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Sammanfattning  
 
Under de senaste åren har användandet av Internet of Things exploderat och i samband med 
det har även organisationers data ökat exponentiellt. Redan 2012 dubblades mängden data 
varje år. Trots att det blivit lättare att både förvara och analysera datan, Big Data, har den i de 
flesta fall bara lagrats men sedan ej hanterats och analyserats på ett effektivt sätt, ofta på 
grund av bristande kunskap. Ju fler saker organisationer kopplar upp desto mer växer också 
förhoppningarna om att det kommer att leda till större affärs- och samhällsnytta och värde för 
organisationerna och samhället. Uppsatsen undersöker möjligheterna att utvinna affärsnytta 
utifrån utmaningen med den ökande mängden data som Internet of Things genererar med 
hjälp av intervjuer med experter. Slutsatsen visar att för att ha möjligheter att utvinna nytta i 
organisationer och samhället måste det finnas kunskap om hur man hanterar och använder sig 
av den data som Internet of Things genererar.  
 
Nyckelord: Internet of Things, IoT, Big Data, datahantering, affärsnytta, samhällsnytta, 
kunskap.   
 
  



Abstract 
	
The last few years have seen an unprecedented growth in usage of Internet of Things and as a 
consequence there have been an exponential increase in organizational data. The amount of 
data in the world have doubled every year since as early as 2012. Despite storing and 
analysing Big Data have become easier most organisations still don’t utilize the data 
effectivly, and primarly because a lack of knowledge. With every new device organisations 
connect to the Internet the expectation of bigger business and social value grows. This thesis 
investigates possibilities of gaining business value despite the challenge of ever growing data 
from Internet of Things, through interviews with experts. It concludes that there has to exist 
an knowledge about handling and using Internet of Things-generated data to facilitate the 
possibility to reach business and social value. 
 
Keywords: Internet of Things, IoT, Big Data, data management, business value, social value, 
knowledge. 
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1 Inledning  
 
I det första inledande kapitlet kommer bakgrunden till de aktuella ämnena att tas upp, det 
kunskapsbehov som finns inom ämnet kommer att beskrivas tillsammans med uppsatsens 
syfte och forskningsfrågor. Kapitlet tar också kort upp vilka avgränsningar som kommer 
göras i uppsatsen och vilka kunskapsintressenter den riktar sig till.   
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Boken The Internet of Things, av journalisten och föreläsaren Samuel Greengard, inleds med 
att han berättar om hur en vanlig dag ser ut för honom och vilken uppkoppling han konstant 
har till internet. Han berättar om hur han redan innan han går till jobbet blir väckt av sitt 
aktivitetsarmband och kollar e-posten i sin smartphone. Han tittar på sitt sovmönster med 
hjälp av aktivitetsarmbandet och en tillhörande applikation i telefonen och väger sig med en 
våg som skickar hans vikt till samma applikation. (Greengard, 2015) 
 
Internet of Things, även IoT, är saker eller objekt som är uppkopplande till internet och till 
varandra. Sakerna eller objekten kan vara i princip vad som helst - en dator, en glödlampa, en 
bok eller en flygplansmotor är bara några få exempel (Greengard, 2015). Greengard (a.a.) 
beskriver de här enheterna som att de alla har ett unikt identifikationsnummer och en IP 
adress. Enheterna kopplas samman via teknologi, antingen genom kablar eller trådlöst, och 
här i inkluderas också satelliter, mobila nätverk, Wi-Fi och Bluetooth. Utvecklingen av 
enheterna, både för sig själva och tillsammans, skapar nya funktioner och helt nya kapaciteter 
för organisationer och konsumenter. Teknologin introducerar nya möjligheter att praktiskt 
använda data med hjälp av bland annat Big Data. (A.a) 
 
IoT handlar inte bara om att koppla upp saker och maskiner för sakens skull utan ett stort 
fokus ligger på att ta tillvara på IoT, på den samhällsvinst och de affärsmöjligheter som 
skapas. De affärsmöjligheter som finns är många och marknadsaktörer tar bland annat upp att 
de kan bidra till nya affärsmodeller, som skapar nya värdekedjor mellan företag och kunder, 
effektivare verksamhet i det operativa och smarta städer (Telenor Connexion, 2014; SAS 
Institute Inc, 2016). Den utveckling som i dagsläget förespås kring IoT är att det år 2020 
kommer finnas uppskattningsvis mellan 21 till 50 miljarder enheter uppkopplade till internet 
(Telia, 2014; Gartner, 2015; Cisco IBSG, 2011). Samtidigt som organisationer utnyttjar IoT 
för att nå affärs- och kundnytta så börjar även samhället att använda IoT för att nå 
samhällsnytta. Den smarta staden är ett begrepp som beskriver en stad där samhällets 
funktioner kommunicerar och samarbetar med varandra. Det kan röra sig om allt från 
automatiserad och resursmedveten avfallshantering till högeffektiva kollektivtrafiklinjer som 
ruttoptimeras med stora mängder trafikdata. (Sweco, 2016)  
 
Hand i hand med att användning av IoT ökar, ökar samtidigt den mängd och hantering av 
informationen och datan som skapas. Den organisationsdrivna digitalt lagrade information är 
det som kallas Big Data. (Lindholm, 2016) 
 
Framgångarna inom Big Data och dataanalys har gjort det lättare att både förvara och 
analysera datan som associeras med IoT. Dock kommer IoT kräva att organisationer 
omprövar hur de använder Big Data och säkerställer att lämpliga processer samt IT-
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infrastruktur finns på plats för att kunna ta tillvara på datan (Quinstreet Enterprise, 2014). I 
rapporten The Big Data Dilemma som beställdes av det brittiska parlamentet 2015 rapporteras 
att i företag som faktiskt utnyttjar sin data är det ändå endast 12% av datan som analyseras. 
Det trots att de företag som analyserar sin data är 10% mer effektiva än de som inte analyserar 
sin data. (House of Commons, 2016) 
 
Även Bloem et al. (2013) tar upp bristen på kunskap i organisationer för att kunna hantera de 
stora mängderna data på ett ansvarsfullt sätt och att organisationerna inte bara kan samla in all 
typ av data utan också måste ha en kompetens så att de kan använda sig av så mycket av datan 
som möjligt.  
 
 
1.2 Problemformulering  
 
Under de senaste åren har organisationers data ökat exponentiellt och redan 2012 
fördubblades mängden data varje år. Trots att det blivit lättare att både förvara och analysera 
Big Data har den i de flesta fall bara lagrats men sedan ej hanterats och analyserats på ett 
effektivt sätt. Organisationer som analyserar sina stora datamängder har dock sett upp till 
dubblade inkomster jämfört med andra organisationer som inte analyserar sin data. (Stryk, 
2015)  
 
Idag saknas bland annat den kunskap som krävs för att kunna hantera tillväxten av data 
(Quinstreet Enterprise, 2014; Stryk, 2015; Bloem et al., 2013) och det tyder på att det redan 
nu finns problem kring hanteringen av den stora mängd data som IoT genererar. På 
samhällsnivå och gällande smarta städer så ligger utmaningen i att ta vara på värdet samt att 
hitta kompetens som kan hantera integration av de lösningar som krävs. (Kordas, Lazarevic & 
Linn, 2015) 
 
Samtidigt ger marknadsaktörer en bild av att ett användande av IoT i princip är likställt med 
ett löfte om affärsnytta och värde i organisationerna. Huruvida IoT faktiskt kommer att kunna 
skapa den affärsnytta som förutspås, med dagens bristfälliga kunskap om datahantering, är 
inte självklart. 
 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor  
 
Uppsatsen och dess syfte är att undersöka hur möjligheterna att utvinna affärsnytta ser ut, 
utifrån utmaningen med den ökande mängden data som Internet of Things genererar. De 
forskningsfrågor som kommer att ligga till grund för undersökningen är:  
Hur ser relationen mellan IoT, Big Data och möjligheterna att utvinna affärsnytta ut?  
Vad kan öka möjligheterna att nå affärsnytta? 
 
Grundfokus kommer att ligga i att undersöka problemet och de tankar som finns kring dem i 
nuläget, men svaren på frågorna kommer även bidra med kunskaper och tankar kring hur 
personer verksamma inom området ser på och tror om framtiden i förhållande till dagens läge. 
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1.4 Avgränsningar  
 
Eftersom valet att genomföra undersökningen är ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
kommer uppsatsen ej att fokusera på några djupare tekniska detaljer, dvs detaljer kring 
implementation, programmeringsspråk, utvecklarmiljö etc. Geografiskt kommer fokus vara 
organisationer inom Sverige och främst i närområdet kring Uppsala och Stockholm.  
Tidsmässigt avgränsar sig studien till nutid då all empirisk forskning kommer ske under en 
kortare period. Det som beskrivs om framtiden är främst spekulationer utifrån hur det ser ut i 
nuläget. Eftersom fokus ligger på problemen med den data som genereras av IoT och dess 
möjliga lösningar kommer andra möjligheter att utvinna nytta från IoT inte tas i beaktning. 
 
I den forskning som presenteras i teorin gällande Big Data och IoT lyfts hantering av etik och 
integritet väldigt ofta upp som ett problem. Problemet är ingenting som uppsatsen kommer att 
lägga fokus på, men för att få en förståelse kring ämnet i sin helhet och utifrån vad som 
kommer tas upp i resultatet kommer problemen beröras kort även i teoridelen. 
 
 
1.5 Kunskapsintressenter  
 
Studien kommer huvudsakligen vara av intresse för personer och organisationer verksamma 
inom områden med fokus på IoT, hantering av data och Big Data. I resultatet kommer 
eventuella brister med Big Data som kan vara hinder för IoTs utveckling belysas och bristerna 
kan då komma att användas som vägledning för förbättring i framtiden. Uppsatsen, med dess 
studie och resultat, kommer att kunna användas i framtiden, till exempel genom att ligga till 
grund för fortsatt forskning och vidareutveckling inom området.  
  
 
1.6 Disposition  
 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Det första kapitlet, inledning (1), beskriver bakgrunden 
och syftet med arbetet. Kapitel två, forskningsansats och metod (2), går igenom valda metoder 
för att genomföra arbetet. I kapitel tre, teori (3), förklaras de teoretiska ämnen och begrepp 
som ligger till grund för arbetet, bland annat Internet of Things, Big Data och affärsnytta. 
Kapitel fyra, resultat (4), presenterar resultatet från intervjuer och tidigare forskning. I kapitel 
fem, analys (5), analyseras resultatet och i det sista kapitlet, slutsats och diskussion (6), 
presenteras slutsatsen samt en reflektion över arbetet och resultatet. 
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2 Forskningsansats och metod  
 
I kapitlet presenteras forskningsstrategin, det forskningsparadigm som finns tillsammans med 
metodval och metodiken för dataanalysen.  
 
 
2.1 Forskningsstrategi 
 
Genomförandet av studien kommer att ske genom en kvalitativ förklarande studie inspirerad 
av strategin fallstudie. Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheterna att utvinna 
affärsnytta utifrån utmaningen med den ökande mängden data som IoT genererar. Tanken är 
att undersöka ämnet i praktiken och sedan se om det finns någon skillnad med vad som sägs i 
teorin.  
 
 
2.2 Forskningsparadigm 
 
Valet av det underliggande paradigmet i uppsatsen står mellan positivism, interpretivism eller 
kritisk forskning eftersom det är en fallstudie-inspirerad studie som ska genomförs. Dock 
faller både positivism och kritisk forskning bort eftersom studien inte ämnar att undersöka en 
hypotes för att sedan bekräfta eller motbevisa den och heller inte ämnar att påverka personer 
genom identifiering, frågor och kritik. (Oates, 2006) 
 
Målet med studien är att förstå den problematik som finns i organisationer genom att lyfta 
fram experters uppfattningar om hur deras uppfattning kring problemet är. Eftersom både 
problemen och på vilket sätt de kan lösas kan uppfattas på olika sätt är det viktigt att ha en 
medvetenhet om att resultatet kommer att formas av tolkningar och det centrala för 
interpretivism som forskningsparadigm är just tolkningen. Uppsatsen vill lyfta fram en 
djupare förståelse hur problemen kring avsaknaden av kunskap uppfattas i specifika 
sammanhang och leder därför till att det paradigm som kommer finnas med i grunden till 
studien är det interpretitiva. Valet av det interpretitiva forskningsparadigmet baseras också i 
att genomförandet av studien av kvalitativ. (Oates, 2006) 
 
Några delar som karaktäriserar interpretivism och studien som ska genomföras är: 

• Den kvalitativa dataanalysen, det finns ofta en stor benägenhet att ta fram och 
analysera kvalitativ data inom interpretivismen. 

• Flera olika subjektiva verkligheter, det finns ingen enskild sanning utan verkligheten 
eller vår kunskap är konstruktioner av våra medvetanden. 

• Flera olika tolkningar, interpretivistiska forskare förväntar sig inte att komma fram till 
endast en förklaring på sina forskningsfrågor utan erbjuder ofta fler än en idé, och 
diskuterar vilken som är mest trolig att vara sann. 

• Forskarreflexivitet, forskare är inte neutrala. Deras egna antagande, tro, värden och 
handlingar kommer onekligen forma forskningsprocessen och påverka situationen. 
Därför måste man vara medveten och vidkännas vid hur man påverkar forskningen. 
(Oates, 2006) 
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2.3 Metodval 
 
Uppsatsen kommer att genomföras med en studie inspirerad av fallstudie-strategin men med 
ett större fokus på fenomenet IoT istället för ett specifikt fall. Fokus kommer att ligga på 
fenomenets kontext, det vill säga enskilda personers uppfattningar grundade i flera olika 
organisationer och situationer. Alltså olika perspektiv för att få större möjlighet att få fler 
tolkningar än ifall det endast skulle fokuseras på ett specifikt fall (organisation, person eller 
liknande). Avgränsningen av studien är tiden eftersom undersökningen av problematiken 
kommer ha fokus på nutid och därigenom en inspiration av fallstudie. Hade valet gjorts att ha 
fokus på ett specifikt fall hade det inte gett tillräckliga möjligheter till generaliseringar i 
slutresultatet och heller inte ge möjligheter till att kunna jämföra teori med verklighet. Därför 
kommer studien fokusera på ämnet i sig. 
 
Studien vill visa olika uppfattningar i organisationer och perspektiv vilket leder till att den blir 
av deskriptiv, förklarande, karaktär. De olika perspektiven leder till att kunskapen som tas 
fram i studien bygger på erfarenheter och kan ses som levande, direkta och grundade i olika 
sammanhang. För att få en mer utvecklad kunskap att besvara forskningsfrågorna med, ger 
inspirationen av fallstudie möjligheterna till framtagandet av kunskapen. (Merriam, 1994)    
 
Utgångspunkten för valet av en studie inspirerad av fallstudie-strategin grundas i att 
fördelarna ska överväga nackdelarna, eftersom det alltid kommer att finnas nackdelar vad 
man än väljer. De fördelar som har störst betydelse för studien är påvisandet av komplexiteten 
som finns i verkligheten. Den insamlade datan kommer inte göra sig rättvis i en redovisning i 
form av siffror, diagram eller matematiska formler.  
 
 
2.3.1 Datainsamlingsmetodik 

Att genomföra intervjuer med utvalda experter (se 2.3.4 Urval) inom det undersökta området 
tillsammans med tidigare forskning i ämnet är den metod som kommer ge det bästa resultatet 
och bästa förståelsen för hur problemet kring området ter sig. Studien ska ta fram menings- 
och förståelsekunskap och för att underbygga den kunskapen behövs kvalitativ data. Den 
datan ska ligga till grund för hela uppsatsen vilket betyder att det är extra viktigt att den är 
tillförlitlig och inte drabbas av missvisande resultat. (Oates, 2006) 
 
Avsaknaden av tidigare forskning kring kopplingen mellan IoT och Big Data gör att 
intervjuer är den metod för datainsamling som passar syftet bäst. Med intervjuer kommer 
studien kunna gå på djupet i det valda områden och bygga ett rikt dataunderlag med 
detaljerade svar som lägger grunden för en bra analys. 
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2.3.2 Sökstrategi	 
 
Den forskning som kommer att tas fram och redovisas senare i studien och som även kommer 
ligga till grund för analyser, slutsatser och antaganden kommer grunda sig i forskningen som 
går att finna i det underlag som framkommer i den litteraturgenomgång som ska genomföras. 
Datainsamlingen kommer att ske utifrån den sökstrategi och dess sökord som är presenterade 
i figur 1 nedan. Sökningen kommer att ske på svenska och engelska i databaserna Scopus, 
Web of Science, ProQuset, Google Scholar, UUs biblioteksdatabas och ämnesguide och i 
Springer Link.  
 

Sökord Internet of 
Things 

Big Data  Utveckling Använda Kunskap 

Synonymer 
och 

närliggande 
termer  

IoT stora 
datamängder 

positiv 
utveckling 

nyttja kompetens  

Sakernas 
internet 

lagra 
information 

framtiden use competence 

Web of 
things 

 development koppla 
ihop 

knowledge 

  growth make use 
of 

 

  progress    

  tillväxt   

 

Affärsvärde Problem Standarder  Öppna 
data 

 

affärsnytta problems interoperabilitet  open data  

kvalitet svårigheter  standards   

värde  interoperability   

business 
value  

    

Figur 1. Sökord som används.  
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2.3.3 Intervju  
 
Den metod som användas för att samla in material till uppsatsens resultat kommer att vara 
semistrukturerade intervjuer. Utifrån den formen av intervju kommer därför intervjuerna 
genomföras med fokus på intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar för att belysa 
deras perspektiv på bäst sätt. Intervjupersonerna kommer ges stor frihet och uppmanas att 
svara på sitt eget sätt. Fokus på personernas egna synsätt är viktig för att inte bli inlåst i en 
specifik synvinkel och därmed förlora det specifika perspektivet hos intervjupersonen. 
(Bryman, 2008)  
 
Förberedelserna av intervjuerna består i att skapa en intervjuguide som utformas som en lista 
över ämnen och specifika frågor som ska beröras under själva intervjun (återfinns i Bilaga 1). 
För att skapa en guide som ger användbara och konkreta svar kommer framtagandet av guiden 
ha fokus på att skapa ordning i de aktuella teman och en bra följd av dem. Språket ska 
anpassas utifrån vem personen är som intervjuas. För att få med perspektivet och 
sammanhanget ska även bakgrundsfakta kring personen få utrymme i guiden. (Bryman, 2008) 
 
Hela intervjun ska genomföras med öppenhet och under intervjun kan nya frågor uppkomma 
som ej finns med i intervjuguiden, men frågorna ska då ha en koppling till det 
intervjupersonen har sagt. Det är viktigt att det finns en medvetenhet kring att det är 
intervjupersonens uppfattningar och tolkningar av frågorna som är det viktiga. (Bryman, 
2008) 
 
Intervjuguidens teman och specifika frågor ska plockas ut utifrån kopplingen till uppsatsens 
nyckelord, syfte, problemformulering, forskningsfrågor och den teori som kommer att tas upp 
i studien. Fokus vid valet av teman kommer ligga i att både få en helhetsuppfattning samt att 
få detaljkunskap i varje specifik intervju.   
 
Det som kan vara en nackdel med intervjuer är att det är den insamlingsmetod som har svårast 
att uppnå tillförlitlighet och lätt blir missvisande. Därför är det extremt viktigt att man under 
studiens gång är väldigt noga med transkriberingen och kodningen av intervjuerna för att 
undvika bias, det vill säga missvisande resultat. Förutom problemet med tillförlitlighet 
kommer det även krävas mycket tid för transkribering och kodning. 
 
 
2.3.4 Urval 
 
Urvalet kommer ske genom ett målinriktat urval eftersom det är den specifika kunskapen, 
inom IoT och Big Data, hos deltagarna som efterfrågas. Utifrån urvalet kommer deltagare att 
väljas på ett strategiskt sätt för att få fram relevanta informanter utifrån forskningsfrågorna. 
Eftersom kontexten kring de olika ämnena och organisationerna som väljs är viktig kommer 
en viss typ av spridning medvetet att finnas med. Valen grundar sig också i olika 
rekommendationer som uppkommit tidigare. Experter som har kunskap inom områdena, men 
utifrån olika perspektiv och sammanhang kommer att väljas ut och tillfrågas om de vill och 
kan medverka. Det finns en önskan om att alla experter har kunskaper och färdigheter inom 
både IoT och Big Data, men samtidigt är det önskvärt att de arbetar med ämnena på olika sätt. 
De olika perspektiven kan i slutändan leda till att en eller flera experter har mer kunskap om 
IoT än om Big Data och datahantering eller tvärt om. Det ses dock inte som ett problem utan 
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som någonting positivt och önskvärt, eftersom det i resultatet kan visa sig att beroende på 
perspektiv och kunnighet ser experterna olika på problemen. 
 
 
 
2.4 Metodik för dataanalys  
 
Den teoretiska informationen och resultatet i studien är kvalitativ, vilket innebär att den 
analys som ska genomföras på den insamlade datan också är kvalitativ. En kvalitativ 
forskning sker inte i form av en rätlinjig process och därför kommer inte upplägget av 
undersökningen börja med att man bara samlar in information för att sedan analysera 
informationen. Processen kommer utformas på sådan sätt att parallellt med att information 
samlas in kommer den tidigare insamlade informationen analyseras. Det resulterar i att den 
ständiga analysen kommer föra studien vidare i rätt riktning, vad som är bra att fokusera på 
och vad som fattas. Konsekvensen blir då att de forskningsfrågor som från början är relativt 
breda, kommer bli mer specificerade samtidigt som de ständiga analyserna bidrar till mer 
förståelse, idéer och hypoteser. (Merriam, 1994) 
 
Transkribering och kodning av genomförda intervjuer kommer ske parallellt med den 
resterande processen. Det för att snabbt få en förståelse och kunskap kring vad det är för typ 
av data och information som samlas in. En snabb förståelse kommer leda till att det snabbt 
kommer kunna ske ändringar i kommande intervjuer om det visar sig att önskad information 
saknas. 
 
Intervjuerna kommer grunda sig på intervjuguiden och de teman som återfinns där och därför 
kommer en del av kodningen att ske deduktivt, eftersom vissa teman redan är identifierade i 
och med guiden. Det finns dock en övertygelse om att oväntade teman kommer uppstå i och 
med genomförandet av intervjuerna och kodningen kommer då också att behöva genomföras 
induktivt. För att plocka ut de likheter och skillnader som finns i intervjuerna kring de redan 
bestämda teman kommer kodningen först göras från det lilla till det stora. För att sedan finna 
de teman som visar på hur kunskapsproblemen bemöts i organisationers kontexter kommer 
kodningen sedan övergå till att genomföras från det stora till det lilla. Det för att man lätt 
missar viktiga saker som kan ha tagits upp när man redan i tankarna har ett specifikt tema i 
fokus.  
 
Eftersom insamlingen av datan kan ske på många olika sätt har svårigheten i hur datan ska 
analyseras identifieras som en eventuell nackdel som kan ha betydelse för processen och 
studien. En okunskap om hur dataanalyser av de olika material som samlas in kan leda till att 
fel analysmetoder används. Det kan leda till att insamlad information går förlorad eller 
förbises eftersom den bästa anpassade analysmetoden inte används. 
 
 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
När man pratar om värdet och det viktiga kring validitet (att mäta det man vill mäta) och 
reliabilitet (pålitlighet) är det inte bara kvalitativa studier och uppsatsen det gäller, utan alla 
typer av forskning. För att garantera en stark inre validitet i själva studien kommer de utvalda 
deltagarna för intervjuerna att först få ett utkast av resultatet skickat till sig. Det för att 
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kontrollera huruvida deras svar och åsikter har tolkats och återgivits på rätt sätt. Sedan 
kommer de också att få tillgång till hela uppsatsen när den är klar. Uppkommer det tvivel eller 
oklarheter kring aktuell information under själva skrivandet och framställandet av resultatet 
kommer aktuell person att kontaktas för att dubbelkolla informationen.  
Det är viktigt att använda sig av triangulering för att stärka den inre validiteten. 
Trianguleringen kan förklaras genom att man ständigt fastställer och kontrollerar sina egna 
tolkningar med de personer som är inblandade i den aktuella informationen, till exempel en 
person som har intervjuats. Det kan också vara att man har någon som kontrollerar och 
kommenterar det man kommer fram till samtidigt som man beskriver utifrån vilka värderingar 
och tolkningar man framställer ett resultat. (Merriam, 1994) 
 
Även när det kommer till reliabiliteten, gäller det att klargöra de befintliga utgångspunkterna 
eller om det finns något teoretiskt perspektiv som har inverkan på undersökningens 
pålitlighet. 
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3 Teori 
 
Den teoretiska delen av studien kommer dels redogöra för de begrepp som berörs och är 
viktiga i studien. Det för att skapa en förståelse för ämnena för att underlätta vidare läsning. 
Vidare kommer delen också presentera vad tidigare forskning säger om de ämnen som berör 
de problem som tagits upp i syftet och i forskningsfrågorna.  
 
 
3.1 Internet of Things 
 
Idag är allt från bilar till klockor och glödlampor uppkopplade och det finns ingenting som 
tyder på att färre saker kommer kopplas upp i framtiden (Greengard, 2015). Med 
uppskattningsvis över 20 miljarder uppkopplade enheter i världen idag kommer också större 
datamängder tillsammans med säkerhetsrisker och andra problem samtidigt som det överlag 
finns en väldigt positiv syn på IoT (Gartner, 2015). 
 
 
3.1.1 Definition av Internet of Things 
 
IoT är ett väldigt brett begrepp som inte har någon officiell definition eftersom det finns flera 
perspektiv att se IoT ur. Enligt Cisco IBSG (2011) är IoT helt enkelt den punkt i tiden då 
antalet uppkopplade saker, eller enheter, är fler än antalet människor i världen. Med 
utgångspunkt i en undersökning som visar på att antalet enheter i världen fördubblas ungefär 
var 5e år så uppskattar de att IoT uppstod någon gång mellan åren 2008 och 2009 (Cisco 
IBSG, 2011). Mer nyligen så definierar Vermesan et al. (2015) IoT i rapporten Internet of 
Things beyond the Hype: Research, Innovation and Deployment från forskningsorganet 
European Research Cluster on the Internet of Things som en global infrastruktur för 
informationssamhället som möjliggör avancerade tjänster genom att sammanbinda fysiska 
och virtuella saker baserade på existerande och växande interoperabla information- och 
kommunikationstekniker. 
 
I Sverige arbetar organisationen IoT Sverige för att driva på och främja utvecklingen av IoT 
inom Sverige genom att bland annat dela ut bidrag till projekt inom IoT. De definierar IoT 
som ett samlingsbegrepp för just den utveckling som leder till att kläder, maskiner och andra 
saker men även varelser och människor förses med sensorer och processorer. Resultatet blir 
att enheterna kan uppfatta och kommunicera med sin omvärld. (IoT Sverige, 2016) 
 
Med utgångspunkt i uppsatsens fokus på affärsnytta inom IoT med koppling till Big Data så 
kommer IoT Sveriges definition användas hädanefter. Den ger en övergripande definition som 
inte begränsar området till endast tekniska detaljer. 
 
 
3.1.2 Internet of Things idag och imorgon 
 
Användandet av IoT har ökat explosionsartat de senaste åren och idag finns det ungefär sex 
miljarder uppkopplade enheter i världen jämfört med fyra miljarder enheter 2014 (Gartner, 
2015). Gartner (a.a) förutspår också att det kommer finnas ca 21 miljarder anslutna enheter 
2015 och att det kommer spenderas över 3000 miljarder dollar på IoT-relaterade tjänster och 
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produkter. Vinnova (2013) hänvisar till flera bedömare som uppskattar att IoTs nytta för 
samhälle och industri är cirka det dubbla av vad teleoperatörer har investerat i utbyggnation 
av gsm-nätet. Vinnova (2013) har också räknat på hur IoTs värdepotential ser ut inom flera 
olika branscher och kommit fram till att i princip varje bransch skulle kunna nå ett större 
affärsvärde genom IoT. 
 
I Sverige har 77 procent av svenska tillverkande företag infört IoT-lösningar eller planerar att 
göra så inom två år enligt en undersökning från marknadsaktören Telenor Connexion (2014). 
I undersökningen citeras också en rapport av konsultföretaget Arthur D. Little och 
TeliaSonera som visar på att det finns 9 miljoner uppkopplade enheter i Sverige och att det år 
2017 förväntas ha ökat till 23 miljoner (Telenor Connexion, 2014). Det finns flera 
bakomliggande anledningar till ökningen men framförallt så har kostnader relaterade till IoT 
sjunkit de senaste åren. Kostnaden för bandbredd idag är 40 gånger lägre än för 10 år sedan 
samtidigt som priset för sensorer har halverats och kostnaden för bearbetning sjunkit med 60 
gånger under samma period (Goldman Sachs, 2014). Förutom lägre kostnader pekar också 
Goldman Sachs (a.a) på tillgången till Big Data som en av de viktigaste förutsättningarna för 
IoT. 
 
Telenor Connexions (2014) undersökning visar även att anledningarna till att svenska företag 
investerar i IoT främst är att förbättra sin tjänst eller service gentemot kund, uppnå 
kostnadsbesparingar eller skapa helt nya inkomstkällor. Samtidigt visar undersökningen på att 
svenska företag har tilldelat ansvaret för att driva IoT till olika ansvarsroller och det beror 
sannolikt på att området är så pass nytt att det ännu ej tydligt hunnit fastställas vem som ska 
ha ansvaret för IoT hos många företag.  
 
 
3.2 Big Data 
 
I det sociala och digitala samhället vi lever i idag skapas det data av nästan allting som man 
gör, inte minst från IoT. Vid en ökad digitalisering ökar också mängden data och det är när 
man genom avancerade tekniker och analyser av den data skapar information som det blir 
intressant. Med hjälp av den nya informationen kan man skapa nya och bättre avgörande 
beslut. (Andersson & Elf, 2015)   
 
 
3.2.1 Definition av Big Data  
 
Termen Big Data myntades inom astronomi och genetik och slog igenom i början av 2000-
talet men har snabbt spridit sig till andra forskningsområden och branscher (Mayer-
Schönberger & Cukier, 2013). Från början var definitionen att mängden med information 
hade växt sig så pass stor att den inte längre gick att hantera i traditionella 
datahanteringssystem men idag finns det ingen komplett definition av Big Data. I boken Big 
Data beskriver författarna Mayer-Schönberger och Cukier (2013) ett sätt att se på Big Data 
där definitionen hänvisar till saker som kan göras på stor skala men ej på liten skala, att finna 
nya insikter eller skapa ny vägar till värde, på sätt som förändrar marknader, organisationer, 
relationer mellan medborgare och myndigheter med mera. 
 



	 12 

Även Lindholm (2016) definierar Big Data som icke specificerat men förklarar ändå 
begreppet med att det består av digitalt lagrad information i olika former av stora mängder, 
från terabyte upp till petabyte. Eftersom den lagrade informationen utgör så stora mängder 
behövs det specifika metoder för att klara av att hantera den. Hon tar upp problem gällande 
inhämtningen av informationen, lagringen, delningen, överföringen, analysen och 
presentationen av den, men också att det berörda problemen löses på så sätt att man använder 
sig av många parallellt körda programvaror på upp till tusentals servrar (Lindholm, 2016). 
Vidare förklaras det att arbetet med Big Data kräver stora omfattande databaser, datalager och 
datautvinning. Analysen av informationen simplifieras genom att informationen samlas in 
från flera olika källor för att sedan ställas samman i datalager, eller informationslager. 
(Lindholm, 2016) 
 
Den definition som studien kommer att använda är dock den som föreslås i What is Big Data? 
A consensual definition and a review of key research topics där:  

Big Data representerar informationstillgångar som karakteriseras av den ökande mängden data, de 
olika datatyperna och den önskade analyshastigheten som kräver specifik teknologi och specifika 
analysmetoder för omvandling till värde. (De Mauro, Greco, & Grimaldi, 2015, s 103) 

 
De Mauro, Greco, & Grimaldi (2015) kommer fram till definitionen efter att ha gått igenom 
existerade definitioner av Big Data och nyckelområden inom Big Data, samt genom att ta 
hänsyn till att definitionen ska beskriva den typ av information som hanteras, kraven för att 
använda den informationen och ha ett fokus på att skapa värde. 
 
 
3.2.2 Big Data och dess tre v:n   
  
Framkomsten av Big Data förde med sig tre stora förändringar. Mayer-Schönberger och 
Cukier (2013) pratar om mer, rörigt och korrelationer. Med mer menas att det nu är möjligt att 
dra nytta av den stora mängden data som genereras, ibland finns till och med möjligheterna att 
analysera all data som finns tillgänglig om ett speciellt fenomen. Möjligheterna blir att vi kan 
gå djupare i detaljerna som inte varit genomförbart tidigare. När vi samlar in mycket data 
behöver man inte ha data av högsta kvalitet eftersom kvantiteten överväger den något sämre 
kvalitén. Korrelationer handlar om att man inte längre försöker visa på kausalitet (orsakerna 
bakom saker) utan istället försöker ta fram praktiska svar som ofta är tillräckliga. Big Data 
gör många saker snabbare, billigare och tillräckligt bra för att lära sig vad men inte hur.  
 
Som nämns i definitionen av Big Data kom man 2001 fram till att det finns tre faktorer som 
har inflytande på varandra när det gäller tillväxten av dataflödet. De tre faktorerna kallas för 
de tre v:na och består av volume, velocity och variety, se figur 2 (Bloem, van Doorn, 
Duivestein, van Manen & van Ommeren, 2012). Volume innebär den ökande mängden data 
och velocity handlar om den önskade analyshastigheten. Den önskade analyshastigheten 
grundar sig i att datainsamlingen sker i ett allt ökande tempo och att organisationer ständigt 
behöver vara i toppen. Man behöver då analysera data i realtid, eller så nära realtid som 
möjligt, för att utvinna dess värde. Här är timingen avgörande för att det ska gå att hålla sig 
konkurrensmässig bland sina kunder. (UBM Tech, 2013)  
 
Variety handlar om att den data som samlas in är av varierande typ, närmare bestämt tre olika 
format. Strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad data. Rosengren (2012, 24 augusti) 
skriver på IDG.se att strukturerad data består av data som är sammansatt på ett sätt som gör 
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att den går att förstå och läsas av människor och datorer. Den semi-strukturerade datan som 
samlas in består av till exempel e-post eller XML och utmärks av att den inte har en formell 
struktur, men separerar ändå de semantiska element som den innehåller. Formatet 
ostrukturerad data definieras genom att den inte är en del av en databas och kan vara till 
exempel bilder, video eller ljud.   
 

 
Figur 2. Big Datas tre v:n. (Russom, 2011)  

 
Med tiden har vissa experter och organisationer valt att lägga till både ett och två v:n till de 
inflytande faktorerna. IBM pratar om veriacity och om att man måste skaffa sig en säkerhet 
om att kvalitén på datan man har är hög. Det kan till exempel handla om att det finns dubbla 
uppgifter om en kund i ett kundregister (UBM Tech, 2013). Författarna Morton, Runciman 
och Gordon (2014) tar i sin bok Big Data: Opportunites and challenges upp det femte v:t, 
value. Det innebär att datan ska ha ett mätbart värde för organisationen som använder sig av 
den.  	 	      
 
 
3.2.3 Värde 
 
Med den mängd data som samlas in och finns tillgänglig, tillsammans med bättre och nya 
analysmetoder införskaffar sig organisationer mer kunskap och insikter om hur de potentiellt 
kan förändra de befintliga traditionella processerna kring att ta beslut. Användandet av Big 
Data och dess lösningar innebär att datan är tillgänglig i realtid, vilket innebär att 
beslutsfattare inte behöver vänta på att datan ska samlas in, sorteras och analyseras. 
Andersson och Elf (2015) tar upp fördelarna med att använda sig av maskininlärning som 
hjälper organisationer att skapa analysmodeller som i sin tur finner mönster och genererar 
optimala beslut. De Big Data-lösningar Andersson och Elf (a.a) tar upp menar de på kan 
hjälpa organisationer att på ett bättre sätt skapa en förståelse för hur marknadens behov ser ut 
och hur kunderna på marknaden handlar och agerar. Förståelsen leder sedan i sin tur till att 
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man kan utveckla företagets nyskapande processer på ett lättare sätt och att man också kan 
skapa värde för företaget på ett lättare sätt. (Andersson & Elf, 2015)  
 
Russom (2011) tar i resultatet av sin undersökning upp att redan 2011 hade ca 34%, av de 325 
organisationer som var med i hans undersökning, anammat någon form av avancerade 
analyser på Big Data. Vidare presenterar han faktorer en organisation anser sig själv dra mest 
nytta av med att analysera Big Data.  
 
Det största värdet för organisationen handlar om den nytta de kan dra kopplat till sina kunder. 
Allt ifrån bättre marknadsföring till förbättrad kundbas är av värde. Analyser av Big Data 
hjälper till att utveckla definitioner av specifika kundbeteenden och skapa förståelse för 
beteendena. Det hjälper också till att skapa mer förståelse inom organisationerna. Den stora 
mängden som analyseras kan ge mer insikt i kunskaperna kring affärsnyttan, förståelse för de 
förändringar som sker i affärerna och utifrån de kunna göra prognoser och olika planeringar. 
Analyserna ger också en insikt i vad det är som ligger till grund för olika kostnader i 
organisationerna. Gällande säkerheten kring organisationerna och deras affärer kan analyserna 
ge information och insikt kring bedrägeri, identifiering kring risker och olika trender. De kan 
också hjälpa till att automatisera vissa processer i den analys som sker i realtid. Russom 
(2011) nämner också värde för organisationer kring kundlojalitet, en optimerad 
serviceupplevelse, en optimering av hälso- och sjukvården och resultat kring olika 
leverantörer baserat på kvalitet och kostnad.    
 
Samtidigt som Russom redan 2011 lyfte fram fördelarna och nyttan med Big Data fortsätter 
det ständigt komma information och rapporter kring de möjligheter och nytta som finns. 2016 
släppte House of Commons en rapport som bland annat innehöll möjligheterna kring Big 
Data. House of Common är underhuset och den ena kammaren i det brittiska parlamentet. 
Rapporten lyfter fram att om man utnyttjar den data som idag finns på rätt sätt bör den vara så 
pass omvandlande att den ökar effektiviteten och nyttan. Rätt använd kommer analyserna av 
datan visa nya vägar inom forskning som kan rädda liv och även skapa möjligheter kring 
innovation ingen än kan ana inom alla sektorer och branscher. Rapporten tar också upp att 
organisationer i nuläget är långt ifrån att kunna utnyttja den fulla potential Big Data och 
analyser möjliggör och att det flesta bara analyserar omkring 12% av den data de innehar. 
(House of Commons, 2016)  
 
Undersökningar och mätningar som gjorts visar på att Big Data beräknas skapa 58 tusen nya 
jobb under perioden 2012-2017 och bidra med 216 miljarder pund till den brittiska ekonomin. 
Undersökningarna visar också att de organisationer som utnyttjar sin data är 10% mer 
produktiva än organisationer som utnyttjar den. Rapporten uppskattar att om alla de 
organisationer som i nuläget inte nyttjat den data de innehar skulle nyttja den, skulle en 
ökning av hela Storbritanniens produktivitet ske med 3% (House of Commons, 2016). Den 
brittiska regeringen har beskrivit hur Big Data kan hjälpa till att minska kostnader, öka 
produktivitet och därmed förbättra och utveckla leveransen av tjänster (a.a).   
 
 
3.2.4 Kunskap och bristen på kunskap 
 
Bloem et al. (2013) säger att man inte kan lägga allt arbete kring Big Data på de som forskar 
om ämnet. Man måste utveckla ett samarbete mellan många olika verksamma inom ämnet (till 
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exempel it-ledningen, marknadsförare och de som jobbar med business intelligence i sin 
verksamhet) för att skapa kompetens som krävs för att fullt kunna behärska den komplexitet 
som Big Data innebär. Vidare uppmärksammar de att delandet av information och ny teknik 
är allmänt utbrett i dagsläget. Med den inställningen är det viktigt att man har faktorer som 
kompetens och en vilja att bidra, och då möjligheter att kunna tillämpa sin insikt. Det är också 
viktigt att lägga fokus på att skapa ett bra samarbete, väl utförda datavisualiseringar och gör 
man investeringar i Big Data är det med ett affärsfokus investeringarna ska göras. Lika 
mycket som det ska ligga fokus på affärer och investeringar ska man ha fokus på vilken typ 
av data och uppgifter det är man behöver för olika typer av frågor. (Bloem et al., 2013) 
 
Författarna tar också upp att flera studier under senaste tiden som har visat på att många 
organisationers efterfrågan på analytiker med kunskaper kring Big Data är större än vad som 
finns tillgängligt (Bloem et al., 2013). Samtidigt pratar Andersson och Elf (2015) om att det 
fortfarande är många organisationer som inte har upptäckt analysmöjligheterna av sin data 
och den potential som det innehar och att de som använder sig av datan har svårt att använda 
sig av den fullt ut. Många organisationer frågar sig fortfarande om de har rätt kompetens och 
kunskaper kring värdeskapandet av analyserna (Andersson & Elf, 2015). Vidare framkommer 
det hur många som anser att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens för att kunna 
hantera Big Data, som vet hur systemen fungerar och har rätt tankesätt när det kommer till 
analyser och affärer. Vissa organisationer anser att de behöver finna personer med rätt 
kompetens och kunskap innan de börjar med implementeringen av Big Data i verksamheten 
medans andra anser att det besitter kunskaperna för att dra igång implementeringen. Det har 
dock visat sig i senare stadier att de är i behov av kompetens och kunskap som de själva inte 
besitter. (A.a) 
 
Rapporten författad av House of Commons (2016) är av den uppfattningen att Storbritannien 
har stora möjligheter att bli ledande i utvecklingen och användandet av tekniker kring 
analyser av Big Data. Dock tyder allt på att möjligheten kommer försvinna om de inte direkt 
gör något åt att det saknas kunskap inom ämnet. En nyligen genomför undersökning visar att 
hela 93% av landets IT-organisationer upplevde ett glapp i kunskapen som påverkade 
verksamheten. Glappet är ett stort problem för industrin. Fortsättningsvis rapporteras det om 
att glappet är på väg att nå en form av krisnivå där det inte bara drabbar ekonomin utan också 
kvalitén och säkerheten kring datan. Det har vidtagits en rad åtgärder kring glappet men 
kompetensen och kunskapen kring Big Data har inte åtgärdats på ett strategiskt sätt. (A.a.) 
  
Stryk (2015) tar upp problemen kring att företagen inte själva innehar de kunskaper som 
krävs för att hantera tillväxten, tillsammans med att analysverktygen inte är tillräckligt 
effektiva. Även Russom (2011) visar siffror på att det är den otillräckliga kunskapen kring de 
stora mängderna data som är det största hindret. Han lyfter också fram avsaknaden av 
kunskapen kring användandet av analytiska system och kunskapen kring att kunna göra datan 
användbar för användarna. (Russom, 2011)   
 
Även Bloem et al. (2013) tar upp bristen på kunskap i organisationer för att kunna hantera de 
stora mängderna data på ett ansvarsfullt sätt och att organisationerna inte bara kan samla in all 
typ av data utan också måste ha en kompetens så att de kan använda sig av så mycket av datan 
som möjligt.  
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3.3 Kunskap och kompetens 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) förklaras kunskap som fakta, förståelse eller färdighet 
som man har tagit till sig via studier eller erfarenhet. Kunskap kan finnas i olika former och 
vara allt från bildning genom böcker till erfarenheter och visdom som man får genom livet. 
(NE, 2013) 
 
Hansson (2005) lyfter fram att kompetens innebär mer än att bara inneha kunskaper och 
färdigheter. Kompetens inom organisationer och verksamheter innebär att organisationen eller 
själva medarbetaren har en viss intellektuell, emotionell och social resurs i förhållande till en 
specifik uppgift. Att utveckla kompetens och kompetensutveckling i organisationer innefattar 
en kompetensstrategi som blir en del av organisationens affärsstrategi. Det medför att alla i 
organisationen blir delaktiga, från styrelse och ledning till den enskilda medarbetaren 
(Hansson, 2005). En kompetensstrategi påverkas av hur ledningen inom organisationen ser på 
medarbetarna och hur man väljer att utveckla sin kompetensstrategi. En strategi att anta är den 
kompetensdrivna som grundar sig i att det är kompetensen inom företaget som skapar affärer 
och vinster. Strategins fokus ligger på organisationens interna styrkor och svagheter och vad 
medarbetarna i organisationen kan och vill göra. Hansson (a.a) tar upp frågor en organisation 
kan ställa när det kommer till strategi och utveckling kring kompetensen. Vilka möjligheter 
till nya affärer finns i vår befintliga kompetens? Vilka kompetenser håller inte måttet och 
riskerar vår affärsutveckling?  
 
Beskrivningar av en organisations kompetens kring ett specifikt ämne eller ändamål innefattar 
ofta de kunskaper och färdigheter en organisation har anskaffat sig både medvetet och 
omedvetet. När begreppet kompetens innebär intellektuella, emotionella och sociala tillgångar 
innefattar kompetensen inte bara rena kunskaper som organisationer besitter utan även 
kunskaper och färdigheter som behövs, samt värderingar och attityder som krävs för ett ökat 
resultat. (Hansson, 2005)  
 
Organisationers kompetens är viktig för hur framgångsrik och konkurrenskraftig 
organisationen blir. Att utveckla kompetensen i en organisation som bidrar till att både den 
fullständiga organisationen och medarbetarna stärks är en av de punkter som tas upp som 
viktiga när man ska avgöra om en organisation håller god kvalitet eller ej (Lagrosen & 
Lagrosen, 2009). Inom Big Data idag saknas den kunskap som krävs för att hantera tillväxten 
av data (Bloem et al., 2013) och på samma sätt behövs det även kompetens för att ta tillvara 
på värdet IoT tillför en organisation och relationen där emellan (Kordas, Lazarevic & Linn, 
2015). De med störst ansvar för att en organisation har rätt kompetens och utveckling av 
kompetensen är cheferna och ledningen. De ligger ett ansvar på dem att avgöra vilken 
kompetens som organisationerna är i behov av och för att utvecklingen av organisationens 
medarbetare förbättras i den takt som krävs för att uppfylla en affärsnytta. (Hansson, 2005) 
 
 
3.4 Affärsnytta  
 
Lundberg (2009) tar upp fyra olika tillvägagångssätt för att skapa affärsnytta inom olika IT-
branscher. Man måste betona satsningens karaktär och därigenom beskriva vad målet med 
satsningen är och vilken nytta man vill uppnå samt därefter sprida informationen i 
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organisationen. Man måste placera nyttan rätt, vara medveten om att den inte alltid uppstår 
där man tror och att ibland kan kunder, leverantörer eller andra vara de stora vinnarna i 
satsningen. Man måste förkorta tiden tills nyttan slår igenom genom att planera realiseringen 
av nyttan och jobba aktivt med den. Till sist måste man även förlänga nyttans livslängd 
genom att vara medveten om marknadens utveckling och konkurrenters aktiviteter. 
 
När det kommer till olika typer av affärsnytta är den viktigaste skillnaden den mellan direkt 
och indirekt nytta. Direkt nytta är nytta som är en direkt följd av en satsning medan indirekt är 
då det krävs ytterligare åtgärder för att realisera nyttan. Många organisationer misslyckas att 
hantera den på rätt sätt eftersom det är väldigt lätt att utgå från att nyttan kommer falla ut 
direkt utan att egentligen ha underlag för det. (Lundberg, 2009) 
 
Det är också viktigt att organisationens ledning står bakom satsningen genom hela arbetet och 
inte endast hjälper till att planera den. Ofta prioriterar ledningen ned IT-frågor eftersom de ser 
frågorna som något av teknisk natur där organisationens experter hanterar dem bäst på egen 
hand. För att förverkliga och nå nytta från relationen mellan IoT och Big Data är det extra 
viktigt att motivera ledningen att delta i arbetet. Detta även om det ofta är svårt att visa på 
samband mellan investeringar och affärsnytta eftersom det alltid finns omständigheter som 
döljer den verkliga nyttan. (Lundberg, 2009) 
 
 
3.4.1 Standarder	 
 
Swedish Standards Institute (2016) börjar sin förklaring av vad en standard är genom en 
förenklad förklaring som säger att det är “gemensamt överenskomna lösningar på 
återkommande problem.” Mer fördjupat gäller det dokument som, vid flertalet användningar, 
ger bestämmelser, riktlinjer eller kännetecken för processer eller processernas resultat. 
Dokumenten ska skapas genom en överenskommelse och definieras av ett erkänt organ. 
Tanken med standarder är att skapa ordning i ett specifikt sammanhang. Standarder kan 
hantera informationsförvaltning inom allt från metadata för dokument till hur formatet ska se 
ut när det kommer till utbyte av information. Med informationsförvaltning menas behandling 
och skötsel av information som är buden till verksamheten och då först och främst 
information som hanteras elektroniskt (Sahlén Arkivkonsult AB, 2013). 
 
Standarder är en viktig del i relationen mellan Big Data och IoT. Användningen av standarder 
är till för att säkerställa att man kan ha en samverkan med andra och att saker samt den mängd 
information man samlar in överensstämmer med varandra. Om man som verksamhet håller 
till på den internationella marknaden är standarder ofta ett måste för att man ska kunna 
konkurrera. De bidrar även till bättre handel, samarbeten och delning av information på ett 
internationellt plan. De hjälper till att skapa ett snabbt godkännande och att undvika 
missförstånd. (Swedish Standards Institute, 2016) 
 
En väl användning av standarder ger i slutändan bättre och säkrare underlag till beslut som 
innehåller gemensamma uppfattningar om problem och möjligheter. Vill man underlätta 
arbetsprocessen och höja dess kvalité är standarder ett slagkraftigt redskap. Det är viktigt att 
vara medveten om att en standard inte ska ses som lagar som måste följas, utan är helt 
frivilliga att tillämpa. Dock fungerar de som kompletterande riktlinjer till lagarna så att de 
lättare kan följas. (Swedish Standards Institute, 2016)  
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Ollner (2016) beskriver en standard som en bestämd norm som har som uppgift att underlätta 
kommunikation. Underlättandet görs genom att skapa raka begrepp med tillhörande 
förklaringar och beteckningar. Han säger att man ska se på standarder som en självvald 
utgångspunkt för en överenskommelse.   
 
 
3.4.2 Smarta staden 
	
Smarta staden är ett begrepp som innefattar teknologi som används i samhället inom allt från 
energi, transport, avfallshantering och miljö med mera. Det finns ingen överenskommen 
definition men marknadsaktören Smart Cities Council (u.å.), som har medlemmar såsom 
exempelvis AT&T, Cisco och Microsoft med flera, definierar smarta staden som en stad där 
digital teknologi finns inbäddad i alla stadens funktioner. Organisationen IEEE (2016) 
definierar på ett liknande sätt att smarta staden är en stad som för samman teknologi, offentlig 
sektor och samhället för att möjliggöra effekter som bland annat en smart ekonomi, en smart 
miljö och smart boende. Detta genom att använda teknologi som smart belysning, solpaneler, 
smarta byggnader, sensorer som känner av väder och trafik med mera, alltså främst IoT-
teknologi. Smarta stadens främsta fokus är skapa samhällsnytta för samhällets invånare (a.a). 
 
 
3.4.3 Etiken, integriteten och säkerheten i datan	 
 
Ett hinder mot en framgångsrik relation mellan IoT och Big Data är hanteringen av etik, 
integritet och säkerhet i datan. Med IoT så kommer naturligt även större datamängder och 
med det även ett ansvar att inte missbruka eller förlora datan. De stora datamängderna gör det 
möjligt att till exempel kombinera olika dataset och då avanonymisera data som tidigare 
anonymiserats genom att analysera mönster. (House of Commons, 2016) 
 
Många organisationer är idag rädda för att missbruka användares data av misstag och både 
experter samt organisationer själva ser den etiska aspekten av Big Data som ett hinder att 
överkomma (Andersson & Elf, 2015). Även hos allmänheten finns det också en rädsla inför 
IoT och datainsamling. Hela 92% känner en oro över internetanslutna enheter och 90% är 
rädda att deras data ska stjälas (Greengard, 2015).  
 
Det är inte heller helt enkelt att veta vad som faktiskt är personlig data eftersom man genom 
mönster och Big Data-processer kan koppla både data till individer och individer till varandra 
(Mayer-Schönberger & Cukier 2013). I den agenda som Vinnova (2013) har presenterat 
tillsammans med IoT Sverige så är ett av målen att utforma etiska regler för IoT-system inom 
det framtida ekosystemet. Till exempel regler för när data ska raderas och endast metadata 
sparas. 
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4 Resultat 
 
I kapitlet kommer en presentation av de informanter som är medverkande i studien att göras 
tillsammans med en presentation av resultatet. 
 
 
4.1 Presentation av informanter 
 
Presentationen av de informanter som är medverkande i studien och som står för resultatet 
kommer introduceras utifrån perspektiven de står för och vilket fokus de har. De kommer 
också att presenteras med namn så att kopplingen mellan perspektiv och källhänvisning kan 
göras enkelt.  
 
 
4.1.1 Fokus på forskning   
 
Torbjörn Fängström arbetar som programchef på IoT Sverige och började arbeta där för drygt 
ett år sedan. IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram och programmet är en del av 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska 
innovationsområden. Målen med de strategiska innovationsprogrammen är att öka 
konkurrenskraften och undersöka ifall man kan bistå eventuella lösningar på de problem som 
man har i samhället. IoT Sverige har som organisation ett stort fokus på den affärs- och 
samhällsnytta som de förutspår ska komma från IoT som en del av digitaliseringen (IoT 
Sverige, 2016).  
 
IoT Sverige vill uppnå största möjliga effekt av sina insatser och eftersom IoT är ett område 
som utvecklas och förändras snabbt arbetar de agilt och har fokus på IoT för innovativ 
samhällsutveckling. I dagsläget har de finansierat projekt inom allt från utbildning och smarta 
hem till medicinsk IoT och skogsindustri.  
 
 
4.1.2 Fokus på säkerhet och standardisering kring Internet of Things  
 
Peter Waher arbetar på IT-konsultbyrån Giraff och har över 20 års erfarenhet av IoT och 
liknande områden. Idag arbetar han som Smart City Architect där han arbetar med hur man 
kan skapa säkra lösningar som är interoperabla och tvärtom. Tidigare har han bland annat 
arbetat med en plattform för IoT på företaget Clayster och skrivit boken Learning Internet of 
Things. 
 
 
4.1.3 Fokus på samhället   
 
Kristofer Sjöholm är konsult och uppdragsledare på Sweco där han har arbetat i ungefär ett år. 
Idag är hans huvudsakliga uppgift att leda utvecklare men han sysslar även med dataanalyser 
och databearbetning. Hos Sweco har man idag stort fokus på hållbarhet där mycket av det 
man gör har en samhällsinriktning och så även inom IoT. 
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Han började med webb- och systemutveckling 1995 och innan Sweco var han på SVT där han 
arbetade med systemutveckling och datajournalistik samt startade och ledde 
datajournalistikredaktionen Pejl.  
 
 
4.1.4 Fokus på Big Data utifrån ett organisationsperspektiv	 
 
Per Österman är Managing Director Analytics Lead på Accenture och har arbetat där i 18 år. 
Han har arbetat inom många olika områden men de senaste fem åren har han fokuserat på 
data, dataanalys och hur man kan skapa värde från all den informationen. Idag fokuserar hans 
arbete kring media- och kommunikationsteknologi-industrin och analytics inom 
affärsområdet Digital. Det affärsområdet startades för tre år sedan och har växt med 20-25% 
per år. 
 
 
4.2 Presentation av resultat 
 
I det här kapitlet kommer informationen och åsikterna från de personer som har intervjuats 
framställas. Det som lyfts fram är teman, likheter, skillnader, kategorier och mönster. 
Resultatet kommer presenteras med syfte att svara på frågeställningarna och kommer att 
beröra IoT, Big Data, kunskapen och problemen, standarder, kompatibilitet och konkurrens, 
den smarta staden, öppna data, integriteten och säkerheten i datan, affärs- och samhällsnytta 
och lösningar.    
 
 
4.2.1 Internet of Things och Big Data 
 
Informanterna har liknande synsätt på IoT och för dem innebär IoT saker som är 
uppkopplande på ett eller annat sätt samtidigt som de är kopplande till ett större system. 
Sakerna är också agerande och kan vara alltifrån en bil till ventilationssystem eller en 
pacemaker kopplad till en människa (Fängström, 2016; Sjöholm, 2016). IoT genererar data, 
samlar och förmedlar information. Informationen förs över, med hjälp av ett IP-protokoll, från 
saker som tidigare inte varit uppkopplade (Sjöholm, 2016).  
 
Waher (2016) tar upp att IoT inte hade en definition från början utan var en vision om att man 
skulle kunna ansluta saker till internet. Han har själv föreslagit en definition som handlar om 
vad man får när man ansluter saker som inte drivs av människor till internet. Han tar upp fyra 
olika områden som det handlar om, som både tar upp förklaringar till innebörden och problem 
som följde med. Första området handlar om anslutningsaspekten, hur man ansluter saker och 
att de är styrda av protokoll. Detta område tar också upp vilka protokoll som finns och hur de 
ska användas. Nästa område handlar om att man kopplar upp och ihop saker och innehåller 
alla former av sensorer och liknande. De två sista områden han lyfter fram i sin definition var 
ingenting man tänkte på i den ursprungliga visionen. Först att sakerna inte drivs av människor 
ställer stora krav på att sakerna kan ta egna beslut när nya situationer uppstår samtidigt som 
de ska skydda den data som genereras och inte kunna hamna i andra händer än ägarens. Sedan 
också att man faktiskt ansluter sakerna till internet var någonting som inte tänktes på eller 
sågs som ett problem. Man såg ingen problematik kring att sakerna körs över internet vilket i 
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sin tur leder till att hackers och andra nyfikna får det mycket lättare att försöka komma åt 
informationen. (Waher, 2016)    
 
Något som alla är överens om är även att IoT kommer leda till större datamängder och högre 
krav på hur den insamlade datan hanteras. Österman (2016) tar precis som litteraturen och 
tidigare forskning upp att den data som IoT genererar karakteriseras av tre faktorer, olika 
typer av data, tillgänglighet och snabbheten i datan. Dock anser han att definitionen är väldigt 
akademisk och för honom handlar Big Data helt enkelt om stora mängder data och hur man 
utvinner värdefull information i de stora mängderna. Ser man på all den i dagsläget 
tillgängliga teknik är Big Data inte längre någonting stort eftersom mängden, realtidsdatan, 
den strukturerade och ostrukturerade datan konstant ökar tillsammans med snabbheten. 
(Österman, 2016)     
 
 
4.2.2 Kunskapen och problemen   
 
I enlighet med teori och forskning som har redovisats bekräftar informanterna bilden av att 
organisationer ej har tillräckligt med kunskap om hur de ska analysera och hantera den data 
de samlar in idag. De lyfter också fram att det fattas kunskap i hur man ska analysera, tolka 
och använda sig av datan som i organisationer genereras av IoT. De stora mängderna data 
som produceras genom IoTs uppkoppling och leverans av data i realtid leder till frågor som 
vad man ska göra med datan och vilket värde den faktiskt har. I nuläget har organisationer 
och företag inte kunskaperna kring hur den ska användas på bästa sätt för att hitta den bästa 
nyttan och värdet med datan som IoT genererar. Ofta tror organisationerna att de har den 
kunskapen som krävs när den egentligen saknas (Waher, 2016). Sjöholm (2016) pratar om att 
utvinna nytta och värde med den typ av data är en mognadsfråga och att organisationer inte är 
mogna ännu. Han lyfter fram att utvecklingen som sker nu är stor men att det också finns en 
övertro på vad datan kan bidra med och tron om att så länge vi har massor med data så 
kommer nyttan och effekten att uppstå per automatik.  
 
En del organisationer motiverar sitt icke användande av data med att de inte vill missbruka 
organisationens kunddata eller riskera att deras varumärke fläckas ner, men det här är något 
som snarare tyder på att organisationer ej är medvetna eller har kunskap om hur de kan 
använda sin data för att istället skapa värde. Enligt Österman (2016) kan det till och med vara 
så att organisationerna känner sina kunder bättre än vad kunderna känner sig själva, vilket 
leder till att ett rätt användande av den data som organisationer samlar in kan erbjuda bättre 
tjänster till kunderna och fokusera mer på vad de faktiskt vill ha.  
 
Samtidigt som vissa organisationer väljer att inte använda sig av och utnyttja den data de har, 
ser andra organisationer en stor potential i vad man kan göra med all den data deras 
uppkopplade enheter och sensorer samlar in. Men trots att man samlar in mycket data är det 
ofta inte den datan företaget vill ha för att kunna förverkliga sina idéer samtidigt som de olika 
IT-system organisationen har inte heller kan prata med varandra eftersom de använder olika 
standarder. Det är väldigt sällan man når den vision man har för användandet av datan. Att 
man inte når visionen beror på att man inte har kunskaperna kring hur man ska analysera, 
koppla ihop och dra slutsatser kring datan som kommer från så många olika ställen. (Sjöholm, 
2016.)  
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Enligt Waher (2016) kan även den kunskapen som krävs på det tekniska planet vara en av 
anledningarna till att man inte använder datan på effektivast sätt. Då väldigt få har kunskaper 
kring hur man bedömer tekniker mot varandra och vilken som passar vilken data bäst väljs 
ofta den som helt enkelt fungerar.  
 
 
4.2.3 Standarder, kompatibilitet och konkurrens  
 
Ett annat problem som hämmar IoT att uppnå den nytta det skulle kunna nå och bidra till är 
de väldigt många olika standarderna som finns och används. Användandet av olika standarder 
leder till att produkter i alla lägen inte är kompatibla och det uppkommer svårigheter och 
ibland omöjligheter vid jämförelse av datan. Svårigheterna kan handla om att data innehåller 
information om samma sak, men användandet av olika standarder gör att det inte går att 
jämföra dem utan att konvertera dem först (Sjöholm, 2016). Får man en kompatibilitet och 
standardisering kommer den mängd data som finns bli lättare att hantera, även om den 
mängden konstant ökar. Om IoT ska lyckas uppnå den potential och effektivisering det pratas 
om måste organisationer och myndigheter ha ett mer standardiserat angreppssätt än det som 
finns i nuläget. (Fängström, 2016)  
 
En av anledningarna till att det används så många olika standarder är att organisationer ser en 
kortsiktig ekonomisk vinning med att använda sina egna standarder som inte är kompatibla 
med andra organisationer (Fängström, 2016). Strategin från företagen bygger på att de vill att 
det ska finnas data och information som de kan använda och göra ekonomisk vinning på 
samtidigt som den data de samlar in inte ska kunna användas av konkurrerande 
organisationer. Konkurrens-problematiken hämmar potentialen. (Sjöholm, 2016)     
 
 
4.2.4 Smarta staden   
 
När det gäller den ökade affärs- och speciellt samhällsnyttan som IoT spås bidra till finns det 
någonting som vissa kallar för tredje vågen och andra kallar för smarta staden. Smarta staden 
innebär att man har en vision om att saker ska finnas installerade överallt. “Överallt där du 
befinner dig i ett samhälle finns det saker som mäter saker som du kan interagera med.” 
(Waher, 2016) Varje specialområde i samhället kommer med smarta staden kunna ha tjänster 
som utvecklas, som interagerar med saker runtomkring. Visionen om ett smart samhälle är i 
dagsläget möjligt på det tekniska planet, men om det ska gå att utnyttja fullt ut behövs en 
infrastruktur i samhället som gör det genomförbart. (Waher, 2016) 
 
Smarta staden i ett samhällsfokus  

Smarta staden, det är ett stort paraply där man kan stoppa ganska många projekt. Någonting 
som går under smarta staden kallas för building information modelling, alltså 
byggnadsinformation. Det handlar om att man sätter data på alla objekt och få 
informationsflödet att fungera hela vägen, till exempel från arkitektur till leverantör och att 
använda sig av informationen i ett förvaltningsskede. Men då hela 
samhällsbyggnadsbranschen är en konservativ bransch är det en lång väg att gå innan 
visionen blir verklighet. (Sjöholm, 2016) 
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Den tekniken samhället behöver för att kunna hantera en smart stad är redan tillgänglig, men 
återigen blir konkurrensen och avsaknaden av en fungerande infrastruktur hämmande. Det 
eftersom det för olika organisationer i nuläget, som installerar och satsar på saker i samhället, 
inte finns någon ekonomisk vinning med att låta andra konkurrerande verksamheter ha 
tillgång till satsningarna (Waher, 2016; Sjöholm, 2016). Man måste få organisationer att inse 
och förstå att den konsumtion av data som finns har ett värde i sig, att det finns ett värde i att 
dela med sig av sina sensorer till andra parter. För att skapa värdet krävs det att man har en 
infrastruktur i samhället som ekonomiskt stödjer en konsumtion av data. Det kan innebära att 
samtidigt som man publicerar sina sensorer ute i samhället publicerar man också kontrakt för 
vilka villkor det är som gäller vi användandet av sensorerna. Ett anslutande till sensorerna är 
då samma sak som att man godkänner de villkor som gäller. (Waher, 2016) 
 
Skapar man en sådan ekonomiskt stödjande infrastruktur i samhället skapar man automatiskt 
en miljö där man som organisation och företag kan specialisera sig och skaffa mer kunskaper. 
Det kommer då bli lönsamt att satsa på till exempel publicering av sensorer som en tjänst i 
sig, eller att ha öppna data som en tjänst. Ett införande av en sådan infrastruktur kommer 
också leda till att det skapas en konkurrenssituation som förhoppningsvis leder till en 
förbättring och utökning av antalet enheter och sensorer som installeras och används i 
samhället. Men för att nå dit och nå den bästa nyttan måste samhället som sagt skapa en, eller 
organisera en, infrastruktur så att olika parter och konkurrenter kan samsas och inte förstöra 
för varandra. (Waher, 2016)  
 
Sjöholm (2016) tar upp det viktiga i att det faktiskt är staden som äger infrastrukturen och 
formatet på datan, men att det sedan är en fri konkurrenssättning.  

Om man kollar på smarta städer, Internet of Things och Big Data är det fortfarande ganska få som 
lyckats hitta kunskaper och affärsmodeller för att lyckas kapitalisera på samhällsdata. (Sjöholm, 
2016)  
 
 

4.2.5 Öppna data  
 
Vinnova (2016) förklarar öppna data på det sätt att det är digital information som finns 
tillgänglig. Tillgängligheten ska gälla alla och informationen ska gå att använda, återanvända 
och distribuera utifrån egna förutsättningar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 
Tillgängligheten ska inte innehålla några som helst begränsningar i form av till exempel ett 
pris eller ha några immaterialrättsliga hinder. Kraven för att man ska kunna kalla information 
för öppna data benämns ofta som sex eller sju stycken krav. Informationen ska vara komplett 
och med det menas att information inte ska innehålla personuppgifter eller någon annan form 
av sekretess. Är det fallet ska information göras så tillgänglig som det bara går (Vinnova, 
2016). Informationen ska vara primär och alltså finnas i originalformat i den mån det går. 
Tredje punkten handlar om att informationen ska vara aktuell så att dess värde inte försvinner. 
Önskvärt är att det finns möjlighet till uppdateringar. Tillgängligheten ska sträcka sig till så 
många som möjligt och i så många olika områden det går. Det krävs också att informationen 
är strukturerad på ett sådant sätt att den är läsbar av maskiner och går att samköras med andra 
register, att den är fritt tillgänglig utan att man ska behöva betala för den. Den ska följa en 
standard som är öppen och inte heller ingå i ett patentlicensvillkor. (Vinnova, 2016)  
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Den nytta öppna data kan ge är bland annat att man skapar insyn och medverkan. Enskilda 
personer och företag kan själva välja ut någon speciell information och analysera den utifrån 
egna val och intressen. Sveriges Kommuner och Landsting (2016) trycker på att den öppna 
datan kan vara data som fungerar som ett stöd i verksamheten. De visar också på att det finns 
undersökningar som säger att den direkta tillväxtpotentialen ligger runt 10 miljarder kronor 
om användningen av offentlig data ökar. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016)  
 
Idén om att staden och samhället ska äga infrastrukturen handlar inte om att sätta upp sensorer 
i samhället och sedan sälja datan vidare till andra, utan handlar om att det är samhället som 
ska stå för kostnaderna att bygga upp en infrastruktur men att datan som genereras av 
sensorerna och sakerna är fritt tillgänglig för alla. Sjöholm (2016) anser att öppna data och 
byggandet av tjänster utifrån det kan bidra till en ökning av samhällsnytta och värde, men att 
det kan vara svårt att kapitalisera det. För att klara att göra en optimering krävs det att man 
har en bra frågeställning. Organisationer och företag måste veta vad de vill ha svar på. Utgår 
man ifrån hur infrastrukturen set ut och vad som är genomförbart kan man tillsammans med 
en bra frågeställning bygga bra tjänster som bidrar till nytta. Men att bara producera och 
inhämta data levererar inte automatiskt nytta. När man som samhälle och myndighet börjar 
öppna upp tillgängligheten för datan är det viktigt att man vet vilken slags data det är som 
efterfrågas och används genom att göra analyser och dokumentera. (Sjöholm, 2016) 
 
 
4.2.6 Integriteten och säkerheten i datan  
 
En faktor som informanterna alla lyfter fram som ett problem när det kommer till den stora 
mängd data IoTs sensorer genererar är säkerheten och integriteten kring datan. Den 
komplexitet i integrationen som ökar samtidigt som antalet uppkopplade saker och 
genereringen av datan var ingenting som man hade tagit i beaktande när man från början i den 
vision man föreställde sig om vad IoT och datan skulle ge (Waher, 2016). När det väl sen 
visade sig att säkerheten och integrationen var någonting man behövde ha med i planeringen 
kring utvecklingen av IoT uppkom svårigheten att göra de små sensorerna som IoT ofta 
använder med system som var säkra (Fängström, 2016).  
 
En fråga som uppkommer är om de kunder som genererar datan vet om var och hur datan 
lagras. Fängström (2016) lyfter fram att han inte tror att kunderna i nuläget är medvetna om 
vad det är för information som finns i den datan de lämnar i från sig och på vilket sätt man 
kan använda sig av den. I och med okunnigheten i nuläget finns det en risk att det blir ett stort 
problem i framtiden när kunskapen når kunderna och användarna av sakerna. Kunskapen kan 
då leda till att villkoren kring hur datan används och lagars vägras att accepteras. “När man 
förstår det kan det bli en backlash av det hela.” (Fängström, 2016.) Sjöholm (2016) och 
Österman (2016) trycker på att integriteten, säkerheten och medvetenheten är en viktig del att 
behandla om man ska få ut bästa samhälls- och affärsnyttan av IoT och informationen. Får 
människor välja själva vad som ska delas med av och det finns en god tilltro till 
organisationer eller den myndighet som använder sig av datan och information blir datan 
mycket enklare att behandla. Det ska heller inte finnas någon möjlighet att datan hamnar i 
händer som utnyttjar den felaktigt eller brottsligt. (Sjöholm, 2016; Österman, 2016)   
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4.2.7 Affärs- och samhällsnytta 
 
Alla informanter är överens om att IoTs data- och informationsgenerering har stora 
möjligheter att bidra till en ökad affärs- och samhällsnytta men att det i nuläget är ett hinder 
med den kunskap som fattas. Hur avsaknaden av kunskap visar sig i organisationer och 
samhället och vilka problem det leder till berörs ur olika perspektiv. (Fängström, 2016; 
Waher, 2016; Sjöholm, 2016; Österman, 2016) 
 
Samhällsfokus  

Det finns en övertro på att om det bara finns en massa data kommer smarta, intelligenta 
saker och städer uppstå. Så är inte fallet, man behöver veta vilka möjligheter det finns för 
sensorer, inhämtning av data och hur man ska göra det. Man behöver ställa frågor om vad 
man behöver ha svar på. Får man det kan man skräddarsy datainhämtningen, eller förändra 
den befintliga datainhämtningen så att man kan få svar på de frågor man har. (Sjöholm, 
2016) 
 
Skedet vi befinner oss i tidsmässigt just nu kräver att vi ställer mer frågor för att få bra svar. 
Vad vill vi veta? Vad är vettigt? Vad kan vi ta vettiga beslut kring? (Sjöholm, 2016)   

 

Big Data-fokus utifrån ett organisationsperspektiv  

Generellt sett har organisationer en allt för stor mängd data av den strukturerade datan och 
kategoriserar för mycket data som strukturerad. Datans kvalité beror på vilket mål man har 
med datan och hur man ska använda den. Det gäller att hela tiden veta vad slutprodukten 
ska bli. Hur ska man använda datan? (Österman, 2016) 
 
Datan måste vara anpassad för det den ska användas till och därför är det väldigt viktigt att 
man har förståelse och kunskap kring användandet. Okunskapen kan annars leda till att det 
går åt mycket pengar till ingenting. (Österman, 2016) 

 
Forskningsfokus  

Det finns en svårighet i att veta vad man gör affärer av. All data och information som 
samlas in, hur kan jag göra någon vinning på det? Det finns ett problem i att verkligen 
förstå när fokuset är organisationsmässigt. Vad är det vi ska göra och hur kan man ha nytta 
av all den data som bara samlas in. Idag har insamlandet mer fokus på “more to have” än 
att man faktiskt tänker efter varför man behöver den och hur man ska kunna använda den. 
(Fängström, 2016)  

 
Säkerhet och standardiseringsfokus  

Den ökade datamängden leder till att man måste försöka lokalisera datan och den 
kommunikation den leder till i så stor mån som möjligt. Vart ska datan lagras? Vilken data 
av den vi har behöver lagras centralt? (Waher, 2016)   
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Alla informanter är överens om att den tro som finns nu om att ju mer data vi samlar in desto 
mer kan vi förverkliga våra visioner inte kommer resultera i någon nytta. (Fängström, 2016; 
Waher, 2016; Sjöholm, 2016; Österman, 2016) 
 
 
4.2.8 Lösningar 
 
Utvecklingen av IoT och Big Data går väldigt snabbt i nuläget och väldigt många ser stora 
möjligheter i att bli effektivare i produktionen. I och med att man ser stora möjligheter så 
kommer det att tillföras medel, man gör så kallade proof of concepts, undersöker om de 
fungerar eller inte och fortsätter eventuellt utvecklingen. (Österman, 2016) 
 

Samhällsfokus  

IoT och Big Data förstärker varandra. IoT genererar Big Data och på ett sätt möjligheterna 
med datainsamling, analys och det man kan göra med Internet of Things. “De hänger ihop. 
De är kompisar”. (Sjöholm, 2016) 
 
För att nå nytta i organisationer och samhälle måste man attrahera duktiga medarbetare och 
ge dem frihet att undersöka, testa och prova sig fram. Sedan måste man koppla ihop det 
med de affärsmodeller och områden man jobbar i för att finna vilka problem det är som 
finns. Fattas kunskapen eller kompetensen kring till exempel sensorer, vad de kan göra, vad 
saker kostar, standarder och vilka verktyg som finns för analys blir det svårt att koppla 
verksamheten till affärsområdet. Alltså behöver man i verksamheten ställa frågorna, men 
man behöver också kompetensen. (Sjöholm, 2016) 
 
IT-företagen måste ut i verkligheten och se hur den fungerar för att kunna göra bra 
lösningar och tvärt om. De företag och kommuner som finns ute i samhället som jobbar 
med samhällsbyggnad måste skaffa större IT-kompetens. Då kommer de åtminstone att få 
kunskapen om vad man ska beställa, kunna testa och för att kontrollera att ställda krav 
uppfylls. Har man till exempel inte kompetensen och kunskapen när man ska upphandla en 
viss tjänst blir det sällan bra och man får sällan det man tänkt sig. (Sjöholm, 2016)   

 

Big Datafokus utifrån ett organisationsperspektiv  

Mycket kommer att förändras med hjälp av IoT och uppkopplade enheter. Det kommer 
finnas affärsmodeller som är rent industriella och den största affärsnyttan kommer att vara 
omedelbar. I och med att man bygger mindre och mindre sensorer och de finns i fler och 
fler saker, samtidigt som det kostar mindre och mindre, innebär det att man kan mäta mer 
och mer. Det kommer vara den stora revolutionen när det handlar om antalet signaler som 
man kan ta hand om. Det kommer leda till att man får större förståelse för hur det ser ut i 
det industriella landskapet. (Österman, 2016)   
 
Allt det kommer att kunna automatiseras och kommer drivas framåt. Det finns en stark 
koppling mellan IoT och dess sensorer och att bygga in lärandesystem, kognitiva och 
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artificiella intelligenssystem. Kan man bygga in lärande i industriella system kan man få en 
extrem effektivitet och nytta i bland annat industriella tillverkningar. Maskiner i produktion 
kan då lära andra maskiner i och med att det finns så mycket data och information från 
sensorerna som man kan ta hänsyn till. (Österman, 2016)   
 
Organisationer som utnyttjar IoT och informationen i datan kommer köra över de 
“traditionella” organisationerna som inte har förstått vilket värde man kan få ut av datan. 
Ledningarna kommer då inse att det behöver göra förändringar innan det är för sent och 
kräva att kompetensen finns. Alltså krävs det ett kompetensskifte tillsammans med insikten 
att det är en överlevnad att agera på de digitaliseringsmöjligheter som uppkommer. 
(Österman, 2016)   
 
Framtiden kommer också handla om att man måste bygga upp en ömsesidig relation mellan 
kunderna och organisationen. Utan relationen kommer man inte kunna använda datan man 
har tillgång till på rätt sätt. Med hjälp av Big Data och all den analys som kan göras med 
datan, kan man bli enormt lojal och privat mot en enskild kund. Så rätt inställning är att 
vara lojal mot kunden och inte att kunden ska vara lojal mot organisationen. (Österman, 
2016)   

 

Säkerhet och standardiseringsfokus  

Med tiden kommer de stora aktörerna som skapar utvecklingsverktyg att komma med 
ramverk som hanterar allt det tekniska. När man idag ska göra ett API tas ofta inte några 
djupa tekniska beslut kring det hela. De flesta tänker sig bara ett API som är REST-
orienterat, för att det är "så man gör". På liknande sätt kommer det att bli med IoT vad 
gäller protokoll, gränssnitt och liknande. Man kommer att göra på det sättet som är 
föreskrivet av de stora aktörerna, utan att tänka så mycket på saken. (Waher, 2016)   
Just nu pågår en diskussion om hur man ska eller kan göra, men i slutändan kommer 
utvecklingsverktyg komma med färdiga ramverk. Det kommer då bara vara att ansluta en 
sak och sedan är det klart, operativsystem och liknande sköter resten. (A.a)   

 

Forskningsfokus  

Viktigt att tänka på när man optimerar IoT och använder det till nytta, effektivisering och 
automatisering är att det kan uppfattas som ett hot för många. Istället för att ge bilden till 
människor att dess arbete skjuts bort, måste man fokusera på att det ges möjligheter att 
arbetet människor gör får högre status, blir roligare och bättre. Man måste utgå från de 
personer som jobbar med det man vill optimera och effektivisera och försöka integrera 
lösningarna tillsammans med dem. (Fängström, 2016)   
 
Synen om att IoT är ett hot är realistisk, men  

tittar man till exempel på kommuner kommer det förhoppningsvis bli mer att om man kan 
effektivisera det på ett bra sätt så kommer personer inom hemtjänsten exempelvis kunna 
vara mer med människorna istället för att kontrollera om du tagit din medicin. Finns det ett 
automatiskt system kommer man inte behöva göra detta. (Fängström, 2016)  



	 28 

Informanterna är överens om att det kommer finnas lösningar i framtiden men att det finns 
olika vägar att gå för att komma dit. Det kommer komma ramverk som hanterar allt det 
tekniska (Waher, 2016) men man behöver attrahera rätt kompetens för att ta hand om den 
datan som samlas in samt undersöka hur verkligheten ser ut (Sjöholm, 2016). Det måste också 
finnas en ömsesidig relation mellan kunder och organisation för att kunna utnyttja datan på 
rätt sätt (Österman, 2016) och även mellan organisationer och arbetstagare som kan se IoT 
som ett hot mot deras arbete (Fängström, 2016). 
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5 Analys 
 
I avsnittet kommer resultaten från det tidigare kapitlet att analyseras tillsammans med en 
koppling till den tidigare forskningen. Kapitlet är indelat i avsnitten Kunskap och affärsnytta i 
teorin, Organisationers och samhällets kunskap och affärsnytta,  Standarder och 
infrastruktur,  Öppna data, Utmaningar med integritet och säkerhet, Var är vi idag och skilda 
framtidsuppfattningar i de olika perspektiven. Avsnitten har också tillhörande 
underrubriker.    
 
 
5.1 Kunskap och affärsnytta i teorin  
 
Avsnittet med underrubriker har fokus på hur kunskapen och affärsnyttan ser ut i 
organisationer utifrån vad som har tagits upp i uppsatsens teoridel.  
 
 
5.1.1 Organisationers kompetens 
 
Andersson och Elf (2015) tar i sin masteruppsats upp att det är många organisationer som 
frågar sig om de har rätt kunskaper och kompetens kring hur man får ut mest värde och nytta i 
analyserna av datan. Andra organisationer gör en satsning för att sedan upptäcka att 
organisationen inte hade den kompetensen som behövdes (a.a). I enlighet med den 
beskrivning av en organisations kompetens som Hansson (2005) gör visar det att 
organisationerna varken medvetet eller omedvetet besitter kunskaper, färdigheter, värderingar 
eller attityder kring det specifika ändamålets kompetens. Vidare visas att det ansvar chefer 
och ledning besitter i organisationerna inte har tagits och organisationerna kan då inte 
generera någon affärsnytta av en satsning på IoT.     
 
 
5.1.2 Kompetens och ledning  
 
Det första som tas upp i avsnitt 3.2.4 när Bloem et al. (2013) pratar om hur man på bästa sätt 
skapar kompetens som behövs för att hantera den komplexitet som finns, när man ska hantera 
och analysera den data och information som IoT genererar i organisationer, är att allt arbete 
och analyserande inte kan läggas på en grupp. Man måste involvera många olika delar av 
organisationen och verksamheten, som till exempel ledningen. Samtidigt tar Lundberg (2009) 
upp i avsnitt 3.4 att det är viktigt att ledningen i organisationen står bakom alla satsningar som 
görs och även finns stöttande genom hela arbetet och inte bara i planeringen av det. Vidare 
visar Lundberg (a.a) på att organisationers ledning sällan prioriterar satsningar fullt ut utan 
bara för dem vidare till experter. Bloem et al. (2013) och Lundberg (2009) visar tillsammans 
att det engagemang och satsningar som ledningen i nuläget saknar gör att varken kompetens 
eller affärsnytta kan nås i organisationerna.  
 
 
5.1.3 Affärsnytta 
 
Som tagits upp i avsnitt 3.1.2 gör Gartner (2015) en bedömning om hur många uppkopplade 
enheter det kommer finnas 2015 och hur mycket pengar som kommer att läggas på området. 
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Vinnova (2013) pratar om nyttan för organisationer och samhället som IoT kommer att bidra 
med och hur i princip alla branscher med hjälp av IoT kommer att kunna nå större affärsvärde 
och nytta. Dock är det Telenor Connexions undersökning 2014 som visar varför man som 
organisation investerar i IoT och vad affärsnyttan innebär. Lundbergs (2009) fyra olika 
tillvägagångssätt för hur affärsnytta skapas inom organisationer visar att man bland annat 
måste veta vad man har för mål med satsningarna och investeringarna. Det visar på att de 
organisationer som var med i undersökningen ligger steget före i att kunna nå affärsnytta med 
sina satsningar på IoT än de organisationer som inte beskrivit målen med satsningarna.     
 
 
5.2 Organisationers och samhällets kunskap och affärsnytta 
 
Avsnittet, med underrubriker, har fokus på hur kunskapen och affärsnyttan ser ut i 
organisationer utifrån vad som har tagits upp i uppsatsens resultatdel. För att kunna 
genomföra analysen så väl som möjligt görs också kopplingar till berörda delar i teorin.  
 
 
5.2.1 Kunskap  
 
I enlighet med teorin och resultatet som har redovisats bekräftar alla informanter i avsnitt 
4.2.2 bilden av att organisationer ej har tillräckligt med kunskap om hur de ska analysera och 
hantera den data de samlar in idag med IoTs enheter. De ger en bild av nuläget där 
organisationer och företag inte har kunskaper kring hur datan som IoT genererar ska användas 
på bästa sätt för att hitta den bästa nyttan och värdet med datan. Det visar på att det just nu är 
svårt att uppnå affärsnytta med IoT eftersom den kunskap som fattas är bromsande.  
 
Vidare pratar Sjöholm (2016) i samma avsnitt om att utvinnandet av nyttan och värdet i IoT 
är en mognadsfråga och att organisationer inte är redo. Fortsatt tar han upp att utvecklingen 
som sker just nu inom ämnet är stor och utvecklingen kan leda till att organisationer skaffar 
sig kompetens på det sätt som Hansson (2005) tar upp som omedvetet.  
 
 
5.2.2 Betydelsen av datan  
 
Den tro som finns om att ju mera data som samlas in desto lättare är det att nå sina visioner 
om vad IoT ska leda till och att då smarta saker bara ska uppstå dementeras såväl av 
informanterna (avsnitt 4.2.4) och av  Bloem et al. Sjöholm (2016), Österman (2016), 
Fängström (2016) och Waher (2016) tar upp betydelsen av att veta vad det är man vill ha ut 
av datan och information i slutändan och hur man anpassar den utefter det. Samtidigt pratar 
Bloem et al. (2013) om att mängden data som samlas in inte har någon betydelse om man inte 
har kompetensen att kunna använda sig av datan. (avsnitt 4.2.7 och 3.2.4) 
 
Organisationerna som har tron på att en ökning av insamlingen av data leder till visionerna 
har svårt att skilja mellan direkt och indirekt nytta som Lundberg (2009) tar upp i avsnitt 3.4. 
Organisationerna är av uppfattningen om att ett ökat insamlande av data kommer leda till 
direkt nytta och att inga andra åtgärder behövs. Men precis som Lundberg (a.a) säger 
misslyckas det ofta eftersom organisationerna tror att nyttan visar sig direkt utan några 
egentliga underlag för det. Förstår man att en satsning på att öka inhämtningen av data är en 
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indirekt nytta som kräver fler åtgärder för att få ut information ur datan kan de ytterligare 
åtgärderna hjälpa till att förstå vilken slags data man behöver och då kan åtgärder som att 
skräddarsy datainhämtningen leda till att organisationer i slutändan kan nå sina visioner om 
vilken affärsnytta IoT kan ge. Dock finns det ingen relation påvisad mellan hur mycket data 
som samlas in och att man uppnår affärsnytta utan relationen realiseras istället genom hur 
man använder den datan som samlas in som leder till affärsnytta. 
 
 
5.2.3 Utnyttjande av Internet of Things och Big Data  
 
Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.4 tar Bloem et al. (2013) upp att organisationer har en 
efterfrågan av analytiker som har kunskaper kring Big Data. Dock är den efterfrågan större än 
dagens kompetensutbudet vilket leder till svårigheter kring att finna rätt kompetens som kan 
hantera Big Data, som vet hur systemen fungerar och har rätt tankesätt när det kommer till 
analyser och affärer inom organisationerna (Andersson & Elf, 2015). Samtidigt lyfter 
informanterna fram att för att nå nytta i organisationer och samhällen måste man attrahera 
duktiga medarbetare och ge dem frihet att undersöka, testa och prova sig fram (Sjöholm, 
2016; avsnitt 4.2.8). Det framkommer även att det finns behov av ett kompetensskifte 
tillsammans med insikten att det är en överlevnad att agera på de digitaliseringsmöjligheter 
som uppkommer. Organisationer som utnyttjar IoT och informationen i datan kommer köra 
över de “traditionella” organisationerna som inte har förstått vilket värde man kan få ut av 
sensorerna och dess data. Ledningarna kommer då inse att de behöver göra förändringar innan 
det är för sent och då kräva att kompetensen finns (Österman, 2016; avsnitt 4.2.8). Här 
framkommer tydligt ett glapp i hur det ser ut gällande kunskapen och kompetensen idag 
jämtemot hur den borde se ut för att kunna utvinna nytta i samhället och organisationer med 
hjälp av IoT och analys av informationen.  
 
 
5.2.4 Skillnader i organisationer  
 
Skillnaderna mellan de organisationer som väljer att inte använda sig av och utnyttja den data 
de får av IoT och de som ser potentialen IoT, datan och informationen kan leda till (avsnitt 
4.2.2) tyder på att det finns skillnader mellan organisationer och var de ligger på vägen mot 
att uppnå IoTs affärsnytta. Att se potential och eventuellt vilken nytta man vill uppnå visar att 
man enligt Lundberg (2009) uppfyller ett av de fyra tillvägagångssätten för att skapa 
affärsnytta. Dock hämmar avsaknaden av kunskap organisationerna att nå visionen man har 
kring hur sensorer, data och affärsnytta tillsammans ska leda till nytta (Sjöholm, 2016).  
 
 
5.3 Standarder och infrastruktur  
 
Precis som avsnitt 3.4.1 tar upp är tanken med standarder att realisera relationer och ordning i 
ett visst sammanhang och en väl använd och utnyttjad standard ger bättre, säkrare beslut och 
högre kvalitet i arbetsprocessen. Standarder innehåller gemensamma uppfattningar om 
problem och möjligheter. Avsnitt 4.2.3 tar upp att det i dagsläget finns för många olika 
standarder som används för att IoT ska nå nytta.  
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När Waher (2016) pratar om vad som kommer hända med tiden tar han upp att det kommer 
skapas ramverk för det tekniska och för utvecklingsverktyg, som kan liknas med standarder 
(avsnitt 4.2.8). 
 
Utifrån det kan man se att om det i framtiden kommer standarder och ramverk som 
organisationer och myndigheter använder sig av kan det bli lättare för organisationer att veta 
mer specifikt vilken kunskap och kompetens det är som behövs. Då får de också lättare att 
både se hur IoT, Big Data och affärsnytta påverkar varandra samt skapa en kompetensstrategi 
som gör att hela organisationen blir delaktig i kompetenslärandet kring IoT (avsnitt 3.3). 
Förhoppningsvis leder det också till att den kortsiktiga vinningen som organisationer idag ser 
med användandet av olika standarder (avsnitt 4.2.3) förbises och fokus istället läggs på den 
affärs- och samhällsnytta som går att nå. 
 
På samma sätt som att organisationer måste se förbi den kortsiktiga ekonomiska vinningen 
när det kommer till att använda gemensamma standarder och ramverk måste man se förbi den 
konkurrens som finns i dagens samhälle (avsnitt 4.2.4). En syn från organisationer som 
innefattar fördelarna med att ha en gemensam infrastruktur kommer vidare leda till att 
organisationer kommer kunna lägga fokus på att specialisera sig och då skaffa sig mer 
kunskap och kompetens. Den kunskapen och kompetensen man då skaffar sig kommer 
innehålla rätt attityder som en del av kompetensen (avsnitt 3.3) och kommer kunna bidra till 
att man tillsammans når bäst nytta i samhället (avsnitt 4.2.4). 
 
 
5.4 Öppna data  
 
Bloem et al. (2013) tar i avsnitt 3.2.4 upp hur viktigt det är att man har en vilja att bidra med 
något och ett intresse när man ska införskaffa sig kunskap och kompetens kring hur man ska 
hantera mängden data som kommer från IoT. Samtidigt förklaras nyttan med att ha och 
använda sig av öppna data som att det skapas en insyn och medverkan utifrån egna val och 
intressen (avsnitt 4.2.5). Här kan man i organisationer dra fördel över vad öppna data kan 
bidra med och man kan också se potentialer i att öppna data kan vara med och bidra till att 
den kunskapen som i nuläget fattas kan tillföras i organisationer. Ett utnyttjande av öppna 
data i organisationerna kan inte bara leda till ökad kunskap inom organisationerna som sedan 
kan utnyttjas när man ska skapa affärsnytta inom organisationerna. Sjöholm (2016) hävdar 
även att om organisationerna tar till sig och använder de möjligheter som öppna data för med 
sig kan det leda till att organisationerna tillsammans bidrar till en ökning av en samhällsnytta 
och värde. Alltså kan ett användande av öppna data leda till ökad nytta både innan- och 
utanför organisationer.  
 
 
5.5 Utmaningar med integritet och säkerhet 
 
Ett bemötande av problemen med datan som skapas utifrån säkerheten och integriteten som 
krävs när man hanterar datan och den rädsla som organisationer har tas upp i avsnitt 3.4.2. 
Det ses som ett hinder och visar även här på att det är avsaknaden av kunskap som är 
grunden. Hade kunskaper funnits hade säkerheten och integriteten inte setts som ett hinder. 
Att man inte hade dem i beaktning när man från början föreställde sig visionen om IoT och 
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datamängderna (Waher, 2016) har lett till de problem och hinder som finns kring integritet 
och säkerhet idag.  
 
Sjöholm (2016) och Österman (2016) nämner att om man på ett lättare sätt ska kunna 
övervinna de hinder som integriteten och säkerheten är för att nå samhälls- och affärsnytta 
måste det från användarnas håll finnas en tilltro till organisationerna som har hand om datan 
de genererar (avsnitt 4.2.6). Så länge rädslan i organisationerna för att inte kunna hantera 
datan på rätt sätt finns kommer organisationerna heller inte kunna förmedla tillit till 
användarna och problemen kommer då att kvarstå.    
 
 
5.6 Var är vi idag?   
 
Informanterna såväl som teorin är av den uppfattningen att organisationer i nuläget har ett 
behov av att fråga sig vad det är man vill ha ut av datan och informationen i slutändan och hur 
man anpassar den utefter det (avsnitt 3.2.4; avsnitt 4.2.7). Kopplat till hur relationen mellan 
IoT och Big Data tillsammans uppnår affärsnytta i organisationer kan man utifrån Hansson 
(2005) i avsnitt 3.3 se att organisationer varken besitter kunskap eller kompetens i hur man 
ska använda sig av datan som skapas genom IoT och utan kunskap och kompetens finns inte 
möjligheterna att nå eller utveckla affärsnytta.  
 
Det informanterna och teorin menar att organisationerna behöver idag när det behöver förstå 
vad de vill veta, hur datan ska anpassas, vilken data man kan göra affärer av och hur man 
lokaliserar datan (avsnitt 4.2.7) är i princip likställt med det Hansson (2005) säger i avsnitt 3.3 
när han tar upp att organisationer måste avgöra vilken kompetens de är i behov av. Det för att 
kunna utveckla organisationen och medarbetarna för att kunna uppfylla en affärsnytta.  
 
 
5.7 Skilda framtidsuppfattningar i de olika perspektiven  
 
Utifrån de olika perspektiven som informanterna representerar i studien har olika 
uppfattningar framkommit gällande framtiden. Sjöholm (2016) med ett fokus på samhället ser 
en framtida lösning genom just samhället. Han tror på en interaktion mellan organisationer 
som finns i samhället och de organisationer som har ett IT-fokus och att det i ett möte 
kommer att uppstå kunskaper för båda sidornas vinning. (avsnitt 4.2.8)  
 
Österman (2016) med ett fokus på organisation menar att lärande industriella system kan ge 
en extrem effektivitet och nytta i bland annat industriella tillverkningar. Samtidigt menar han 
att framtiden också kommer handla om att man måste bygga upp en ömsesidig relation mellan 
kunderna och organisationen Utan relationen kommer man inte kunna använda datan man har 
tillgång till på det effektivaste sättet. Ur perspektivet bygger en bra framtid på rätt inställning 
till kunden. 
 
Waher (2016), som har ett fokus på området standarder, lyfter fram att det just nu pågår en 
diskussion kring ramverk och standarder men att det i slutändan kommer finnas färdiga 
ramverk. Operativsystem och liknande kommer då att sköta det som vissa organisationer idag 
har svårigheter med. Det kommer att leda till att man i framtiden kommer kunna specialisera 
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sig mer när grunden inte är en svårighet längre och man kommer då som organisation kunna 
bidra till samhällets infrastruktur och dess nytta.  
 
Forskarperspektivet, utifrån Fängström (2016), kopplar IoTs framtida nytta, effektivisering 
och automatisering till det som Hansson (2005) tar upp i avsnitt 3.3, nämligen att en 
organisations kompetens innefattar bland annat medarbetarnas vilja, värderingar och attityder. 
En felaktig optimering av IoT kan leda till att det uppfattas som ett hot för medarbetarna i 
organisationen. Fängström (2016) höjer fram att istället för att ge bilden till människor att 
dess arbete skjuts bort, måste man fokusera på att det ges möjligheter att arbetet människor 
gör får högre status, blir roligare och bättre. Man måste utgå från de personer som jobbar med 
det man vill optimera och effektivisera och försöka integrera lösningarna tillsammans med 
dem.  
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6 Slutsats och diskussion  
 
I avsnittet kommer svaren på uppsatsens forskningsfrågor att redovisas tillsammans med en 
diskussion kring svaren och en generalisering av resultatet. Det kommer också diskuteras och 
reflekteras över arbetets gång. De forskningsfrågor som ställdes i inledande skede av studien 
är: 
Hur ser relationen mellan IoT, Big Data och möjligheterna att utvinna affärsnytta ut?  
Vad kan öka möjligheterna att nå affärsnytta? 
 
 
6.1 Slutsats 
 
Efter genomförandet av studien, genomgången av teoretiskt material och resultat samt analys 
av dem så kan det konstateras att relationen mellan IoT, Big Data och möjligheter att utvinna 
affärsnytta bygger på att organisationer har en medvetenhet om vad de vill ha ut av den Big 
Data som skapas utifrån IoT. De måste alltså förstå vad för data IoT genererar och inte bara 
att den genererar data. 
 
För att ha möjlighet att utvinna affärsnytta med IoT krävs det kunskaper kring hur den Big 
Data som IoT genererar ska hanteras. Att det finns en avsaknad av kunskap kring hur den data 
IoT genererar ska analyseras och omvandlas till information bekräftas av såväl teori som av 
studiens informanter. Utifrån den information som tidigare tagits upp gällande kunskap och 
affärsnytta kan man också konstatera att utan kunskaper gällande datahantering i 
organisationer är affärsnytta någonting som är svårt, eventuellt omöjligt, att uppnå.  
 

Utifrån det kan man först och främst konstatera att de organisationer som har en 
medvetenheten om att den data de har tillgång till kan bidra till någon form av nytta har tagit 
sig ett steg längre i att förstå relationen mellan IoT, Big Data och affärsnytta än de 
organisationer som i nuläget inte är medvetna om potentialen datan innehåller eller de som 
har motiveringar till att inte använda sig av den alls. De organisationer som befinner sig på 
den nivån att datan inte är viktig för dem eller på något sätt skrämmer dem kommer troligtvis 
inom en snar framtid att bli utkonkurrerade av organisationer som på ett eller annat sätt har 
förstått datans värde.  
 

När det kommer till de organisationer som har en medvetenhet kring den potential och nytta 
som IoT kan bidra med finns det fortfarande en avsaknad av kunskap inom datahantering som 
hämmar att en affärsnytta nås fullt ut. Avsaknaden av kunskapen kan visa sig i olika områden 
och kan visa sig i allt ifrån hanteringen av integriteten och säkerheten kring datan till 
avsaknad av kunskap när det kommer till standarder och konkurrensen. Det kan också handla 
om att organisationerna inte har vetskap om hur man på bästa sätt hanterar datan.  
 
Den tekniken som samhället behöver för att uppnå nytta finns i nuläget, men trots det hämmas 
även nyttan i samhället av den avsaknade kunskapen och kompetensen kring datahantering i 
organisationer och myndigheter. Den konkurrens bland organisationer som finns och den 
obefintliga infrastrukturen som bland annat ligger till grund för hämmandet av nyttan grundar 
sig i organisationer och myndigheters saknad av kunskap och kompetens som tidigare har 
redovisats i uppsatsen. 



	 36 

 
Förslag har framkommit i studien om att det med hjälp av proof of concepts och den ständigt 
pågående utvecklingen kommer möjligheterna att nå affärsnytta öka med tiden. Det man vet 
behöver göras är att man måste kunna förstå hur man ska använda sig av datan med ett fokus 
på organisationen och deras affärer tillsammans med att man måste ha kompetensen som 
krävs. Som framkommer i både teorin och från informanterna krävs det en förståelse, ett 
fokus och en satsning från ledningen för att nyttan ska kunna nås fullt ut. Hur kompetensen 
ska utvecklas i organisationerna går inte att svara på, eftersom Bloem et al. (2012) visar på att 
organisationer medvetet söker efter kompetensen, som inte finns tillgänglig.    
 
Till slut går det alltså att utifrån studien kort konstatera att så länge kunskapsproblemen kring 
Big Data kvarstår har organisationer och samhälle även svårt att utvinna nytta från den data 
IoT samlar in. 
 
 
6.2 Diskussion 
 
Ju fler saker organisationer kopplar upp desto mer växer också förhoppningarna om att det 
ska leda till större affärs- och samhällsnytta och värde. Därför är det viktigt att undersöka vad 
som faktiskt krävs för att de uppkopplade sakerna ska leda till den eftersträvade nyttan. För att 
svara på de forskningsfrågor som presenterats i inledningen har tidigare forskning studerats 
inom de områden som presenterats i teoridelen, samtidigt som en egen undersökning har 
genomförts genom intervjuer av utvalda experter kunniga inom IoT och Big Data.   
 
Sökstrategin frambringade forskning i form av böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, 
blogginlägg och även artiklar, undersökningar och information från aktörer på marknaden 
som presenterar IoT och Big Data utifrån ett försäljningsperspektiv. De sökord som 
resulterade i den mest användbara informationen var en sammansättning av Internet of 
Things, Big Data, kunskap och affärsnytta eller varianter av dem. Resultaten gav både 
användbara böcker, som vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar. Sökningar innehållande 
någon form av problem eller svårigheter gav främst information som handlade om problemen 
kring hanteringen av säkerhet, integritet och etik. Trots sökstrategin framkom det tidigt ett par 
problem som visade sig i att det ej fanns mycket tidigare forskning som direkt berörde ämnet 
samt att de källor som hittades genom den använda sökstrategin ofta endast hade utdrag eller 
sammanfattningar tillgängliga om man inte beställde dem. Det begränsade möjligheterna att 
bygga ett stabilt forskningsunderlag. Dock kan det ses som att uppsatsen och dess tänkta 
kunskapsprodukt förhoppningsvis är ensam i sitt slag.  
 
En av svagheterna med resultatdelen är att endast fyra intervjuer har genomförts. Intervjuerna 
har skett med experter inom fyra olika organisationer och perspektiv för att ge en så 
diversifierad bild som möjligt. Det låga antalet intervjuer är självklart en nackdel och innebär 
en stor risk eftersom åsikterna som förmedlas i intervjuerna är subjektiva och färgade av 
informanternas kontext och påverkar resultatet i större utsträckning när urvalsgruppen är liten. 
I ett arbete med större omfång och med längre tid tillgänglig är det önskvärt att genomföra 
fler intervjuer för att kunna dra säkrare slutsatser. På samma sätt hade det varit 
eftersträvansvärt om man intervjuade flera experter från samma perspektiv istället som nu 
eftersom det endast är en expert där bilden helt utgår från den expertens egna erfarenheter och 
tankar. En till svaghet med resultatet som speglas i hur det presenteras är att det vid vissa 
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tillfällen var svårt att förstå om det var datahantering i allmänhet som berördes av 
informanterna, eller om den nämnda datahantering hade en koppling till den data som 
genereras av IoT. Svårigheten har lett till att det har varit svårt att presentera vissa delar av 
resultatet utan att lägga in egna tolkningar om vad det är för slags data som berörs. Skulle 
intervjuerna genomföras igen ska man ha i åtanke att be om konkreta exempel om vad det 
handlar om, även om intervjuerna som utfördes nu väl hade specificerat vad det var som 
efterfrågades.    
 
Vidare är det värt att nämna att flera av informanterna arbetar på organisationer där man 
arbetar med IoT och Big Data. Det innebär att det kan finnas ett egenintresse av att sälja en 
viss bild av situationen för att främja sina agendor, dock finns ingen tro att det är fallet med 
tanke på arbetets omfattning och förväntade spridning. Det är ändå en viktig punkt att ha i 
åtanke då de teman, frågor och problem som tas upp i intervjuerna både skulle kunna över- 
och underdrivas beroende på vilken inställning och säljaspekt organisationen har.   
 
Studiens forskningsparadigm har även en viss forskarreflexivitet som innebär att 
genomförandet av studien inte har genomförts med en neutral inställning. Den inställning som 
fanns kring ämnet innan genomförandet av studien var att det finns problem gällande 
kunskapen kring Big Data och att det har en påverkan på nyttan som IoT kan leda till. 
Inställningen byggdes på samtidigt som genomgången av litteraturen och intervjuerna 
genomfördes.  
 
Den starka inre validiteten i studien som eftersträvades genom att dela ett utkast av resultatet 
med informanterna kan inte garanteras eftersom en återkoppling endast mottagits av hälften 
av dem. Avsaknad av svar kan tolkas som att de inte har några invändningar på resultatet, 
men kan också tolkas som att informanterna inte granskat resultatet alls.  
 
Avslutningsvis tror vi att de berörda områdena kommer att kräva både tid och specifika 
insatser för att uppnå affärs- och samhällsnytta. Det kommer att finnas många hinder som 
ligger i vägen för nyttan, dels de som tas upp här och dels kommer det nya hinder i samband 
med att utvecklingen går framåt. Vi har olika uppfattningar kring en framtid som till väldigt 
stor del styrs av intelligenta saker, som till exempel självstyrande bilar. Vi hoppas dock på att 
utvecklingen kommer att ske så pass mycket att sakerna, deras data och information kommer 
att bidra till att förbättra, underlätta och hjälpa de som behöver det.   
 
 
6.3 Framtida forskning  
 
Förväntningarna kring uppsatsen och undersökningen har inte varit att bemöta ett helt nytt 
ämne och ta fram någonting “revolutionerade” tillsammans med en lösning. Tankarna med 
uppsatsen har varit att uppmärksamma ett befintligt problem och skapa medvetenhet kring 
problemet och samtidigt få en grund som kan byggas vidare på med olika inriktningar.  
 
Det finns i nuläget en efterfrågan av en kompetens som det inte finns i tillräckligt av. För att 
lösa de problem som studien tar upp krävs den efterfrågade kompetensen och det kan då vara 
av värde att undersöka om, var och på vilken nivå det behövs tillsättas medel för att fylla 
kunskapsglappet.  
 



	 38 

Finns tid och möjlighet kan man göra en longitudinell studie över hur problemen eventuellt 
förändras över tid i och med att det ständigt sker en utveckling. Den kommer också kunna 
svara på huruvida lösningar på de problem studien tar upp löses efter tiden.  
 
Uppsatsen bemöter problemet på en rätt så grundläggande nivå och har inget djupare fokus på 
ett specifikt område eller perspektiv. Dock har uppsatsen visat att det finns många olika 
områden som går att beröra på en djupare nivå än vad som nu gjorts.  
 
En uppfattning som framkom och bekräftades under studiens gång var att ett viktigt fokus var 
att få ledningen i en organisation att förstå hur viktigt det är att ha kompetens inom området. 
Därför bedöms en framtida forskning med fokus på ämnet och hur problemen ska lösas på 
ledningsnivå vara av stort värde för att finna lösningar och därigenom det kunna uppnå 
samhälls- och affärsnytta.   
 
Eftersom utvecklingen av IoT och hur det kan leda till smarta staden och samhällsnytta har 
bedömts som tredje vågen pekar det på att ämnet och forskningsområdet kommer att uppfattas 
som relevant och aktuellt en lång tid framöver. Det finns därför en uppfattning om att ämnet 
kommer ligga till grund för många olika undersökningar, kvalitativa som kvantitativa.   
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Bilagor  
	
Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Generella teman 
  
Big Data och problemen kring kunskapen  
IoTs framtid  
Ökningen av IoT 
IoTs potential för organisationers affärsnytta 
Big Data-problem ett hinder för IoTs utveckling? 
IoT en drivkraft för att lösa problemen med Big Data? 
 

Fokus på forskningsfrågorna  
 
 
Introduktion till intervjun  
 
Inställning till inspelning 
Inställning till anonymitet och i så fall på vilket sätt?  
Benämning i arbetet  
 
 
Bakgrund om informanterna  
 
Arbete 
Roll i organisationen  
Tid i organisationen och på posten 
 
 
Internet of Things  
 
Betydelse  
Internet of Things utveckling i framtiden  
 
 
Big Data  
 
Betydelse  
Analys  
Big Datas utvecklingen i framtiden  
Finns det problem? 
Lagring och hantering 
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Smarta staden 
 
Betydelse och projektet  
Öppna data  

• effekter 
• kunskap 
• problem  

Ekonomisk infrastruktur  
Sensorer  
 
 
Specifika frågor  
 

“Vi har hittat viss forskning som pekar på problem med kunskapen kring hur man hanterar 
informationen som samlas in”, hur ser du på det? 
Tror du att problemen kan vara ett hinder för att dra full nytta av IoT? 
 
Tror du organisationer först måste fokusera på sin datahantering innan de kan dra full nytta av 
IoT?    
 
Anser du att organisationer har kunskapen kring analysen av data/information för att utnyttja 
den på bästa/effektivast sätt?  
 

Vad innebär bästa för dig? 
Vad innebär nytta för dig?   
 
 
 

	
	
	
	
 
 
 
 

 
 
 
 
	


