that is richly and invisibly interwoven with sensors, actuators, displays, and 
computational elements, embedded seamlessly in the everyday objects of our lives, and connected through 
a continuous network’’ 
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information från omgivningen och interagerar med fysiska objekt, tillsammans med 
standarder som möjliggör kommunikation, applikationer och analyser. Med hjälp av 
trådlös kommunikation som Bluetooth, RFID, WiFi samt inbyggda sensorer och 
ställdon kan IoT och framtidens Internet skapas (Buyya et al. 2013). Tack vare framsteg 
för miniatyrisering och minskade kostnader för RFID, sensornätverk, NFC6, trådlös 
kommunikation, teknik och tillämpningar, blev plötsligt IoT relevant för både industrin 
och slutanvändare. Upptäckten att kunna få fysisk status av saker genom sensorer 
tillsammans med insamling och bearbetning av detaljerade uppgifter, medför en 
möjlighet för omedelbar respons kring förändringar i den verkliga världen (Harrison et 
al. 2011). 

“Maskin till maskin”, M2M, är ett begrepp som ingår i IoT (IVA 2013). IoT använder 
vanligtvis insamlings- och spridningsenheter som har låg kostnad, såsom sensorer och 
taggar. Dessa underlättar snabba interaktioner som inträffar på någon plats, när som 
helst. Interaktionerna sker både mellan olika föremål och mellan objekt och människor. 
I och med att ställdon också är en del av IoT så kan det beskrivas som en ny generation 
av informationsnät. Detta informationsnät möjliggör en perfekt anpassad och 
kontinuerlig M2M och/eller ”människa till maskin” kommunikation (Minoli 2013). 

2.2 Arkitektur för IoT 

Arkitekturen för IoT kan beskrivas och illustreras på många olika sätt, men Cristeal et 
al. (2013) beskriver det som ett antal lager bestående av hårdvara, mjukvara och en 
infrastruktur för nätverk. För att skapa IoT krävs ett antal enheter som kopplas ihop. 
Infrastrukturen för IoT är extremt komplex på grund av det stora antal möjliga mobila 
saker som dynamiskt både kan ansluta och lämna IoT, och dessutom generera och 
konsumera miljarder av händelser över hela världen. Infrastrukturen måste stödja 
kommunikation och vara flexibel samt anpassad till en stor variation av saker, allt från 
enkla sensorer till sofistikerade smarta enheter (Cristeal et al. 2013).  

Arkitekturen för IoT kan förklaras med fem lager; från datainsamling i botten till 
applikationslagret på toppen, se figur 1. Det första lagret består av faktiska saker såsom 
maskiner, fordon, gods, varelser och andra saker (IoT Sverige 2016). Det andra lagret är 
sensorer, vilket innefattar maskinvara och elektronik som behövs till exekvering av 
tillämpningar inom IoT. Det är inbyggda system, sensorer och aktuatorer (IVA 2013, 
Bandyopadhyay och Sen 2011). Följande lager, lager tre, består av det nätverk som 
sköter kommunikation mellan sensorer och inbyggda system, så som Bluetooth, ZigBee 
med flera (IVA 2013). Det fjärde lagret består av dataanalys vilket är informations-
bearbetning för att skapa intelligenta system (Chan 2015). Det sista lagret, 
applikationer, är tjänster exempelvis i form av appar, webbsidor eller information som 
erbjuds användaren för att kunna erhålla IoT-tjänsten (IVA 2013).  

																																																													
6 Near Field Communication 
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Figur 1: IoT:s fem olika lager  
(Författarnas översättning i guiden ”Internet of Things på 5 minuter”) 

2.2.1 Sensorer 

Utöver saker eller “things” som ingår i lagerstrukturen längst ned består det näst 
understa lagret i arkitekturen för IoT av hårdvara som mäter av omgivningen. Att 
upptäcka fysiska förändringar är viktigt för att registrera förändringar i miljön. I detta 
avseende spelar sensorer en central roll när det gäller att överbrygga klyftan mellan den 
fysiska och virtuella världen (ITU 2005a). Trådlösa sensornätverk (WSN7) består av ett 
nätverk med små sensorer som kan känna, mäta och samla in information från 
omgivningen. Smarta sensornoder är lågenergi-enheter som har en eller flera sensorer, 
en processor, minne, energiförsörjare och ett ställdon. Det finns ett antal olika typer av 
sensorer som kan förses på sensornoden såsom mekaniska, biologiska, kemiska, 
optiska, termiska och magnetiska. Trådlös kommunikation till basstation sker genom 
radio där batteri används som den primära energikällan. Infrastrukturen för ett WSN 
består av ett antal sensornoder vilka kan vara från ett tiotal till tusentals (Yick et al. 
2008). Trådlösa sensornätverk används vanligtvis inom branscher som fordonsindustrin, 
medicin, flyg, fjärrövervakning och miljömässig övervakning (ITU 2005a). 

RFID är den teknik som används för att läsa information på avstånd (Atzori et al. 2010). 
RFID använder radiovågor för att identifiera enheter och ses som en möjliggörare för 
IoT (ITU 2005a). RFID används allt oftare i applikationer över distributionskedjor med 
avläsare som är spridda över fabriker, magasin och butiker. Sensorteknik införs också 
inom tillverkning och logistik för att styra processer och kvaliteten på varorna. I 
traditionella RFID-tillämpningar, såsom passagekontroll och produktions-
automatisering, flyttas taggar till slutna processer, och uppgifterna från RFID 
																																																													
7 Wireless Sensor Networks, WSN 
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konsumeras endast av ett enda klientsystemet (Harrison et al. 2011). Andra RFID-
applikationer som utvecklades tidigt var exempelvis automatiskt vägtullsystem för 
motorvägar, leverantörsstyrning för stormarknader, läkemedel i syfte att förhindra 
förfalskningar och eHälsa för patientövervakning (ITU 2005a). 

2.2.2 Nätverk 

Trådlösa nätverk är en av komponenterna som möjliggör uppkomsten av IoT, både 
trådlösa IEEE 802.11, LAN8, och cellulära nätverk. I hem- och företagsmiljöer har 
WiFi9 växt sig stort med standarden IEEE 802.11, trådlös LAN. För kommunikation 
över kortare distans än med WiFi används standarden IEEE 802.15.1, också benämnt 
Bluetooth, vilket är ett PAN10 som fungerar över kortare distanser till låg kostnad och 
energiåtgång. Bluetooth lämpar sig bra till att koppla ihop enheter som bärbara datorer, 
mobiltelefoner och perifera enheter. En annan typ av PAN är standarden IEEE 802.14.5, 
Zigbee, som erbjuder en lägre energiåtgång, lägre datahastighet och lägre arbetscykel än 
Bluetooth vilket bidrar till lägre kostnader. Zigbee används till ljussensorer och 
säkerhetsenheter där det inte krävs hög bandbredd (Kurose och Ross 2013). 

Internets transportskikt har som uppgift att transportera applikationslagrets 
meddelanden mellan olika applikationsslutpunkter. I Internet finns två transport-
protokoll, vilka är TCP11 och UDP12, och båda dessa kan transportera meddelanden från 
applikationsskiktet. TCP ger en anslutningsorienterad service till dess användare och 
denna tjänst inkluderar garanterad leverans av meddelanden till destinationen och 
flödeskontroll, det vill säga anpassning av sändningstakten för mottagare och nätet efter 
kapacitet. TCP bryter även ner långa meddelanden i kortare segment och ger en 
kontrollmekanism för överbelastning. Detta innebär att en källa minskar överförings-
hastigheten när nätet blir överbelastat. UDP-protokollet ger en anslutningslös service till 
sina användare, vilket är en enkel tjänst som dock inte inkluderar någon kontroll över 
säkerhet, flöde eller kö (Kurose och Ross 2013). 

2.2.2.1 MQTT och CoAP 	

Standardprotokoll för IoT är något som kommer behövas för att koppla ihop upp-
kopplade saker. Två protokoll som ser lovande ut gällande detta är MQTT13 och 
CoAP14 (Vermesan och Friess 2014).  

MQTT är ett transportprotokoll som är öppet, simpelt och utvecklat för att vara lätt att 
implementera. Dessa egenskaper gör att det lämpar sig bra för många situationer, såsom 
kommunikation i kontexter som M2M och IoT (Banks och Gupta 2015). Arkitekturen 

																																																													
8 Local Area Networks 
9 Wireless Fidelity 
10 Personal Area Network 
11 Transmission Control Protocol 
12 User Datagram Protocol 
13 Message Queue Telemetry Transport 
14 Constrained Applications Protocol  
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för MQTT är mäklarbaserad och använder hållbar utgående TCP-kommunikation 
(Vermesan och Friess 2014). Protokollet körs över TCP/IP eller nätverk som förser 
ordnade och förlustfria anslutningar (Banks och Gupta 2015). MQTT kan användas till 
tvåvägskommunikation över opålitliga nätverk där kostnaden per bit är jämförelsevis 
hög. Det är även kompatibelt med utrustning som har låg energikonsumtion. Med 
MQTT går det bara delvis att garantera interoperabilitet. Detta för att avsikten med data 
inte är förhandlad och klienter måste veta formatet på meddelandet i förväg. Dessutom 
så stödjer det inte etikettmeddelanden med vissa sorters metadata (Vermesan och Friess 
2014). 

CoAP är en Internetbaserad klient-/servermodell för dokumentöverföringsprotokoll som 
liknar HTTP, men CoAP är utformad för begränsade enheter. En sensor är vanligtvis en 
server av information och klienten är konsumenten som också kan också ändra tillstånd. 
Den stöder ett-till-ett protokoll för överföring av statusinformation mellan klient och 
server. CoAP använder UDP och stöder sändning- och multicastadressering. CoAP 
stödjer innehållsförhandling och upptäckter som beviljar enheter att sondera varandra 
för att hitta sätt att utbyta data. Protokollet designades för interoperabilitet15 med 
webben och stöder asynkroniska kommunikationer. Det stödjer observation av när 
resurstillstånd förändras och är därmed det mest lämpliga för en tillståndsöverförings-
modell, inte enbart en händelsebaserad modell (Vermesan och Friess 2014). 

2.2.3 Dataanalys 

Ett av de viktigaste resultaten av IoT är den enorma mängd data som skapas. I och med 
det så kommer lagring, ägarskap och hantering av data att vara kritiskt. Data måste 
lagras och användas intelligent för smart övervakning och manövrering (Buyya et al. 
2013). När enheter både kan känna av omgivningen och kommunicera med varandra 
skapas utrymme för att ta reda på mycket mer om komplexa problem än vad som 
tidigare var möjligt. I och med att de nya nätverken länkar ihop data med produkter, 
ägodelar och processer så kan det generera bättre information och analys vilket bidrar 
till ett förbättrat beslutsfattande (Chui et al. 2010). Molntjänster får mer och mer 
popularitet inom området, och det kommer antagligen växa med molnbaserad analys- 
och applikationsplattformar (Buyya et al. 2013). 

2.2.4 Applikationer 

IoT-teknik kan öppna upp ett antal nya affärsmöjligheter genom att överbrygga 
marknader, ge upphov till övergripande applikationer och tjänster baserat på 
gemensamma ICT plattformar. Det kan även möjliggöra tillväxt av nya marknads-
segment och applikationer samt optimera affärsprocesser genom avancerad dataanalys 
(Miorandi et al. 2012).  

																																																													
15 Förmågan för datorenheter att kommunicera 
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Syftet med IoT är att samla in, analysera och behandla olika typer av fysisk information 
som genereras av sensorenheter. Ett exempel är inom logistik där IoT-system 
kontrollerar hela leverantörskedjan, vilket kan hjälpa företag att ta strategiska beslut i 
god tid. I exempelvis smarta byggnader kan IoT-system kontrollera fysisk information 
såsom ljusstyrka och temperatur (Chen et al. 2015). För lagerhantering och produkt-
ledning kan RFID användas och används redan i leverantörskedjor. Spårning av varor 
görs till exempel genom att RFID-taggar sätts på varorna och avläsare placeras i 
anläggningen. Inom detaljhandeln kan IoT-teknik användas till övervakning av produkt-
tillgången och upprätthålla en bra nivå på inventarier. Dessutom kan IoT spela en roll i 
eftermarknaden genom att användare får information om produkterna de har köpt 
(Miorandi et al. 2012).  

2.4 Ekosystem inom IoT  

IoT-teknologier förbinder den fysiska världen med en värld av Internet, vilket innebär 
fördelar både för potentiella kunder och till leverantörer av lösningar. Trots dessa 
fördelar är införandet av dessa tekniker relativt måttligt, och det snabba anammandet 
som förväntas av IoT-teknik är beroende av stabilitet, mångfald och produktivitet i 
affärsekosystemen som formas runt dessa tekniker (Mazhelis et al. 2012). 

Införandet av IoT skapar en mängd olika innovativa tillämpningar och tjänster, vilket 
bland annat bidrar till att förbättra livskvaliteten, minska ojämlikheter samt ge nya 
intäktsmöjligheter för en mängd företagsamma företag. Utvecklingen av IoT sker inom 
ett nytt ekosystem som drivs av ett antal nyckelaktörer. Dessa aktörer måste verka inom 
ett ständigt föränderlig ekonomiskt- och rättssystem, som upprättar en ram för deras 
strävanden. Icke desto mindre bör människan stanna kvar vid kärnan i den övergripande 
visionen, där människans behov kommer att vara avgörande för framtida innovationer 
inom området. Teknik och marknader kan inte existera oberoende av övergripande 
principer för ett socialt och etiskt system. IoT kommer att få ett brett genomslag på 
många av de processer som kännetecknar vår vardag, påverkar vårt beteende och även 
våra värderingar (ITU 2005a). Konceptet för ett affärsekosystem utgår ifrån insikten att 
innovativa affärer inte kan utvecklas i ett vakuum utan företag måste förlita sig på olika 
resurser som kapital, partners, leverantörer och kunder. Plattformar, teknik, processer 
och standarder formar kärnan i ekosystemet och aktörerna i ekosystemet formar 
affärsmodellerna. Dessa aktörer består av företag, institutioner och individer (Leminen 
et al. 2012). Moore (1996) definierar ett affärsekosystem som: 

”En ekonomisk gemenskap som stöds av samverkande organisationer och 
individer — organismerna i näringslivet. Den ekonomiska gemenskapen 
producerar varor och tjänster av värde för kunder, som själva är medlemmar i 
ekosystemet. I medlemsföretagen ingår även leverantörer, producenter, 
konkurrenter och andra intressenter. Med tiden anpassar de sina möjligheter och 
roller, och tenderar att anpassa sig till den allmänna riktningen. Vilka som 
innehar ledarroller kan förändras över tid, men ledarfunktionen värderas av 
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samhället, eftersom den gör det möjligt för medlemmarna att gå mot 
gemensamma visioner, anpassa sina investeringar och hitta ömsesidigt stödjande 
roller”16 (Författarnas översättning). 

Mazhelis et al. (2012) menar att ett IoT-ekosystem kan, utifrån bland annat Moores 
(1996) definition, definieras som en speciell sorts affärsekosystem. Detta affärs-
ekosystem består av samverkande företag och privatpersoner i samhället, tillsammans 
med deras socioekonomiska miljö. I detta så konkurrerar och samarbetar företag genom 
att använda en gemensam uppsättning av kärntillgångar, relaterade till sammankoppling 
av den fysiska världen med den virtuella världen av Internet. Tillgångar kan vara i form 
av hård- och mjukvaruprodukter, plattformar eller standarder som fokuserar på de 
anslutna enheterna, på anslutningar och därav på applikationstjänster som byggts på 
toppen av denna anslutning. Tillgångar kan även syfta på de stödtjänster som behövs för 
inbetalning, försäkring och fakturering av programtjänster (Mazhelis et al. 2012). 

Den snabba tillväxten som förväntas av IoT-marknaden beror på utvecklingen av IoT-
ekosystem som bildar gemensamma eller dominerande standarder, plattformar och 
gränssnitt. För närvarande är IoT-ekosystem utformade kring tekniska innovationer med 
fokus på en viss applikationsdomän, såsom exempelvis RFID-lösningar inom detalj-
handeln, mobil M2M-kommunikation eller ZigBee-kommunikation i smarta hem. 
Ekosystemen är främst i utformningsstadiet där ingen enskild firma ännu har 
identifieras som dominerande ledare i ekosystemet (Mazhelis et al. 2012). Framgången 
för IoT beror på rätt teknik, affärsmodeller och acceptans hos användarna. Detta i sin tur 
motiverar teknik-ekonomiska och människocentrerade studier för anpassning, 
värdefulla nätverk och skapande av ekosystem (Leminen et al. 2012). 

2.4.1 Nätverk och partnerskap 

En stor anledning till att organisationer ingår i nätverk och partnerskap beror på att 
tekniken blir mer komplicerad och komplex, vilket gör att de behöver utbyta kunskap, 
komponenter och system från och mellan flera domäner. Nätverk möjliggör för företag 
att få tillgång till resurser utan att behöva äga eller köpa dessa på marknaden. Dessutom 
reduceras risken för företaget genom att ingå i nätverk då kostnaden och risken skulle 
bli för stor för det enskilda företaget. Det finns ett antal skäl till att ett företag ingår 
partnerskap. Några av fördelarna är att dela på kostnader och risker, ökad skalbarhet 
samt förmåga att hantera komplexitet ökar, vilket kan innebära en teknologisk 
integration mellan parter (Dodgson et al. 2008). 

																																																													
16 Eng: “An economic community supported by a foundation of interacting organizations and 
individuals — the organisms of the business world. The economic community produces goods and 
services of value to customers, who are themselves members of the ecosystem. The member organisms 
also include suppliers, lead producers, competitors, and other stakeholders. Over time, they coevolve 
their capabilities and roles, and tend to align themselves with the directions set by one or more central 
companies. Those companies holding leadership roles may change over time, but the function of 
ecosystem leader is valued by the community because it enables members to move toward shared visions 
to align their investments, and to find mutually supportive roles.” 
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Val av partnerskap är ett av de mest kritiska besluten för att skapa en framgångsrik 
teknisk produkt eller tjänst. Detta val bör vara ett strategiskt beslut som i de flesta fall 
tas av ledningen. Det bör även vara ett långsiktigt partnerskap för att bästa resultat ska 
uppnås. Teknologierna som företagen erbjuder kan vara kompletterande, men det bör 
också vara ett samförstånd i affärsmodeller och strategi för att ett samarbete ska kunna 
fungera. En stor utmaning för företag är att besluta var de vill positionera sig i värde-
kedjan som producerar värde, vilket bland annat innefattar design, transaktioner, 
produktion och marknadsföring. Företag väljer ofta att specialisera sig inom ett område 
eller integrera flera av delarna. Strategier och val av position i värdekedjan hänger 
därmed tätt samman (Dodgson et al. 2008). 

2.5 Industrial Internet of Things (IIoT) 

Enligt Larsson (2016) finns det mycket som talar för att industrin står inför ett antal 
radikala skiften, där bakomliggande orsak är snabbare teknikutveckling i kombination 
med stora omvandlingstryck som grundar sig i det ökade välstånd som sker världen 
över. De möjligheter som finns inom IoT är oändliga och en branschsektor som har 
mycket att hämta är just industrin enligt Stackowiak (2015). Inom industriell 
tillverkning menar han att det finns möjligheter att föra kvalitetskontroll av logistik, 
tillverkning och analys av delenheter inom en tillverkningskedja. Dessutom kan 
produktfel identifieras och serviceförfrågan kan göras automatiskt (Stackowiak 2015). 
Industri 4.0 anses vara ett paradigmskifte där informationen är nyckeln till smarta 
lösningar. Det innefattar smarta, automatiserade lösningar och uppkopplad produktion 
(SP 2016). Ökad levnadsstandard hos större delar av världens befolkning och en snabbt 
ökande befolkning medför utmaningar där resurseffektivitet och hållbarhet är 
nödvändigt för teknikutvecklingen. I och med detta kommer samtliga faser i värde-
kedjorna hos industrierna att ifrågasättas. För att klara radikala skiften inom industrin är 
digitalisering en förutsättning och möjliggörare som förändrar affärsmodeller, 
organisationsstrukturer och utbudet av produkter och tjänster. Affärsmodeller och 
produktion, särskilt inom tyngre industri, förändras inte i grunden utan det är 
kombinationer av hårda produkter och nya värdeskapande tjänster som kommer 
reformera hela branscher (Larsson 2016). 

Digitaliseringen är både pådrivande av förändringar och värdeskapande. Det är viktigt 
att inte låta korta marknadsperspektiv skymma en mycket viktig utmaning inom 
industrin, vilket är ineffektiv användning av råvarorna. Även om det fortsättningsvis 
kommer vara viktigt att utveckla arbetsproduktivitet så kommer detta ske alltmer på 
marginalen, och kommer inte generera samma radikala skillnad som det gjort de senaste 
decennierna. Ett nytt fokusområde inom industrin är resurseffektivisering och kvalitativ 
differentiering i processmodeller, optimering och kundvärdetjänster. Dessa kan 
utformas genom att data blir en avgörande del i konkurrenskraften i erbjudanden och 
tjänster, vilket kan direkt bidra till värdeskapande i relationen med kunder, där data-
källor i både leverantörens och kundens process förändrar industrins erbjudanden. Det 
finns även viktiga kostnadsfördelar som kan erhållas genom effektivisering av hur 
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industrianläggningar sköts och på en strategisk nivå krävs det att många affärsmodeller 
anpassas för ökad hållbarhet. Detta är något som blir möjligt tack vare bland annat 
utvecklingen av datorer och programvaror som gör industridigitala miljöer integrerade 
(Larsson 2016).  

2.6 Utmaningar med IoT 

Då IoT är komplext i och med det stora antalet aktörer och nya affärsmöjligheter medför 
det även ett antal utmaningar som bör tas i beaktning. Några av de utmaningar som 
uppkommer med IoT är säkerhet och integritet, datahantering samt semantisk 
interoperabilitet, vilka presenteras närmre nedan.  

2.6.1 Säkerhet och integritet 

Roman et al. (2013) anser att en av de största utmaningarna med IoT är säkerhet. 
Anledningen till att det är en sådan stor utmaning har att göra med att arkitekturen för 
IoT kommer att behandla miljarder av objekt som interagerar med varandra och 
människor. Alla dessa interaktioner måste vara säkra för att skydda information, och 
därmed minska antalet incidenter som kan skada hela IoT-ekosystemet. Dock finns 
stora svårigheter med att skydda IoT, eftersom antalet attacker kan bli enormt stort med 
global konnektivitet och konstant tillgänglighet. Genom kryptering och nyckel-
hanteringssystem kan säkerheten mellan enheter säkerställas. Dessutom krävs det 
identifieringssystem med autentisering och tillstånd till en tjänst. Ett annat problem är 
integriteten för människor och deras information vilket gör att det krävs verktyg som 
upprätthåller användarnas anonymitet. Det måste också finnas en transparens så att 
användarna vet vad som sker i IoT-landskapet (Roman et al. 2013). 

2.6.2 Datahantering 

Att kunna utvinna användbar information från komplexa sensormiljöer för olika 
rumsliga och tidsmässiga upplösningar är en utmaning inom artificiell intelligens 
(Buyya et al. 2013). IoT-enheter generar en stor mängd data, även kallat Big data, och 
denna måste analyseras för att skapa ett värde för användaren. Dock har dagens 
analysverktyg inte den kapacitet som kommer att behövas för all den mängd data som 
produceras. Ytterligare en utmaning med att analysera data för företag är att hitta dolda 
mönster för att kunna erbjuda en unik tjänst till sina kunder (Tsai et al. 2014). 

2.6.3 Semantisk interoperabilitet 

Förmågan för datorenheter att kunna kommunicera med varandra är avgörande för att 
IoT ska fungera, vilket benämns som semantisk interoperabilitet. Kiljander et al. (2014) 
delar in interoperabilitet i två nivåer: uppkoppling och semantisk. För att uppnå enhets- 
interoperabilitet i datoranvändning och IoT måste utmaningarna kring interoperabilitet i 
dessa nivåer lösas på ett generellt sätt. Interoperabilitet på uppkopplingsnivå omfattar i 
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huvudsak de traditionella modellskikten i OSI17, från det fysiska skiktet till transport-
skiktet. När enheter är driftskompatibla på uppkopplingsnivå har de möjlighet att 
överföra data mellan varandra. Dock kan inte enheterna uppfatta innebörden av data. 
Den semantiska nivån inom interoperabilitet omfattar den teknik som behövs för att 
möjliggöra innebörden av den information som delas mellan kommunicerande parter 
(Kiljander et al. 2014). För att olika enheter inom IoT ska fungera ihop i ekosystemet 
krävs gemensamma protokoll, samma tolkningssätt av data och standardiserade 
mekanismer. Detta för att enheterna ska hitta varandra på ett säkert sätt. För att kunna 
hantera komplexiteten med det stora antalet enheter i systemet och göra det möjligt för 
flera oberoende parter att leverera produkter som kan samverka används ofta en 
referensarkitektur. Denna referensarkitektur behövs för att definiera krav på 
funktionalitet, standardprotokoll och tjänster för användarna (IVA 2013). 

Det finns även utmaningar med att utveckla applikationer vilket handlar om att 
programmerare måste ha kännedom om en låg nivå av systemet. De måste vara mycket 
bekanta med hur API18 för sensorerna fungerar för att kunna bygga program utefter 
dem. Olika typer av API måste fungera med varandra och därav måste rätt typ av API 
väljas (Chen et al. 2015).  

2.7 Affärsmodeller 

Uttrycket affärsmodell används ofta i forskning och praktik men det saknas en 
gemensam definition av begreppet (Glova et al. 2014). En mycket vanligt citerad 
definition återfinns i Timmers (1998) som definierar en affärsmodell som: 

“En arkitektur av produkter, tjänster och informationsflöden, inkluderande en 
beskrivning av de olika aktörer och deras roller; och en beskrivning av möjliga 
fördelar med de olika aktörerna; och en beskrivning av intäktskällor”19 
(författarnas översättning). 

Enligt Glova et al (2014) har ett företag med en stark affärsmodell bättre underlag för 
att förstå utmaningar inom en miljö av IoT, och förståelsen bland aktörerna delas genom 
detta. Kartläggning och användning av affärsmodeller underlättar förändring, eftersom 
det lätt går att ändra vissa delar av en befintlig modell och simulera nya företag. 
Användning av affärsmodeller är därmed ett sätt för ett företag att genomföra riskfria 
experiment utan att äventyra en organisation. En affärsmodell är alltså en abstrakt, eller 
exemplarisk, beskrivning av ett företags företagande. Med hjälp av ovan nämnda 
definitioner av en affärsmodell framställer Glova et al. (2014) en affärsmodell som en 
abstraktion av komplexiteten i ett företag. Detta genom att reducera den till sina 
kärnelement och dess inbördes relationer, vilket underlättar analys och beskrivning av 

																																																													
17 Open System Interconnection 
18 Application Programming Interface; gränssnitt mellan applikation och bibliotek 
19 Eng: “An architecture for the product, service and information flows, including a description of the 
various business actors and their roles; A description of the potential benefits for the various business 
actors; A description of the sources of revenues” 
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verksamheten.  Beskrivningen av affärsmodellen är viktig och en utgångspunkt för 
innovation och omvandling inom företag. Detta för att den fungerar som ett 
tillvägagångssätt för att anpassa teknisk utveckling och ekonomiskt värdeskapande 
(Chesbrough och Rosenbloom 2002). 

2.7.1 Business Model Canvas (BMC) 

Osterwalder et al. (2010) har tagit fram en affärsmodell som heter Business Model 
Canvas (BMC) och den används ofta i dagens företag för affärsplanering. Företag 
såsom IBM, Ericsson och Deloitte använder konceptet. Modellen utgår från nio block 
som tillsammans skapar en helhet. Dessa nio block är kundsegment20, 
värdeerbjudande21, kundrelationer22, kanaler23, intäktsströmmar24, nyckelaktiviteter25, 
nyckelresurser26, nyckelpartnerskap27 och kostnadsstruktur28. En grafisk bild av 
modellen ses i figur 2. Dijkman et al. (2015) är några av författarna som använder sig av 
BMC vid utformning av ramen för en affärsmodell för IoT-applikationer. Anledningen 
till att de använder den som utgångspunkt motiverar de med att två av de fem redan 
existerande affärsmodeller för IoT applikationer är utformade genom BMC. Dessutom 
är BMC en affärsmodell som passar bra för en studie inom IoT då den är baserad på en 
metaanalys av ett litteraturramverk (Dijkman et al. 2015). 

 
																																																													
20 Eng: Customer segment 
21 Eng: Value proposition 
22 Eng: Customer relationships 
23 Eng: Channels 
24 Eng: Revenue streams 
25 Eng: Key activities 
26 Eng: Key resources 
27 Eng:  Key partners 
28 Eng: Cost structure 
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Figur 2: BMC (Strategyzer) 

Kundsegmentet definieras av de olika grupper av personer eller organisationer som ett 
företag syftar till att nå och erbjuda produkter eller tjänster. Kunderna utgör hjärtat av 
en affärsmodell och utan (lönsamma) kunder kan inget företag överleva särskilt länge. 
För att kunna tillfredsställa sina kunders behov bättre kan företag gruppera kunderna i 
olika segment med gemensamma behov, gemensamma beteenden eller andra attribut. 
Ett företag kan tjäna en eller flera kundsegment och genom att definiera stora eller 
mindre kundsegment, kan en organisation kartlägga vilka de ska rikta sig mot och vilka 
de inte ska koncentrera sig på. En organisation måste göra ett medvetet beslut om vilka 
segment de ska tjäna och vilka segment de inte ska tjäna. När detta beslut har fattats kan 
en affärsmodell utformas som är noggrant uppbyggd kring en stark förståelse för 
företagets specifika kundbehov. Exempel på olika kundsegment kan vara mass-
marknad, nischmarknad eller diversifierad (Osterwalder et al. 2010).  

Värdeerbjudande beskriver de produkter och tjänster som tillsammans skapar ett värde 
för ett specifikt kundsegment. Värdeerbjudande är anledningen till att kunder vänder sig 
till ett företag framför en annan. Erbjudandet ska antingen lösa ett problem eller 
uppfylla kundens behov. Vissa värdeerbjudande kan vara innovativa och representera 
ett nytt eller omvälvande erbjudande, medan andra kan likna befintliga marknadens 
erbjudanden men med nya funktioner och egenskaper. Varje värdeerbjudande består av 
en utvald samling av varor och/eller tjänster som tillgodoser kraven på ett specifikt 
kundsegment. I denna mening är värdeerbjudande en sammanläggning av fördelar som 
ett företag erbjuder kunderna. Värde kan vara en nyhet så som mobiltelefoner först var. 
Värdet kan även bestå av prestanda, anpassning efter kund, design, funktionalitet, 
status, pris, kostnadsreducering, användarvänlighet, riskreducering eller tillgänglighet 
(Osterwalder et al. 2010). 

Kanaler är de sätt som en organisation kommunicerar ut sitt värderbjudande till ett 
kundsegment. Kommunikations-, distributions- och försäljningskanaler innefattar ett 
företags gränssnitt med kunder. Kanaler är punkter som berör kunden och de spelar en 
viktig roll i kundens upplevelse. Kanalerna kan användas för ett antal olika saker såsom 
att skapa en kunskap om en organisations erbjudande ut mot potentiella kunder, ge 
möjlighet till kunderna att köpa produkter, leverera produkter samt erbjuda support till 
kunderna efter köp. Detta kan en organisation göra själv eller med partners, och kanaler 
kan vara både digitala och fysiska (Osterwalder et al. 2010).  

Kundrelationer beskriver de typer av relationer som en organisation skapar med ett 
kundsegment och bör specificera vilken typ av relation som de önskar ha. Det finns 
flera typer av relationer med kunder som personlig assistans, dedikerad personlig 
assistans, självservice, automatiserad service, samfund och gemensamt skapande 
(Osterwalder et al. 2010).  

Intäktsströmmar innefattar de intäkter som en organisation får in från ett kundsegment 
i och med försäljning av värdeerbjudandet. Om kunderna utgör hjärtat av en affärs-
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modell så kan intäktsströmmarna liknas med affärsmodellens artärer. Ett företag måste 
ifrågasätta vilket värde varje kundsegment verkligen är villig att betala. Genom att 
besvara denna fråga tillåts företaget att generera en eller flera betalande strömmar från 
varje kundsegment. Varje intäktsström kan ha olika prissättningsmekanismer, som 
exempelvis fasta listpriser, förhandlingar, auktioner, marknadsberoende, volym-
beroende eller avkastningsförvaltning. Intäkter kan ske genom engångsbetalningar eller 
återkommande betalningar. Andra exempel är att licensiera eller hyra ut en produkt, 
courtage eller reklam (Osterwalder et al. 2010). 

Nyckelresurser är de viktigaste tillgångarna som krävs för att få en affärsmodell att 
fungera. Varje affärsmodell kräver nyckelresurser. Dessa resurser tillåter ett företag att 
skapa och erbjuda ett värdeerbjudande, nå marknader, underhålla relationer med 
kundsegment och få intäkter. Beroende på typ av affärsmodell så varierar nyckel-
resurser. Resurserna kan vara fysiska, finansiella, människor eller intellektuella. Dessa 
kan ägas av organisationen eller hyras från partners (Osterwalder et al. 2010). 

Nyckelaktiviteter är de aktiviteter som en organisation måste utföra för att få en 
affärsmodell att fungera. Liksom nyckelresurser krävs det nyckelaktiviteter som skapar 
och erbjuder ett värdeerbjudande, når marknader, upprätthåller kundrelationer och 
erhåller intäkter. Precis som nyckelresurser varierar nyckelaktiviteter beroende på typ 
av affärsmodell. För mjukvarutillverkare inkluderas mjukvaruutveckling i nyckel-
aktiviteter. Andra nyckelaktiviteter kan vara produktion, problemlösning eller skapande 
av en plattform som en hemsida till exempel (Osterwalder et al. 2010). 

Nyckelpartnerskap är det nätverk av leverantörer och partners som ser till att affärs-
modellen kan fungera. Det finns flera skäl för företag att skapa partnerskap och de blir 
en hörnsten i många affärsmodeller. Företag skapar allianser i syfte att optimera sina 
affärsmodeller, minska riskerna eller förvärva resurser. Det finns fyra typer av partner-
skap, vilka är: strategisk allians mellan icke konkurrenter, strategiskt partnerskap mellan 
konkurrenter, gemensamma företag för att skapa nya produkter och köpare-leverantör 
relationer för leverans (Osterwalder et al. 2010). 

Kostnadsstrukturen står för de kostnader som krävs för att kunna driva affärs-
modellen. Denna del i affärsmodellen beskriver de viktigaste kostnaderna samtidigt som 
den arbetar under en viss affärsmodell. Att skapa och leverera värde, upprätthålla 
kundrelationer och generera intäkter medför kostnader. Dessa kostnader kan beräknas 
relativt lätt efter att nyckelresurser, nyckelaktiviteter och viktiga partnerskap har 
identifierats. Kostnadsstrukturen brukar vanligtvis vara antingen värdedriven eller 
kostnadsdriven (Osterwalder et al. 2010). 

2.7.2 Utveckling av affärsmodeller inom IoT 

Affärsmodeller med avseende på IoT kan ses som en viktig del för att förena den 
tekniska utvecklingen med dess ekonomiska affärsperspektiv (Glova et al. 2014) och för 
att möjliggöra kommersiellt utnyttjande av IoT-applikationer måste nya typer av 
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affärsmodeller utvecklas (Dijkman et al. 2015). Utvecklingen av affärsperspektiv till 
IoT drivs enligt Leminen et al. (2014) av två underliggande trender. Den första är 
förändringen av fokus från att titta på IoT primärt som en teknikplattform till att se det 
som ett företags ekosystem. Den andra är övergången från att fokusera på affärs-
modellen för ett företag till att utforma affärsmodeller kring ekosystem. En affärsmodell 
för ett ekosystem består av värdepelare som är förankrade i ekosystem, och som 
fokuserar på företagets metod för att skapa och tillvarata värde, samt någon del av 
ekosystemets metod för att skapa och tillvarata värde (Leminen et al. 2014). En stor 
utmaning för IoT-projekt i syfte att realisera affärspotentialen kan finnas i integrationen 
av flera företag som är verksamma i samarbetsmiljöer. I och med detta, bör fokus ligga 
på att analysera affärssystemet och dess aktörer. Det finns många innovativa IoT-
projekt som börjar med ett relativt oklart eller ofokuserat utvecklingsspår. Det finns en 
annan viktig fråga att ta i beaktning, vilket är om majoriteten av projektidéerna 
sannolikt kommer att vara lönsamma eller inte (Glova et al. 2014).  
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3. Metod 

Följande avsnitt presenterar metoder och tillvägagångssätt som använts till denna 
studie. Först presenteras och motiveras valet av kvalitativ metod som forskningsmetod 
med semistrukturerade intervjuer. Vidare redogörs val av respondenter och sedermera 
redogörs genomförandet av intervjuerna. Därefter presenteras metoden för samman-
ställning och analys av data och slutligen presenteras ett avsnitt om hur trovärdigheten 
tagits i beaktning i undersökningen. 

3.1 Val av forskningsmetod 

En kvalitativ metod benämner Graziano et al. (2013) som en metod med låga 
restriktioner, vilket är metoden för materialinsamling som använts till denna studie. 
Metoden har använts eftersom denna studie ämnar generera en större och djupare 
förståelse för hur en affärsmodell kan se ut för ett konsultföretag inriktat mot IT-
tjänster, samt undersöka hur IoT kan nyttjas i högsta grad för att skapa mervärde för 
själva företaget och kunderna. Eftersom studiens ämne har varit av explorativ karaktär, 
det vill säga att ämnet har varit i ett tidigt stadie av ett forskningsområde, har en 
kvalitativ metod ansetts lämplig (jämför Graziano et al. 2013) Kvalitativ forskning 
fokuserar på ord där den sociala verkligheten är i fokus. Den kunskapsteoretiska 
inriktningen för en kvalitativ undersökning är ett tolkande synsätt samt den ontologiska 
inriktningen är konstruktivism (Bryman och Bell 2013).  

Studien grundar sig i en abduktiv ansats vilket är ett mellanting mellan induktion och 
deduktion. Med abduktion så utvecklas teorin och tillämpningsområdet under processen 
av studien och det ger en hög förståelse för det studerade fenomenet (Alvesson och 
Sköldeberg 2008). Att en abduktiv ansats har valts grundar sig i att denna studie ansågs 
vara föränderlig under processen beroende på vad för information som respondenterna 
skulle generera. 

3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa forskare är intresserade av hur människor uppfattar deras upplevelser, hur de 
konstruerar sina världar och vad för mening som deras upplevelser skapar. Det över-
gripande syftet med kvalitativ forskning är att förstå och beskriva hur människor 
uppfattar upplevelser (Sharan 2014). Det främsta målet med metoder som har låga 
restriktioner är att beskriva och analysera vardagliga funktioner. Detta, genom att 
klassificera allt från informella konversationer bland vänner till rättsliga förfaranden 
(Granziano et al. 2013). Resultatet av kvalitativ forskning är rikligt beskrivande och det 
innebär att ord och bilder illustrerar ett fenomen. Beskrivningar av de inblandade 
personerna och aktiviteterna ingår i den kvalitativa forskningen (Sharan 2014). Ett 
kännetecken för kvalitativa metoder är att planeringen vanligtvis är mindre formell och 
istället mer flytande och flexibel. Detta innebär att den som utför undersökningen är fri 
att ändra sin hypotes och modifiera processer under observationerna (Granziano et al. 
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2013). Fördelen med att använda en kvalitativ forskningsmetod i den här studien är att 
en djupare bild genereras av ett område, vilket passar in då syftet är att studera hur ett 
specifikt konsultföretag kan positionera sig inom IoT.  

En kvalitativ undersökning innefattar enligt Bryman och Bell (2013) ett antal steg varav 
det första är att utforma en frågeställning kring ett problem. I denna undersökning 
utformades frågeställning och val av personer till studien tillsammans med konsult-
företaget efter en kartläggning av deras verksamhet och var de befinner sig idag. Det 
andra steget var att välja relevanta platser och personer att intervjua. Val av 
respondenter föll sig naturligt i denna undersökning med personer som Softhouse redan 
hade initierat kontakt med eller hade en stabil kontakt med. Ett antal av respondenterna 
identifierades under intervjuprocessen genom att de blev rekommenderade. Insamling 
av data är steg tre i undersökningen, vilket uppföljs av tolkning av data. De sista stegen 
är att begreppsliga arbetet och sammanställa ett resultat och slutsats (Bryman och Bell 
2013). 

Den primära metoden för insamling av material till denna studie har varit semi-
strukturerade intervjuer. Intervjuer är den metod som är vanligast förekommande för att 
samla in data i kvalitativa forskningsmetoder. Det finns två huvudsakliga sorters 
intervjumetodiker; semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman och Bell 
2015). Semistrukturerade intervjuer är utformade genom att ett antal intervjufrågor är 
förberedda innan intervjun, men frågorna är utformade för att fortfarande vara öppna. 
Detta för att intervjuarens följdfrågor inte ska kunna planeras i förväg, utan de måste 
improviseras på ett försiktigt och teoretiskt förankrat tillvägagångssätt. 
Semistrukturerade intervjuer är en intervjumetodik där efterforskning och planering 
producerar en session där de flesta av respondentens svar inte kan förutspås i förväg, 
och därmed måste intervjuare improvisera mycket. Även disciplin och kreativitet under 
själva intervjun krävs samt mycket tid för analys och tolkning efteråt (Wengraf 2001). 
Utöver de semistrukturerade intervjuerna har kontinuerliga avstämningar skett med 
Softhouse:s kontor i Växjö, där de bland annat har bistått med teknisk utvärdering av 
plattformarna för Evothings, Axelerate Solutions och Telenor Connexion. 
Avstämningarna inkluderade samtal om var projektet för examensarbetet befann sig för 
tillfället, hur det överensstämde med tidsplanen och beslut om vad som skulle utföras 
till nästa avstämning. Avstämningarna skedde med varierande tidsintervall, beroende på 
var i projektet vi stod och vad vi hade framför oss inom närmaste framtid. Denna 
kontinuerliga kontakt har utformats och fortlöpt utifrån ett agilt arbetssätt, se avsnitt 3.3. 

3.2.1 Val av respondenter 

Utifrån den kvalitativa forskningsmetoden har ett småskaligt urval av personer valts och 
blivit studerade på djupet. Urvalet till undersökningen har varit målmedvetet, vilket 
karaktäriserar ett kvalitativt urval som vanligtvis tenderar att vara målmedvetet istället 
för slumpmässigt (jämför Miles et al. 2014). Detta målinriktade angreppssätt där 
lämpliga personer valts som respondenter grundade sig i en eftersträvan av relevanta 
personer för undersökningens problemformulering och det genererade 14 stycken 
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respondenter. I och med att syftet med denna studie har varit att förstå Softhouse:s roll i 
ett ekosystem av IoT-aktörer, har det varit kritiskt att genomföra en studie kring de 
aktörer som skulle vara i närmast kontakt med Softhouse vid ett IoT-projekt, och även 
de själva. Detta för att kunna placera in Softhouse där de kan profilera sig bäst bland 
alla aktörer inom IoT.  

Urvalet för denna studie har inte från början varit helt specificerat utan har utvecklats 
vid starten av studien och under tidens gång, vilket är vanligt förekommande i 
kvalitativa studier (jämför Miles et al. 2014). Ett antal respondenter identifierades tidigt 
i studien utifrån Softhouse:s kontaktnät, såsom partners. Resterande personer har 
identifierats under tiden i studien, i syfte att behålla en öppenhet och för att se vad data 
genererade utifrån de första personerna i urvalet, och i vilken riktning arbetet kunde ta i 
och med det. Till dessa respondenter har snöbollsurval använts för att erhålla initial 
kontakt med ett mindre antal relevanta respondenter för undersökningen. Snöbollsurval 
innebär att en respondent ger en kontakt till ytterligare en respondent. Några av de tidigt 
erhållna respondenterna har i sin tur genererat ytterligare kontakt med nya respondenter. 
En kritisk del med snöbollsurval är att det rimligen inte representerar en hel population, 
vilket dock inte varit syftet med denna undersökning och därmed har metoden ansetts 
lämplig (jämför Bryman och Bell 2013). 

För att välja ut lämpliga personer har selektionen utgått från vilken sorts information 
som ska tas fram till studien och vilka perspektiv som varit passande att ha med. 
Personer på Softhouse som är insatta och verksamma inom utvecklingen av IoT-tjänster 
har identifierats och valts som lämpliga respondenter. Dessa respondenter har i sin tur 
kunnat bidra med namn på ytterligare respondenter som är partners till Softhouse och är 
passande till studiens syfte.  De partners som Softhouse har startat samarbete med kring 
IoT genererade således upphov till personer inom vardera organisation för att ge en bild 
av hur deras samarbete kan ske. Även kunder till Softhouse har varit en del av urvalet 
av respondenter, och valet att ha dem som respondenter har varit för att undersöka hur 
marknaden ser ut och hur kundbehovet ser ut. Samtliga respondenter, det företag eller 
organisation som de arbetar för, deras arbetsroll, intervjudatum, intervjulängd samt typ 
av intervju finns i tabell 1, se nedan. Det val av respondenter som har utförts har med 
sannolikhet präglat resultatet. Dock är detta ett medvetet val eftersom syftet med den 
här studien har varit att studera Softhouse och deras nuvarande och potentiella 
partnerskap.  
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Tabell 1: Sammanfattande tabell av intervjuer 

Namn Företag/ 
organisation 

Arbetsroll Datum Längd 
(min) 

Typ av 
intervju och 

plats 

Anders Bystedt SP Produkt 
och Processer 

Forskare 10/3-16 35  Videosamtal 

Carl Svenzén Södra skog Inköpschef 14/3-16 49 Personlig, 
Växjö 

Daniel 
Zetterberg 

Softhouse Sälj- och 
marknadschef 

Kont. - Personlig, 
Stockholm & 
videosamtal 

Henric 
Westergren 

Softhouse Regionschef  
Växjö & 

Jönköping 

14/3-16 
& kont. 

29  Personlig, 
Växjö & 

videosamtal 

Jonas Thyni & 
Martin Norström 

Realtime 
Embedded 

Säljchef & 
Account 
Manager 

16/3-16 77  Personlig, 
Stockholm 

Karin Edström Evothings VD 30/3-16 41 Personlig, 
Stockholm 

Magnus Mörstam Tunga fordon 
& SP 

Projektledare 14/3-16 47 Personlig, 
Växjö 

Marcus Kempe SP Mätteknik Mjukvaru-
ingenjör 

3/3-16 25  Videosamtal 

Mats Axelsson Axelerate 
Solutions 

VD 24/3-16 78  Personlig, 
Stockholm 

Niklas Grybe SP ICT Affärsområdes-
chef 

24/2-16 51  Personlig, 
Stockholm 

Per-Olov Thorén APEA Mobile 
Security 
Solutions 

VD 23/3-16 60  Videosamtal 

Stefan Johansson Softhouse VD 8/4-16 35 Videosamtal 

Therese Ericson Telenor 
Connexion 

Affärs-
utvecklare 

1/3-16 60  Personlig, 
Stockholm 
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3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Den initiala kontakten med majoriteten av respondenterna skedde via email där de fick 
kortfattad information om oss och studiens syfte. Denna information blev 
respondenterna återigen informerade om vid intervjutillfällets början. Samtliga 
respondenter blev förfrågade om de godkände inspelning av intervjun, där syftet med 
inspelningen var att vi skulle kunna utföra en rättvisande och korrekt analys. 

Intervjuguiden har haft en grundstruktur med olika teman (se Appendix A, B och C) 
som ansågs väsentliga för att besvara studiens syfte och frågeställning. Beroende på 
respondentens arbetsroll och arbetsplats har intervjuguiden anpassats. Detta innebär att 
intervjuer med respondenter som arbetar på Softhouse har en specifik intervjuguide 
använts (se Appendix A), en annan har använts till de respondenter som arbetar hos 
någon av Softhouse partners (se Appendix B). Kunder inom skogsbranschen till 
Softhouse har haft ytterligare en viss utformning på intervjuguiden (se Appendix C). 
Frågorna utformades olika beroende på vilken målgrupp den intervjuade tillhörde, dels 
utifrån språkbruk men också utifrån syftet med den tillfrågade respondentens 
medverkan. I intervjuerna med Softhouse var fokus att ta reda på deras förutsättningar 
och kunskap inom området IoT för att kunna positionera dem i IoT-ekosystemet. För 
partners formulerades frågorna i syfte att ta reda på vad de kan bidra med i ett samarbete 
med Softhouse och hur de önskar samarbeta. I intervjuerna med kunderna var fokus att 
ta reda på vad de vill få ut för värde genom IoT och hur de uppfattar ämnet. 

Under de 12 intervjuerna som genomförts har båda författarna varit medverkande och 
delaktiga. Huvudansvaret för varje intervju har delats upp genom att författarna har tagit 
ansvar för varannan intervju. Detta huvudansvar har inneburit att ha kontakt med 
respondenten via mail, att presentera arbetet och dess syfte, leda intervjun och kontakta 
respondenten igen vid behov. Den person som vid intervjutillfället inte har varit 
huvudansvarig har ansvarat för att observera, ställa följdfrågor och anteckna under 
intervjun. Intervjuerna har bestått av två olika karaktärer; personliga och genom 
videosamtal. Majoriteten av intervjuerna, åtta stycken, har genomförts som personliga 
intervjuer och resterande fyra intervjuer har skett genom videosamtal. En fördel med att 
intervjua över videosamtal är att det tillgängliggör respondenter som annars inte vore 
möjliga att intervjua på grund av exempelvis långa distanser eller om respondenterna är 
väldigt upptagna (jämför Bryman och Bell 2015). Anledningen till att videosamtal har 
föredragits före telefonintervjuer har varit i syfte att bibehålla de fördelar med 
personliga intervjuer som sker ansikte mot ansikte, vilket dock till viss del kvarstår via 
videosamtal.  

Utifrån de kontinuerliga avstämningar som skett med Henrik Westergren på Softhouse 
kontor i Växjö och Daniel Zetterberg i Stockholm har främst information om Softhouse 
verksamhet och deras relationer med sina partners erhållits. Dessa avstämningar har 
även varit tillfällen för diskussion kring examensarbetet och feedback om IoT-guiden 
som framtagits åt Softhouse. Upplägget för IoT-guiden har skett utifrån att den skulle 
vara färdig fram till Digitala veckan i Växjö, där Softhouse varit medverkande. Valet att 
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använda APEA och Södra skog som kundföretag var något som erhållits i samtyckte 
tillsammans med bland annat Westergren. Båda företagen är belägna i närheten av 
Växjö. 

3.2.3 Sammanställning och analys av data 

Till studien har inspelning och transkribering använts som arbetsmetod för insamling, 
bearbetning och sammanställning av intervjumaterialet. Inspelning är en vanlig metod 
där materialet så tidigt som möjligt efter en intervju bör skrivas ut (Bryman och Bell 
2013). Processen att spela in och transkribera har jämlikt delats upp mellan författarna, 
och båda författarna har transkriberat lika många intervjuer. Författarna har läst igenom 
varandras transkriberingar för att säkerställa materialet. Alla respondenter blev 
tillfrågade om godkännande av inspelning varav samtliga godkände det. Valet att spela 
in och transkribera alla intervjuer grundandes i att förbättra minnesbilder samt 
synliggöra intuitiva och omedvetna tolkningar av respondenterna. Transkribering 
underlättar även en noggrann analys av vad respondenterna sa under intervjun, och 
dessutom har intervjumaterialet kunnat analyseras om flera gånger. Dock finns det även 
nackdelar med inspelning och transkribering. Främst är det mycket tidskrävande, 
genererar mycket data, det kräver bra utrustning och det finns respondenter som 
hämmas av inspelningsutrustningen (jämför Bryman och Bell 2013). Men trots de 
negativa effekter som kan uppkomma i och med inspelning och transkribering så ansågs 
arbetsmetoden nödvändig utifrån reliabilitet- och validitetssynpunkt. 

Vid observation och insamling av data utgår forskaren från en frågeställning och ställer 
frågor utifrån denna. Resultatet blir ett antal variabler som kan urskiljas ur data som 
erhålls. Variabler kan vara olika typer av event som kan variera eller vara konstanta 
(Graziano och Raulin 2013). I och med att intervjuerna i denna studie har transkriberats 
har kodning varit en användbar metod för att genomföra dataanalys. Koder är etiketter 
med en symbolisk mening till det studerade området. Kodning har primärt, men ej 
exklusivt, använts för att få fram och kategorisera liknande datastycken så att forskaren 
snabbt kan hitta de avsnitt som är relevanta för forskningsfrågan. För att upptäcka 
mönster så har liknande koder klustrats ihop för att skapa mönsterkoder. Skapandet av 
koder har varit något som kunnat ske både i början av analysen och induktivt, allt 
eftersom. Koderna har utformats efter forskningsfrågan och de nyckelvariabler som 
varit relevanta att studera (jämför Miles et al. 2014). I denna studie har forskningsfrågan 
varit hur IoT-ekosystemet ser ut omkring Softhouse och de nyckelvariabler som 
eftersökts har främst varit kompetenser hos först Softhouse. Därefter har kompetenser 
identifierats hos varje partner och slutligen behov och/eller potential hos kunder. 

Efter kodning av data ska det insamlade materialet presenteras på ett smidigt sätt för 
läsaren (Miles et al. 2014). Att endast presentera stora stycken av texter blir svårt att 
hantera och därför är det viktigt att kunna sammanfatta text som samlats in för att kunna 
presentera i exempelvis i tabeller med definierade rader och kolumner eller nätverk, 
vilket är ett antal noder med linjer och pilar emellan. Tabeller är användbart för att visa 
data ur ett överblickbart sätt och ordnar upp insamlad data. Ett nätverk illustrerar hur 
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aktörer, event och processer interagerar med varandra. Detta sätt att presentera data 
lämpar sig för komplexa relationer mellan olika variabler och när du vill få en bra 
överblick över dessa. Att tänka på vid utformandet av nätverk och tabeller är att endast 
illustration av fenomen räcker inte utan måste kompletteras med förklarande text för att 
ge en djupare förståelse. Sammanfattningar som presenteras ska alltid jämföras med 
data som är inhämtad från fältet för verifiering (Miles et al. 2014). Det insamlade 
materialet i den här studien har vi valt att presentera i text med sammanfattningar från 
intervjuerna, sedan har analysen använts för att göra en sammanfattande presentation i 
tabellform av de intervjuade företagen. 

3.2.4 Reliabilitet och validitet 

Kvaliteten av en kvalitativ studie kan bekräftas med ett antal kriterier enligt Bryman och 
Bell (2013). Ett av dessa är trovärdighet, en tillförlitlighet till de resultat som tas fram 
som inbegriper att forskningen sker enligt de regler som finns samt att forskaren 
genomför respondentvalidering, vilket är rapportering av resultaten till de intervjuade 
personerna. För att säkerställa att studiens resultat var tillförlitliga och trovärdiga lades 
tid vid att utforma studien för att skapa många infallsvinklar och säkerställa att 
utförandet av intervjuer var objektivt. Det transkriberade materialet skickades till 
intervjurespondenterna för validering och eventuella korrekturer och förtydlingar 
gjordes. 

Pålitlighet är en faktor som motsvarar reliabilitet i en kvantitativ studie vilket står för 
om man får samma resultat om undersökningen görs vid ett nytt tillfälle. Detta innebär 
en fullständig redogörelse av forskningsproceduren vilken kan granskas för att mäta 
dess kvalité. Att dessutom forskaren inte låter sina egna värderingar eller åsikter 
påverka resultatet är viktigt för objektivitet (Bryman och Bell 2013). Genom denna 
redogörelse för vår process i metodavsnittet kan läsaren se hur proceduren har gått till. 

3.3 Agil arbetsmetodik  

Arbetsmetoden för studien har följt i linje med agil metodik. Agila metoder för 
mjukvaruutveckling är iterativa metoder där mjukvaran utvecklas och levereras till 
kunder i olika steg. Agila metoder förlitar sig vanligtvis på en inkrementell metod för 
mjukvaruspecifikation, utveckling och leverans. Till skillnad från mer traditionella 
plandrivna metoder så är funktionaliteten vid dessa steg inte planerat i förväg, utan det 
bestäms under utvecklingens gång. Beslutet om vad som ska ingå i ett inkrement beror 
på framsteg och på kundens prioriteringar. Argumentet för detta är att kundens 
prioriteringar och behov förändras och att det därmed är klokt att ha en flexibel plan 
som kan tillgodose dessa förändringar. Agila metoder är lämpliga för exempelvis 
applikationsutveckling där systemkraven vanligtvis förändras snabbt under utvecklings-
processen. De är avsedda att leverera fungerande programvara snabbt till kunder, för att 
nya och förändrade krav sedan kan föreslås, som ska inkluderas i senare iterationer av 
systemet (Sommerville 2011). 
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Scrum är en agil metod för utveckling som bygger på sprinter, vilket är korta 
utvecklingscykler. Scrum kan användas som en grund för agil projektledning och det är 
en agil metod som ger ett ramverk för projektledning. Den är centrerad kring en 
uppsättning sprintar som är fixerade tidsperioder när ett system inkrementellt utvecklas. 
Planeringen bygger på att prioritera en ”backlog” av arbete och välja de högst 
prioriterade uppgifterna för en sprint (Sommerville 2011). Denna studie har i viss mån 
utformats efter agila metoder. Det har funnits ett tydligt slutmål från början med vad 
som ska levereras till Softhouse men vägen dit har skett genom inkrementella iterationer 
som uppföljts av utvärderingar med berörda parter inom studien.  

3.4 Leverabel till Softhouse 

En del av framtagningen av IoT-erbjudande för Softhouse innefattade skapandet av 
informationsguiden Internet of Things på 5 minuter. Guiden är en kort sammanfattning 
om vad IoT är och den riktar sig till potentiella kunder till Softhouse. Innehållet är 
grundläggande kring IoT:s lager samt ekosystem och har även information om hur man 
kommer igång med IoT-projekt (se Appendix D för hela IoT-guiden). Guiden 
utvecklades i samarbete med Olle Bergman (textredigering) och Petter Lönegård 
(grafisk design). Vi stod för projektledning och innehåll vilken grundade sig i en 
litteraturundersökning. Utvecklingen av informationsbroschyren “Internet of Things på 
5 minuter” har tydligt följt ett agilt arbetssätt där ett komplett preliminärt utkast 
producerades tidigt i processen för att sedan utvecklas vidare med hjälp utav sprinter. 
Detta möjliggjorde ett övergripande synsätt redan från början och det gjorde det enklare 
att få en förståelse för hur mycket text och illustrationer som skulle få plats inom den 
ram vi hade satt upp från början.  
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras det empiriska resultat som erhållits i studien. Först 
presenteras empiri från fallföretaget Softhouse, därefter information om samtliga 
partners inom IoT till fallföretaget, och slutligen presenteras två kunder inom skogs-
industrin. 

4.1 Softhouse 

4.1.1 Resultat från intervjuer 

Softhouse är ett företag som arbetar till största del med mjukvaruutveckling men även 
med verksamhetsutveckling. De har också en bakgrund i att hålla utbildningar inom 
bland annat agil utveckling och ledarskap. Inom IoT har de börjat utforska vad som kan 
vara av intresse att investera i och de är benägna att lära sig mer om området genom att 
skapa partnerskap och påbörja tester med kunder. Henric Westergren (2016), regionchef 
för Växjö Softhouse, berättar att de har startat några mindre projekt inom IoT där de 
bland annat arbetar med Telenor Connexion som partner och med en mindre entreprenör 
i Växjö där de levererar en helhetslösning.  

Stefan Johansson (2016), VD för Softhouse, beskriver hur de samlades i ledningen för 
att fundera kring hur de ska utveckla IoT-erbjudandet och kom fram till att de bör 
inrikta sig på en specifik bransch. En bransch som Johansson (2016) tror på är 
fastighetsbranschen eftersom den inte har kommit särskilt långt med digitaliseringen 
och det finns potential inom smarta hem. Softhouse i Malmö och Göteborg har initierat 
kontakter med branschen men Johansson (2016) tror även att behovet kommer vara stort 
i Stockholm och Göteborg till följd av den stora mängd bostäder som byggs. För 
närvarande fokuserar Softhouse på att sälja in IoT-projekt till kunder som befinner sig i 
de branscher där de redan har en viss koppling, men Westergren (2016) tror också att 
andra branscher såsom fordonsindustrin, främst underleverantörer till de större bolagen, 
kan vara aktuella. Skogsindustrin är en aktuell bransch för Softhouse då de framförallt i 
Växjö har en del kontakter inom branschen. Södra Skog är en stor aktör inom skogs-
industrin som exempelvis skulle kunna vara en potentiell kund. Dessutom är under-
leverantörer och entreprenörer intressanta för Softhouse eftersom de bolagen ofta saknar 
kompetens som krävs för att utveckla mjukvara. Då kan Softhouse hjälpa till med 
prototyper och även koncept. Storleken på projekten eller företagen de arbetar med kan 
inte vara alltför stora eftersom Softhouse inte kan skala upp på samma sätt som större 
konkurrenter kan. Westergren (2016) tror att inriktningen på specifika branscher i 
vardera region kan vara något för att stärka deras konkurrenskraft.  

Enligt Westergren (2016) är Softhouse starka inom delarna analys, integration och 
applikation för en IoT-lösning, för de andra delarna behöver de ha partners som kan 
leverera. De kan inte leverera hårdvara då de inte är ett produktföretag och inte har 
möjlighet eller ambition att utveckla produkter. Datalagring och konnektivitet är 



27 
	

ytterligare områden som Softhouse behöver tillförlitliga partners till. I ekosystemet för 
IoT ser Westergren (2016) att de befinner sig på två ställen, dels som rådgivande vid 
affärsutveckling men även som leverantör av mjukvara och applikationsutveckling. Vid 
de tillfällen som Softhouse är med och leder ett projekt ser han att de ska fungera som 
rådgörande vid val av sensorer, molntjänst och diverse delar som behövs för IoT-
lösningen. Det är däri som utmaningen också finns. Detta eftersom de dels inte kan ha 
för många partners, men de vill inte heller förorda en viss typ av teknologi eller partner, 
och därmed är det viktigt att ha en bra balans (Westergren 2016). Enligt Johansson 
(2016) skiljer sig kompetensen åt till viss del mellan kontoren där Karlskrona är starka 
inom visualisering av data och en del inom dataanalys. De andra kontoren har viss 
kunskap inom dataanalys men behöver lära sig mer och eventuellt rekrytera personal 
som är duktiga inom de områdena (Johansson 2016). 

Softhouse har ett antal partnerskap som de skulle kunna använda för IoT-projekt, varav 
ett är med Telenor Connexion, vilket Johansson (2016) anger är en given partner då de 
är bra på att samla ihop nätdata och hantera konnektivitet. En annan aktör, Google, ser 
han som en bra partner för datalagring i och med deras plattform Google Cloud. 
Partners som skulle behövas är eventuellt någon som är bra på hårdvara för smarta hem 
(Johansson 2016). Vid utformande av partnerskap skiljer sig dessa åt, en del kan vara 
mer krävande vilket innebär att det ska generera i ett antal affärer medan andra 
partnerskap används när tillfälle dyker upp. Har det däremot inte resulterat i något på 
några år kan det diskuteras ifall det fortfarande är en aktuell partner. Just nu är 
Softhouse inne i en fas där de letar efter lämpliga partners för att ha en bra grund inför 
eventuella kundprojekt inom IoT (Westergren 2016). Hur betalningsstrukturen för 
projekt tillsammans med partners ska se ut är inte bestämt i dagsläget, men Johansson 
(2016) tror att det antingen kan vara ett fast pris som de först diskuterar med partners 
och sedan presenterar för kund. En alternativ lösning är leasing eller löpande timpris, 
allt beroende på projekt.  

4.1.2 Resultat från kontinuerliga avstämningar 

Under mötena med Softhouse var vikten av hårdvaruintegrering något som betonades. 
Softhouse besitter kunskap i att utveckla applikationer, men beroende på kund kan 
partnersamarbete vara fördelaktigt. Utifrån den tekniska utvärderingen av partners 
framkom att Evothings var snabb och smidig att sätta upp, men det kräver att 
användaren ansvarar för tillgång till sensorer, nätverk och lagring, något som kräver 
flera partners. Westergren (2016) tror att Evothings kan vara en användbar partner i de 
fall där kunden inte har någon hårdvara eller tjänst med uppkoppling.  

Testningen av Axelerates plattform och gateway fungerade bra men kontoret i Växjö 
uppfattade att det saknades vissa delar, som bra hårdvaruintegrering. Under studiens 
gång uppdaterade Axelerate sitt API, vilket resulterade i en bättre upplevelse. En stor 
fördel med Axelerate är att de tillgodoser både konnektivitet och hårdvara. De har även 
utformat en mobilportal som är utvärderad och det finns kunskap om den på kontoret i 
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Växjö. Westergren (2016) tror att i de fall kunder har behov av sensorer och 
uppkoppling kan Axelerate vara passande till partnerskap.  

Telenor Connexion uppfattades som att de liknade Axelerate och i Karlskrona har ett 
IoT-projekt startat med Telenor Connexion som partner. Westergren (2016) poängterade 
att val av partners kommer att bero på vilken industri och vilken typ av projekt som 
IoT-lösningen ska implementeras inom. Telenor Connexion har exempelvis mycket 
erfarenhet inom tillverkningsindustrin, medan till projekt inom exempelvis smarta hem 
och smarta byggnader kan Axelerate vara ett bra alternativ. 

En satsning från Softhouse sida som visat sig vara väldigt lyckad har varit mobila 
biljetter, vilket började med att de utvecklade mobila biljetter till en bransch som sedan 
vidareutvecklades till flera branscher. Detta koncept, att lära sig hur man utvecklar 
något i en viss bransch och sedan applicerar det på en annan, är något som visat sig vara 
ett framgångsrikt koncept i Softhouse fall. Partnerskap är dessutom en ytterligare 
säljkanal vilket kan minska deras egna kostnader för marknadsföring (Zetterberg 2016). 

4.2 Partners till Softhouse inom IoT 

4.2.1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP) är en statlig organisation som bedriver 
forskning och innovation, och verkar inom flera områden såsom energi, informations- 
och kommunikationsteknik (IKT), hälsovård, risk och säkerhet, samhällsbyggnad och 
transport. SP är med och driver samhällsutvecklingen i Sverige genom att verka som en 
länk mellan näringslivet och akademin enligt Niklas Grybe (2016), affärsområdeschef 
för IKT. Utmaningarna kommer ifrån industrin och därefter utför universitet 
tillsammans med SP forskning kring dessa utmaningar. Ett exempel är ett projekt inom 
mobil inomhustäckning där det fanns ett problem med att det inte gick att ringa inomhus 
då signalerna blockerades. Detta löstes genom att kombinera kunskaper inom 
kommunikation och glasforskning som finns inom SP. I ekosystemet för IoT är SP en 
liten spelare men med god kunskap om den fysiska hårdvaran och sensorer (Grybe 
2016). Inom ekosystemet av aktörer så ser Anders Bystedt (2016), forskare på SP, SP 
som en innovationspartner och att de kan komma med lösningar för industri i stor 
utsträckning, något som de också gör hela tiden. Ofta går de in som projektledare i 
projekt där de försöker få tag i forskningsmedel enligt Marcus Kempe (2016), 
mjukvaruingenjör på SP. På Tunga Fordon, som är en medlemsorganisation med 15 
olika medlemsföretag, arbetar Magnus Mörstam, anställd på SP men som arbetar i 
huvudsak med utvecklingsfrågor på Tunga Fordon. Han berättar att några saker som 
Tunga Fordon gör i syfte att öka kunskapen om IoT är att anordna seminarium och 
utbildningar tillsammans med företag samt de ingår i en del projekt där många av 
medlemsföretagen är med (Mörstam 2016).  

Vikten av gränsöverskridande aktörer inom IoT-ekosystemet betonar Grybe (2016) 
eftersom det är mycket däri utmaningarna ligger. I nuläget är det många som gör 
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enskilda lösningar och standardiseringen går långsamt. Grybe (2016) jämför 
standardiseringen inom IoT med standardiseringen av telekommunikation som det tog 
20 år för att enas om, och han tror att det med IoT kommer ta ännu längre tid på grund 
av dess komplexitet. Han menar att det gäller att våga testa sig fram och inte sitta och 
vänta på att standardiseringar etableras eftersom företagen då hamnar efter. Det finns en 
stor opportunism inom IoT och vissa branscher har kommit längre. En av de som ligger 
i framkant inom både IoT och med att jobba över gränserna är transportbranschen. I och 
med att det handlas mer och mer på nätet så kommer även transporter av fysiska 
produkter och människor behövas i allt större grad enligt Grybe (2016). Volvo och 
Linas matkasse29 är ett exempel där digitaliseringen har kunnat skapa nya sätt att 
leverera produkter genom att de två bolagen är integrerade. Matkassar kan levereras till 
kunder som har en Volvobil med automatisk öppning av bakluckan vid en viss tidpunkt 
(Grybe 2016). 

En utmaning som finns inom skogsbranschen är att det tar lång tid från avverkning till 
slutanvändare, vilket också innebär att det tar lång tid från utgift till inkomst. Detta 
beror på att det är många steg i processen; avverkning, skotning, transport, sågning och 
försäljning. Genom att korta ned cyklerna kan kostnaderna reduceras, vilket är en av 
möjligheterna med IoT enligt Mörstam, Kempe och Bystedt (2016). Branschen kämpar 
dock med låga marginaler samt är tidspressad, vilket gör att många har svårt att se de 
fördelar som en förändring i hela värdekedjan kan ge. Genom att se de olika delarna i 
värdekedjan separerade från varandra, som öar, så menar han att det kan vara svårt att 
hitta effektiviseringsmöjligheter. Att istället titta längs hela kedjan ur ett större 
perspektiv tydliggör hur det är möjligt att spara pengar genom mindre förändringar 
(Mörstam 2016). Både att samla in information och spara pengar är möjligheter som 
kan skapas med IoT. Det är i gränsområdena mellan exempelvis skog och sågverk eller 
mellan sågverk och vidare förädling som det finns informationsglapp, och dessa tror 
Bystedt (2016) att det går att arbeta mycket mer med. Det skulle kunna generera 
tydligare informationsöverföring. I och med detta är det möjligt att styra värdekedjan 
utifrån vad kunden vill ha och möjligheten att ständigt styra produktionen med högsta 
värde uppstår. För att uppnå detta så anser Bystedt (2016) att IoT-lösningar behövs, 
vilket i sin tur kommer medföra förändringar i exempelvis affärsmodeller. 

På avdelningen mätteknik inom SP har ett Vinnova-finansierat projekt genomförts 
under namnet Internet of Trees. Syftet med projektet har varit att undersöka hur mät-
teknik kan hjälpa skogsindustrin. Marcus Kempe (2016), projektledare för projektet, 
berättar att projektet gick ut på att verksamma inom skogsindustrin träffades och hade 
workshops kring möjligheter, vilket resulterade i åtta behovsområden där mätteknik 
skulle kunna bidra till förbättringar (Kempe 2016). I projektet identifierades ett antal 
konkreta möjligheter som kan skapas med hjälp av mätteknik och IoT. Ett exempel som 
tas upp är att skapa spårbarhet från planta till planka genom att se till att data inte 
försvinner bort i leden mellan aktörer. Därmed finns möjlighet att få ut mer information 
från varje aktör utan att påverka oberoendet mellan aktörer. Ett annat exempel som tas 
																																																													
29 Beställning av mat på nätet 
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upp är att kunna ta reda på vad som finns på avverkningsplatser. Detta genom att 
använda drönare och övervakning med hjälp av värmekameror som kan bestämma 
volym och trädslag, vilket kan hjälpa till i optimering av processer (Kempe och Nilsson 
2016). Värdemätning av skogsområden är ytterligare ett område som skulle kunna 
effektiviseras med digitalisering då det ofta görs manuellt. ID-märkning av träd är också 
intressant då det skulle vara möjligt att spåra bra trävaror till var och hur trädet har växt 
(Kempe 2016). 

När det kommer till skapandet av nya affärsmodeller inom IoT så anser Bystedt (2016) 
att kunderna bör vara i centrum och det är utifrån dem som allt bör utgå ifrån eftersom 
det är dem som betalar för det. Han menar att det är viktigt att tänka på att göra saker 
som verkligen skapar värde och att man bör undvika att göra saker bara för att 
möjligheten finns. IoT tror han är nästintill en given utveckling i och med att 
kundsegmenten efterfrågar kvalitetsprodukter, vilket i sin tur kräver mer information. 
För att uppnå ett visst mått av kvalité krävs att informationen flödar bra i värdekedjorna 
och till detta är IoT är ett kraftfullt verktyg (Bystedt 2016). 

När det kommer till ett samarbete mellan Softhouse och SP skulle det enligt Grybe 
(2016) kunna utformas på lite olika sätt. SP skulle kunna vara partner inom utbildning 
för Industrial IoT, men även en partner vid kundprojekt där de antingen kan vara 
certifieringspartner eller hårdvarupartner, dock inte båda samtidigt. SP har i vissa 
projekt exempelvis verkat som experter inom säkerhet vilket är en viktig aspekt inom 
utveckling av IoT-system (Grybe 2016). Till utförande av effektiviseringar menar 
Mörstam (2016) att SP har en bra funktion och är en oberoende part som har relationer 
med företag längs hela värdekedjan. Tillsammans med en tysk organisation har SP 
nyligen tagit fram ett utbildningspaket med fem kurser som hålls i två dagar. SP är 
svensk partner till den tyska organisationen och den första kursen hölls i början på april 
2016. Mörstam (2016) tror att det är ett bra första steg för företag att skaffa sig 
förståelse inom IoT och han poängterar vikten av att det är viktigt att företag vet vad de 
ska ta beslut kring. Därefter menar han att det är viktigt att se på sin egen organisation 
och utvärdera var organisationen befinner sig för tillfället. Där är det även viktigt att 
vara lean30 i sin produktion innan det är möjligt att effektivisera den med mer hjälp av 
digitala tekniker som IoT. 

4.2.2 Telenor Connexion 

Telenor Connexion var från början ett projekt som började inom Telenor Sverige, där de 
arbetade mycket med området telematik. Telematik gick över till M2M och sen till IoT. 
Dessa olika kategorier är i grunden väldigt lika men det som differentierar de emellan är 
de olika sakerna som kopplas upp. I och med att Telenor Sverige positionerade sig 
väldigt långt fram i utvecklingen av området, även på en global nivå, övergick projektet 
år 2008 i företaget Telenor Connexion. Med på denna resa var Therese Ericson som 

																																																													
30 Lean innebär att företaget identifierar och eliminerar samtliga faktorer i en process som inte skapar 
värde för kunden 
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tidigare arbetade på Telenor Sverige, och som numera arbetar som teknisk affärs-
utvecklare inom Nordic på Telenor Connexion. De arbetar främst med kunder inom 
industrin och har kunder som Volvo, Scania, Verisure (före detta Securitas) och 
Husqvarna (Ericson 2016). Telenor Connexions erbjudande inom IoT bygger främst på 
kommunikation i form av de över 400 mobila nätverk som de har knutna till sin lösning. 
De har även andra kommunikationsformer såsom WiFi, fasta nät och satelliter. Med 
deras produkt Cloud Connect kan kunderna koppla upp sina produkter, där Telenor 
Connexion tillsammans med partners erbjuder en helhetslösning. Programvaran Device 
Connector förenklar kommunikation med molnet genom förkonfigurerad uppkoppling, 
återanslutning, uppträdande i nätverket, säkerhet och optimering (Telenor Connexion 
2016).  

Telenor Connexion utför många samarbeten och de har en del partners som de arbetar 
med, varav Softhouse är en av dem. Telenor Connexion har en sorts standardlösning 
med ett webbgränssnitt, men om kunden kräver mer specialanpassade lösningar tas en 
partner med i samarbetet. Se figur 3 för Telenors infrastruktur för IoT-lösningar. 
Ericson (2016) tror att för Softhouse del är det viktigt att de är med redan innan 
projekten påbörjas och att Softhouse således blir en naturlig del av samarbetet. 
Exempelvis skulle Softhouse kunna vara den partner som utvecklar kommunikation för 
hårdvaran, och därmed kommer kunden automatiskt vända sig till Softhouse om de 
exempelvis vill ha hjälp med en app senare i processen. Hon menar även att Softhouse 
kan vara den part som kontrakterar kunden i projektet (Ericson 2016). 

 

Figur 3: Telenors infrastruktur för digitalisering (Telenor Connexion 2016) 

Enligt Ericson (2016) så är ett vanligt scenario att de har kunder som gör fysiska och 
hårdvaruprodukter som tidigare kunnat användas fullt ut utan att de varit uppkopplade. 
Detta går givetvis fortfarande, men det finns idag en önskan från deras kunder att 
optimera sin bransch genom att förbättra servicen, lära sig mer om beteenden kring sina 
produkter och skapa relationer längre ut i kedjan. För att uppnå detta krävs att kunderna 
gör om sin affärsmodell. Tidigare har Telenor Connexions kunder sålt produkter till sina 
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kunder och därefter har relationen tagit slut, om inte kunden kommer tillbaka och klagar 
över produkten. Ericson (2016) menar att det numera snarare handlar om att sälja en 
tjänst istället för att bara sälja en produkt. Det är relativt vanligt att Telenor Connexion 
pratar med företag som vill koppla upp sig, och att Telenor Connexion ger förslag på ett 
annat företag som också går i samma tankar. Detta medför att nya samarbeten uppstår 
företag emellan (Ericson 2016).  

Vad som behöver göras nu inom IoT är enligt Ericson (2016) att få deras egna kunder 
att samarbeta. Industribranschen är generellt sett relativt konservativ och det finns en 
del motstridigheter mot IoT. Detta gör att det krävs dels internt arbete inom företag, 
men också att företag börjar arbeta tillsammans. En hel del företag ifrågasätter IoT och 
varför de ska implementera det, men när det kommer till ekonomiska aspekter är det 
relativt lätt att se värde i IoT eftersom det konkretiserar vad kunden sparar genom 
användning. Något som Ericson (2016) menar är svårt är att visa de mjuka värdena, 
eftersom de är svåra att mäta innan en implementation. Att se hela vinningen med IoT 
kan alltså vara svårt, men Ericson (2016) tror att IoT-världen i framtiden generellt sett 
kommer kräva mycket mer samverkan över gränserna och mer krossfunktionella företag 
för att få ut det bästa av det. 

4.2.3 Evothings 

Evothings startade år 2013 och Karin Edström, VD för bolaget, berättar att de har tagit 
fram ett utvecklingsverktyg som ska förenkla för företag och utvecklare att göra mobil- 
applikationer kopplade till industriell IoT. Edström (2016) beskriver en del av verktyget 
som en generisk del som kallas för hybridplattform, vilket är en plattform med öppen 
källkod. Med enkel kunskap inom webb, Javascript eller HTML5 så är tanken att 
företag och utvecklare ska kunna bygga relativt avancerade mobilappar. Illustration av 
plattformens delar och stöd ses i figur 4.  

 

 

Figur 4: Evothings affärsmodell (Evothings 2016) 
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Idag har ungefär 10 000 personer någon gång använt Evothings verktyg och mellan 
2000-3000 personer använder den kontinuerligt varje månad. Användningen är spridd 
över 130 länder över hela världen och det är både privata och professionella användare 
som använder verktyget. Deras molnplattform, infrastruktur, ligger på tre servar i Asien, 
USA och Europa och är dimensionerad för fler än hundra tusen användare (Edström 
2016). Tanken med verktyget som Evothings erbjuder är att det möjliggör för företag att 
själva med den kunskap som de besitter kunna utveckla applikationer. Enligt Edström 
(2016) så tror de att det finns en framgångsfaktor i att företagen kan utveckla sina egna 
appar, eftersom de inom företaget är de som är närmast verksamheten. Men däremot så 
finns det många företag som inte besitter den kunskap, kompetens eller kapacitet som 
krävs för att komma igång med IoT, och då kan exempelvis konsultbolag hjälpa 
företagen med detta genom att använda Evothings plattform. I och med detta så vill 
Evothings anskaffa fler partners, såsom Softhouse. Det som enligt Edström (2016) gör 
deras produkt värdefull för konsultbolag är att det skulle gå väldigt mycket snabbare att 
få upp IoT-lösningar hos kunder, och därmed blir exempelvis marginalerna i ett projekt 
för konsultföretagen mycket större. I nuläget har de inte börjat ta betalt för sin tjänst, 
men de ser att i framtiden skulle det kunna finnas tre olika versioner av deras produkt. 
Dessa skulle vara gratisversion, prenumeration och företagslicens. Framöver är tanken 
att de ska utveckla och implementera mer funktionalitet som är relevant för företag som 
använder verktyget, såsom exempelvis säkerhet och information (Edström 2016). 

Edström (2016) tror att det som många brottas med är att det pratas mycket om IoT, 
men det har ännu inte tagit någon riktig fart. Hon tror däremot att när industrin kommer 
ta till sig av IoT-tekniken så kommer affärsnyttan bli tydlig, till skillnad från många av 
de konsumentexempel som hon tror kan vara svåra att se affärsnyttan med.  

4.2.4 Axelerate Solutions 

Axelerate Solutions erbjuder en plattform i molnet för IoT. Plattformen bygger på 
Microsoft Azure och ämnar möjliggöra en snabb installation av IoT-lösningar för 
kunderna. Företagets grundare Mats Axelsson har en bakgrund inom bilracing och 
fordonsindustrin och det var där som idén till att koppla upp saker kom. Att kunna mäta 
exakt hur en förare kör en bil på racerbanan med bromsning, kurvtagning och gaspådrag 
var första idén till IoT berättar Axelsson (2016). Detta utvecklades senare till att mäta 
bränsleförbrukning i lastbilar för att kunna effektivisera och minska kostnader.  

IoT-erbjudandet som Axelerate har tagit fram är en helhetslösning från insamling av 
data till analys och affärsoptimering, alla delar som krävs för att få ut ett värde av en 
IoT-lösning, se figur 5. De har ett startkit som kunderna får hem vilket består av en box 
som har en 3G-router och simkort, den innehåller både konnektivitet och sensorer, val 
av sensorer och konnektivitetslösning kan göras av kunden. Därefter kopplar kunden 
upp sig mot Axelerates hemsida där de kan konfigurera sina uppkopplade saker. Boxen 
är förkonfigurerad att skicka data till Axelerates plattform. Utförandet av applikation, 
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insamling och analys av data samt koppling mot tredjehandsparter kan skräddarsys från 
fall till fall. De har dock utvecklat vissa färdiga lösningar för specifika branscher såsom 
transport, energi och fastigheter. Plattformen är utformad för att kunderna ska kunna 
använda den utan att behöva koda och den fungerar lite som Appstore där de kan välja 
bland en massa applikationer för att hitta just det som passar. Därefter kan de själva 
ställa in automationsregler som styr vad som ska aktiveras när vissa värden eller typer 
av data mäts. Filosofin för Axelerate är att det ska gå snabbt och vara enkelt att ta fram 
en lösning (Axelsson 2016). 

 

Figur 5: Axelerate IoT Plattform (Axelerate Solutions 2016) 

Axelsson (2016) berättar att från början sålde och installerade Axelerate hela lösningen 
till kund, men idag arbetar de främst med partners för att sälja och implementera deras 
lösning. Detta till stor del för att de inte kan göra allt då de endast består av fem 
anställda. De är ofta med i ett tidigt stadie av processen för att kunna vara med och 
rådgöra kring värdeskapandet med hjälp av IoT. Därefter hjälper partners till att 
implementera och fungerar som supportkontakt för kunden. Fördelen med att använda 
partners för Axelerate är även att de kan få in partners som har expertkunskap inom ett 
specifikt område. Axelsson (2016) nämner att Softhouse skulle vara en möjlig partner 
eftersom de har bra kunskap inom mjukvaruutveckling och även kan hjälpa dem med att 
få in nya kunder.  

Den största utmaningen inom IoT menar Axelsson (2016) inte är tekniken utan 
organisationers förmåga att se värdet i IoT. Axelerate arbetar mycket med att utbilda 
kunder i vad IoT är och hur det kan användas för att effektivisera och öka intäkter. 
Många kunder vet inte vad de kan uppnå med IoT, därav är det viktigt att först prata 
med ledningen för att skapa ett intresse för digitaliseringen med hjälp av IoT. Kunderna 
har ofta en produkt som de vill kunna börja mäta på för att förutsäga framtiden eller för 
att kunna sälja en produkt som en tjänst istället. Alla typer av fysiska produkter går i 
princip att sälja som en tjänst istället för genom engångsbetalning. Exempel som redan 
finns är tvättomater där användarna slipper investera i en tvättmaskin och betalar per 
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användning istället. Axelsson (2016) säger att de arbetar i huvudsak med fyra områden 
som kan förbättras med hjälp utav IoT i alla branscher vilka är produktivitet, 
effektivitet, tillgänglighet och förutseende. 

Projekt som Axelerate har varit involverade i sträcker sig från både små till stora. 
Exempel på branscher och produkter är grävmaskiner, vattenpumpar, energisystem och 
personbilar. Just fordonsbranschen har de arbetat mycket med då de anställda på 
Axelerate har en bakgrund inom branschen. Inom fordonsindustrin går det åt mycket 
bränsle och där har de implementerat sin lösning för att mäta hur mycket bränsle som 
går åt vid tomgång för att få en överblick av när och vad som förbrukas. Axelsson 
(2016) säger att det är viktigt att tänka på IoT som en möjliggörare för ökade intäkter 
och sänkta kostnader, och inte en kostnad.  

4.2.5 Realtime Embedded 

Realtime Embedded (RTE) är ett företag som har specialiserat sig inom produkt-
utveckling som innefattar systemdesign, elektronikkonstruktion och programmering av 
avancerade inbyggda system. De har funnits sedan år 2000 och är nu runt 30 
medarbetare. Jonas Thyni (2016), säljchef på RTE, berättar att de fokuserar på att 
system och hårdvara ska fungera och mindre på interaktionsdesign, dock utvecklar de 
vissa enklare användargränssnitt. De utvecklar IoT-system inklusive sensorer och 
gateways som samlar in information från sensorer och noder samt, i vissa fall styr andra 
manövrerings-organ av olika slag. Martin Norström (2016), account manager på RTE, 
säger att de är systemintegratörer för hårdvara och befinner sig längre ned i IoT-
ekosystemets lager.  

Förutom att erbjuda tjänster inom produktutveckling och utbildning erbjuder RTE också 
konsulttjänster där de sitter ute hos kund i deras team. Företaget är även involverat i en 
del forskning kring inbyggda system, ett av de större projekten är Artemis DEWI 
(Dependable Embedded Wireless Infrastructure) som är ett internationellt projekt inom 
EU. Det är ett flertal företag och universitet som är med i projektet vilket går ut på att 
simulera IoT-miljöer med sensorer. RTE bygger upp virtuella miljöer för att kunna testa 
att kommunikationen i systemen fungerar istället för att fysiskt sätta ut flera tusen 
sensorer vilket skulle vara oerhört tidskrävande och kostsamt (Thyni 2016). 

Arbetet med IoT har pågått sedan företagets start, beroende på hur definitionen av IoT 
ges. Att koppla upp och mäta olika parametrar i system är inget nytt men val av 
benämning skiljer sig åt. Det är många företag som säger att de har gjort IoT-lösningar 
men som egentligen tidigare var M2M-case som de döper om. Skillnaden idag gentemot 
för 10 år sedan är att elektroniken har blivit billig och kraftfull. Detta kombinerat med 
hög dataöverföringskapacitet, bandbredd och billig dataöverföring gör att IoT 
exploderar (Thyni 2016). 

Idag måste företag investera i IoT annars kommer de att hamna efter tror Thyni (2016), 
något som gäller samtliga branscher. Ett område där IoT verkligen håller på att förändra 
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sättet att arbeta är inom service och underhåll. Att kunna garantera kunden att en maskin 
eller produktionslina aldrig står still kommer vara extremt viktigt för att vara 
konkurrenskraftig. Exempel som han ger är mejerinäringen där marginalerna är extremt 
små. Där är det särskilt bra med IoT eftersom de då kan hålla reda på i förväg om en 
maskin behöver repareras eller underhållas, vilket bidrar till att de inte behöver stoppa 
produktionen (Thyni 2016). 

Kommunikation är något som RTE arbetar mycket med och inom exempelvis skogs-
branschen skulle det gå att använda tekniken med meshnätverk31 för att sätta upp system 
över stora geografiska områden säger Thyni (2016). Det gör att varje sensor inte måste 
kommunicera med en server utan en gateway kan hantera ett antal sensorer och sedan 
skicka den samlade informationen till en server.  

Säkerhet är även ett område som RTE har lagt mycket fokus på och för vissa kunder har 
de gjort penetrationsanalyser där de analyserar hela system för att undersöka hur 
exponerade deras uppkopplade produkter är för hot. Hotbilden kan se olika ut beroende 
på vilken typ av system eller produkt det gäller. I vissa fall kan det uppkopplade 
systemet innebära att man öppnar en ”dörr” till verksamhetskritisk information, vilket 
kan vara förödande om den hamnar i fel händer. Det kritiska för många är dock om 
någon kan slå ut styrning eller ta kontroll över ett system. Det finns många exempel på 
hur det kan göra skada, exempelvis bilar som har blivit hackade. Ett problem med att 
göra säkra system är att systemen inte är utvecklade för att vara uppkopplade från 
början och de är därmed inte uppbyggda efter ett säkerhetstänk (Thyni 2016). 

Vid utförande av IoT-projekt ser det lite olika ut huruvida RTE är ansvariga eller ej, i 
vissa projekt kallas de in senare där en partner har huvudkontakt med kund. I andra 
projekt kan de vara ansvariga och projektleder. De har till största del partners som är 
fokuserade på hårdvara, mekanik och radioteknik. Thyni (2016) säger att de behöver 
fler partners som är specialiserade högre upp i IoT-ekosystemet, det vill säga 
applikationer och koppling mot underhålls- och CRM-system. De tror att det är svårt att 
göra allt själva och därför är partnerskap viktigt för att kunna erbjuda kund en helhets-
lösning. Softhouse skulle kunna vara en partner där de paketerar ihop en lösning 
tillsammans mot kund (Thyni 2016). Norström (2016) tillägger att det är viktigt att ha 
någorlunda lika kompetenskulturer för att samarbete och hela värdekedjan från hårdvara 
till applikation ska fungera. Thyni (2016) poängterar att tekniken, även om den är 
avancerad, inte är den största utmaningen i IoT-projekt, utan den stora utmaningen 
ligger i hur organisationer ska göra om sina affärsmodeller och paketera om en produkt 
till kund. I och med att en organisations affärsmodell förändras så förändras också dess 
struktur vilket kan skapa obalans internt. Detta är frågeställningar som måste hanteras 
innan det ens går att implementera en IoT-lösning (Thyni 2016).  

																																																													
31 En telekommunikativ nätstruktur där samtliga noder har kontakt med minst två andra noder 
tillhörande samma nät 
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4.3 Kunder inom skogsindustrin 

4.3.1 APEA Mobile Security Solutions 

Redan kring år 2001 fick Per-Olov Thorén en företagsidé och hade tankar på att starta 
företag, men på grund av bristande teknik och kunskap vid det tillfället lades det åt 
sidan. Men några år senare, år 2008, startade han företaget APEA Mobile Security 
Solutions som tillverkar mobila brandvakter, vilket är ett övervakningssystem för heta 
arbeten med fokus på sågverksbranschen. Den mobila brandvakten är en produkt som 
kan byggas på flera olika sätt och beroende på antalet enheter så kan man reglera 
övervakningens area. Ett standardkit klarar övervakning på 400 kvadratmeter och det tar 
ungefär 10 minuter att få full övervakning (Thorén 2016).  

Vid tiden när Thorén (2016) startade APEA visste han inte vad IoT var, men sedan 
företaget startades har han varit kontakt med flera mjukvaruutvecklingsföretag som har 
pratat med honom om IoT. Redan innan han startade sitt företag hade han en 
medvetenhet om vikten av att samla in den typ av information som han numera gör i sitt 
företag. Detta tack vare att han arbetat i verkstadsindustrin i ungefär 20 år, varav 15 år 
inom främst sågverk. Han berättar att när man exempelvis arbetar med att effektivisera 
funktionslinjer, vilket Thorén har stor erfarenhet av, handlar det om att samla in data 
och utifrån det identifiera problemen. När problemen är identifierade kan förbättringar 
och effektiviseringar utföras. Genom att använda den mobila brandvakten kan 
exempelvis produktionsstopp som är kostsamt förhindras, personalåtgång och risker kan 
minskas, men framförallt är det brandriskerna som kan reduceras. Detta gör att 
företagen kan få en stor vinst utav den information som erhålls (Thorén 2016).  

När det kommer till sågverksbranschen anser Thorén (2016) att IoT är något som 
mottagits bra, men han presenterar inte sin produkt genom att använda IoT, utan utgår 
istället ifrån verkstadsbranschen. Mognadsmässigt varierar det i branschen men i och 
med det generationsskifte som sker menar Thorén (2016) att både yngre förmågor 
kommer in på företagen och att fler kvinnor kommer in även i tyngre industrier. Detta 
har gjort att industrierna luckrats upp en del och det numera finns fler nu som är mogna 
för dessa typer av förändringar. 

4.3.2 Södra skog 

Södra Skog är en skogsägarförening med 50 000 medlemmar. Deras uppdrag är att 
förädla markägarnas skog genom att tillverka virke, interiörprodukter och pappers-
massa. Organisationen är uppdelad i Södra Skog; virkesråvara och skogliga tjänster, 
Södra Cell; pappersmassa, Södra Wood; trävaror och interiörträprodukter. Carl Svenzén 
(2016) berättar att Södra har en bred bas av kunder, bestående av alltifrån privatpersoner 
till internationella företag som köper flera hundra kubikmeter virke. En stor del av 
verksamheten består av logistik, det vill säga transportering av virke från skog till 
industri.  
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Skogsindustrin förändras i enlighet med samhället och det som har påverkat den senaste 
tiden är konkurrens från lågprisländer i och med en global marknad. Svenzén (2016) 
framhåller att för att Södra ska hålla sig starka på marknaden satsar de på att 
effektivisera och jobba smartare, och däri kommer betydelsen av IT-system. Södra har 
påbörjat sin digitala resa med bland annat en självbetjäningsportal på nätet där kunderna 
kan utföra alla administrativa sysslor kring sin mark eller sågverk såsom beställning av 
varor eller fakturering. De har även skapat en app med digitala skogsbruksplaner, vilket 
tidigare var papperskartor. Södra arbetar även med att utveckla ett affärssystem för 
koncernen, vilket ska ersätta ett antal system. En utmaning med digitaliseringen är att 
många av markägarna inte har den IT-mognad som krävs för att använda de moderna 
verktygen då många är äldre och har verkat ett helt arbetsliv med de traditionella 
verktygen (Svenzén 2016). 

Alla skördemaskiner som markägarna i Södra har måste uppnå kravbilden på att 
uppdatera information minst en gång per dag, helst oftare. Information som sänds från 
maskinerna är exempelvis hur mycket skog som avverkats, hur mycket stock som ligger 
vid bilväg respektive på lastbil samt på vedgården. Denna uppdatering leder till att de 
får en överblick över systemet och hur mycket virke som finns. Detta används dels för 
att avlöna skogsägarna (Svenzén 2016). Kunderna inom skogsbranschen är dock mest 
intresserade av att få sin produkt från punkt A till punkt B, och det finns inte så mycket 
tankar kring förändring av affärsmodeller. Svenzén (2016) säger dock att på Södra Cell 
har de kommit lite längre i att tänka nytt i och med att de har långvariga relationer med 
sina kunder, där en del i det är att de har en gemensam IT-plattform för kunderna vilket 
gör att kunderna inte byter leverantör lika frekvent. 
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5. Analys 

Analysen kommer att inledas med en kartläggning av var Softhouse befinner sig i 
nuläget samt var deras partners befinner sig i IoT-ekosystemet. Därefter presenteras 
två exempelfall med hjälp av BMC utifrån ett IoT-perspektiv. Slutligen ges råd baserat 
på analysen för hur Softhouse ska agera i IoT-landskapet för att i framtiden kunna 
erbjuda ett värdeerbjudande inom IoT. 

5.1 IoT-ekosystemet 

Softhouse och dess partners kan placeras in i IoT-ekosystemet enligt sammanfattning i 
tabell 2. Placeringen av företagen samt deras kunskap och kompetenser analyseras mer 
ingående nedan. 

5.1.1 Softhouse  

Softhouse har kunskap och kompetens inom de högre skikten av IoT-lagren, vilket 
inkluderar applikationsutveckling. De har en gedigen kunskap inom mjukvaru-
utveckling, vilket också är det område som de idag verkar och har sitt största värde-
erbjudande inom. De har även god kunskap inom verksamhetsutveckling, och en 
position som rådgivare och leverantör inom IoT, precis som Westergren (2016) betonar, 
skulle således kunna vara passande för Softhouse. Deras kunskap inom uppkopplade 
enheter är i dagsläget begränsad, men de är aktiva i att bygga upp denna kunskap. För 
tillfället bedrivs det största utvecklingsarbetet inom IoT i Växjö och Karlskrona och 
därav ligger de andra kontoren något efter kunskapsmässigt i jämförelse. Softhouse 
nuvarande affärsmodell bygger på att leverera projekt ut till kund där de är aktiva under 
en begränsad period och sedan lämnar över till kund för förvaltning. Detta är även en 
modell som de vill applicera på IoT-projekt. Intentionen är att de ska hantera små till 
medelstora projekt då de inte har kapaciteten för att hantera allt för stora projekt. 

I och med att kontoret i Växjö redan har kontakt med kunder inom skogsbranschen kan 
det vara ett bra första steg för Softhouse att börja göra ett IoT-projekt inom denna 
bransch. Det kan även vara bra att börja inom en bransch, skaffa kunskap och 
erfarenheter inom IoT och successivt arbeta sig vidare till andra branscher, på liknande 
sätt som Softhouse gjorde med sina mobilapplikationer, som har visat sig vara ett lyckat 
koncept. En annan bransch som också kan vara bra att gå in i och utföra IoT-projekt är 
fastighetsbranschen, då kontoret i Göteborg har kontakter där enligt Johansson (2016). 
Att inrikta varje kontor på en specifik bransch precis som Westergren (2016) uttrycker 
kan vara en bra idé för att stärka Softhouse konkurrenskraft. Detta då det är naturligt att 
de olika kontorens marknader och kundsegment skiljer sig åt, och det är viktigt att 
undersöka vad marknaden efterfrågar. Det kan också vara till fördel för Softhouse 
marknadsföringsmässigt då de genom att inrikta sig på olika branscher visar upp en 
bredd inom IoT-lösningar, men också ett djup inom en eller ett fåtal branscher på varje 
kontor. Detta gör också att olika kunskaper och kompetenser uppstår på de olika 
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kontoren, något som sedan kan uppföljas och spridas vidare till de andra medarbetarna 
på kontoren.  

Genom att även, som Mörstam (2016) poängterade, tillsammans med kunderna 
analysera deras nuvarande organisation och se vad som kan göras utifrån de 
förutsättningar som finns, kan Softhouse tillsammans med sina kunder arbeta upp ett 
antal bra referenscase, något som Ericsson (2016) tror är ett viktigt steg för Softhouse 
just nu. Referenscasen blir ett konkret förslag att visa upp för potentiella kunder, och 
något som på sikt kan erhålla fler kunder inom fler branscher. De visar även på 
Softhouse kunskap inom IoT och exemplifierar vad de har gjort, potentiellt inom 
branscher som differentierar sig från andra större konsultbolag. 

När det kommer till konkurrenssituationen så är det sannolikt fortsättningsvis bra att 
Softhouse arbetar med små och medelstora kunder. Detta eftersom de inte har kapacitet 
att skala upp ett projekt på samma sätt som de stora IT-bolagen kan göra. Det som kan 
vara bra för Softhouse är att de etablerar ett erbjudande inom IoT som differentierar sig 
utifrån vad de stora företagen kan göra. De stora företagen kan troligen göra väldigt 
mycket då de har en stor kapacitet, men då kanske det istället handlar om hur Softhouse 
arbetar med IoT-projekt med sina kunder. Softhouse kan exempelvis ta en integratörs-
roll eller position där de arbetar med bra partners och har en etablerad kontakt med 
mindre företag, där de har tillräckligt med kapacitet för att ge kunderna personlig 
rådgivning och kan agera som ett bollplank.  

5.1.2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP är en potentiell partner som det finns möjligheter att ha utbildningar tillsammans 
med, och de har ett stort nätverk inom flera branscher. En stor styrka med SP är att de är 
länken mellan näringslivet och akademin, vilket betyder att de har god kunskap kring ny 
teknologi och speciallösningar där olika områden möts. Därmed skulle SP kunna vara 
en utbildningspartner inom IoT eller tas med i projekt där det krävs viss expertkunskap 
och lösningar på outforskade områden. Förutom att SP besitter mycket kunskap är deras 
stora kontaktnät som spänner över flera branscher en stor tillgång för Softhouse, i syfte 
att erhålla nya kunder inom nya branscher. Att SP är en aktör med koppling både i 
näringslivet och akademin kan vara något som kunder uppfattar som trovärdigt och 
tillförlitligt. Att ha SP som partner kan därmed vara en konkurrensfördel för Softhouse 
gentemot andra företag som har utbildningar och workshops inom IoT. Om Softhouse 
skulle ingå ett partnerskap med SP och hålla utbildningar tillsammans, skulle de kunna 
ge utbildningar utifrån den tyska organisationen som SP är partner till. I 
utbildningspaketet finns en tydlig agenda och struktur på hur en IoT-kurs över ett par 
dagar kan se ut, vilket kan vara en inspiration för Softhouse till deras egna workshops 
som också skulle kunna utföras med SP som partner. Det som Softhouse och SP skulle 
kunna utveckla tillsammans är olika omfattningar av utbildningar och workshops som 
riktar sig till olika branscher eller användare med olika erfarenheter av IoT, men SP 
skulle även kunna vara med i vissa projekt där gränsöverskridande kunskap behövs. 
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5.1.3 Telenor Connexion 

Telenor Connexion är en partner till Softhouse som verkar inom nätverksskiktet och har 
underleverantörer för hårdvara. De har funnits länge på marknaden och har arbetat med 
IoT länge, vilket är en trygghet för Softhouse i valet av dem som nätverkspartner. De 
arbetar främst inom industrin och har en stark kundbas med kunder såsom Volvo, 
Scania och Husqvarna. Detta gör att Telenor Connexion har starka referenscase och de 
har även kontakter som potentiellt kan gynna Softhouse vid etablering av IoT-lösningar. 
Telenor Connexion är inriktade på just nätverksdelen och kan arbeta över flera 
branscher, vilket är ytterligare en fördel. Telenor Connexion har en standardlösning till 
IoT men när det behövs någon anpassning behövs även en partner. Ett samarbete med 
Telenor Connexion bygger på att Softhouse utformar specialanpassade applikationer, 
API-integration med företags existerande system samt visualisering av data. Något som 
Ericsson (2016) poängterade under intervjun var att det krävs mycket internt arbete 
inom företag för att IoT ska slå igenom. Inom detta har Softhouse kompetens eftersom 
de arbetar med verksamhetsutveckling, och därmed skulle potentiellt Softhouse kunna 
vara en partner till Telenor Connexion när det kommer till verksamhetsutveckling och 
få företag att komma igång med IoT. Telenor Connexion ser även positivt på att 
Softhouse är den part som kontrakterar hela projektet och den som har närmast kontakt 
med kund. 

5.1.4 Evothings 

Evothings är ett företag som skulle kunna bli en partner till Softhouse inom IoT-projekt 
för mobila projekt. Det är ett utvecklingsverktyg för utvecklare och för företag som kan 
utveckla till en viss del. Resterande uppkoppling, val av sensorer och etc. är upp till 
utvecklaren eller företaget som använder att ta hand om. Detta gör att de kategoriseras 
som en plattformspartner och därmed placeras i applikationslagret. Evothings ser 
positivt på ett samarbete med nya partners såsom Softhouse, och det värde som 
Softhouse skulle erhålla i ett partnerskap är att de skulle kunna få upp sina IoT-
lösningar mycket snabbare. Dessutom skulle utvecklarna kunna lägga mindre tid på att 
koda eftersom deras verktyg är till stor hjälp. I och med detta skulle Softhouse kunna 
spara mycket tid och pengar genom att få upp sina lösningar mycket snabbare och tiden 
kan användas till annat än utveckling. 

En viktig aspekt att ta med är att Evothings endast är inriktad på mobila plattformar och 
de har i nuläget inget stöd för webbapplikationer. Att det endast är mobila applikationer 
gör på så sätt att det är tydligt vad som kan göras med Evothings, men det gör också att 
Softhouse endast kan använda verktyget till mobila lösningar. Evothings utvecklings-
verktyg är anpassat för industriell IoT och det är ännu inte färdigställt om det är möjligt 
eller om deras verktyg kommer att anpassas till andra branscher. En aspekt som är 
positiv är att Evothings lösning än så länge är kostnadsfri, men detta är dock något som 
kommer förändras över tid och det är inte bestämt hur betalningen kommer att se ut.  
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5.1.5 Axelerate Solutions 

Axelerate Solutions presenterar sig som ett företag vars mission är att verka i hela IoT-
ekosystemet. Deras gateway har automatisk konfigurering för moln, konnektivitet och 
molntjänster, vilket görs genom partnerskap. Deras främsta egna tillgång är deras 
egenutvecklade gateway och plattform vilket gör det enkelt att få upp en IoT-lösning. 
Då de inte är så många inom företaget, fem personer, föredrar de att deras partner står 
för projektledning och direkt kontakt med kund. Ett partnerskap med Axelerate skulle 
möjligtvis utformas genom att Softhouse äger projektet och har kontakt med kund, och 
där de tar in Axelerates plattform och gateway för att effektivisera IoT-processen. 
Projekt som lämpar sig är de fall där standardlösningar är att föredra. Vid projekt inom 
fordonsindustrin är Axelerate ett bra val då de har specifika lösningar och lång kunskap 
inom den branschen. Dock finns det möjlighet för alla branscher och även specifika 
lösningar beroende på kund som bortgår från standardlösningarna. 

5.1.6 Realtime Embedded 

Realtime Embedded (RTE) är en potentiell partner som verkar inom de nedre skikten 
inom IoT-ekosystemet och bygger inbyggda system för IoT. De bygger inga egna 
applikationer mot kund utan endast enklare applikationer vilket gör att de behöver 
partners som Softhouse. Ett partnerskap med Softhouse skulle kunna utformas på lite 
olika sätt, antingen där RTE äger projekt och projektleder eller tvärtom där Softhouse 
projektleder. Val av RTE kan vara passande för projekt där ny funktionalitet ska 
utformas och för produkter som ligger långt fram i forskningen eftersom de är med i en 
del forskningsprojekt inom inbyggda system. Projekt med RTE som partner bygger på 
att applikation och lösning utvecklas från grunden och de utformas specifikt för olika 
kunder och fall. Storleken på projekt kan variera från små till stora vilket gör det till en 
bred partner. Då säkerhet är ett av RTE:s fokus är de ett bra val av partner vid projekt 
som kräver hög grad av säkerhet då de kan genomföra pentrationsanalyser och även 
utveckla säkra system. 

 

 

 

 

 

 



43 
	

5.1.7 Sammanfattning av IoT-ekosystemet  

Softhouse och dess partners placering i IoT-ekosystemet illustreras i tabell 2. Samman-
fattningsvis täcker alla partners spektrat av IoT som krävs för att leverera en lösning till 
kund. Dock finns det mer att lära sig inom dataanalys och framförallt Big Data för 
Softhouse del. Detta för att de ska kunna leverera fullständiga IoT-lösningar av största 
värde till deras kunder, där mycket av värdet finns i analysen av data. Vid val av 
partners så beror det på kund, bransch, omfattning samt typ av projekt. Några av 
partnerskapen går att kombinera i samma projekt medan andra används enskilt. Både 
Evothings och Axelerate har karaktär av att vara partnerskap där Softhouse skulle 
använda deras lösning utan större inblandning i själva projektet. Telenor Connexion och 
Realtime Embedded däremot är partners som är mer delaktiga i utförandet av ett projekt 
och utformar det tillsammans med Softhouse. Dock är de beredda att både äga projekt 
eller låta Softhouse äga och projektleda. Slutligen är SP en partner som kan användas 
som en extra resurs vid projekt tillsammans med andra partners eller vid utbildning. De 
har ingen specifik placering inom något av de fem lagren eftersom de verkar som en 
kompetensresurs allmänt för IoT. För det understa lagret, saker, behövs ingen specifik 
leverantör eftersom detta består av alla de ting som finns i vår omgivning och dessa 
kommer kunden att tillhandahålla eftersom det är deras saker som ska kopplas upp. 

Tabell 2: Översikt av Softhouse IoT-ekosystem av aktörer.  
(Symbolen ✓ innebär att aktören utvecklar själv, ¢ betyder att aktören har viss 

utveckling av det och u innebär att aktören har tillgång till det genom 
underleverantör.) 

 Softhouse Evothings Axelerate Telenor C. RTE SP 

Applikation ✓ ✓ ✓    

Dataanalys ¢  ✓    

Nätverk   u ✓   

Sensorer   u u ✓  

Saker       
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5.2 BMC för Softhouse 

I detta avsnitt kommer en Business Canvas Model (BMC) användas för att illustrera hur 
Softhouse:s affärsmodell för IoT-erbjudande byggs upp. Se figur 6 för affärsmodellen 
för Softhouse. 

 

Figur 6: BMC för Softhouse 

Det värdeerbjudande som Softhouse kan erbjuda kunderna med sin IoT-lösning är 
inom ett antal förbättringsområden såsom effektivisering av processer samt produkt- 
och tjänsteutveckling. Softhouse kan erbjuda sin lösning till ett antal olika kund-
segment som definieras av att vara små till medelstora kunder främst inom industrin 
men också inom konsumentmarknaden. En viss inriktning beroende på kontorets 
geografiska placering är förmodligen någonting som kommer ske. Växjökontoret har 
redan ett antal kontakter inom skogsbranschen och geografiskt sett ligger kontoret nära 
ett antal aktörer inom skogsindustrin, vilket gör det både praktiskt och strategiskt att 
inrikta sig på den branschen. I Malmö och Göteborg har det genom analys framkommit 
att fastighets-branschen ser ut som en lovande sektor att inrikta sig på. Detta med tanke 
på kontakter och det faktum att branschen behöver rådgivning och stöd inom mjuk-
varuutveckling. För de andra kontoren i Sverige är det inte helt klart i dagsläget vilken 
bransch som skulle vara mest lämplig utan där krävs det noggrannare undersökningar 
för att utreda det. Att inrikta sig på en specifik bransch kan vara fördelaktigt då det ger 
en lokalkännedom och konkurrenskraft. 
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Kundrelationerna bör utgå ifrån ett gemensamt skapande där Softhouse tillsammans 
med kunden tar fram en lösning, från idéstadie till implementation och i vissa fall 
support efteråt. Kanaler för att nå ut med erbjudandet består av de konsulter som 
arbetar med projektet för varje kund. Utbildningar inom IoT är även en kanal för att nå 
ut med erbjudandet. Andra kanaler som används är LinkedIn, Softhouse hemsida, 
meetups och IoT-konferenser. Intäktsströmmar kan se lite olika ut beroende på projekt 
och vad kunden önskar men bör utformas agilt då detta är hur Softhouse ofta arbetar. Ett 
alternativ är ett fastställt pris per sprint, ett annat är att ha ett löpande timpris. En metod 
som inte är lika beprövad är att ge kunden möjlighet att betala beroende på om kunden 
får ut värde och hur mycket värde som de får ut, även kallat kick-backmodell. 

De nyckelaktiviteter som Softhouse kan genomföra är mjukvaruutveckling, 
verksamhetsutveckling, integration och utbildning samt utförande av workshops inom 
IoT, gärna tillsammans med SP. Softhouse kan bistå med rådgivning och idéer kring hur 
IoT kan skapa mer värde till produkten, tjänsten eller till företaget. Ett första steg mot 
kund är att genomföra en workshop där de tillsammans skissar en BMC för att visa på 
vilka möjligheter som en IoT-lösning kan ge just den kunden. Det är viktigt för 
Softhouse att arbeta fram ett antal bra och konkreta referenscase för IoT som blir ett 
underlag till ingång på nya marknader och vidareutveckling framöver. En stark 
marknadsförings-strategi för hur de ska nå ut med att de arbetar med IoT-lösningar är 
också något som behöver utformas. Till marknadsföringen kan de använda 
informationsguiden “Internet of Things på 5 minuter” som tagits fram i samband med 
denna studie. För implementering av IoT-tjänsterna bör de fortsättningsvis fokusera på 
applikationer och integration där de har sin kompetens, och därmed verka i det övre 
applikationslagret. 

De nyckelresurser som Softhouse behöver är hårdvara och nätverk, vilket anskaffas 
genom partnerskap. Från Softhouse behövs personer som har kompetens inom 
mjukvaru- och verksamhetsutveckling samt dataanalys. Detta görs genom att 
kompetensutveckla sina egna anställda och/eller rekrytera nya personer med exempelvis 
kompetens inom dataanalys, vilket är en kompetens som ser ut att vara bristfällig inom 
företaget. Dataanalys skulle också kunna ske genom partnerskap eller outsourcing, men 
i och med att samhället blir allt mer informationsbaserat är det viktigt att Softhouse 
bygger upp en egen grundkompetens inom det området. Att det största värdet av IoT 
finns i data är ytterligare ett argument till varför Softhouse ska satsa på dataanalys. 
Kompetensutveckling kan även göras genom att ge de anställda mer resurser och tid för 
att laborera med IoT-komponenter, vilket även kan leda till prototyper. Detta gör att de 
som är intresserade av ämnet kan lära sig mer och ett engagemang uppstår internt. 
Genom utbildningar, diskussionsforum som exempelvis Slack och evenemang inom IoT 
så skapas ytterligare ett internt engagemang inom IoT och kompetensutbyte uppstår. 
Prototyperna som tas fram i samband med kompetensutvecklingen kan sedan användas 
som demos till säljmöten. Dessa kan i sin tur göra det lättare för Softhouse att sälja in 
IoT-lösningar eftersom de kan visa upp något konkret för kunden redan under första 
mötet.  
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Nyckelpartnerskap som Softhouse måste ha är inom de områden där de själva inte har 
den kompetens som krävs eller tillgång till produkter. Dessa kan tillgodoses med de 
partners som vi har identifierat i föregående steg varav de är Evothings, Axelerate 
Solutions, Realtime Embedded, Telenor Connexion, SP och molnleverantörer för 
datalagring. Dessa kan kombineras eller användas separat, beroende på projekt och 
lösning, vilket diskuterades tidigare i analysen. Kostnadsstrukturen bygger på att 
skapa värde för kunden, ett unikt värde som Softhouse genom sin specialistkunskap kan 
erbjuda. Kostnader innefattar partnerskap, personal, marknadsföring, utbildning samt 
forskning och utveckling. 

5.3 BMC inom skogsbranschen 

Skogsbranschen är en bransch som är under förändring och den håller på att 
digitaliseras allt mer, och det finns stor potential och vinning i att implementera IoT 
längs hela värdekedjan. Ett argument är att det är just inom värdekedjor där 
marginalerna är knappa som det är av stort värde att implementera IoT, vilket överens-
stämmer med skogsbranschen. Genom implementation av IoT kan nya sorters resurs-
effektivisering uppnås, vilket förutom att det skulle öka marginalerna för varje 
verksamhet, också skulle medföra miljöförbättringar i Sverige. En viktig del inom 
skogsbranschen är också att det verkar finnas en strävan efter förnyelse, där 
digitaliseringen är en stor del. Dock har denna studie visat på indikeringar kring att det 
är ett dilemma. Detta eftersom personer inom skogs-branschen kanske inte vet om den 
stora potentialen för utveckling genom digitalisering, där IoT är en del av det. Därför är 
det nu viktigt att företag som exempelvis Softhouse agerar som föregångare och 
kommer ut till potentiella kunder inom mer traditionella branscher som skogsindustrin, 
och kan visa upp konkreta exempel på hur de kan förbättra sin verksamhet genom bland 
annat optimering och processeffektivisering. En annan viktig fördel med 
implementering av digitala verktyg inom industrin är möjligheten till värdeskapande i 
kundrelationen, något som Larsson (2016) belyser.  

För att visa på hur implementering av IoT inom skogsbranschen kan appliceras så 
kommer APEA Mobile Security Solutions och Södra Skog användas som exempelcase 
med hjälp av BMC. 

5.3.1 BMC för APEA 

Ett IoT-projekt i fallet med APEA skulle vara en vidareutveckling av deras redan 
existerande produkt, vilket är något som redan påbörjats. Då deras produkt, den mobila 
brandvakten, redan är en digital produkt som använder IoT-teknik, ligger fokus inte på 
att skapa helt nya affärs-modeller utan på att göra produkten smartare och uppkopplad 
för att skapa ett bättre erbjudande till kund. Se figur 7 för affärsmodell för APEA. 
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Figur 7: BMC för APEA 

Det värdeerbjudande som APEA kan erbjuda sina kunder, förutom brandvakten som 
redan är en fungerande produkt, är en mobil applikation som gör det enklare att 
kontrollera den mobila brandvakten. Detta skulle alltså generera en bättre användar-
upplevelse. Värden som är relaterade till den mobila brandvakten är reducerade 
kostnader och förhöjd säkerhet. Det kundsegment som APEA riktar sig mot är 
verkstadsindustrin och gällande kundrelationer har Thorén många personliga kontakter 
eftersom han varit verksam i många år inom branschen. Genom att skapa produkten 
gemensamt med dessa kontakter kan APEA sedan erbjuda långsiktiga relationer som 
bygger på automatiserad assistans. Ett exempel på automatiserad assistans skulle kunna 
vara när det går ett larm från den mobila brandvakten som kopplar det till larmcentralen. 
Dessutom skulle denna information om att larm har gått skickas till användarens mobila 
applikation, som då blir medveten om händelsen. Till denna övervakningsanläggning 
skulle intäktsströmmar kunna bestå av ett fast installationspris och sedan ett 
abonnemang som inkluderar övervakning till ett visst pris per månad. Övervakning 
skulle kunna inkludera datalagring, service etc. De kanaler som används för att nå ut 
till kunder är genom nyckelpersoner på APEA samt APEA:s hemsida, mässor och 
konferenser. 

De nyckelaktiviteter som är aktuella för APEA är främst produktutveckling och 
utformande av en mobil applikation. För att kunna utföra dessa aktiviteter krävs 
nyckelresurser i form av mjukvara, marknadsföring och branschkompetens. För delarna 
branschkompetens och marknadsföring har Thorén själv kunskap, men genom ett 
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nyckelpartnerskap med en mjukvaruutvecklare, som exempelvis Softhouse, så kan 
mjukvaruutveckling erhållas. Partnerskapet skulle karaktäriseras av en köpare-
leverantörsrelation där leverabeln är en kundlösning, det vill säga en mobil applikation. 
Kostnadsstrukturen för APEA är värdedriven till största del eftersom den mobila 
applikationen adderar ett värde till kundens upplevelse. De största kostnaderna för 
APEA är deras egna personalkostnader och kostnaderna för konsulter. Dessutom utgår 
en kostnad för marknadsföring. 

5.3.2 BMC för Södra Skog 

Södra Skog är en stor organisation varpå det finns många områden som skulle kunna 
vara aktuella för att genomföra ett IoT-projekt inom Södra Skog, då de hanterar många 
enheter och flöden inom skogsindustrin. Se figur 8 för BMC för Södra Skog. 

 Figur 8: BMC för Södra Skog 

Ett typexempel som används inom skogsbranschen är logistik för transporter av stockar, 
från skog till sågverk. Svenzén (2016) berättade att Södra har globala konkurrenter och 
för att kunna konkurrera med globala aktörers priser krävs effektivisering och 
digitalisering. En IoT-lösning innebär i och med detta ett värdeerbjudande som kan 
effektivisera och optimera processen genom att det exempelvis skulle vara möjligt att 
undvika driftstopp genom att kunna förutse när en maskin behöver service. Det finns 
även möjlighet att planera och förbättra hela flödet i värdekedjan som flera av de 
intervjuade påpekade. Det stora värde som IoT kan medföra till det aktuella kund-
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segmentet är kostnadsreducering och därmed högre marginaler. Vad som också blir 
möjligt med hjälp av IoT är att det går att kvalitetssäkra produkter och det är möjligt 
genom ID-märkning för att undersöka varifrån produkterna kommer.  

Det kundsegment som Södra skog riktar sig till är bygghandlare och inköpare av virke 
och massaprodukter. Kundrelationen med dessa kunder sker genom självservice och 
automatiserad service. Kunderna kan lätt beställa sina varor genom hemsidan eller 
genom att ringa till Södra för att göra sin beställning som de gör i dagsläget, och med 
IoT-lösningen kommer kundrelationen se densamma ut. De kanaler som Södra kan nå 
ut till sina kunder är via deras hemsida, mässor eller genom personliga kontakter. 
Intäktsströmmar består av ett erbjudande som fungerar genom abbonnemangsform, 
där en löpande månadskostnad inkluderar en viss sorts premiumtjänster. Dessa tjänster 
skulle kunna vara kvalitetssäkring eller identifikation av varifrån varan kommer. De 
nyckelaktiviteter som behövs till detta är problemlösning, kravspecifikations-
framställning med kund och implementation av IoT-lösning. Beroende på kund så 
kommer omfattningen av projekten att variera för Södra, eftersom vissa kunder har 
kommit längre med digitaliseringen än andra. Därmed är problemlösningsdelen och 
kravspecifikationen två viktiga delar i processen för att kunden ska få fram rätt lösning 
som passar kunden. Ytterligare en aktivitet som krävs är marknadsföring i de fall där de 
kan kvalitetssäkra produkten, då det skapar ett värde gentemot konkurrenterna och ökar 
konkurrenskraften. 

De nyckelresurser som Södra behöver i och med en IoT-implementation är experter 
från deras egen organisation, hårdvara samt resurser från deras samarbetspartners, som 
presenteras i nyckelpartnerskap, vilka är Softhouse och eventuellt SP. Softhouse kan 
bidra med en lösning som genom deras partners i sin tur täcker hela IoT-
implementationen. I detta fall med Södra kan SP också vara en potentiell partner 
eftersom de har genomfört forskningsprojekt för att ta reda på de möjligheter som finns 
med IoT och skogsbranschen, samt för att de har kompetens som kan vara till hjälp vid 
framtagning av en IoT-lösning. I och med att de har kunskap kring hela värdekedjan så 
kan SP vara med och bidra med en större, övergripande bild av hela värdekedjan, vilket 
är väsentligt när det kommer till IoT-lösningar på en omfattande nivå och som berör 
flera olika delar i en värdekedja. Kostnadsstrukturen är framförallt kostnadsdriven 
eftersom det bidrar till att öka marginaler och sänka priser, men även till att skapa ett 
bättre erbjudande till kund, de vill säga en värdedriven utveckling. De största 
kostnaderna för Södra är personalkostnader, konsultkostnader och materialkostnader. 
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6. Slutsatser 

För att kunna erbjuda en IoT-lösning krävs det att Softhouse har starka partnerskap som 
gör att de kan täcka alla delar av IoT-ekosystemet. De mest kritiska delarna för företaget 
är att de har partnerskap inom de lägre skikten såsom hårdvara, nätverk och inbyggd 
programmering. Softhouse har en god kunskap inom mjukvaruutveckling, som kommer 
se liknande ut för IoT-lösningar jämfört med deras tidigare genomförda projekt. Dock 
måste de anskaffa sig mer kunskap inom dataanalys, antingen genom rekrytering, intern 
utbildning eller outsourcing. Därefter handlar det till stor del för Softhouse att ta fram 
referenscase som de kan visa för sina kunder och använda till marknadsföring inom IoT. 

En generell affärsmodell för Softhouse och ett IoT-erbjudande har utformats i den här 
studien. Dock kommer denna affärsmodell behöva anpassas beroende på projektets 
karaktär, förutsättningar och omfattning, se tidigare analys. Även för Softhouse kunder 
så varierar utformningen av affärsmodell baserat på liknande aspekter som för 
Softhouse. En slutsats som går att dra utifrån detta är att alla projekt och kunder är 
unika, vilket nu till en början kräver en ordentlig utvärdering av kundernas olika 
förutsättningar och partners förmågor innan varje IoT-projekt startar. En kund kanske 
exempelvis redan har hårdvara och konnektivitet och då behöver Softhouse endast bistå 
med mjukvaruutveckling, medan annan kund inte har några delar själv och då måste 
Softhouse gå in med en helhetslösning. Så småningom kommer kunskap erhållas kring 
vilka partnerskap som passar vilka sorter projekt etc., och då kommer det förmodligen 
bli lättare för Softhouse att göra en bedömning av lämpliga partners. Även kredibiliteten 
kommer att öka för Softhouse när de har genomfört ett antal lyckade IoT-
implementationer. I och med att IoT är ett så pass brett och nytt område kommer det 
krävas starka partnerskap och en ständig utvärdering av dessa för att lyckas. 

6.1 Vidare forskning 

Den här studien har endast undersökt ett fåtal aktörer inom IoT-ekosystemet varav dessa 
är mindre och medelstora aktörer i Sverige. För vidare studier skulle det vara intressant 
att se vilka aktörer som kommer vara dominerande i IoT-ekosystemet då det kommer att 
vara viktigt för bolagen vid val av partners och även för utveckling av standardiseringar. 
Utmaningar med IoT är något vi inte heller gått in på i djupare detalj i denna studie, 
utan endast presenterat då de är viktiga att tänka på vid utformande av IoT-
applikationer. Vidare studie där partners som hanterar dessa utmaningar analyseras mer 
ingående skulle kunna göras samt även kartlägga tydligare hur dessa utmaningar ska 
hanteras för att säkra och stabila IoT-lösningar kan skapas. 
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Appendix A 
Följande Appendix innehåller intervjuguiden som utformades till respondenter från 
Softhouse. 

 

Intervjuguide, Softhouse 

§ Godkänner du inspelning? 

 

Tema 1: Softhouse och IoT 

§ Vad har du för roll på Softhouse? 
§ Kan du berätta om Softhouse och ert arbete med IoT? 
§ Vad har ni gjort för projekt inom IoT? 

 

Tema 2: Partnerskap 

§ Vilka partners samarbetar ni med nu? 
§ Vad kan ni på Softhouse göra själva inom IoT?  
§ Vad behöver ni hjälp med inom IoT? 
§ Finns det någon sorts partner som du tycker fattas Softhouse i nuläget? 

 

Tema 3: Ekosystem 

§ Vart ser du att ni står i IoT-ekosystemet? 
§ Vilka tror du är de främsta kunderna? 

o Nuvarande kunder? 
o Nya kunder? 

 

Tema 4: Avslutning 

§ Hur ser du på framtiden? 
§ Vad ser du för utmaningar med IoT? 
§ Har du någonting du skulle vilja tillägga? 
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Appendix B  
Följande Appendix innehåller intervjuguiden som utformades till respondenter som är 
eller skulle kunna bli partners till Softhouse inom IoT. 

 

Intervjuguide, partners 

§ Godkänner du inspelning? 
 

Tema 1: Introduktion 

§ Vad har du för roll på X? 
§ Kan du berätta om X och ert arbete med IoT? 
§ Vad har ni gjort för projekt inom IoT vad håller ni på med för projekt nu? 

 

Tema 2: Affärsvärde inom IoT 

§ Hur ger IoT värde för er?  
§ Vad tror du kan vara det största värdet i framtiden för er av IoT? 

 

Tema 3: Samarbete med Softhouse 

§ Vilka partners arbetar ni med? 
§ Vad kan ni hjälpa Softhouse med inom IoT? 
§ Vilka typer av projekt är ni intresserade av? 

o Karaktär 
o Omfattning 

§ Finns det något ni behöver hjälp med inom IoT (någon partner)? 
 

Tema 4: Avslutning 

§ Har du någonting du skulle vilja tillägga? 
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Appendix C  
Följande Appendix innehåller intervjuguiden som utformades till kunder till Softhouse 
inom IoT. 

 

Intervjuguide, kunder 

§ Godkänner du inspelning? 

Tema 1: Introduktion 

§ Vad har du för roll på X? 
§ Kan du beskriva företag X? 
§ Vad är ert främsta värdeerbjudande idag? 

 

Tema 2: Skogsbranschen 

§ Hur skulle du beskriva att skogsbranschen har förändrats de senaste åren? 
§ Hur ser digitaliseringen ut i skogsbranschen? 

 

Tema 3: Värdeerbjudande 

§ Har ni några problem i dagsläget? 
o Om ja, vilka sorts problem? 

§ Vad satsar ni på för typ av investeringsprojekt? 
§ Arbetar ni digitalt? 

o Om ja, i så fall hur? 
§ Hur ser du på Internet of Things? 
§ Kan du se några värden för er med IoT? 

o Vilka? 
§ Skulle ni i dagsläget vilja satsa på IoT? 

o Varför, varför inte? 
 

Tema 4: Betalningsstruktur 

§ Hur skulle ni vilja betala för en IoT-lösning? 
o Exempelvis: 

§ Klumpsumma 
§ Abonnemang 

§ Hur ser ni på de nuvarande betalningslösningarna med konsulter? 
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Tema 5: Avslutning 

§ Hur ser du på framtiden för ert företag? 
§ Har ni några speciella utmaningar ni står inför? 
§ Har du någonting du skulle vilja tillägga? 
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