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Abstract 

Due to the dramatic increase in internet usage and the rapid development of digital 

technology, the everyday life for both businesses and individuals is about to change. The 

increasing access to an internet connection means that technologies keep coming closer 

to our homes and we, as individuals, are more technologically interconnected than ever 

before. Businesses that work actively to realize solutions based on sensors and other 

Internet of Things (IoT) technologies can use that to their advantage and develop their 

own, but also their customers’ value-creating processes. There is, however, a need for 

regulation and the European Union has chosen to act. On the 25 May 2018, the GDPR 

comes into force; a regulation constructed to protect the integrity of the individual. By 

examining previous research on the subject of IoT, business models, smart homes and 

GDPR implementation and moreover interviewing companies conducting business 

within real estate based IoT-solutions, we propose that organizations, in order to stay 

competitive, should operationalize GDPR as a tool in the realization of smart solutions 

in the ever-changing digitized society.   



   

   

 

Förord 

Vi vill tacka varandra för att vi stod ut med den andres sällskap, i både med och motgång, 

under arbetet. Vi vill tacka Ulrika - utan din handledning och din positivitet hade detta 

arbete blivit mycket svårare. Slutligen vill vi givetvis tacka de respondenter som deltagit i 

vår studie, utan er hade studien aldrig kunnat genomföras. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel förklaras bakgrunden till val av ämne, studiens syfte och 

problemformulering samt de frågeställningar som hjälper oss att besvara studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Den globala användningen av internet har mellan 1995-2017 ökat med 5400 procent 

(Internetworldstats.com, 2017). Vi närmar oss en punkt i utvecklingen där den digitala 

utvecklingen sker i en så explosionsartad takt att det som anses modernt och nyskapande 

ett år, kan anses omodernt och förlegat redan nästa år (Brynjolfsson & McAfee, 2015). 

Detta ställer oerhörda krav på alla världens företag och verksamheter för att hålla sig 

uppdaterade och konkurrenskraftiga i det ständigt utvecklande affärsklimatet. 

Verksamheter behöver således anpassa sig efter den digitalisering som sker i en allt högre 

utsträckning, vilket i längden innebär att traditionella arbetsmetoder och strategier måste 

förändras för att möjliggöra realiseringen av nya värdeskapande processer som kan 

underlätta för verksamheter i en allt mer uppkopplad och föränderlig värld. 

Den explosionsartade ökningen av internetanvändare och tillgång till internet för 

allmänheten har även medfört en enorm digitaliseringsprocess i samhället. Ett av dessa 

områden som har varit en del av denna process handlar om att koppla upp olika enheter i 

både vardag och arbete. Dessa uppkopplade enheter finns runt omkring oss i alla 

sammanhang. Några exempel på detta är sensorer som känner av hjärtrytm och 

kroppstemperatur, eller bilar som registrerar körbeteende automatiskt (Caron, Bosua, 

Maynard, & Ahmad, 2016).  Enligt OECD fanns det 2016 en miljard uppkopplade enheter 

som interagerade med befolkningen i OECD-länder, och redan 2022 beräknas det antalet 

öka till 14 miljarder (OECD, 2016). Antalet uppkopplade enheter globalt hade 2011 

passerat antalet människor i världen, och 2020 förutspås den siffran uppgå till 24 

miljarder (Gubbi, Buyya, Marusic & Palaniswami, 2013). Ytterligare uppskattningar 

menar att antalet uppkopplade enheter kommer att uppgå till 26 miljarder samma år (Lee 

& Lee, 2016).  

Med dessa vitt skilda uppskattningar som bakgrund kan det konstateras att 

teknikutveckling är oviss och svår att förutspå.  Teknik överlag, och uppkopplade enheter 

som kommunicerar specifikt, förväntas kunna lösa en mängd problem och skapa helt nya 

möjligheter för bland annat kunder, verksamheter, anställda, städer och hem (Weinberg 

et al., 2015; Porter & Heppelmann, 2015). Dessa uppkopplade enheter benämns ofta som 

Internet of Things (IoT) och innefattar enheter som har inbyggda sensorer eller datorer 

som i sin tur är uppkopplade mot internet och kan kommunicera. Dessa enheter används 

för att hämta information från sin omgivning, för att sedan sammanställa och bearbeta 

informationen. Informationen kan sedan presenteras i realtid och kommuniceras vidare 

(Nationalencyklopedin, 2018). Enheterna medför således att delandet och 

offentliggörandet av information ökar (Weinberg et al., 2015), vilket följer trenden för 

informationssamhället som allt mer datacentrerat. IoT och dess effekter realiseras genom 

att koppla samman vad som helst med vem som helst, när som helst. Detta med hjälp av 

underliggande system och nätverk (Lu, Papagiannidis, & Alamanos 2018). Denna 

infrastruktur som utgörs av uppkopplade enheter och nätverk bidrar således till nya 
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möjligheter inom verksamheter för produkt och tjänsteutveckling (Porter & Heppelmann, 

2015). För att verksamheter ska kunna utnyttja de möjligheter som IoT medför på bästa 

sätt, måste en anpassning till det digitaliserade affärsklimatet ske på en strategisk nivå.  

För att uppnå en förändring så bör synsättet på hur data kan samlas in, hanteras och 

omsätts till viss del förändras. I praktiken leder nyttjandet av IoT till stora mängder 

insamlad data. Denna data skiljer sig från den som tidigare samlats in för analys via 

traditionella analytiska verktyg. Den är ostrukturerad, trans-semiotisk och analyseras 

med nya metoder, där avancerade algoritmer utför stora delar av analysarbetet 

(Constantiou & Kallinikos, 2014). I slutändan kan detta arbete, förutsatt att det utförs på 

rätt sätt leda till nya värdeskapande processer för verksamheter som är förankrad i den 

data som slumpmässigt skapats med hjälp av IoT (Ibid., 2014). IoT förväntas inte bara ha 

en avgörande inverkan på hur data samlas in, utan också sättet en affärsmodell utformas 

(Lu et al., 2018). En produkts värdegenererande egenskaper upphör i och med framtidens 

affärsmodeller inte vid försäljning av en vara, istället säljs kringtjänster i form av 

tilläggstjänster och appar för att skapa mervärde (Kubler, Yoo, Cassagnes, Främling, 

Kiritsis, & Skilton 2015). Detta skifte i synsätt gällande hur värde skapas via en produkt 

eller tjänst, påverkar redan nu hur affärsmodeller utformas och kommer sannolikt 

påverka hur realiseringen från idé till produkt går till inom verksamheter. Den stora 

mängd data som uppkopplade enheter producerar förväntas utgöra grunden för dessa 

affärsmodeller som i sin tur kommer ha en inverkan på kunden i en mängd olika 

avseenden (Lu et al., 2018). IoT-tekniken möjliggör bland annat insamling av 

privatpersoners hälsotillstånd, matvanor, elförbrukning och geografisk placering. Detta är 

något som med rätt metoder för bearbetning kan leda till nya värdeerbjudanden 

(Weinberg et al., 2015; Caron et al., 2016). IoT-tekniken bidrar inte enbart med värde för 

specifika kunder utan kan även medföra möjligheter ur såväl ett samhälleligt som ett 

ekonomiskt perspektiv. Genom att integrera uppkopplade enheter som samlar in data i 

stadsbilden kan förbättringar inom områden såsom hälsa, transport och smarta bostäder 

genomföras (Kubler et al, 2015; Borgia, 2014).  Detta görs möjligt genom ett samspel 

mellan den insamlade datan och den aktuella affärsmodellen för att finna nya möjligheter 

till att utveckla sitt erbjudande. Ett uttryck för detta är vad som kallas för ett smart hem, 

där IoT-lösningar används för att underlätta vardagen. 

Att exempelvis kunna komma innanför ytterdörren hemma och att bostaden själv då 

tänder upp lamporna och ordnar så att du enkelt kan tappa upp ett varmt bad, är något 

som det smarta hemmet enkelt kan lösa, samtidigt som användaren har möjlighet att när 

som helst påverka den processen via en applikationstjänst (Borgia, 2014). Den ökade 

närvaron av internetuppkopplade enheter i hemmet kan vid första anblick ses som enbart 

positiv och oproblematiskt. I takt med att informationssamhället blir allt mer 

datacentrerat så aktualiseras dock också frågor rörande den personliga integriteten och 

möjligheten för individen att kontrollera data om sin egen person. Detta tar sig i uttryck i 

den förordning som EU-kommissionen slog fast under 2016 kallad “General Data 

Protection Directive” (GDPR).   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamheter aktiva inom 

fastighetsbranschen i Sverige planerar och realiserar arbetet med IoT. I och med att IoT-

enheter används i allt större utsträckning kommer det också genereras mer data relaterad 

till produkten och dess användare. Därför avser vi även undersöka om, och i så fall hur, 

GDPR påverkar arbetet med att med att realisera IoT-lösningar. För att besvara dessa 

frågor har vi intervjuat individer med stark koppling till arbetet med att realisera IoT-

lösningar i bostadsfastigheter samt individer insatta i arbetet med de 

verksamhetsförändringar som GDPR medför.  

Våra frågeställningar är således följande:   

- Hur realiseras IoT-lösningar i fastighetsbranschen och vad medför IoT-lösningar i 

form av möjligheter för verksamheter?  

- Vilka förändringar medför GDPR på fastighetsbranschens möjligheter att realisera 

IoT-lösningar? 

2. Teori och relaterad forskning 

I detta kapitel följer en sammanställning av för studien relevant forskning, där den delats 

upp i avsnitt som senare återspeglas i det resultat den empiriska undersökningen bidragit 

med samt i den diskussion som teori och relaterad forskning ligger som grund för. 

2.1 Definition av Internet of things 

“Vi måste bemyndiga datorer med egna medel för informationsinsamling så de 

kan se, höra och dofta världen själv, i all sin slumpmässiga ära. RFID1 och 

sensorteknologi möjliggör för datorer att observera, identifiera och förstå världen 

- utan begränsningarna som data en människa angett besitter” - Egen 

översättning av K. Ashton (2009). 

Begreppet “Internet of things” myntades 1999 av Ashton för att beskriva möjligheten att 

automatisera skapandet och användandet av data. Med tiden, i takt med den tekniska 

utvecklingen, har begreppet utvecklats till att ha en bredare betydelse än vad den 

initialt hade (Gubbi et al., 2013). Denna breddning har lett till att det i litteratur uppstått 

flertalet definitioner av begreppet som skiljer sig från varandra (Atzori, Iera, & Morabito, 

2010).   

En teknikorienterad definition av begreppet förmedlar RFID-gruppen, där IoT syftar 

till det världstäckande nätverket av unikt adresserbara enheter baserade på 

kommunikationsprotokoll (Gubbi et al., 2013). En annan definition förklarar IoT som en 

kombination av tre visioner: en sak-orienterad som syftar till de fysiska enheterna som 

exempelvis RFID-gruppens definition syftar på, en Internet-orienterad och en semantiskt 

orienterad vision som fokuserar på den kunskap som förmedlas (Atzori et al., 2010). 

Punkten där dessa tre visioner skär varandra är där användbarheten av IoT skapas 

(Gubbi et al., 2013). 

                                                      

 

1 Radio Frequency identification   
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IoT kan även definieras som ett dynamiskt och globalt nätverk som kommunicerar 

med hjälp av egna konfigurationsegenskaper och protokoll. “Things” i denna definition 

syftar till enheter som kommunicerar med varandra och har egna identiteter och virtuella 

personligheter (Gubbi et al., 2013; Sundmaeker et al., 2010; Vermesan & Friess, 2014).  

2.2 IoT och verksamheter 

IoT kan definieras på många olika sätt men hur tekniken tar sig i uttryck är också 

beroende av den bakgrund och intresse som verksamheten har (Atzori et al., 2010). IoT-

tekniken har tagit världen med storm på nästan samma sätt som elektriciteten en gång 

gjorde. Många kan på något vis föreställa sig att det kan vara bra att nyttja, men dess 

sanna potential kan vara svår att se och ge upphov till förvirring (Saarikko, Westergren, & 

Blomquist, 2017). Om IoT nyttjas på rätt sätt så kan det dock ge upphov till positiva 

förändringar för en verksamhet.  

För tillverkningsorienterade verksamheter bidrar IoT-satsningar till mer djupgående 

förändringar som påverkar sättet verksamheter utvecklar sin produkt. Om verksamheten 

har bakgrund som ett traditionellt tillverkningsföretag kan IoT nyttjas för att skapa nytt 

värde i den produkt de erbjuder. Exempel på detta kan vara tjänster som erbjuder 

tydligare produktuppföljning, eftermarknadssupport eller en utökad relation mellan 

verksamhet och slutkund (Westergren et al., 2016; Porter & Heppelmann, 2015). Det är 

således inte tillräckligt att en produkt säljs. Denna fokusförskjutning innebär att en 

lyckad försäljning först sker när kunden nyttjar produkten och verksamheten kan erbjuda 

tjänster kopplade till varan och med tiden erbjuda eftermarknadserivce i högre 

utsträckning (Westergren et al., 2016; Porter & Heppelmann, 2015).  

Den tjänstefiering som i och med IoT skapas hos tillverkningsföretagen ställer dem 

inför en problematik där de måste avgöra vem ägaren av datan som skapas är. 

Verksamheter måste ställa sig frågan om det är dem som företag som enskilt ska ha 

tillgång till datan för att utveckla sin produkt, eller om även slutanvändaren ska ha 

tillgång till den för att på så vis kunna ändra sitt eget nyttjande av produkten med denna 

data som utgångspunkt (Westergren et al., 2016). 

För de traditionella tjänsteföretagen innebär IoT i första hand att de ser 

konkurrensfördelar i en IoT-satsning, då den medför att de får kontroll över sin egen 

produkts relevans i kundens vardag. Tjänsteföretagen nyttjar IoT för att skapa ytterligare 

värde för sina kunder, men också för att kartlägga sina egna processer (Westergren et al., 

2016). Tekniken nyttjas för att kartlägga användarens beteende och rörelsemönster för att 

i sin tur skapa detta ytterligare värde. I denna situation, där kunderna är med och skapar 

bättre förutsättningar för sig själv, är det i hög grad viktigt att de kan lita på att 

verksamheter nyttjar insamlad data på ett integritetssäkert sätt (Weinberg et al., 2015). 

I och med det ökande tjänsteutbudet så tar sig tekniken sig allt närmare slutkundens 

person, och integreras i många fall som en naturlig del i deras bostad. Ett uppkopplat, 

eller ett smart, hem är per definition en bostad som innehåller en liten, fysisk värld av 

enheter som sensorer, skärmar och annat som interagerar och utbyter information med 

användaren och varandra (Zhang, Liu, Wang, & Hu, 2016). Detta är menat att underlätta 

vardagen och automatisera dagliga aktiviteter och tillhandahålla personliga tjänster 

(Ibid., 2016), vilket möjliggörs genom att IoT-enheter skapar en ständigt närvarande 

miljö, där enheterna konstant interagerar med omgivningen och varandra (Zhang et al., 
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2016; Gubbi et al., 2013). Det som definierar ett smart hem utgörs således av tre 

grundläggande element: ett hemnätverk där internetuppkopplingen förenar de smarta 

enheterna, att de har en uppkoppling mot en server som ägs och drivs av en extern part 

samt att användaren kan interagera och styra de uppkopplade enheterna via någon typ av 

applikation (Zhang et al., 2016). Konceptet smarta hem besitter stor potential, speciellt 

om tjänsterna som kommer till som en effekt av uppkopplandet, återkopplar till kunden 

och slutanvändarens verkliga behov att öka sin livskvalitet (Ibid., 2016). Om enheter i allt 

högre grad går mot det smarta hållet kommer sannolikt det smarta hemmet få en 

liknande revolutionerande effekt på användaren som internet en gång hade (Gubbi et al., 

2013). 

2.3 IoT och förändring 

De nya möjligheterna som IoT skapar leder till att nya verksamhetsstrategier måste 

anammas då äldre, mer traditionella strategier är för långsamma i sin uppbyggnad för att 

hinna med i den snabba teknisk utveckling. Detta leder till att verksamheter måste vara 

anpassningsbara och följsamma i relation till utveckling (Westergren et al., 2016). Den 

nya tekniken erbjuder nya sätt för verksamheter att förmedla information både internt 

och externt, vilket i sin tur leder till kortare processer att utvinna kunskap i denna 

information. Det är kritiskt för att kunna utveckla affärsmodeller som passar de nya 

förhållandena snabbt (Gubbi et al., 2013).  

   För att en verksamhet ska kunna kapitalisera på den tekniska utvecklingen måste det 

vara också vara beredd att anpassa sina befintliga strategier för att rymma nya sätt att 

skapa värde (Westergren et al., 2016). Det snabbare klimatet kräver också att skapandet 

av strategier som baseras på arbetet med IoT tydligare måste vara knutet till en tidsplan, 

där verksamheter måste avgöra om de vill vara pionjärer och de som bryter ny väg, eller 

om de ska följa efter andra som redan lyckats med sina projekt. De måste även väga in 

risker och osäkerheter som eventuellt realiseras i och med den nya strategin (ibid., 2016). 

IoT, och digitalisering i stort, kan ses som en möjlighet att antingen lyfta dem som satsar 

på det, eller slå ned dem som ignorerar det faktum att en digitalisering behöver ske 

(Saarikko et al. 2017). Därav behöver verksamheter, oavsett storlek eller position på 

marknaden fortsätta att förnya sina strategier och affärsmodeller för att fortsätta vara 

relevanta inom sin marknad (ibid., 2017).  

  Ett möjligt tillvägagångssätt som verksamheter har för att kapitalisera på den tekniska 

utvecklingen via förändring av affärsmodeller och strategier är digitala helhetslösningar. 

Denna typ av lösning förutsätter att olika digitala tekniker kommunicerar med varandra. 

Ett sådant system blir billigare att modifiera inför framtida uppdateringar än ett äldre, 

fysiskt system (Gubbi et al., 2013). De senaste årens tekniska utveckling där smartphones 

och surfplattor blivit en självklar del i människors vardag öppnas möjligheter för denna 

typ av helhetslösning, där tydlig visualisering, attraktiv design och enkelt användande är 

nyckeln till en framgångsrik lösning (Ibid., 2013). De digitala gränssnitten, som en smart 

och digital produkt bidrar med, ska kunna användas i flera olika plattformar och 

möjliggöra underhåll på distans eller till och med eliminera behovet av underhåll helt. 

Denna enkelhet är speciellt viktigt för de som vill skapa helhetslösningar och slår samman 

flera olika system och produkter med olika användningsområden till ett enskilt system - 

vilket är ett krav för att IoT ska bli framgångsrikt att implementera (Westergren et al., 
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2016). En helhetslösning kan också, tillsammans med andra företagspartners skapa ett 

ekosystem av lösningar, där möjligheter för värdeskapande växer markant för både 

verksamhet och kund (Porter & Heppelmann, 2015).     

2.4 IoT och datahantering 

Även om arbetet och utvecklingen av uppkopplade enheter har en lovande framtid så 

finns det vissa utmanande faktorer som försvårar arbetet med IoT-lösningar. En stor 

begränsning anses vara kopplad till integritet och säkerhet. Diskussionen kring vem som 

faktiskt äger data som genereras är återkommande. Verksamheter kan utvinna värde i 

data som samlas in och nyttja den utan att upphovsmakaren av datan är medveten om 

varken insamlingen eller vilka effekter den har. Hanteringen av data kan även vara en 

utmanande faktor beroende på vad datan faktiskt består av. Innefattar datan personlig 

information eller känsliga personuppgifter så krävs det en mer noggrann hantering och 

förhöjd säkerhet (Weinberg et al., 2015). Risken för säkerhetsintrång är en evigt påtaglig 

utmaning för verksamheter och kan få ödesdigra konsekvenser. Säkerhetsintrång mot 

stora företag kan leda till läckage av exempelvis personnummer, kreditkortsnummer eller 

hälsoinformation om kunden. Även verksamheters användning av data kan spridas vilket 

kan innehålla viktiga strategiska val som verksamheten genomfört (Weinberg et al., 

2015).  

Behovet av ett säkrare system för integritet och säkerhet är därför nödvändigt, då 

mängden känslig information som kan kopplas till specifika privatpersoner kommer att 

öka i takt med att IoT kommer privatpersonen allt närmare (Weinberg et al., 2015), och 

verksamheter måste börja göra tydligare överväganden och ta beslut om hur insamlad 

data ska analyseras, hanteras och lagras (Westergren et al., 2016). Enheterna som 

kopplas upp i bostäder och privata lokaler måste även ha ett tillräckligt säkerhetssystem 

som inte sätter användarens integritet på spel (van Kranenburg & Bassi, 2012).  

3. GDPR 

I detta kapitel följer en sammanställning av för studien relevant information kring den 

europeiska unionens dataskyddsförordning GDPR. Informationen används senare i den 

diskussion som tidigare forskning och studiens resultat utmynnar i. 

3.1 Bakgrund till GDPR 

Arbetet med det som kom att bli förordning 2016/679 påbörjades under 2009 av EU-

kommissionen och nådde sitt slut den 27 april 2016 då Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd antog GDPR (även benämnd som “förordningen”). I samband 

med att den antogs, så fattades beslutet om upphävande av direktiv 95/46/EG, även 

kallad “allmän dataskyddsförordning”. Detta direktiv utgjorde grunden för den svenska 

personuppgiftslagen (PUL). En av de främsta anledningarna till antagandet av GDPR är 

den teknologiska utvecklingen som skett under de senaste 20 åren:  

“Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya 

utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter“- EU 2016/679.  
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En effekt av den teknologiska utvecklingen är att karaktärsdragen på den data som 

genereras har gått från att innehålla stor spridning i förhållande till datapunkter till att 

innehålla allt mer sammanlänkade teknologier och komplexa dataset. Denna data kan 

genom analysverktyg och stor processorkraft användas för att kartlägga människors hela 

liv (Zerlang, 2017). Data i kombination med ny teknik såsom “big data analytics”, drönare 

och IoT samt andra nisch-teknologier bidrar till att gränserna till förordningen ständigt 

kommer att utmanas (de Hert & Papakonstantinou, 2016). Teknikutveckling har således i 

symbios med globaliseringen medfört nya utmaningar gällande skydd av personuppgifter 

(Tikkinen-Piri, Rohunen & Markkula, 2018). Förordningen kan ses som ett svar på denna 

utveckling och för att bemöta denna problematik. Förordningen bidrar till detta genom 

att erbjuda medborgare inom EU bättre verktyg att hantera sina personuppgifter. 

Förhoppningen är även att stärka relationen mellan de verksamheter som samlar in data 

och deras kunder (Tikkinen-Piri et al., 2018).  

   Ett annat skäl till införandet av förordningen anges vara bristen på harmonisering 

mellan de olika medlemsstaterna i förhållande till det tidigare direktivet.  Inom ramen för 

förordningen uttrycker sig europeiska kommissionen på följande vis: 

“Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG [...] syftar till att harmonisera 

skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av 

personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan 

medlemsstaterna.” – EU 2016/679 

Bristen på harmonisering i skyddet av fysiska personers rättigheter har med det tidigare 

direktivet 95/46/EG inom EU upplevts som ett stort problem, då medlemsstater gjort 

sina egna tolkningar vid implementationen av direktivet (Tankard, 2016; de Hert & 

Papakonstantinou, 2016). Förutom att bidra till splittrat juridiskt ramverk i de olika 

medlemsstaterna så försvårar den bristfälliga harmoniseringen inom EU arbetet för 

verksamheter som vill etablera sig i en eller flera medlemsstater. Förordningen förväntas 

lösa denna harmoniseringsproblematik, då samma skyldigheter och rättigheter gäller 

samtliga medlemsländer (de Hert & Papakonstantinou, 2016; Tikkinen-Piri et al., 2018), 

vilket också verkar för att främja flödet av personuppgifter inom unionen (Tikkinen-Piri 

et al., 2018).  

3.2 GDPR och verksamheten 

I och med införandet av förordningen den 25 Maj 2018 kommer hanteringen och 

överföring av personuppgifter och dess omgivande policys och regler påverkas avsevärt 

(de Hert & Papakonstantinou, 2016). Dessa effekter på behandlingen av personuppgifter 

kommer påverka alla typer av verksamheter inom unionen rörande hur data samlas in, 

lagras och används (de Hert & Papakonstantinou, 2016; Downes, 2018). Förordningen 

definierar personuppgifter som: 

“Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person [...], 

varvid en identifierbar, fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en 

eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 
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genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet” - Artikel 4, EU 

2016/679 

Möjligheten att rätta sig efter det förordningen förutsätter gällande hantering av 

personuppgifter kan bli en problematisk uppgift för verksamheter som hanterar stora 

mängder persondata. Anledningen till detta är att synen på personuppgiftshantering som 

uttrycks i artikel 4 i förordningen är densamma nu som den syn som presenterade under 

1970-talet (de Hert & Papakonstantinou, 2016). Detta innebär en till en stor del statisk 

bild av hur personuppgiftshantering utförs. Bilden är den att hantering av data genomförs 

av identifierbara entiteter som består av en enskild avdelning för 

personuppgiftshantering (Ibid., 2016). Denna inställning kan ses som förlegad i dagsläget 

även om detta synsätt under 1970-talet, när uppfattningen cementerades i 

dataskyddsakter, var fullt rimlig. Med framväxten av big data, IoT och den ständigt 

närvarande ekosystemstekniken, så är denna bild av en isolerad avdelning som arbetar 

med att hantera persondata inte längre förankrad i verkligheten. I dagsläget är smarta 

telefoner, datorer, tv-apparater, dammsugare, kylskåp och kaffemaskiner programmerade 

att generera information bara för att det är möjligt (Ibid., 2016). För att hantera denna 

oerhörda mängd data så måste verksamheten ha avancerade, intelligenta, system och 

algoritmer på plats i arbetet med hanteringen. Dessa ska kunna analysera data för att 

skapa värde, en uppgift som är omöjlig att genomföra för en enskild avdelning eller 

individ inom en datacentrerad verksamhet (Gubbi et al., 2013).  

För att verksamheter ska rätta sig efter det som förordningen förutsätter slår GDPR 

fast att de som inte uppfyller kraven riskerar att åläggas sanktionsavgifter upp till 20 

miljoner euro, eller fyra procent av den totala globala årsomsättningen. Dessa avgifter har 

enligt förordningen som syfte att vara “effektiva, proportionella och avskräckande“ 

(Artikel 83, EU 2016/679). Med detta som bakgrund så bör verksamheter göra sitt 

yttersta för att se till att den nya förordningen efterföljs. Dock saknar förordningen ett 

officiellt ramverk för hur verksamheter ska gå tillväga i implementationen för att 

efterfölja förordningens riktlinjer (Mansfield-Devine, 2016; Tikkinen- Piri et al., 2018). 

Förordningen uppmanar till att underlag för uppförandekoder formuleras av 

”sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av 

personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden” (Artikel 40, EU 2016/679), samt 

utformandet av certifieringsmekanismer som visar på att förordningens riktlinjer 

efterföljs (Artikel 42, EU 2016/679). Detta bidrar till ett starkare skydd för individer, och 

möjliggör att de med enkelhet kan uppskatta nivån av dataskydd hos ett företag (Krystlik, 

2017). 

Förordningen förutsätter således att verksamheter implementerar lämpliga tekniska 

säkerhetsåtgärder gällande personuppgiftshantering och sekretesskontroll på egen hand. 

På grund av avsaknaden av ett ramverk för hur detta förändringsarbete ska gå till så 

presenterar Tikkinen-Piri et al. (2018) ett exempel på ett sådant, innehållande 12 punkter 

för att hjälpa verksamheter som samlar, lagrar och utnyttjar stora kvantiteter av data. 

Nedan presenterar vi sex av de tolv punkterna som de lyfter i sitt ramverk vilka vi 

upplever som specifikt relevanta för den kontext vår studie berör: 
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Beskrivning Tillvägagångssätt 

Specificera 

databehandling och 

databehov 

Förordningen förutsätter att databehandling är avgränsat till vad 

som är nödvändigt. Den medför även nya skyldigheter gällande 

planeringen av datainsamling och behandling. Ett företag som 

planerar att profilera sina kunder, måste informera kunderna om 

detta samt klargöra anledningen till att detta genomförs. 

Sekretess som 

standard och design 

I och med förordningens införande måste verksamheter som 

standard implementera teknologiska och organisatoriska 

förändringar som via dess design försäkrar att 

databehandlingsprocesser samt den registrerades rättigheter 

efterföljer förordningens riktlinjer. Av denna anledning måste den 

personliga integriteten inom varje process och på alla nivåer 

säkerställas. Detta bör genomföras då processerna för behandling 

utformas samt under själva behandlingen. 

Förebyggande arbete 

för att undvika 

sanktionsavgifter för 

icke-efterlevande  

Med den överhängande risken för sanktioner om förordningen inte 

efterföljs som bakgrund, så bör verksamheters samtliga processer 

som innefattar personuppgifter proaktivt utformas för att efterfölja 

förordningen. 

Förse individer med 

information 

Verksamheter måste informera de registrerade om 

behandlingsprocesser, datasäkerhetsåtgärder, den juridiska 

grunden för behandlingen, den registrerades rättigheter och 

verksamhetens sanna intressen. 

Erhålla medgivande 

för användning av 

personuppgifter  

För att en verksamhet ska ha rätten att använda en individs 

personuppgifter måste individen ge sitt medgivande till att data 

används. Den förfrågan om medgivande som presenteras för 

individer måste kunna urskiljas från annan information och 

innehålla all relevant information om behandlingsprocessen. Detta 

medför att rutiner behövs för att erhålla medgivande och 

insamling av data. 

Garantera 

individens rätt att 

bli bortglömt 

Verksamheter är skyldiga att radera den registrerades 

personuppgifter när detta efterfrågas. Detta krav innebär att 

processer och lösningar måste implementeras för att radera data 

inom den godkända tidsramen, det innebär även att tredje parter 

måste informeras om att denna data ska raderas. Detta förutsätter 

att dokumentation finns av data gällande vart den finns lagrad och 

vem eller vilka den är delad med. 

Tabell 1. Baserat på det ramverk som presenteras av Tikkinen-Piri et al. (2018) 

Denna typ av ramverk kan visa sig användbart för verksamheter som avser att efterfölja 

förordningen och undvika sanktioner (Mansfield-Devine, 2016). Även om ett ramverk likt 
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detta eller råd som ges av en advokat efterföljs av en verksamhet till punkt och pricka så 

bör verksamheter dock sträva efter att uppnå mer med dessa förändringar än att enbart 

efterfölja de krav som förordningen förutsätter (Zerlang, 2017). En av de vanligaste 

missuppfattningarna kring följsamhet och efterlevandet av lagar är att det automatiskt 

leder till god affärspraxis. Verkligheten är dock annorlunda. Efterlevnad garanterar 

endast att de system som används är utformade för att bocka i rutan gällande efterlevnad 

och säkerhet (Ibid., 2017). Det faktum att många verksamheters affärsmodeller blir allt 

mer beroende av en stor mängd data för att skapa värde leder till att frågan kring 

efterlevnad en allt mer komplex sådan (Ibid., 2017). Förordningen är även formulerad på 

ett sätt som gör den till viss del anpassningsbar till framtidens teknik och datahantering. 

Detta medför att verksamheter bör arbeta för att utforma system som är anpassningsbara 

till den framtida utvecklingen och som tillåter analys av stora mängder data. Således bör 

verksamheter utnyttja den digitaliseringsprocess som föranleder förordningen som ett 

verktyg för att skapa nya möjligheter (Ibid., 2017). En proaktiv inställning till förändring 

och efterlevnad är även något som kan leda till framtida konkurrensfördelar (Tikkinen-

Piri et al., 2018). 

4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi vilken metod som används för att besvara studiens syfte, 

vilka forskningsetiska principer vi tagit hänsyn till, vår anonymisering av respondenter, 

hur vår litteraturgranskning genomfördes, hur urvalet och databehandlingen har gått 

tillväga samt att vi kritiskt diskuterar de metodval vi gjort. 

4.1 Metodval 

Studien genomfördes genom att kombinera tidigare IoT- och GDPR-relaterad litteratur 

och forskning med empirisk data genererad via intervjuer med respondenter anställda på 

fyra olika företag, som alla arbetar aktivt med IoT och/eller GDPR. Vi upplevde redan 

initialt att problemområdet enklast kunde utredas via en kvalitativ metod, då 

frågeställningen krävde att vi fick en djupgående bild av hur olika fenomen uppfattas. 

Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på att forskaren systematiskt undersöker och 

bryter ned sitt datamaterial till mindre delar, som sedan analyseras och stoppas in i en 

kontext för att belysa dess mening (Fejes & Thornberg, 2015). För att besvara studiens 

syfte valdes därav en undersökningsmetod där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Genom detta önskade vi bygga en tillräckligt bred empirisk bas för att 

kunna utföra en analys där vi jämförde den uppfattning litteraturen illustrerade gällande 

IoT och GDPR med den uppfattning som de tillfrågade respondenterna i sin tur delade 

med sig av. 

4.2 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna som inom ramen för denna studie tagits i beaktning 

grundar sig i de principer som Vetenskapsrådet (2002) presenterat rörande humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Att förhålla sig till och göra överväganden till 

forskningsetiska principer är nödvändigt för att forskning kan kunna bidra till både 

individens och samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Informationskravet behandlades genom att vi innan varje enskild intervju, skickade ut 

information till respondenten där vi nämnde vilka vi var, i vilket syfte studien utfördes 

och vad respondenten bidrar till i denna studie. Specifikt betonade vi att respondentens 

deltagande skedde frivilligt och att hen själv styrde villkoren över för hur intervjun skulle 

genomföras. Dokumentet som bifogas i de mail som skickades till varje respondent innan 

intervjuerna kan granskas i Bilaga 1.  

I samma dokument informerades respondenten om samtyckeskravet, där vi 

förtydligade att samtycke bekräftades i och med att hen deltog i intervjun. Då deltagandet 

var helt frivilligt anser vi att samtycke gavs i och med att intervjun påbörjades, där vi 

också förtydligade att intervjuns längd och övriga villkor styrdes av respondentens 

villighet att fortsätta och att de när som helst hade rätten att avbryta sin medverkan.  

Efter varje intervju förvarades ljudinspelning och transkriberingen av densamma på 

ett enligt konfidentialitetskravet giltigt sätt. Vi som utförde studien var bägge införstådda 

i vikten att beskydda varje respondents anonymitet, och således förekom ingen spridning 

av intervjumaterialet som på något vis skulle ha kunnat skada respondenten.  

Nyttjandekravet behandlades genom att respondenten fick skriftligt intyg på att all 

information som delades vid intervjutillfället endast kommer nyttjas i syfte att besvara 

denna studies frågeställningar, och inte i andra forskningsrelaterade sammanhang.  

4.3 Anonymisering och benämningar 

Vi har utgått från att i största möjliga mån anonymisera respondenterna och det företag 

de är kopplade till. Initialt genomfördes en anonymiseringsprocess på allt material som 

kunde kopplas till en enskild individ. Således benämner vi i transkriberingsmaterial och i 

rapporten alla respondenter könsneutralt samt att vi refererar till dem som Respondent 1-

6, och de företag som de representerar har givits fiktiva företagsnamn när vi hänvisar till 

och diskuterar empirisk data som samlats in via de kvalitativa intervjuerna. 

Nedan följer en sammanställning av studiens tillfrågade respondenter och företag i 

Tabell 2, där deras tilldelade respondentnummer, befattning på företag, 

företagstillhörighet samt tillvägagångssättet för genomförande av intervjun specificeras. 

Numret respondenten tilldelats utgår från den ordning som respondenternas intervjuer 

ägde rum. 

 Befattning Företag Genomförande 

Respondent 1 VD System AB Fysiskt möte 

Respondent 2 Projektledare för produktutveckling Husbygge AB Skypesamtal 

Respondent 3 HR-partner med fokus på GDPR Husbygge AB Skypesamtal 

Respondent 4 Säkerhetsarkitekt Säkerhet AB Skypesamtal 

Respondent 5 Kommunikationsspecialist Husbygge AB Skypesamtal 

Respondent 6 Affärschef  Bredband AB Skypesamtal 

Tabell 2. Sammanställning av Respondenter 
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4.4 Urval 

System AB hittades genom en rekommendation från en person med god insyn i vår studie 

som hade kunskap om att företaget kunde bidra med relevant information till vår studie. 

Säkerhet AB, Husbygge AB och Bredband AB hittades dels via personliga kontakter och 

via sökningar på internet som i sin tur ledde till rekommendationer från personer med 

god insyn i företagets möjlighet till att bidra med relevant information. System AB 

representerar ett företag av mindre karaktär med en nischad IT-inriktning på sitt företag 

och kan klassas som ett traditionellt tjänsteföretag. Husbygge AB har bedriver sin 

verksamhet på både nationell och internationell nivå. Detta medför att företaget har en 

stor bredd i sin verksamhet. De har även en bakgrund som ett traditionellt 

tillverkningsföretag. Detta skapar goda förutsättningar för att de skulle kunna bidra med 

empiri som representerar större organisationer på ett generellt plan. Konsultföretaget 

Säkerhet AB intervjuades för att få ett bredare perspektiv på just IT-säkerhet och 

integritetsfrågor kopplade till de verksamheter som övriga företag bedriver. Slutligen 

kontaktades Bredband AB som verkar lokalt på orten där företaget är beläget och har ett 

brett verksamhetsspektra med en bred kundgrupp. Företaget kan ses som en 

kombination av ett traditionellt tjänsteföretag och ett tillverkningsföretag, vilket är 

intressant då de bör har flera perspektiv att bidra med. 

Vi anser att urvalet av respondenter täcker en relevant och representativ del av 

verkligheten, vilket ger oss goda möjligheter till att besvara studiens syfte i kombination 

med vårt resultat och den tidigare forskning som presenterats. 

4.5 Datainsamling 

Den empiriska data som samlades in under studiens gång hade som syfte att ge oss en 

bredare grund för vår analys, men också för att få en tydlig verklighetsförankring i vår 

studie.  

Den första intervjun genomfördes på System AB som utvecklar IT-system för 

fastighetsförvaltning. I egenskap av VD hade respondenten en god insyn i företaget 

överlag, vilket hjälpte oss kartlägga företagets arbete med IoT-lösningar. Dessutom var 

respondenten delaktig i det förändringsarbete som har föranlett GDPR. Intervju 2, 3 och 

5 genomfördes på Husbygge AB som bland annat bygger fastigheter både i Sverige och 

internationellt. Respondenterna 2 och 5 var insatta i en av företagets avdelningar som 

fokuserar på IoT-teknik och digitaliseringsarbete. Dessa två intervjuer tillät oss erhålla en 

nyanserad bild av hur denna verksamhet uppfattade IoT som fenomen och sedermera hur 

nyttjandet av denna typ av teknik konkretiserades i verksamheten. Respondent 3 var 

insatt i det förändringsarbete som genomförs inom verksamheten gällande GDPR. Denna 

intervju bidrog med en inblick i vilka konkreta förändringar som genomförs och planeras 

att genomföras för att efterleva de krav som GDPR ställer. Intervjun som hölls med 

Säkerhet AB erbjöd ett annat perspektiv då respondenten i egenskap av konsult kunde 

bidra med en mer allmän bild av IoT som fenomen. Slutligen intervjuades Bredband AB 

som levererar bredband och energi till privat- och företagskunder. Respondenten kunde i 

egenskap av affärschef erbjuda en inblick i företagets nuvarande arbete med IoT kopplad 

till hemmet samt framtida användningsområden. 

I samband med genomförandet av intervjuerna nyttjades en intervjuguide som i förväg 

skapats som underlag för att intervjuerna skulle leda till att empiriskt material relevant 
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för denna studie skulle genereras, se Bilaga 2. Intervjuguiden var medvetet 

semistrukturerad vilket bjöd in till en friare struktur på intervjun där följdfrågor 

beroende på respondentens tidigare svar fick mer utrymme (Fejes & Thornberg, 2015). 

Ett exempel på ämnen som uppkom tack vare intervjuernas semistrukturerade karaktär 

är konceptet smarta hem. Detta var något som under våra intervjuer berördes av flertalet 

företag, utan att vi i den intervjuguide vi formulerat hade specifika frågor om smarta hem 

formulerade. Utläggningar om smarta hem och “smarta städer” följde som svar på frågor 

om hur deras verksamheter realiserade eller planerade att realisera IoT. Detta ledde till 

att de intervjuer som berörde IoT och synen på denna teknik kom att till viss del präglas 

av hur de tillfrågade företagens respektive verksamheter arbetar med idag eller planerar 

att arbeta med smarta hem i framtiden. Ytterligare en oväntad aspekt av den 

semistrukturerade förhållningssättet vi anammade var att GDPR blev ett återkommande 

tema. Inför utförandet av intervjuerna hade vi även planerat att intervjua individer som 

specifikt arbetar med de förändringar som efterföljs GDPR. Dock visade det sig att 

majoriteten av våra respondenter hade insikter att dela med sig av gällande arbetet med 

de stundande GDPR-förändringarna. Dessa resulterade att vi fick en mer nyanserad 

inblick i hur de utvalda företagen förhöll sig till förordningen.  

Vid varje intervjutillfälle växlade vi mellan att anteckna och att hålla i intervjun, för att 

på så vis få en jämn fördelning av arbetet. Anteckningar fördes trots att alla intervjuer 

spelades in, detta för att förenkla det framtida transkriberingsarbetet. Intervjuernas längd 

skiljde sig från tillfälle till tillfälle men pågick i genomsnitt i 50 minuter.  

4.6 Transkribering och bearbetning av empiriskt material 

Efter varje genomförd intervju kontrollerades det inspelade materialet för att 

säkerhetsställa att inspelningen var av tillräckligt god kvalitet för att vi skulle ha möjlighet 

att transkribera dess innehåll till text. Transkriberingen i sig genomfördes genom att vi 

sänkte hastigheten på inspelningen och ordagrant antecknade respondenternas svar på 

våra frågor.  

Efter att alla intervjuer transkriberats påbörjade vi bearbetningen av materialet. Vi 

tillämpade substantiv kodning där första steget bestod av öppen kodning, vilket innebär 

att vi först läste igenom texterna noggrant och fångade upp betydelsebärande delar i 

texten och gav dem en benämning som representerade dess innehåll (Fejes & Thornberg 

2015). Under kodningsarbetet hade vi i åtanke att inte fastna eller tänka allt för mycket på 

formuleringar kring koder, då detta kunde medföra att en orättvis bild av vad det 

empiriska materialet förmedlade. Den öppna kodningen genomfördes utan analys eller 

med teoretiska begrepp i åtanke, detta för att vår data längsta möjliga skulle förbli empiri, 

och inte tolkad data (Fejes & Thorberg, 2015).  

Efter den öppna kodningen identifierades fyra teman för det övergripande materialet, 

och de koder som utvunnits från de olika transkriberingarna sammanfördes i kategorier 

relaterade till resultatets teman. Kategorierna namngavs efter kodernas gemensamma 

innehåll, detta gav oss dels en tydlig bild av vad de olika respondenterna var överens om, 

men också var deras åsikter skildes åt. I och med kategoriseringsarbetet genomfördes 

också den selektiva kodningen, där vi identifierade kategorier som ansågs bidra med 

relevanta insikter för att besvara studiens syfte, medan kategorier som var av mindre 

relevans uteslöts från vidare behandling (Fejes & Thornberg 2015).  
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I Tabell 3 och 4 som följer nedan presenteras exempel på den ovan beskrivna 

processen. 

Citat Kod Kategori Tema 

“Röststyrning eller lilla chippet i handen.” Framtiden Framtida 

användning  

IoT 

“Vi ska jobba mycket mer med sensorer.” Hårdvara 

“Nu är det mycket snack om AI” Trend 

“Sen har vi hela den här miljöaspekten” Miljö Begränsningar av 

IoT 

“Energidelen tror jag man lätt glömmer 

bort” 

Batteri 

“Vi blir sårbara på ett helt annat sätt” Sårbarhet 

Tabell 3.  Exempel på koder och kategorier inom temat IoT. 

 

Citat Kod Kategori Tema 

“Hur ska datan lagras, vem får access?” Lagring Hantering GDPR 

“Vilken typ av data ska vi spara?” Avgränsning 

“Alla personuppgifter ska krypteras” Känslig data 

“Ifall databasen inte är anonymiserad står 

vi inför en stor utmaning” 

Utmaning Anonymisering 

“Om jag mailar ett dokument tar jag bort 

information jag anser vara onödig” 

Gallring 

“anpassningen har varit ett enormt arbete 

vi lagt mycket tid och pengar på” 

Anpassning 

Tabell 4.  Exempel på koder och kategorier inom temat GDPR 

4.7 Litteraturgranskning 

Litteraturen för denna studie har inhämtats med hjälp av den sökfunktion Umeå 

Universitetsbiblioteks tillhandahåller, rekommendationer från individer insatta i ämnet 

samt till viss del med hjälp av sökmotorn Google Scholar.  En betydande andel av den 

vetenskapliga litteratur som tagits till förfogande inom ramen för denna studie har även 

genererats genom att följa referenser i de artiklar som framtogs genom den tidigare 

beskrivna metoden. Detta förhållningssätt bidrog till att vetenskapliga skrifter som 

annars hade förbisetts kunde värderas utifrån relevans och pålitlighet.  
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   Exempel på nyckelord som användes för att begränsa antalet träffar som uppkom i de 

två sökmotorerna var; “IoT”, “Internet of Things”, “Business model”, “Limitations”, 

“Security”, “GDPR” och “Business”. Dessa nyckelord användes i olika sammansättningar 

för att finna relevant forskning, och i de fall materialet som sökningen genererade 

upplevdes som överväldigande så begränsade vi oss till de artiklar som innehöll våra 

sökord i artiklarnas sammanfattning. Utöver detta så valde vi att bortse från artiklar som 

var publicerade före 2010 gällande fenomenet IoT. Denna avvägning gjordes eftersom 

ämnet som sådant likt många andra teknologiska fenomen ger uttryck för stor förändring 

och utveckling under en kort tidsram. Givetvis kunde en än mer restriktiv förhållning till 

tid sedan publicering anammats, risken med detta hade dock varit att vårt tillgängliga 

forskningsmaterial blev allt för begränsat.   

4.8 Avgränsning av GDPR 

Då GDPR är ett textmässigt överväldigande dokument som kräver tid att bearbeta, men 

också en delvis djupare juridisk kunskap, har vi valt att i denna rapport lyfta de delar som 

relateras till det valda ämnet och utesluta övriga delar som i GDPR som helhet är 

relevanta, men som inte tillför kunskap i vårt valda ämne. 

4.9 Metoddiskussion 

Följande avsnitt avser att lyfta metodvalet ur ett kritiskt perspektiv, där både metodens 

styrkor och dess svagheter diskuteras. 

   Valet av en kvalitativ metod var i detta fall enkelt, då problemformuleringen krävde 

längre, mer ingående svar från respondenterna. En kvantitativ studie baserad på 

exempelvis enkäter hade troligtvis inte kunnat bidra med tillräckligt nyanserade svar för 

att bidra med relevant kunskap i de ämnen som tas upp i denna rapport. Den insamlade 

datan behandlades, på ett för studien, fördelaktigt tillvägagångssätt. Transkriberingen 

skedde på ett ytterst noggrant vis. Detta ledde till att vi vid kodnings- och 

kategoriseringstillfället hade lätt att lyfta ut intressanta delar samtidigt som att vi kunde 

förlita oss på att texten var förankrad i något som respondenten uttryckt. 

   Något som kan problematiseras är dock urvalet och antalet av intervjuade respondenter. 

Initialt var det en utmaning att få kontakt med relevanta företag, och när vi väl fick 

kontakt var det därefter svårt att få tag på de personer som ansågs kunna erbjuda ett 

deltagande som skulle resultera i ett intressant resultat. Ett företag kan klassas som mer 

tjänsteinriktat, ett kan ses som mer tillverkningsinriktat, ett som en blandning av dem två 

och det slutliga representerar ett konsultföretag som erbjuder tjänster till andra 

företag.  Av dessa anledningar upplever vi att den sammantagna helheten som utgörs av 

de företag som intervjuades ger en representativ bild av fenomenets alla delar, där varje 

respondent representerar ett företag med olika ingångsvinklar till fenomenet IoT.  

   Antalet respondenter kan ses som en svaghet i vår studie och man hade med fördel 

kunnat blanda in perspektiv från flera respondenter för att på så vis förstärka varje 

företags perspektiv i frågorna. Vi har däremot, med den initiala problematiken att få 

kontakt med företag, varit nöjda med de respondenter vi intervjuat, framför allt för att de 

har varit individer i allra högsta grad insatta i ämnet. På tre av företagen har enbart en 

respondent intervjuats, de hade dock roller inom företaget som gjorde oss bekväma med 

att deras perspektiv till stor del var representativt för hela företaget, framförallt i relation 
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till företagets storlek och antal anställda. På det sista företaget intervjuades tre 

respondenter, med bakgrunden att den verksamheten innefattar ett mycket större antal 

anställda, men också bedriver sin verksamhet på både ett nationellt och ett internationellt 

plan.  

   Det kan även ses som delvis problematiskt att fyra av de sex intervjuerna genomfördes 

via röstsamtal via Skype. Om intervjuerna genomförts i en fysisk miljö där både vi och 

respondenten hade befunnit oss i samma rum hade fler signaler kunnat avläsas, utöver 

vad faktiskt sades. Fördelen med röst- och videosamtal var att vi kunde nå och intervjua 

respondenter som inte var belägna på samma geografiska plats. 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från våra semistrukturerade intervjuer med 

företagen System AB, Husbygge AB, Säkerhet AB och Bredband AB. Rubrikerna för varje 

avsnitt tar avstamp i de teman som skapades via bearbetningen av empirin. 

5.1 Realisering av IoT 

Under detta avsnitt presenteras empirisk data som behandlar ämnet IoT och dess 

karaktärsdrag, vad den kan användas till och vad det finns för begränsningar som 

eventuellt minskar verksamhetens nyttjande av IoT-lösningar. 

5.1.1 Definition av IoT 

För att få en förståelse för hur begreppet IoT kan definieras tillfrågades varje företag i de 

intervjuer som hade ett IoT-fokus vad de hade för uppfattning av begreppet.  

Husbygge AB menar att IoT är saker och prylar som på något vis kan prata med någon 

eller med varandra via någon form av uppkoppling. Säkerhet AB har en liknande 

definition, men betonar att IoT kan ses som ett trendord som används för att göra något 

“coolt”. Vidare redogör Säkerhet AB för att begreppet IoT står för det nätverk som skapas 

av små uppkopplade enheter som nyttjas, och menar att det finns två kategorier av IoT. 

En kategori innefattar alla enheter folk har hemma i sin bostad, medan den andra 

kategorin innefattar enheter inom tillverkningsindustrin som där kopplar upp sig mot 

varandra. Husbygge AB menar att IoT är allt som är användbart. Detta kan dels vara 

uppkopplade enheter, men också innovationer som skapar nytta. 

Bredband AB menar att IoT inte nödvändigtvis är hårdvara och att det per definition 

innebär att man kopplar upp hårdvara, sensorer och andra saker. Att ordet “things” i 

begreppet syftar till något fysiskt man kan ta på. Bredband AB förtydligar att det kan 

finnas en ytterligare definition som innebär att IoT, utöver ren hårdvara, lika gärna kan 

vara information. Det vill säga att databaser kopplas upp mot varandra för att 

tillsammans skapa en funktion som bidrar med samhällsnytta, en service till medborgare. 

Att man får saker och ting att fungera automatiskt. 

5.1.2 Användning och framtida nytta av IoT 

Företagen fick frågan om vad de tror att IoT kommer att bidra med i framtiden och 

Säkerhet AB menar att IoT idag används för att koppla upp saker mot varandra i 

exempelvis en fabrik, men påtalar även att IoT handlar om möjligheter. Fortsatt menar de 
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att vi står inför ett scenario där i princip allting kommer kopplas upp, detta för att skapa 

data som tillverkare av olika produkter kan nyttja och skapa nya produkter via. Bredband 

AB menar att IoT dels kan bidra med effektivisering av verksamheten som den ser ut 

idag, både när det gäller att leverera den tjänst de erbjuder, men också för att dra ned på 

kostnader. IoT skulle även bidra med nya typer av tjänster som medför kundvärde, som i 

sin tur bidrar med att identifiera nya intäktsströmmar. 

Hur detta kan tänkas se ut är däremot inte alla företag säkra på: 

“Det är svårt, jättesvårt. Vi famlar än så länge och har inte satt ned foten på vad 

vi ska göra eller vill satsa på.” – Respondent 2, Husbygge AB. 

Husbygge AB lyfter däremot artificiell intelligens (AI) som en del av det som kommer 

nyttjas mer i framtiden, men de har svårt att ta ställning till exakt hur det kommer nyttjas 

eller vad de tycker om det. De menar dock att man som företag måste anamma AI och 

tekniska lösningar som exempelvis Alexa, Amazons AI-baserade assistent, för att kunna 

bemöta kunder och deras behov i framtiden.   

     Vid frågan om vad det kan röra sig om för konkreta lösningar som kommer nyttjas 

lyfter företagen exempelvis röststyrning, ett inopererat chip i kundernas händer samt 

sensorer där Husbygge AB uppger att det är just det sistnämnda som de i första hand 

kommer försöka arbeta mer med. System AB är inne på ett liknande spår där de lyfter 

tillståndskontroll som en viktig aspekt sensorer kan bidra med. Sensorerna underlättar 

förvaltningen av lokaler då de kan generera data som förklarar hur en fastighet används 

och hur den mår.  

“Det är snarare för underhåll och service på någon form av need to-base istället 

för att man var femte år målar om. Det kan ju vara trappstädning till exempel 

eller sophämtning eller så. Man har koll på när det behöver göras, och då gör man 

det istället för att det är bestämt att det ska ske var fjortonde dag.” – Respondent 

2, Husbygge AB. 

Husbygge AB förklarar att detta dels kan leda till att saker blir billigare, att saker sker när 

det faktiskt behövs. Det kan också innebära att det leder till att det kan blir något dyrare, 

men att det då skapar en bättre miljö och ett större värde för de inblandade. Detta är 

också något System AB berör som resonerar kring hur IoT kan förutse slitage på lokaler 

eller hur ofta dessa lokaler måste städas. Genom IoT kopplas lokalerna upp och 

informerar om när någon har vistats i lokalen och hur länge. På så vis kan städning och 

underhållsarbete effektiviserar och rationaliseras så att det skapar lägre kostnader för 

företaget som förvaltar lokalen.  

5.1.3 Begränsningar hos IoT 

Företagen fick frågan om vad de anser är IoT-teknikens största begränsningar idag, och 

Bredband AB lyfte att tekniken ska vara enkelt att installera och sedan nyttja: 

“Den ska vara enkel att nyttja och sätta upp. Den ska vara enkelt att skapa olika 

scenarier, vilket de traditionella systemen inte är bra på.”  - Respondent 6, 

Bredband AB. 
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Bredband AB menar att den förkunskap som krävs idag måste minskas, genom att 

göra användarvänliga lösningar som resulterar i att slutanvändaren av den digitala 

tekniken nyttjar den på rätt sätt och realiserar nyttan produkten skapar. 

Säkerhet AB menar att uppdateringen av digital teknik i framtiden kommer bli ett 

intressant problem. Vidare påpekar de att slutanvändare generellt sett är dåliga på att 

underhålla och uppdatera sina saker. Säkerhet AB lyfter då den säkerhetsrisk som 

uppenbaras i de fall att tekniken inte är uppdaterad och säkrad inför de hot som den kan 

ställas inför. För att undgå detta måste företag således arbeta mycket med uppdateringar 

och framförallt support som stödjer kunderna.  Husbygge AB adresserar problemet med 

att tekniken idag inte är helt felfri och menar att om mycket uppkopplad teknik finns på 

samma ställe kan de störa ut och påverka varandra. Husbygge AB lyfter ett exempel där 

belysningsstyrning kan störas ut så pass att en kund med avsikt att släcka sina egna 

lampor i själva verket släcker grannens lampor, just på grund av dessa eventuella 

störningar och menar att sådant inte får ske, att det bara måste fungera. 

En begränsande aspekt som alla företag nämner är den miljöpåverkan IoT bidrar med, 

då all teknik kräver en energikälla för att fungera: 

“Ett annat frågetecken är ju att i princip alla små prylar och sensorer måste få 

energi någonstans ifrån för att kunna sända de här signalerna. Hela 

miljöaspekten, det där med att det används så mycket batterier, stora som 

små.”  – Respondent 2, Husbygge AB. 

Batterier är ett tema som samtliga företag återkommer till. Säkerhet AB menar att det är 

ett problem idag, och att det kommer vara det även i framtiden. Bredband AB förklarar 

att om man som företag kopplar upp flera tusen enheter i bostäder eller i en stad, så 

måste de ha energi men också underhållas för att fortsatt fungera. Husbygge AB lyfter ett 

exempel där ett problem med smarta hem realiseras. Ska smarta hem kunna nyttjas, 

förutsätter också det att all teknik också har energi och att tekniken fungerar som den 

ska. Husbygge AB ställer sig frågan om vem som har ansvaret för underhåll av tekniken i 

det scenariot. Är det fastighetsägaren eller kunden som själv bor i bostaden? 

Även om energiförsörjningen idag ses som ett stort problem så lyfter Husbygge AB och 

Bredband AB också lösningar som i framtiden minimerar energiförbrukningens 

begränsande kraft. Husbygge AB lyfter sensorer som drivs av solenergi eller batterier med 

livslängd längre än 10 år som en lösning medan Bredband AB menar att tekniken går 

framåt och att nya lösningar där sensorerna själv genererar energi som drivs genom 

friktionsenergi i framtiden antagligen kommer bli allt vanligare. 

5.2 Nya affärsmodeller 

Under detta avsnitt presenteras empirisk data som behandlar ämnet affärsmodeller och 

dess relevans för en verksamhets generella framgång. Ett aktivt arbete med IoT-teknik 

resulterar i nya strategiska möjligheter, och avsnittet behandlar hur data insamlad via 

tidigare diskuterad IoT-teknik kan nyttjas för att utvinna värde samt relevansen av att 

koppla tjänster till kundernas behov. 
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5.2.1 Tjänstefiering 

“Jag tror att det ligger väldigt mycket i det här att vi får en längre relation med 

kunderna än vad vi har idag.” - Respondent 2, Husbygge AB 

Denna åsikt som Husbygge AB uttrycker återfinns bland de flesta företagen och deras syn 

på framtiden. De upplever att användandet av IoT kommer innebära att företag blir mer 

tjänsteorienterade, istället för att endast sälja en produkt. Husbygge AB menar att det 

länge funnits ett B-2-B-perspektiv (Business to business) hos dem, medan 

digitaliseringen på ett sätt leder dem mer mot B-2-C (Business to customer). Fortsatt 

menar de att försäljning är A och O hos dem, vilket då medför att de måste anpassa sig 

efter hur verkligheten ser ut. Alla måste ses som kunder, oavsett vilken typ av kund de är. 

System AB är inne på samma sak, och menar att arbetet med IoT som bidrar till dessa nya 

perspektiv i längden innebär en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Husbygge 

AB är helt säkra på att nya affärsmodeller kommer växa fram, och påtalar att det finns en 

stor servicemarknad runt deras produkter som dem inte utnyttjar idag. Således ser de 

stor potential i att utvecklas med hjälp av en ny affärsmodell.  

Bredband AB påtalar vikten av en bra affärsmodell, något som är kritiskt för att 

överhuvudtaget kunna skapa värde ur en innovativ tjänst. Finns det ingen bra 

affärsmodell så spelar det ingen roll vad man har att erbjuda: 

“Finns det ingen ekonomi i det får man aldrig det att gå runt och snurra, och just 

nu kan jag uppleva att den största kraften läggs på hur vi tekniskt ska kunna 

skapa någonting. Det är ingenjörernas glada tid just nu i IoT.” – Respondent 6, 

Bredband AB. 

Gällande smarta hem och den framtid som den typen av IoT kan medföra, är Husbygge 

AB inne på att delningsekonomi kan vara en framtida modell för tjänster. De menar att de 

tittar mycket på hur en framtida stad kan tänkas utformas; hur vi kommer leva och hur 

ska vi bo? Husbygge AB fortsätter och förklarar att de arbetar mycket idag med att 

försöka förstå kunden och se vart han eller hon är på väg. Framtiden för dem är 

eftermarknaden som realiseras efter att de sålt sin produkt till kunden. De menar även att 

boendeservice baserad på delningsekonomi är något som kommer beröra dem i allra 

högsta grad. I och med de nya affärsmodellerna följer således nya tjänster som företag 

kan leverera till sina kunder, och Husbygge AB delar en bild av att den totala trenden är 

att traditionella produktföretag allt mer börjar rikta in sig på att bli tjänsteföretag. De 

lyfter Volvo som exempel, där de gått från att sälja bilar till att de idag kanske abonnerar 

ut bilar eller kopplar samman andra tjänster med bilen, som att man kan få varor direkt 

levererade till sitt bagage via Volvo.  

I fastighetsbranschen och kring ämnet smarta hem förutspår Husbygge AB en framtid 

där bostäder och försäljningen av dem kan börja likna Airbnb mer, fast med ett längre 

perspektiv. System AB menar att kommuner och andra verksamheter i större 

utsträckning kommer att köpa molntjänster före traditionella system i framtiden, vilket 

kommer innebära att personal friställs som en följd av den förändrade digitala 

verksamheten. 
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Husbygge AB menar också att man i framtiden måste korta ned ledtiderna för 

utvecklingen av produkter och tjänster som är en följd av de nya affärsmodellerna: 

“Något vi brottas väldigt mycket med är att vi har väldigt långa ledtider från att 

vi börjar rita och projektera en bostad tills att kunder faktiskt bor där, det kan ta 

upp till fem år”. – Respondent 2, Husbygge AB. 

Detta är något de försöker bemöta genom att i senare skeden implementera den teknik 

som de önskar nyttja i de smarta hus/hem de vill erbjuda. Att i framtiden ha en 

affärsmodell som möter denna problematik tidigare, så att ledtiderna förkortas är kritiskt 

för att lyckas med IoT-implementering. 

5.2.2 Att nyttja data 

Husbygge AB förklarar att deras verksamhet i dagsläget inte arbetar så mycket med data 

som samlas in via IoT. Den data som samlas in handlar om fastigheters 

energiförbrukning eftersom det finns lagar som kräver att detta ska registreras för att se 

till att nybyggen håller de miljömässiga krav som är etablerade. Utöver det har Husbygge 

AB en del pilotprojekt på området, men det sker ingen datainsamling på generell nivå. De 

medger att det är något de skulle kunna arbeta med i framtiden för att få tillgång till data 

som kan säljas vidare till underleverantörer för att på så sätt skapa nytt värde. Detta är 

något som Säkerhet AB också påtalar, där de ser att den största nyttan med big data är att 

den kan nyttjas för att utveckla en verksamhet och deras produkt.  

När frågan kring big data och om det är företaget eller slutanvändaren som äger den 

datan fanns det till viss del skilda uppfattningar kring fenomenet. Säkerhet AB menar att 

äganderätten av datan sannolikt regleras i de användarvillkor som slutkunder av 

produkten i fråga godkänner innan de börjar nyttja tjänsten och de menar att de flesta 

bolag i praktiken nog ser till att tydliggöra det i text. Säkerhet AB menar dock att det i 

framtiden kan vara ett ämne som kan diskuteras, och lyfter fram Facebook som exempel 

på detta. Bredband AB driver just nu ett projekt där öppen data kommer genereras av 

flera olika företag tillsammans, och där menar de att de har som ambition att data tillhör 

alla som tagit fram den. Samtidigt poängterar de att det måste finnas någon som är ytterst 

ansvarig för vad som genereras. Om ingen anses äga den, vem tar då ansvar för den? De 

betonar att det är skillnad på att äga data och att se till att den inte blir tillgänglig för 

andra. Husbygge AB håller med om att det är en fråga som är svår att besvara, och väljer 

att låta det vara osagt vem som kan vara ägare av datan i fråga. De fortsätter och menar 

att det kan vara av intresse för privatpersonen att vara aktsam när det gäller vilken data 

man delar med sig och inte av.  

Ämnet ostrukturerad data diskuterades under intervjuerna, där det framkom att flera 

av företagen belyser en problematik med dess ostrukturerade karaktär: 

“[...] Vi har inte full koll på all vår data. Den ligger i olika system och tänk vad vi 

skulle kunna göra för häftiga grejer på all data kring de tjänster vi har” - 

Respondent 6, Bredband AB. 

De fortsätter och medger att det finns ett projekt som verksamheten är delaktig i som 

försöker utveckla en databas där dess ostrukturerade data kan förvaras. System AB delar 

bilden av att det finns lite förståelse för hanteringen av ostrukturerad data. De förklarar 
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att de försökt vidta åtgärder för att se till att all data, speciellt personuppgifter som går att 

koppla till en specifik kund eller individ, ska vara sökbar i de system som de nyttjar. 

     Säkerhet AB betonar att den största problematiken kring ostrukturerad data är att det 

är en datakälla som ingen riktigt vet innehållet i och menar att problemet med det kan 

vara att datan som finns där i kan klassas som personuppgifter, vilket enligt framtida 

lagändringar är otillåtna att spara utan att följa speciella direktiv för just personuppgifter. 

5.2.3 Kundbehov 

Värdeskapandet som sker genom att koppla upp hemmet med IoT-teknik, måste 

förankras i ett reellt kundbehov. Detta är något som flertalet företag lyfter. Husbygge AB 

lyfter att börja med lösningar som i första hand är något som de benämner som “gadgets”, 

och inte lösningar baserade på en värdeskapande lösning: 

“Det finns en hel del som är lite gadgets över [IoT] också - varför ska jag hala upp 

telefonen och öppna den för att kunna tända och släcka en lampa, när jag bara 

kan gå två steg och trycka på en knapp på väggen. Det håller jag med om, men 

om du kan släcka och tända 10 lampor när du har gått och lagt dig så slipper du 

gå rundan. Då kanske det börjar bli intressant.” – Respondent 2, Husbygge AB. 

De fortsätter med att presentera ett exempel som uppkopplade lås till ytterdörren, att den 

typen av lösningar idag är verklighet och att de är på marknaden för att stanna. Husbygge 

AB tror dock att ännu mer behovsförankrade lösningar kommer i framtiden.  Kan man få 

en indikation på att det är mycket pollen i luften i sin lägenhet, vilket då leder till att man 

tar extra medicin och förebygger ett astmaanfall, då börjar det bli riktigt värdefullt. De 

menar också att det finns ett större behov på säkerhet idag än vad det gjort tidigare. Detta 

motiveras med att kunder i allt större utsträckning kräver exempelvis mobilt bank-id som 

identifikationsmetod på olika webbaserade tjänster, för att känna en trygghet när de 

nyttjar dem. De lyfter sedan ett exempel kring IoT och smarta hem, där de menar att man 

måste förstå att bostäders uppbyggnad kommer ändras och inte se ut som de gör idag. 

Städer och boendeförhållanden som råder idag kanske ser helt annorlunda ut i framtiden. 

De behoven är näst intill omöjliga att förutspå, men Husbygge AB lyfter saker som vård 

och hälsa, hållbarhet och mobilitet. Att allt vi då nyttjar på ett eller annat sätt ska vara 

möjligt att flytta. Detta då kunder sannolikt i framtiden, precis som idag, kommer vilja 

flytta på sig.  

“De bra grejerna är riktigt behovsstyrda” - Respondent 2, Husbygge AB. 

Husbygge AB utvecklar argumentet med att om det finns lösningar som gör att vardagen 

blir väldigt mycket enklare så kommer de slå på en bredare front än vad exempelvis 

belysningsstyrning har gjort idag. För att nå en sådan typ av innovation menar Husbygge 

AB att man ska brainstorma runt vilka vardagssaker man skulle vilja ha hjälp med och 

därefter ställa sig frågan om IoT skulle kunna göra det. De förtydligar också att tjänsten 

måste vara kopplad till ett reellt behov för att en kund ska vara villig att betala extra för 

den. Detta leder dock till att företag måste göra andra typer av överväganden: 

“Hur frågar man kunder vad de vill ha, när kunder inte vet vad de vill ha?” – 

Respondent 2, Husbygge AB. 
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Med det menar Husbygge AB att man måste ta ned utvecklingen på en lägre nivå, där 

man måste diskutera och prata med kunder trots att de inte alltid vet vad de kan begära 

får något, och man ska fråga sig själv som utvecklare av tjänsten vad kunden vill ha och 

vad de vill betala för? Vad tar de för givet? Då de har tidigare erfarenhet av liknande 

situationer belyser de vikten av att ha någon fysiskt som går att klämma och känna på. 

Om det finns, har kunden en större chans att se nyttan i tjänsten. Bredband AB 

argumenterar kring vikten av att föra utvecklingen framåt själv, utan att invänta en 

indikation på behov från kunden: 

“Det är inte kunden som utvecklar oss, det är vi själva. Men vi ska göra det så 

kunden blir nöjd och glad samtidigt som vi effektiviserar vår egen verksamhet.” – 

Respondent 6, Bredband AB. 

Det flera av företagen kan se idag, är att kunderna efterfrågar en helhetslösning, där de 

inte ska drunkna i olika appar för att styra sitt smarta hem. Därav kämpar många företag 

med att få fram en övergripande tjänst som sköter alla olika behov en kund kan tänkas ha, 

men Husbygge AB menar att detta är svårt att i dagsläget åstadkomma.  Det har börjat 

utvecklas sådana lösningar, men de har ännu inte lanserats på bred front. Ska en IoT-

satsning bli bra så måste den inneha en helhet som fungerar. Den måste ha total leverans 

för kunden och vara säker, lätt att använda och fylla grundläggande behov. Det är nyckeln 

till framgång menar Husbygge AB.  

5.3 Smarta hem 

Smarta hem ses som en realisering och konkretisering av IoT samt som en effekt av de 

affärsmodeller som IoT bidrar till att utforma. Under detta avsnitt presenteras empirisk 

data som behandlar ämnet smarta hem och dess karaktärsdrag, vad smarta hem kan ha 

för inverkan på individen som nyttjar den, vad den kan användas till och vad det finns för 

risker eventuellt uppstår genom att realisera ett hem smart. 

5.3.1 Individen och smarta hem 

För att ett hem ska klassas som ett smart sådant menar Husbygge AB att hemmet på ett 

eller annat sätt ska vara uppkopplat. Exempel på detta menar Husbygge AB kan vara 

belysningsstyrning, uppkopplade eluttag, brandlarm som är integrerat med lamporna för 

att underlätta utrymning, fuktlarm och kylskåp som meddelar vad som saknas. De 

avslutar med att belysa att dessa uppkopplade enheter framför allt kan användas till att 

delvis automatisera underhållsarbete:  

“[...] framförallt att någon som går sönder eller slits, att meddelande till 

leverantören går ut där den säger vad som är fel. Då vet reparatören vad hen ska 

ha med sig när de kommer och ska åtgärda problemet.” – Respondent 2, 

Husbygge AB. 

Husbygge AB beskriver smarta hem som något som går hand i hand med hållbart boende. 

Detta innebär frågor såsom hur bostäderna ska se ut i framtiden och vart olika funktioner 

ska vara lokaliserade, exempelvis tvättstugan i huset och de uppger även att de i dagsläget 

samlar in data via dessa smarta hem om kunden har lämnat sitt medgivande för det. När 
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smarta hem i framtiden sannolikt kommer vara ett mer vanligt förekommande fysiskt 

koncept menar Husbygge AB att: 

“[...] då kommer vi ha deras energiförbrukning, vi kommer ha deras data på hur 

de rör sig i lägenheten. Vi kommer få massor privat”. – Respondent 5, Husbygge 

AB.  

System AB är indirekt kopplad till ett projekt som delvis handlar om smarta hem och 

påtalar att den data som verksamheten samlar in via uppkopplade  sensorer  i bostadshus 

inte är kopplad till den enskilda individen, utan tekniskt tillstånd av något slag angående 

lägenheten som individen bor i.  

“Vi vet inte vem som bor där, men den som gör det kan se, på en portalsida till 

exempel. Hen finns ju givetvis lagrad i systemet som en person, som en hyresgäst, 

men sen finns det en portaltjänst för att se IoT-information. Det är dock inte styrt 

mot individen, utan styrt mot själva lägenheten.” – Respondent 1, System AB. 

System AB tillägger att IoT, som smarta hem består av och kommer att fortsätta vara 

“things” och inte knutet till personer, såvida inte tjänster läggs till som knyter personen 

till datan som genereras.  

5.3.2 Risker med smart hem 

Säkerhet AB påtalar att den ökande mängden av olika sensorer i våra hem i längden kan 

vara problematisk. Det finns spelkonsoler med kamera och mikrofontillbehör som 

registrerar rörelse och ljud och ger exempel på produkter eller tjänster som har någon typ 

av röststyrning.  

“Google och Apple ser exakt vart vi är hela tiden och desto mer vi kopplar upp, 

desto mer kan man ju se. Folk kopplar upp sina baby-monitors mot internet och 

då kan ju tillverkaren i princip se vad som helst.” – Respondent 4, Säkerhet AB. 

Säkerhet AB påpekar även att GDPR har medfört att integriteten för individer har blivit 

en aktuell fråga, men att den tidigare inte varit prioriterad hos verksamheter. Säkerhet AB 

menar att användare av de uppkopplade enheterna bör genomföra en riskanalys innan 

nya produkter eller tjänster införskaffas.  

“Nu när jag kopplar upp mina enheter - vad utsätter jag egentligen både 

enheterna och användarna av enheterna för risker då? [...] Det är klart att det är 

en jättestor risk för folks privatliv att ha mikrofoner och kameror som 

monitorerar dem hela tiden i sina hem.“ – Respondent 4, Säkerhet AB. 

Husbygge AB uppger att säkerheten både hos de uppkopplade enheterna och den data 

som genereras via dessa är viktiga frågor.  Vidare påtalas att kunder känner en viss 

osäkerhet över att någon ska hacka sig in i lägenheten via de smarta låsen. Av denna 

anledning så arbetar verksamheten med end-to-end lösningar och att säkerheten är på 

plats i samtliga led. Ett led i detta arbete är att identifiera t.ex. i vilka kanaler data lagras. 

Säkerhet AB menar att verksamheter inte arbetar tillräckligt aktivt med säkerhetsfrågor 

generellt, vilket de menar exemplifieras med fallet Wanna Cry, ett utpressningsprogram 
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som drabbade över 200 000 datorer (IDG.se, 2017). Säkerhet AB menar att det handlar 

om att identifiera vilka behov olika system har och genom en strukturerad process kunna 

tillgodose dessa behov för respektive system. Bredband AB påpekar även vikten av att 

arbeta med säkerhetsfrågor i alla led och inte minst om man samlar in data via 

uppkopplade sensorer. De fortsätter med att berätta att den första sensorn som företaget 

satte i skarpt läge blev hackad efter 10 minuter och konstaterar att det finns värde i form 

av data att hämta för utomstående ur dessa sensorer.  

“[...] Den ger någon form av makt. Man behöver informationen, 

datainformationen så det är klart att man behöver lägga fokus på hur man 

hanterar säkerheten mot de här sensorerna, det är jätteviktigt. Jag vet inte om vi 

fattat hur viktigt det är.” – Respondent 6, Bredband AB. 

5.4 GDPR 

Som en följd av realiserandet av ett koncept såsom smarta hem följer integritetsrelaterade 

organisatoriska överväganden, som vi i denna studie belyser genom GDPR. Under detta 

avsnitt presenteras empirisk data som behandlar ämnet GDPR, personuppgifter och vad 

som karaktäriserar dem, inställning och förhållningssätt till GDPR samt vad GDPR 

eventuellt bidrar med för konkreta förändringar på en organisatorisk nivå. 

5.4.1 Definition av personuppgifter 

System AB uttrycker att personuppgifter innebär allt som kan spåras till en person både 

direkt och indirekt. Detta inbegriper namn, personnummer telefonnummer e-post och 

kontrakt och andra typer av uppgifter som rör sig i deras system. System AB upplever att 

de har kontroll på vilka uppgifter som de hade tillgängliga i sina system och således vilka 

åtgärder som behöver utföras för att säkerställa deras kunders integritet. Husbygge AB 

har en liknande syn på vad som klassas som personuppgifter och definierar det som 

“uppgifter som handlar om en individ”. Även Bredband AB uttrycker en liknanden 

definition och menar att all information eller data som kan härleda till en specifik person 

bör klassas som personuppgifter och tillägger att även att IP-nummer och mac-adresser 

kan ses som personuppgifter. Säkerhet AB definierar personuppgifter som alla uppgifter 

som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande individ och betonar vikten av att i 

framtiden väga in IoT-genererad data i begreppet: 

“Jag tror att säger man blankt att ingen IoT-information är personuppgifter så 

gör man nog sig själv en väldigt stor otjänst, och det är väldigt farligt om man 

generaliserar IoT-information på det grova sättet. Även platslokalisation kan ju 

vara en personuppgift, det finns jättemycket.” – Respondent 4, Säkerhet AB. 

5.4.2 Förhållningssätt till GDPR 

System AB uttrycker att GDPR inte ses som ett jätteproblem för verksamheter och påtalar 

att det går en del rykten om vad som omfattas av GDPR. Dessutom upplevs förordningen 

till viss del som otydlig när det kommer till specifika branschfrågor. System AB 

efterfrågar någon typ av ramverk för hur upprättande av samtycke företag och kund 

emellan ska utformas och upplever situationen som ganska rörig.  
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Husbygge AB ställer sig positiv till de förändringar som GDPR medför, främst 

aspekten som rör gallring av data. GDPR reglerar så att data inte bara sparas på slentrian 

för att det kan vara bra att ha vid ett senare tillfälle. Husbygge AB menar att tillgången till 

data är för stor och att denna förändring medför att man kan “städa upp” i data som finns 

lagrad samt i processer som berör datahantering. GDPR upplevs som ett mer omfattande 

och åtstramat regelverk än den tidigare personuppgiftslagen, med ett större fokus på 

individens integritet. Husbygge AB menar att GDPR förutsätter en beteendeförändring 

bland de anställda, eftersom arbetet kommer att förändras.  Förändringen upplevs även 

som väldigt bra och att det inte är mer än rätt att en kund ska få tillgång till det uppgifter 

som lagras om hen. 

“[...] företag måste kunna presentera och visa hur vi hanterar, vilken process vi 

har när vi hanterar personuppgifter i olika led”. – Respondent 5, Husbygge AB. 

Husbygge AB beskriver detta arbete som något som behöver genomföras noggrant och 

som återfinns i många olika delar av verksamheten, vare sig det handlar om 

användarvillkor eller vem eller vilka som ska ha tillgång till data. Denna typ av arbete 

kräver även fullständig transparens om hur kunduppgifter hanteras och var dessa lagras. 

Säkerhet AB påtalar att GDPR är en stor utmaning för samhället och organisationer. 

Denna utmaning grundar sig i att kraven på organisationer skärpts avsevärt och 

straffavgifter införs om kraven inte efterföljs. Detta leder till att organisationer behöver 

arbeta hårt med att uppfylla kraven, samtidigt upplevs det som att kompetensen på 

området inte varit hög vilket leder till att efterfrågan blir en stor utmaning. 

System AB upplever att säkerhetsföretag till viss del försöker övertyga verksamheter 

om att GDPR medför stora kostnader och förutsätter mycket förarbete. Andra aktörer i 

näringslivet pekar dock på att GDPR är en trestegsraket och att verksamheter inte 

behöver skrämmas av den kommande förändringen. Husbygge AB uttrycker att det finns 

en viss rädsla inom verksamheten för att göra fel eftersom direktivet är nytt och ingen 

praxis finns på plats. Dessutom cirkulerar kommunikation inom verksamheten om vad 

GDPR innebär och hur de anställda ska förhålla sig till det, vilket upplevs som att det ska 

skrämma de anställda till att “göra rätt”. 

5.4.3 Förändringar i och med GDPR 

Samtliga informanter med insyn i arbete med GDPR tillfrågades vilka förändringar som 

GDPR skulle medföra för deras verksamheter och hur de i dagsläget arbetar eller kommer 

att arbeta i framtiden. Säkerhet AB menar att verksamheter överlag behöver få kontroll 

över vad de behandlar för personuppgifter: 

“[...] att de behandlar dem på rätt sätt, vad de gör med dem och sen försöka få 

bort de personuppgifter som de faktiskt inte behöver, för det är också ett viktigt 

steg i att man varit rätt slarvig genom åren, det finns rätt mycket personuppgifter 

som man egentligen inte behöver.” – Respondent 4, Säkerhet AB. 

System AB framförde att den främsta skillnaden blir att utforma nya system på ett bra 

sätt via “design by security”. Detta kan enligt System AB innebära att krypterade 

molntjänster, bank-ID kontroller och kontroll för e-legitimation finns på plats i systemen. 

Utöver detta uppges att företaget utför en hel del förändringar gällande anonymisering. 
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Detta innebär att personuppgifter i systemet ersätts med ett “GDPR-nummer”. Detta 

arbete görs dels för att skydda kunders personuppgifter samtidigt som det möjliggör att 

data kan sparas under en längre tid för framtida eventuell användning. Det möjliggör 

även att verksamheten vid behov kan presentera vad kunders uppgifter används till och 

lämna ut information på begäran av kunder. Rent konkret så kommer System AB erbjuda 

en “GDPR-modul” där kunder ger sitt samtycke i samband med att man ställer sig i 

bostadskö eller skriver på ett kontrakt. 

Husbygge AB uppger att de endast tar samlar in data om kunder som de själva har 

lämnat medgivande eller samtycke till, samt hur kunderna beter sig på deras digitala 

plattform. GDPR kommer medföra att rutinerna för “gallring” i olika system måste ses 

över så att behörigheter kan avslutas och uppgifter raderas. Husbygge AB upplever detta 

som problematiskt, eftersom information oftast sparas och läggs på hög utan att ses över.  

“Det är så lätt att lägga till med sådana här lathetsprinciper med information 

man har på sin dator, att man bara sparar det här så bara ligger det där år efter 

år” - Respondent 5, Husbygge AB. 

Husbygge AB menar att det måste ske en beteendeförändring hos varje individ inom 

verksamheten för att klara av övergången till GDPR. Verksamheten försöker fånga upp 

alla situationer där personuppgifter behandlas i verksamheter och de olika yrkesroller 

som innebär någon typ av behandling av dessa. Detta innebär dels att rutinerna kring 

incidentrapportering måste förändras så är även fallet med gallring av personuppgifter. 

Husbygge AB upplever processerna som ska utgöra grunden för vad som behöver tas bort 

och vad som ska spara till viss del otydlig och verksamheten har börjat söka extern hjälp 

för att komma till rätta med denna problematik.  

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

litteratur som presenterats. Diskussionen återknyter till studiens frågeställning och syftar 

till att analysera rapportens tidigare delar i relation till varandra. 

6.1 Realisering av IoT  

Som litteraturen visar så skiljer sig uppfattningen av vad IoT är, och vad begreppet 

innefattar, beroende på vem som får i uppgift att definiera det (Gubbi et al. 2013; Atzori 

et al., 2010; Sundmaeker, Guillemin, Friess, & Woelfflé, 2010; Vermesan & Friess, 2014). 

Detta stöds även i den empiri vi samlat in då de definitioner som uttryckts av 

respondenterna skiljer sig i innebörd och vilka användningsområden de kan appliceras 

mot. Denna diskrepans i tolkningen kan förklaras av vad olika verksamheter har för 

bakgrund (Atzori et al., 2010). Skiftande tolkningar leder även till att företagen ser olika 

användningsområden med IoT och således nyttjas tekniken på olika sätt från verksamhet 

till verksamhet (Westergren et al. 2016).  Detta exemplifieras i det presenterade resultatet 

där System AB bekräftar att de ser en konkurrensfördel i att skapa nytta med IoT och av 

att ligga långt fram i anpassningen till framtida förhållanden, medan Husbygge AB menar 

att det är i en framtida tjänstefiering de får nytta av IoT. Tjänstefieringen är något även de 

övriga företagen nämner som möjliggörande för framtida användning av IoT.  
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Utöver att verksamheter överlag tycks röra sig mot en tjänstefiering i allt större grad så 

blir även samhället allt mer uppkopplat och digitaliserat (Saarikko et al., 2017). I denna 

uppkopplade och tjänstebaserade verklighet kommer IoT spela en viktig roll i arbetet med 

att skapa nya möjligheter gällande produkter, tjänster, affärspraxis och 

kostnadsminimering, vilket i sin tur leder till nya intäktsströmmar. Vi upplever att de 

företag som redan har infört diverse IoT-lösningar också har en tydlig plan på vad som 

ska göras och vilket behov som ska fyllas. Ett proaktivt och strategiskt arbete med IoT 

kan leda till många möjligheter och fördelar för verksamheter som väljer att integrera 

tekniken. Verksamheter som istället avvaktar med integrering av ny teknik riskerar 

istället att drabbas negativt (Saarikko et al. 2017). Vårt resultat visar att det delvis finns 

en passiv förhållning till hur IoT kan komma att användas hos vissa företag, då de 

nämner att de famlar och inte riktigt ännu satt ned foten på vad de exakt ska satsa på. 

Den restriktiva hållningen kan vara en produkt av att företaget inte har en tydlig plan 

gällande hur de vill använda IoT i sin verksamhet. Risken med att avvakta allt för länge 

med formulering av nya strategier för att integrera ny teknik i verksamheter är att den 

övriga marknaden redan hunnit göra stora framsteg i den ständigt transformativa 

samtiden. Dessa framsteg kan visa sig mycket svåra att komma ikapp utan att genomföra 

radikala och riskfyllda förändringar.  

IoT kan leda till många nya möjligheter för verksamheter som klarar av att anpassa 

sina strategier och affärsmodeller för att ta vara på teknisk utveckling (Westergren et al., 

2016). Detta kan handla om hantering och bearbetning av den data som IoT-tekniken ger 

upphov till (Constantiou & Kallinikos, 2014), men även att förkorta ledtider. En 

ytterligare möjlighet med IoT handlar om att koppla produkter och tjänster till verkliga 

kundbehov, oavsett om det är ett implicit eller explicit sådant. Genom att identifiera 

kundbehov kan verksamheter formulera strategier som bemöter dem och som därmed 

leder till mer behovsanpassade tjänster. Detta leder i sin tur till att förutsättningarna för 

att anpassa affärsmodeller blir bättre och verksamheter kan fortsätta vara intressanta för 

sina tidigare, nutida och framtida kunder. Detta förhållningssätt kan dock leda till en 

överanpassning där verksamheter styr hela, eller en stor del av sin affärsmässiga strategi 

efter vad man upplever som kundbehov. Risken med detta ligger i att verksamheter 

startar diverse projekt avsedda för att uppfylla ett eller flera behov, men med tiden så 

tillskrivs projektet med fler uppgifter. Detta kan leda till att projekt inte slutförs, vilket 

skulle hämma anpassningsförmågan i relation till teknisk utveckling.  

Resultatet visar att en bra IoT-satsning kräver en fungerande helhet som har total 

relevans för kunden och är säker, användarvänlig och fyller ett grundläggande behov. 

Enligt Westergren et al. (2016) blir en lösning av detta slag billigare att uppdatera och 

modifiera genom att slå samman system och produkter med olika användningsområden 

till ett, vilket är en av förutsättningarna för en framgångsrik IoT-implementation. Ett 

uttryck för en sådan behovsstyrd tjänst är helhetslösningar i hemmet, som alltså både 

gynnar kund och verksamhet.  Processen möjliggör dessutom samarbeten över 

verksamhetsgränserna, vilket ytterligare skapar möjligheter för nya värdeskapande 

processer (Porter & Heppelmann, 2015). Smarta hem kan ses som en typ av en sådan 

helhetslösning, något som blir uppenbart i resultatet. Smarta hem är ett koncept som kan 

utformas efter att återkoppla till slutanvändares behov och bidra till att höja livskvalitén 
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(Zhang et al., 2016). Smarta hem består av IoT-teknik och är enligt oss produkten av en 

lyckad affärsmodellsanpassning till teknologisk utveckling. 

 

Figur 1. Modell över realiseringen av smarta hem 

Modellen illustrerar de förhållanden vi med denna studie identifierat mellan tre av 

studiens huvudsakliga komponenter. IoT skapar möjligheter för verksamheten att 

utveckla nya affärsmodeller, där smarta hem är den realiserade produkten av det 

samspelet.  

Företagen ser smarta hem som en framtidsprodukt som kan revolutionera 

fastighetsbranschen och bidra till nytt värde. Även om en lösning av detta slag har många 

fördelar som kan bidra till skapandet av nytt värde, så existerar det en oro över 

miljöaspekter såsom lagar och regler kring energiläckage och teknikens 

batteriförbrukning. Vi upplever denna faktor som till viss del determinerade för hur aktivt 

verksamheter arbetar med IoT. Det finns även en oerhörd sårbarhet i att allt är 

uppkopplat, om det en dag slutar fungera - vad gör vi då? Även om dessa begränsningar 

givetvis har relevans och är viktiga att arbeta med, så väger sannolikt den potentiella 

nyttan av IoT och smarta hem för både verksamhet och slutkund över. Proaktivt arbete 

bör dock genomföras för att garantera säkerheten och integriteten hos de system som 

används. Säkerhet AB bekräftar vikten av att också koppla upp hemmen och produkterna 

på ett säkert sätt, som inte sätter slutkundens integritet på spel. I de fall verksamheter 

lyckas realisera säkra lösningar för sina kunder så kan de smarta hemmen i framtiden 

utgöra en stor del av värdeerbjudandet för verksamheter aktiva inom 

fastighetsbranschen. 

6.2 Operationalisering av IoT och GDPR 

Sett till hur studiens tillfrågade företag hanterar data, och vad den består av, visar 

resultatet att de ännu inte tagit vara på de möjligheter som data faktiskt kan erbjuda. 

Husbygge AB menar att de enbart samlar in energidata från lägenheter, och det på grund 

av en lagstiftning som kräver att energivärden ska följas upp. I framtiden avser företaget 

att hantera mer data då de ser ett stort värde i att sälja den vidare till underleverantörer 

och kanske andra som kan tänkas vara intresserade av den. Detta skulle leda till en 

utvecklande av företagets erbjudande till kunden och även ekonomiska fördelar. Det är i 

sig inte en orimlig målbild för framtiden, men ser man Facebook och Cambridge 
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Analyticas exempel2 (Lindhe, 2018) på hur detta görs på fel sätt kan man fundera kring 

hur det ska gå till väga. Vem äger egentligen data och kan en slutkund som genererar IoT-

data påverka vem den säljs till och inte, och i vilket syfte? Är slutkunden hos ett företag 

som erbjuder IoT-tjänsten ens medveten om att hen genererar data och således också är 

med och utvecklar den produkt som hen själv köpt?  Säkerhet AB menar att vi som 

slutanvändare troligtvis gett vårt medgivande till denna försäljning och alienering från 

datan i de användarvillkor som presenteras för oss. I och med GDPR krävs kundens 

medgivande för lagring av personuppgifter samt ett krav på att vara transparent med vad 

data används till. Verksamheter måste i och med detta se till att den personliga 

integriteten är säkerställd inom samtliga interna processer, på samtliga organisatoriska 

nivåer (Tikkinen-Piri et al., 2018). Om detta genomförs minskar risken för att 

verksamheter utsätter sig själva och sina kunder för etiska, moraliska och juridiska 

övertramp.  

Vårt resultat visar att företagen är överens om vad GDPR kommer medföra i form av 

förändringar. Det uttrycks att samtliga processer som innehåller personuppgifter måste 

ses över för att garantera att förordningen efterlevs. Dessa processer innefattar bland 

annat anonymisering och gallring av strukturerad data rörande de uppgifter som är 

tydligt kopplat till enskilda individer. Detta leder till att data som genererats via IoT, som 

till sin natur är ostrukturerad, ses som fortsatt opåverkad av de regleringar som 

förordningen aktualiserar.  Ett av företagen påtalar dock att det finns anledning att se 

över processer som behandlar ostrukturerad data där kopplingen mellan data och 

personuppgifter är mer svårdefinierad.  

Med detta som bakgrund illustrerar Figur 2 vår uppfattning av hur företagen som 

arbetar med fastighetsbaserade IoT-lösningar ser GDPR som ett reglerande regelverk. I 

modellen presenteras förordningen utanför den systemgräns som dras för systemet 

modellen illustrerar. Vi menar att företagen inte anser att den data som samlas in via IoT 

är personuppgifter, men att de tar hänsyn till vad GDPR innebär för verksamheten i stort 

och deras utformning av affärsmodeller. De åtgärder som tas genomförs således för att 

säkerställa att de processer innehållande strukturerad persondata följer förordningens 

riktlinjer.   

                                                      

 

2 Cambridge Analytica anses som ansvarig för insamling av personlig data utan 

facebookanvändares vetskap. Datan har sedan sålts vidare till externa parter för att påverka 

politiska val 
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Figur 2. Modell över GDPRs inverkan på realiseringen av smarta hem 

Vår uppfattning är dock att GDPR och dess krav kommer ha en allt mer betydande roll i 

de verksamheter som aktivt nyttjar data genererat via IoT. När ostrukturerad data samlas 

in via IoT bör verksamheter ha kontroll över dess innehåll, eftersom datan i en större 

kontext och sammanhang kan komma att klassas som personuppgifter. I fallet smarta 

hem där sensorer skapar ett lokalt ekosystem som registrerar bland annat 

rörelsemönster, ljud, matvanor, energiförbrukning samt huruvida en individ är hemma 

eller inte, anser vi det rimligt för verksamheter att ställa sig frågan om detta anses vara 

personuppgifter eller inte.  

Resultatet samt det faktum att Europeiska unionen har valt att formulera en ny 

dataskyddsförordning påvisar att det skett en oaktsam behandling av strukturerad data. 

Detta har lett till att personuppgifter till viss del lagras på ett problematiskt och 

slentrianmässigt sätt. Det är inte orimligt att anta att en liknande princip kan appliceras 

på ett mer komplext set av data, såsom ostrukturerad data genererad via IoT.  

Förordningen försöker tackla denna problematik genom att återge kontrollen till 

individen över sina egna personuppgifter. Som tidigare beskrivet är personuppgifter inte 

ett helt oproblematiskt begrepp, och uppfattningarna tycks gå isär. De i studien 

tillfrågade företagen menar att personuppgifter är det som kan kopplas till en person; 

namn, personnummer, telefonnummer, mac-adress, IP-nummer och e-post. Vi menar 

dock också att det är viktigt att överväga kopplingen mellan till synes intetsägande data 

och kontexten den analyseras i. En relativ banal företeelse som att ett smart kylskåp har 

sparat en individs matpreferenser kan i kombination med annan data användas för att 

identifiera en specifik person. I detta fall är förordningen tydlig och denna data bör 

klassas som personuppgifter. Likt den föråldrade synen på personuppgiftshantering som 

uttrycks i förordningen så är vår uppfattning att den samtida synen inom 

fastighetsbranschen gällande vad som bör klassas som personuppgifter är allt för linjär. 

Denna inställning är dock inte förvånande, då verksamheter generellt sett inte är 

intresserade av att ge sig själva merarbete. Dessutom är förordningen föremål för 

subjektiv tolkning och i kombination med den totala avsaknaden av styrdokument eller 

ramverk, leder det till att verksamheter måste göra egna tolkningar av vilka interna 

processer som påverkas av förordningen.  

Detta talar emot ett av förordningens huvudsyften, nämligen att harmonisera skyddet 

för privatpersoner mellan medlemsstaterna. Bristen på ramverk för hur 

implementationen ska gå till är i sig inte problematisk, problematiken uppstår när 

förordningen ska tolkas subjektivt av en mängd olika branscher i olika länder. Detta kan 
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leda till en viss diskrepans i tolkningen gällande vad förordningen förutsätter, något som 

inte enbart drabbar harmoniseringen mellan medlemsstaterna, utan även inom 

medlemsstaterna. Förordningen försöker motverka detta genom att uppmana 

branschorganisationer och andra intressenter att utforma certifieringsverktyg och 

förhållningsregler för vad som ska vara standarden för den specifika branschen. Det finns 

dock inga garantier för att detta arbete kommer genomföras och om detta helt uteblir kan 

mycket väl både verksamheter som privatpersoner drabbas.  

Ett standardiserat ramverk hade i ett initialt skede varit till stor hjälp för verksamheter 

för att underlätta verksamhetsförändringarna som förordningen medför, samt bidra till 

ökad harmonisering. Det finns dock inga garantier för att de förändringar som nu initialt 

genomförs är relevanta ens ett år efter genomförandet. Detta beror till stor del på 

förordningens öppna formuleringar som är utformade för att följa teknologisk och 

affärsmässig utveckling. För att verksamheter ska kunna anpassa sig till att dessa 

kommande förändringar måste databehandlingssystem och affärsmodeller utformas för 

att som standard följa utvecklingen i samhället och ha ett föränderligt regelverk för att i 

slutändan erbjuda marknaden en attraktiv produkt eller tjänst.  

 

Figur 3. Modell över operationaliseringen av GDPR i realiseringen av smarta hem 

Denna slutliga modell i Figur 3 illustrerar samspelet mellan GDPR, IoT, affärsmodeller 

och den tjänst som erbjuds. Det första övervägandet som verksamheter som arbetar med 

fastighetsbaserade IoT-lösningar behöver göra är det gällande huruvida den data som 

samlas in bör ses som personuppgifter eller inte. Om verksamheten kommer fram till att 

denna data omfattas av de regleringar som förordningen medför, måste åtgärder tas 

gällande hur affärsmodeller ska utformas. Dessa åtgärder bör präglas av att vara 

anpassningsbara, behovsstyrda, följa den teknologiska utvecklingen, samt genomsyras av 

att skydda den enskilda individens uppgifter. I fallet smarta hem, där IoT ses som en 

naturlig del av hemmet och data utnyttjas för att underlätta det vardagliga livet, måste 

alltså dessa tjänster underbyggas av detta förhållningssätt. Förordningen medför att 

verksamheter får en möjlighet att ta steget och designa framtida lösningar för att vara 

integritetssäkrade från start. Zerlang (2017) menar att verksamheter bör ta vara på denna 

digitaliseringsprocess och anpassa de system som hanterar data att sträva efter att uppnå 

mer med denna förändring än att enbart efterleva förordningen. Vi menar att det inte 

endast datahanteringssystem som skulle kunna gynnas av denna process utan även 

formuleringen av affärsmodeller relaterat till att skapa värde med hjälp av IoT.  

Istället för att anpassa verksamheten efter förordningen så rekommenderar vi att 

integrera förordningen i verksamheten, så att den tillsammans med verksamhetens övriga 
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delar är med och formar framtidens smarta hem. Vi menar att verksamheter som arbetar 

med fastighetsbaserade IoT-lösningar gör detta genom att se IoT-genererad data som 

personuppgifter. Slutligen menar vi att verksamheter på detta sätt kan operationalisera 

förändring och låta denna inställning påverka hur affärsmodeller formuleras, för att i 

längden bidra till skapandet av verkligt behovsstyrda helhetslösningar i hemmet. 

 

 

  



   

  

   

33 

 

7. Slutsats och vidare forskning 
Vår studie syftade till att undersöka hur verksamheter aktiva inom fastighetsbranschen i 

Sverige planerar och realiserar arbetet med IoT samt vilken eventuell inverkan GDPR har 

på detta arbete.  

Studien har via intervjuer kartlagt hur företag med olika bakgrund idag arbetar med, 

eller i framtiden kommer att arbeta med IoT. Studien visar att samtliga företag ser stora 

möjligheter med att digitalisera sina processer och framförallt att anpassa sina 

affärsmodeller till det arbetet, för att på så vis utveckla nya områden som de kan erbjuda 

värde till sina kunder via. Gällande förordningens inverkan på detta arbete så ses den som 

ett regelverk avsett för att reglera processer som behandlar strukturerad data 

innehållande personuppgifter. Således upplever de intervjuade företagen att de 

verksamhetsförändringar som förordningen medför är frånskilda det arbete som utförs 

gällande att realisera fastighetsbaserade IoT-lösningar.  Vi har dock, i relation till GDPR, 

observerat att det finns en delvis förlegad syn på vad som uppfattas som personuppgifter 

hos verksamheter, vilket är vad GDPR avser att reglera. Med detta som bakgrund menar 

vi att verksamheter bör operationalisera GDPR som ett verktyg för att genomföra 

förändringar. För att möjliggöra denna operationalisering menar vi att verksamheter bör 

utnyttja den digitaliserande möjlighet som GDPR medför och på så sätt förnya 

verksamheten för att stödja de processer som ligger till grund för utformandet av IoT-

baserade helhetslösningar. Detta medför ytterligare potentiella verksamhetsförändringar 

som föranleds av att nya tolkningar av förordningen i högre grad kan undvikas.  

Studiens avslutande delar exemplifierar detta med hjälp av tre modeller. Den första 

modellen visar på sambandet mellan affärsmodeller, IoT och smarta hem. Den andra 

modellen avser att illustrera hur verksamheter upplever att GDPR påverkar detta arbete. 

Den avslutande modellen representerar vårt förslag på hur verksamheter kan 

operationalisera GDPR i utformandet av IoT-baserade helhetslösningar.  

Slutligen vill vi lyfta att vi i vår studie avgränsat oss till att intervjua företag som 

arbetar med IoT i en kontext som är relaterad till smarta hem och fastighetshantering 

generellt. Vidare studier i ämnet som fokuserar på andra områden som IoT kan 

appliceras mot skulle därav vara värdefullt för att bekräfta eller dementera om ett 

liknande förhållande råder där.  Vidare analys av förordningens rekommenderade 

mekanismer för certifiering och förhållningsregler skulle även det bidra med värdefull 

kunskap om hur relevant det faktiskt är att införa den typen av processer för att garantera 

den harmonisering som GDPR är framtagen för att skapa.  

Eftersom denna studie genomfördes innan att GDPR träder i kraft, rekommenderar vi 

att framtida studier undersöker om förordningen har några faktiska effekter på IoT-

relaterat arbete och de affärsmodeller som verksamheter formulerar. Ytterligare 

genererad kunskap i det området skulle vara intressant för att sätta dels vår studie, men 

också GDPR i sig i en reell kontext. 
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Bilaga 1 – Brev till respondenter 
 

Forskningsetiska principer 

Nedan följer information gällande de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) tagit fram. Dessa klargör vilka rättigheter du som respondent i vår studie har samt 

informerar om studiens syfte. 

Studien utförs av Kristoffer Forsman och Henrik Dromberg, studenter vid Umeå 

Universitet som studerar det beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-

miljöer. Som en del av programmet läser vi nu kursen Examensarbete i Informatik, 

utbildningen administreras av institutionen för Informatik vid Umeå Universitet.  

Studien genomförs genom att respondenter med arbetslivsanknytning intervjuas, med 

mål att det berörda forskningsområdet ska kompletteras med relevant forskning och 

annan information som kan nyttjas för att uppnå studiens syfte. I samband med 

genomförd intervju har du som respondent bekräftat ditt samtycke och villighet att delta i 

studien. 

Ditt deltagande som respondent i studien sker på en frivillig basis och du har som 

respondent rätten att bestämma hur länge en intervju ska pågå och på vilka villkor den 

ska genomföras. Intervjun kommer att spelas in via ett ljudinspelningsverktyg. Du har 

även rätten att under, efter och innan intervjun avbryta din medverkan utan att det 

medför några negativa konsekvenser för dig som respondent. Informationen som du 

bidrar med kommer inte användas med något annat syfte än att besvara studiens 

ändamål, och kommer hanteras enligt konfidentialitetskravet. Det bekräftar att 

informationen som ges under intervjun behandlas på ett säkert sätt som minimerar 

risken för spridning och att studiens ansvariga har tystnadsplikt. Detta innebär att 

information om din person, eller information som du delger som respondent under 

intervjun kommer att hanteras på ett sätt som gör att den inte på något sätt kan knytas till 

dig som person eller din arbetsplats. 

Studien kommer efter godkänd publicering offentliggöras i den nordiska arkiverings- och 

publiceringsplattformen DiVA.  Om du som respondent vill ta del av studiens resultat 

kommer du att bli kontaktad av studiens ansvariga när offentlig publicering är 

genomförd. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Teman 

 

 Inledande bakgrundsfrågor 

 Övergripande verksamhetsfrågor 

 IoT och digitalisering 

 GDPR och hantering av personuppgifter 

 Övriga frågor 

 

Frågor 

 

 - Befattning/titel och arbetsuppgifter. 

- Akademisk bakgrund 

- Tidigare arbetslivserfarenheter. 

- Hur länge har du varit anställd på Företag x? 

- Tidigare befattning på ditt Företag x? 

 - Vad gör Företag x? 

- Beskriv hur ni arbetar på Företag x? 

- Vad arbetar ni med på din avdelning?  

    - Typiskt arbetsdag? 

- Hur ser verksamheten ut? 

- Vilka är era kunder? 

- Vad är det ni erbjuder era kunder?  

 - Vad är er uppfattning av begreppet IoT? 

- Hur arbetar ni  med IoT på Företag x? 

- Vilken typ av IoT använder ni på Företag x? 

    - Vanligaste användningen av IoT?  

    - Vad har den för funktion? 

    - Vad samlar den in? 

- Vad ser ni för möjligheter med att nyttja IoT i verksamheter? 

- Finns det några begränsningar som försvårar arbetet med IoT?  

- Vilka risker kan förknippas med att nyttja IoT-teknik i allt större grad? 

- Hur tror du att arbete med IoT kommer att se ut i framtiden? 

- Hur skall man förhålla sig till IoT ur ett säkerhetsperspektiv? 

- Vilka risker uppenbarar sig för den personliga integriteten vid användandet av IoT? 

- Vilka överväganden tas för vart och hur datan samlas in?  

- Hur arbetar ni med säkerhetsfrågor relaterade till IT?  



   

  BILAGA 2. 2(2) 

   

 

 

- Vad ska man som organisation tänka om man vill göra en IoT-satsning? 

 - Hur definierar ni personuppgifter?  

- Hur upplever ni det nya regelverk som GDPR förutsätter?  

- Vilka skillnader för den personliga integriteten ser ni finns mellan PUL  och GDPR? 

- Skillnaden mellan PUL och GDPR, mellan alla EU länder.  

- Hur skulle du karaktärisera den allmänna inställningen till GDPR? 

- Vilken typ av personuppgifter relaterade till era kunder och/eller era anställda är det 

ni hanterar? 

- Hur hanteras persondata som insamlas om kunder och anställda i dagsläget? 

- Vilka förändringar gör ni som organisation inför GDPR? 

- Vad kommer GDPR innebära för konkreta förändringar för er? 

- Vad tror du förändringen kommer innebära… 

    - för ditt arbete? 

    - för verksamheten? 

    - för era kunder? 

 - Finns det något du skulle vilja lyfta som intervjun ännu inte adresserat?  

- Är det okej om vi kontaktar dig ytterligare för eventuella frågor som uppstår efter 

detta intervjutillfälle? 

 


